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Welcome to WVC 2016 

 
On behalf of the organizing committee, we are pleased to welcome you to Campo Grande, 

Mato Grosso do Sul (MS), where the Workshop de Visão Computacional (WVC) is being 
hosted for the first time. The commitment of three local universities, UCDB, UFMS and UFGD, 
the support from the Mato Grosso do Sul's research support foundation, FUNDECT, and the 
national agencies CAPES and CNPQ, besides the sponsorship of two partners companies, 
TECSINAPSE and OPTIMALE, has turned into reality a dream started in 2014, when a local 
group of computer vision researchers started to prepare the proposal to bring WVC to the 
Pantanal region. More than 60 works received from 14 Brazilian states are being presented 
this year, together with two international invited speakers and a new showcase section 
where computer vision professionals, researchers and students are having the opportunity 
to show some interesting CV products and local entrepreneurs are being invited to present 
relevant problems that may be solved through computer vision systems. While visiting Mato 
Grosso do Sul, we also hope that you take the opportunity to get to know our culture and 
attractions.  Mato Grosso do Sul is a state placed in the center of Brazil and its capital is 
Campo Grande. This city is considered to be a multicultural region due to the arrival of 
immigrants coming from several nations, including Japan, Armenia, Portugal, Germany, Italy, 
Spain and Paraguay. Near Campo Grande we have, among other attractions, the Pantanal 
wetlands and the region of Bonito, two main ecotourism spots with a rich biodiversity and 
amazing landscapes where you can engage in activities like snorkelling, diving, trekking, spas, 
waterfall rappelling, camping and caving. We hope you all enjoy your stay in Campo Grande 
and have a great WVC. 

 
 

Hemerson Pistori 
Chair of WVC 2016 
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SVD-based feature extraction for mammography classification
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Abstract—Breast cancer is affecting amount of women in the
world among the years, occupying the second place in ranking
of diseases that more affects women. Mortality rate has been
improving in last few years and early detection helps to
diagnosis the disease on initial stage improving patient life
expectation. Computational methods have been proposed to aid
radiologist’s diagnosis based on mammography exam. Image
processing techniques provides a set of features extracted for
mammography classification based on texture description. This
paper presents a new approach of texture descriptors us-
ing multilevel decomposition, gray level co-occurrence matrix
(GLCM), singular value decomposition (SVD) and Tsallis en-
tropy extraction from mammography region of interest (ROI)
images. Exhaustive experiments were done to provide the best
set of vector feature for mass and non-mass classification. In
the best case rates of 84.41%, 85.43% and 83.40%, of accuracy,
sensibility and specificity, respectively.

1. Introduction

In 2012, breast cancer was considered the second most
common neoplasia in women worldwide [1]. According to
[2], in 2016, there will exists 57.960 new cases of breast can-
cer in Brazil. The number of breast cancer cases increased
more than 960 thousands between 1980 and 2010. On the
other hand, the rate of mortality has been increased in 175
thousands during the same period [3]. These statistics num-
bers show that disease detection, diagnosis and treatment
has been improved among these years.

Early detection of breast cancer is an important step
for a better treatment. Screening mammography exam is
considered the most effective method to provide the most
accurate diagnosis for the patient [4] and the only one that
decreases the rate of mortality nowadays [5].

Mammography x-ray prevents cancer evolution provid-
ing two high-resolution gray scale image views from women
breasts: the cranio-caudal view (Figure 1(a) and 1(c)) and
medio-lateral oblique view (Figure 1(b) and 1(d)). These
images aids the radiologists to find anomalies on initial
stage. Although, in some cases, diagnosis can be impeded by
breast density and a false-positive diagnosis can be provided,
resulting on an unnecessary biopsy.

(a) (b) (c) (d)

Figure 1. (a) Cranio-Caudal left view (b) Medio-Lateral oblique left view
(c) Cranio-Caudal right view (d) Medio-Lateral oblique right view

Source: [6]

To analyze these images, computer-aided detection
(CADe) and computer-aided diagnosis (CADx) systems
have been developed to extract informations and provide
classification status for the image or the region of interest
(ROI). CADe systems provides information about the loca-
tion of a suspicious mass and the CADx systems analysis
theses masses and provides a diagnosis.

A plenty of computational solutions has been presented
among the years to improve mammography classification
into normal and abnormal masses. The main goal is the
reduction of false-positive results. To improve these studies,
mammography databases has been created to provide x-ray
images and useful patient information. [7] creates a CADx
system for breast tissues classification into normal and
abnormal based on wavelet decomposition using artificial
neural network classifier.

Initially, a noise removal, enhancement algorithms, im-
age segmentation and image pruning composed image pro-
cessing step. Thus, the final image consists only of cropped
breast region. Wavelet decomposition was applied from
these images for feature extraction. The last step was com-
posed by features classification based on vertical, horizontal
and diagonal wavelet details normalization and classifica-
tion. The best accuracy rate was 91.64%.

Another study with wavelet features were developed
in [8]. The authors provides a comparative study between
GLCM and wavelet features. Gray level co-occurrence ma-
trices were calculated using four directions as described in
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Figure 2. Steps of the proposed approach

[9] and as a new approach with concatenated GLCM with
distance d ∈ {1, 3, 6, 9}. In a second moment, [8] proposes a
parameter selection algorithm for performance optimization
using Particle Swarm Optimization. After exhaustive tests,
the best result 97.8%.

A Haralick feature based method for breast tissue classi-
fication into normal and abnormal was implemented in [10].
Training and testing groups were created and two features
vector composed with thirteen Haralick features [9] were
extracted for k-nearest neighbor (KNN) classifier. The best
result was 92.27%.

A combined set of features extracted with singular value
matrix from one band of an wavelet decomposition im-
age and Jacobi moments features were applied by [11]
to compose a new CADx system for mammography clas-
sification. After feature extraction steps, the classification
method was divided into two phases: first for normal and
abnormal classification and second for benign and malignant
classification. For the first classification method, the results
for normal images was 84.06%, for abnormal images was
82.6%, for benign images was 90.0% and malignant was
84.6%.

In [12], new CADx is developed based on SVD and
Trace transform for micro-calcification classification into be-
nign and malignant. The pre-processing step were composed
by region based method ROI segmentation and Gaussian
filter smoothing method for noise reduction. For feature

extraction step two matrices were extracted: Trace transform
matrix and Singular Value matrix. Then, these features were
used for Support Vector Machine (SVM) classifier and the
best result accuracy achieved was 94.94%.

A new approach for CADx system was developed for
abnormal and normal breast tissue classification in [13].
Pre-processing step extracted a 128× 128 ROI image from
480 mammography images (240 normal and 240 abnormal).
Feature vector were composed by join values of wavelet
decomposition, nonlinear operator, singular value decompo-
sition cranio-cauldal and medio-lateral oblique views. [13]
proposes tests with CC and MLO classification indepen-
dently and with the two views information fusion and the
best accuracy rate were 83,13% provided by the fusion
views.

In this paper, a new CADx system was developed based
on singular value decomposition (SVD) from gray-level co-
occurrence matrix of quantized images for Tsallis entropy
feature extraction.

2. Methodology

This section explains the methodologies used to com-
pose all the experiments developed in this paper. Figure 2
presents a flowchart to summarize this work.
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2.1. Database Acquisition

All mammography images used in this work was
downloaded on Digital Database Screening Mammography
(DDSM) [6]. DDSM is an on-line repository and a collab-
orative project containing more than 2.600 cases divided
by three categories: benign, cancer and normal. This work
selected 1.937 images from DDSM database to compose the
experiments described in Section 3.

To provide better results, a bounding box structure was
delimited from the nodule area. For benign and cancer cases,
this region is calculated based on a chain code coordinates
provided by a text file as show in Figure 3(a). For the normal
cases it was necessary to extract any image part containing
breast tissue to create the bounding box.

An algorithm calculates the minimum and maximum
points of a nodule contour to calculate a midpoint to create
the bounding box as shown in Figure 3(b).

(a) (b)

Figure 3. (a) Overlay text file from DDSM Source: [6] (b) Bounding
box automated selection

2.2. Equalization

After bounding box extraction step, all image ROIs were
equalized using Standard Gray-scale Histogram Equaliza-
tion (GHE) method based on probability density function
(PDF) of pixel values.

First, image histogram is calculated to create frequency
gray-level vector, composed by 256 values (0 to 255 gray-
tones). After, a probability gray-level vector is calculated
using Equation (1)

pr(rk) =
nk

M ×M
(1)

where nk is the number of ROI pixel with intensity value
rk and M ×M corresponds to the image size (M = 64 for
our database).

Using these values, is it possible to calculate new pixel
gray-level value using the probability density function de-
scribed in Equation (2).

sk = (L− 1)
k∑
i=0

pr(ri) (2)

where sk represents the new pixel value and L represents
the total number of gray-level value.

2.3. Quantization

Two process are used for representation of digital im-
age: sampling and quantization. The first one composes the
image discretization based on pixels representation and the
second one sets values for these pixels [14].

In this paper, an uniform quantization for ROI im-
age was used based on six different levels l, where
l ∈ {23, 24, 25, 26, 27, 28}. From these image quantizations,
GLCM matrices were calculated from a fixed direction θ,
where θ ∈ {0◦, 45◦, 90◦, 135◦}.

2.4. Gray-level Co-occurrence Matrix (GLCM)

Digital image f is represented using the Cartesian prod-
uct expressed on Equation (3)

f : Lx × Ly → G (3)

where Lx and Ly represents the horizontal and vertical
spatial domain, respectively and G is the set of gray-tone
of one pixel.

Four matrices measures were proposed in [9] to describe
texture property from an image based on angular θ nearest-
neighbor into a distance d. Figure 4 provide a scheme of
these matrices.

According to [9], these matrices can be called as relative
frequency matrix Pi,j , where the gray-tones i and j are
separated by a direction θ (θ ∈ {0◦, 45◦, 90◦, 135◦}) and
a distance d (d ∈ {1, 2, 3, 4}). From Equation (3), GLCM
matrix calculation generates an G × G matrix. Therefore
[9] created fourteen statistical measures to provide texture
information for image classification field.

After quantization step described in Section 2.3, GLCM
matrices are calculated for each gray-level fixing a direction
value θ and varying the distance d into four values described
above. Therefore, one ROI mammography image will gen-
erate 24 GLCM matrices with G×G size for each distance
θ.

(a) (b)

(c) (d)

Figure 4. (a) GLCM matrix with θ = 0◦ (b) GLCM matrix with θ = 45◦

(c) GLCM matrix with θ = 90◦ (d) GLCM matrix with θ = 135◦
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2.5. Singular Value Decomposition (SVD)

The singular value decomposition (SVD) provides a
numerical effective method to decompose a matrix A into
three matrices [15]. For simplification, lets assume that A
is a square matrix (N × N dimension) and represents an
image. Thus, SVD decomposition of A can be described as

A = U(N×N) Σ(N×N) V T(N×N) (4)

Square matrices U and V are orthogonal and composed
by eigenvectors of AAT and ATA, respectively. Column
vectors of U are called left singular vectors and column
vectors of V are called right singular vectors.

Thus,

U =

 | |
u1 | ... | uN

| |

 (5)

V =

 | |
v1 | ... | vN

| |

 (6)

and

Σ = diag(σ1, σ2, σ3, . . . , σN ) (7)

represents the diagonal matrix, where σi is a singular value
of A (i = 1, 2, . . . , N ). Then, Equation (4) can be rewritten
as

A =

N∑
i=1

ui σi v
T
i (8)

SVD factorization is considered a powerful numerical
method for image processing and analysis for properties
based on eigenvectors projections [16], highest singular
values and energy conservation [15].

Several properties have not been explored before, and
this paper presents an approach to classification of mass
and non-mass regions based on SVD.

2.6. Tsallis Entropy

As the result of singular value decomposition step, Σ
matrix is composed with all singular values from normal-
ized GLCM matrix. Tsallis entropy generalizes Boltzmann-
Gibbs-Shannon entropy.

Such entropy calculates disorder measure in a macro-
scopic way. Tsallis entropy will be calculated based on Σ
matrix as shown in Equation (9)

S =

1−
k∑
i=0

(σi)
q

q − 1
(9)

where σi represents a singular value in position i and q
represents a real value that will varies into two set ranges
described in Section 3.

2.7. Classification

According to [14], a pattern can be defined as a feature
array called {ω1, ω2, ω3, . . . , ωw}, where ω represents the
number of collected descriptors. Feature vector contains all
the descriptors of a specific pattern and from this vector
some operations will be done to classify the selected region
or class.

For this paper, an auxiliary Support Vector Machine
(SVM) library was used to develop classify processing.
LibSVM [17] is an embedded software for feature vectors
classification for two or multi-class classification. A radial
basis function was selected to improve accuracy rate results
as shown in Equation (10).

K(x, y) = e−γ||x−y||
2

(10)

To choose the best parameter γ, a python script, grid.py,
provided by [17] was used.

After classification step, three measures were calculated
for comparative study: accuracy, sensibility and specificity.
In Section 3, all experiments results are presented.

3. Experiments

As described in Section 2.4, all experiments were ex-
ecuted using a fixed direction θ with four distance d
variation. For each experiment, 594 ROIs (297 abnormal
and 297 normal nodules) were randomly selected from
our database composed by 1.937 mammographies described
in Section 2.1. For each image, six quantized version
(23, 24, 25, 26, 27 and 28) were generated and thus, GLCM
matrices were calculated.

After this step, each gray-level co-occurrence matrix is
decomposed into singular values and the last step consists on
Tsallis entropy extraction from Σ matrix values to compose
the final feature vector containing 24 features.

The main challenge for Tsallis entropy feature extraction
consists on defining the q-index values to provide best
results as described in Section 2.6. This work proposes to
analyze two range sets. In first place the range [0.1, 1.9] with
0.1 increment. Thus, all results were analyzed to chose the
best one from accuracy rates values to refine and create a
the new range: [1.81, 1.89].

When q = 1, the logarithmic entropic measure used is
the limit case q → 1, i.e. the Shannon entropy.

The following sections presents all the results provided
by experiments steps using two ranges set.

3.1. q-index from [0.1 - 1.9]

The first experiment presents results for q-index range
[0.1, 1.9] with 0.1 increment.

As shown in Figure 5, the best accuracy result for this
range was from parameters pair (θ, q) = (0◦, 1.8) with
82.4%.

For sensibility, the best result was 85.02%, achieved with
parameters pair (θ, q) = (0◦, 1.9) as shown in Figure 6. This
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Figure 5. Accuracy rate vs. q-index value graph for range [0.1, 1.9]

measure provides the number of abnormal tissue regions
correctly identified.

Figure 6. Sensibility rate vs. q-index value graph for range [0.1, 1.9]

Specificity measure represents the number of normal
tissue region correctly identified.

Figure 7. Specificity rate vs. q-index value graph for range [0.1, 1.9]

Figure 7 presents all the specificity results according to

q-index variation and the best result was 88.26%, achieved
with parameters pair (θ, q) = (0◦, 1.3).

3.2. q-index from [1.81 - 1.89]

From results presented in Section 3.1, a new range was
refined based on the best accuracy rate provided by the
parameter pair (θ, q) = (0◦, 1.8). Thus, the following tests
were developed using range [1.81, 1.89].

Figure 8 shows all accuracy rate results from this second
experiment. The best value was 84.41%, provided by the
parameter pair (θ, q) = (0◦, 1.88).

It is possible to conclude that the accuracy result from
the new range was higher than the result provided by
Section 3.1.

Figure 8. Accuracy rate vs. q-index value graph for range [1.81, 1.89]

For sensibility measure, the best result achieved was
85.83% from parameter pair (θ, q) = (0◦, 1.89) as shown in
Figure 9.

This measure was higher than sensibility rate provided
on Section 3.1.

Figure 9. Sensibility rate vs. q-index value graph for range [1.81, 1.89]

The last measure evaluated was the specificity from
range [1.81, 1.89]. Thus, the best result was 89.06%,
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achieved with parameters pair (θ, q) = (0◦, 1.83) as shown
in Figure 10.

Figure 10. Specificity rate vs. q-index value graph for range [1.81, 1.89]

This result was higher than specificity result provided in
Section 3.1.

4. Conclusion

In this paper, a new CADx system approach was imple-
mented for mammography breast tissue classification into
normal (non-mass) and abnormal (benign and malignant
masses) based on singular value matrices of gray-level co-
occurrence matrix from quantized images using a Support
Vector Machine (SVM) classifier.

Experiments were developed with two different q-index
ranges. Based on accuracy, sensibility and specificity mea-
sures values it was possible to select the best one. According
to results provided on Section 3, the best accuracy rate
was 84.41%, when (θ, q) = (0◦, 1.88). For this result,
sensibility and specificity values were 85.43% and 83.40%,
respectively.

For future work, different set of features based on
singular value decomposition will be tested using singular
vectors from matrices U and V T to compare classification
performance.
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Abstract—This paper presents a novel approach to color 
image segmentation and classification. The proposal may be 
considered an evolution of Mixturegram, a technique inspired in 
painting on layers, mathematically weighted by human retina 
cones proportion, which applies a quantization based on mixture 
of colors. However, in its original version, it utilizes a single 
Gaussian classifier throughout the RGB color space. Differently, 
we use a neural classifier for each of the 256 plans initially 
quantized by Mixturegram. Quantitative and qualitative analysis 
on human skin segmentation was applied in two data sets, with 
different numbers of samples, reaching 100% of Accuracy for the 
first set and 98,45% for the second. Ultimately, our proposal 
achieved better results in comparison to the Mixturegram and 
the neural network used individually. 

Keywords—color image processing; human skin segmentation. 

I.  INTRODUÇÃO 
Em visão computacional, o processamento de imagens 

coloridas é menos difundido do que imagens em nível de cinza, 
mesmo tendo como premissa que imagens coloridas possuem 
mais informações. O motivo é a dificuldade de encontrar 
relações entre os canais de cores, que expressem e representem 
fielmente as informações de acordo com cada tipo de imagem 
ou problema a ser resolvido. 

Motivado por tal carência, este trabalho propõe uma nova 
abordagem para a segmentação de imagens coloridas, sendo 
considerado um avanço de uma técnica já existente, o 
Misturograma, no inglês encontrada como Mixturegram [1], 
que utiliza a quantização de cores inspirada na decomposição 
das camadas de tinta na pintura de telas artísticas, ponderada 
pela distribuição dos cones da retina humana. 

A técnica de Mistura de Cores [2], inicialmente quantizou 
imagens coloridas de 24 bits para apenas 8 cores, e que após 
alguns desdobramentos na sua própria metodologia, gerou 
novas vertentes de sua aplicabilidade, sendo usada para a 
detecção de pele humana, para a detecção de esboço de face 
[3], para a recuperação de imagens baseadas em conteúdos [4], 
e, por fim, tornou-se uma nova abordagem para a segmentação 
de imagens coloridas [1]. Este método, usando um classificador 
Gaussiano, foi aplicado em amostras de pele humana, 
superando metodologias clássicas como as propostas em [5-7], 
incluindo um classificador com redes neurais [8]. 

A cor da pele humana presente em imagens é uma 
característica relevante para diversas aplicações. A extração 
desta informação é de grande valia na composição de 
descritores que auxiliem na localização e segmentação de 
indivíduos em uma cena. Vários esforços de pesquisas têm sido 
envidados devido a novas demandas e auxiliados pelo 
crescente desenvolvimento computacional [9-10]. 

A segmentação automática de pele humana é utilizada 
como parte fundamental em aplicações com diferentes 
objetivos. Como exemplos, pode-se citar o reconhecimento 
facial [11], a computação forense e a detecção de nudez [6] 
para controle de acesso à pornografia, a classificação de gênero 
[12], a detecção de anomalias e a avaliação de estado da pele 
[13], entre outras. Apesar desta diversidade, a principal 
aplicação é na detecção de faces humanas em imagens com 
fundo complexo [12, 14-19]. 

A detecção de pele humana é comumente dividida em duas 
abordagens, sendo a primeira baseada em pixels individuais 
[20], e a segunda em regiões [21]. Na abordagem por pixels, 
seus valores de cor são avaliados sem considerar outros fatores 
externos ao próprio pixel analisado. Em contrapartida, na 
abordagem por regiões, um número maior de técnicas pode ser 
aplicado, como a análise de textura [21]. 

Este trabalho propõe uma nova abordagem baseada na 
técnica de Mistura de Cores [1], modificando o seu 
classificador Gaussiano por um classificador neural, tendo em 
vista sua melhor capacidade de distinção entre classes 
semelhantes. 

II. METODOLOGIA 
A metodologia proposta neste trabalho denominada de 

Misturograma-RNA, foi dividida em três etapas, iniciando com 
a seleção das amostras de treinamento, seguida da quantização 
dessas amostras em planos, e, por fim, a classificação das 
amostras. Na Figura 1, é apresentado um diagrama das etapas 
para o desenvolvimento deste trabalho. 

Amostras de	
treinamento

Quantização	
(Misturograma)

Classificação
(RNA)

M

ist

ur

og

ra

m

a

-RN

A

 

Figura 1. Sequência dos processos computacionais do Misturograma-RNA. 
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A. Amostras para treinamento 
Como amostras de treinamento, foi utilizado o banco de 

dados de imagens de pele humana SFA [22]. O SFA foi 
construído com imagens faciais de humanos de duas bases 
clássicas na literatura, AR [23] e FERET [24], sendo composto 
por ambos os gêneros (masculino e feminino), assim como 
diferentes grupos étnicos e diferentes cores de pele. 

Considerando que a entrada para o treinamento será pixel a 
pixel, o número de amostras para treinamento e testes varia 
conforme o tamanho das janelas disponibilizadas pelo banco 
SFA. Para este trabalho formou-se o Conjunto de Dados 1 com 
amostras de 1x1 pixels, e o Conjunto de Dados 2 com amostras 
de 5x5 pixels, permitindo assim avaliar o comportamento e o 
desempenho das técnicas ao variar a quantidade de amostras no 
treinamento. O número de amostras para treinamento e testes 
são dados na Tabela I. 

TABELA I.  QUANTIDADE DE AMOSTRAS (PIXELS) DO BANCO DE DADOS. 

 Treinamento 
(70%) 

Teste 
(15%) 

Validação 
(15%) 

Amostras Pele Não 
Pele Pele Não 

Pele Pele Não 
Pele 

Conjunto 
de Dados 1 2.348 3.914 503 838 503 838 

Conjunto 
de Dados 2 58.696 97.826 12.577 20.962 12.577 20.962 

 

B. Misturograma: quantização das amostras em planos 
A quantização de cores processada pelo Misturograma 

permite a criação de um histograma da mistura de cores. Este 
histograma gera planos que interceptam o espaço de cores 
RGB, definindo um novo espaço de cores denominado HSM 
(Hue, Saturation e Mixture). O valor obtido com a quantização 
gera os planos, que são representados por “m”, sendo obtidos 
por meio da equação (1). 

  (1) 

Para os valores das cores entre 0 a 255, intersecciona-se o 
cubo RGB com 256 planos m (Figura 2). Cada plano agrupa os 
pixels que proporcionam o mesmo valor da mistura de cor. 

 

Figura 2. Planos de intersecção com o cubo RGB para valores de m = 1, 26, 
51, 76, 101, 126, 151, 176, 201, 226, 251. 

As amostras do banco de dados, de Pele e Não Pele, podem 
ser representadas por meio de uma distribuição no cubo RGB, 
conforme ilustrado na Figura 3. 

 

Figura 3. Amostras do Conjunto de Dados 2 no cubo RGB, sendo Pele em 
vermelho (83.850 pixels) e Não Pele em verde (139.750 pixels). 

Cada amostra é quantizada de acordo com a equação 1, 
sendo então alocada num dos 256 planos m. A Figura 4 exibe 
este processo para um pixel de uma amostra de Pele do banco 
SFA. 

(x,y)	=	[R,G,B]
(3,3)	=	[139,97,75]

m =
(4×R)+ (2×G)+B

7
m =

(4×139)+ (2×97)+ 75
7

= 36
 

Figura 4. Amostra de Pele com dimensão 5x5. Para (x,y)=(3,3), assim como 
seus respectivos valores de [R,G,B]=[139,97,75], foi obtido o m=36. 

Outra maneira de se realizar este processo é interseccionar 
os 256 planos m (Figura 2), com a distribuição das amostras 
(Figura 3). Assim, cada plano pode ou não possuir amostras 
das classes, dependendo da disposição espacial das amostras 
disponíveis. A Figura 5 exibe a intersecção do plano m=76 com 
as amostras de ambas as classes. 

 

Figura 5. Intersecção do plano 76 com amostras do Conjunto de Dados 2. 
Pele em vermelho (271 pixels) e Não Pele em verde (711 pixels). 

Após a quantização, o Misturograma original utiliza uma 
única função de distribuição Gaussiana dentro do cubo RGB, 
atuando como um classificador binário, delimitando a fronteira 
de separabilidade entre as classes dentro de cada plano.  

A proposta deste trabalho foi utilizar um classificador 
neural específico para cada plano, ao invés de um único 
classificador ao longo do cubo RGB, como é feito no 
Misturograma original. 
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C. Classificação neural para a segmentação 
Para cada um dos 256 planos, foi criada uma rede neural 

com arquitetura do tipo Perceptron Multicamada (PMC), com 
aprendizado supervisionado.  

Cada rede recebe três sinais de entrada (x1, x2 e x3), sendo, 
respectivamente, o valor do pixel referente a cada um dos três 
canais do espaço de cor RGB, normalizados e presentes em 
cada plano. Como saída, foi utilizado o método One of C-
Class, o qual consiste em associar cada neurônio da camada de 
saída diretamente a uma classe, razão pela qual são necessários 
dois neurônios (y1 e y2). 

A quantidade de pixels varia de acordo com a sua 
distribuição em cada plano. Estes pixels foram divididos 
aleatoriamente em 70% para treinamento, 15% para validação 
e 15% para testes. 

Com o objetivo de selecionar a melhor topologia de rede, 
foi aplicada a técnica de validação cruzada, sendo executados 3 
treinamentos para cada uma das 20 diferentes topologias 
candidatas, com o número de neurônios na camada escondida 
variando de 1 a 20 (Figura 6), totalizando 60 treinamentos para 
cada um dos 256 planos.  Para cada treinamento, foram 
armazenados os parâmetros estatísticos: Sensibilidade, 
Especificidade, Precisão, Acurácia e F1-Score. Como critério 
de seleção da melhor topologia, optou-se pela Acurácia, pois 
representa a capacidade de se classificar corretamente ambas as 
classes, Pele e Não Pele. 

 

Figura 6. Arquitetura PMC e topologias candidatas. 

A função logística foi utilizada para ativação na camada 
escondida, ao passo que, na camada de saída, foi utilizada a 
função linear. Os pesos sinápticos e os limiares de ativação 
foram iniciados aleatoriamente com valores entre 0 e 1. Para o 
treinamento, foi utilizado o algoritmo Backpropagation de 
Levenberg-Marquardt [25], considerado como algoritmo mais 
otimizado na literatura, proporcionando menor esforço 
computacional. O valor para a taxa de aprendizagem foi 
definido como 0,5 e a precisão requerida foi de 10-6. 

III. RESULTADOS 
Os resultados foram divididos em dois experimentos. O 

primeiro, considerado quantitativo, utiliza os dois conjuntos 
disponíveis, Conjunto de Dados 1 e Conjunto de Dados 2, 
aplicando as metodologias apenas no conjunto das amostras de 
teste, as quais nunca foram apresentadas ao processo de 
treinamento. Isso permite que as técnicas sejam avaliadas 

estatisticamente, também de acordo com sua capacidade de 
generalização para um mesmo domínio. 

O segundo experimento propõe uma análise qualitativa, que 
inicialmente utiliza imagens do SFA, visando observar o 
comportamento das classificações para imagens semelhantes às 
amostras utilizadas no treinamento, por se tratarem de imagens 
em ambientes controlados. Em seguida, utiliza-se uma imagem 
adquirida na internet, investigando, assim, a capacidade de 
generalização das classificações para amostras fora do 
domínio. Como tal imagem foi adquirida por uma câmera 
diferente da utilizada para as amostras de treinamento, surgem 
variações no espaço de cor RGB, na resolução, na iluminação 
etc. 

Como a proposta é uma técnica derivada do Misturograma, 
as comparações são feitas com este método e com uma rede 
neural PMC aplicada diretamente sobre os pixels, evidenciando 
que a fusão das técnicas é melhor do que quando utilizadas 
individualmente. 

A. Experimento 1: Análise Quantitativa  
A quantidade de amostras de pixels utilizadas para 

comparação de desempenho dos métodos aumenta 
significativamente do Conjunto de Dados 1 para o Conjunto de 
Dados 2, conforme mostra a Tabela I. 

O Conjunto de Dados 2 é aproximadamente 25 vezes maior 
do que o Conjunto de Dados 1. Isto permite investigar se as 
quantidades de amostras de treinamento podem influenciar, 
significativamente ou não, na classificação das amostras de 
testes.  

Todas as análises estatísticas foram baseadas apenas no 
grupo de amostras de testes, que nunca foram apresentadas ao 
treinamento. As metodologias em comparação foram aplicadas 
no Conjunto de Dados 1 cujos resultados são apresentados na 
Tabela II, e no Conjunto de Dados 2 com resultados mostrados 
na Tabela III. 

TABELA II.  RESULTADOS OBTIDOS SOBRE O CONJUNTO DE DADOS 1. 

 Misturograma RNA Misturograma-RNA 

Sensibilidade 0,3817 0,9539 1,0000 

Especificidade 0,9893 0,9786 1,0000 

Precisão 0,9552 0,9636 1,0000 

Acurácia 0,7614 0,9694 1,0000 

F1 Score 0,5455 0,9587 1,0000 
 

Analisando-se a Tabela II, fica evidente que a metodologia 
proposta (Misturograma-RNA) apresenta o melhor 
desempenho seguida da RNA, que supera o desempenho do 
próprio Misturograma, exceto para a Especificidade. Isto 
ocorre, porque o Misturograma obteve um baixo valor de 
Sensibilidade, ou seja, amostras de Pele foram consideradas 
como Não Pele, elevando, assim, o número de falsos negativos. 
Isto também justifica os valores baixos para Acurácia e F1-
Score, pois ambas as métricas utilizam direta ou indiretamente 
os resultados obtidos na Sensibilidade. 
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TABELA III.  RESULTADOS OBTIDOS SOBRE O CONJUNTO DE DADOS 2. 

 Misturograma RNA Misturograma-RNA 

Sensibilidade 0,9480 0,9600 0,9822 

Especificidade 0,9002 0,9644 0,9858 

Precisão 0,8507 0,9424 0,9767 

Acurácia 0,9181 0,9627 0,9845 

F1 Score 0,8967 0,9511 0,9795 
 

Analisando-se a Tabela III, observa-se que a proposta deste 
trabalho apresenta maior desempenho que as técnicas 
comparadas, permanecendo em segundo lugar a RNA, e, por 
último, o Misturograma. Entretanto, ao  se aumentar a 
quantidade de amostras de treinamento, o Misturograma teve 
um ganho expressivo no valor de Sensibilidade, de 38,17% 
para 94,80%, aumentando consequentemente os valores de 
Acurácia de 76,14% para 91,81%, e, por fim, o F1-Score, de 
54,55% para 89,67%, mostrando, assim, boa capacidade de 
classificação. 

Portanto, isto demonstra que o Misturograma é afetado pela 
quantidade de amostras de treinamento, exigindo, assim, um 
número maior de amostras para se conseguir ajustar seu 
classificador Gaussiano. Em paralelo, para a RNA e o 
Misturograma-RNA, independentemente da quantidade de 
amostras utilizadas no treinamento, ambas as metodologias 
alcançaram valores que permitem sua aplicação prática.  

Entre as métricas calculadas, a Acurácia é a que melhor 
representa o potencial de classificação de cada metodologia, 
pois trata-se da capacidade de classificar corretamente ambas 
as classes, entre Pele e Não Pele. Ou seja,  considera-se o 
número de acertos sobre o conjunto total de amostras 
disponíveis. Por tal motivo, esta métrica foi escolhida para a 
comparação entre o método proposto com os métodos 
existentes.  

Baseado nos resultados da Tabela II e Tabela III, foi gerado 
o gráfico da Figura 7, que apresenta apenas os valores de 
Acurácia calculados sobre cada conjunto de dados, para todas 
as metodologias comparadas. 

0,7614

0,9181
0,9694 0,96271,0000 0,9845

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

Conjunto	de	Dados	1 Conjunto	de	Dados	2

Ac
ur
ác
ia

Misturograma RNA Misturograma-RNA
 

Figura 7. Acurácia obtida na classificação de Pele e Não Pele. 

No Conjunto de Dados 1 a Acurácia do Misturograma é 
muito baixa para uma boa classificação, aumentando no 
Conjunto de Dados 2 com o aumento do número de amostras 

de treinamento, mas mesmo assim, seu desempenho é menor 
do que o desempenho dos métodos que usam redes neurais. 

Os métodos baseados em RNA, independentemente do 
aumento na quantidade de amostras de treinamento, mantém o 
valor de Acurácia em 96%.  A nova proposta, Misturograma-
RNA, superou o valor de Acurácia das técnicas comparadas, 
para ambos conjuntos de dados, reduzindo apenas 1,55% do 
Conjunto de Dados 1 para o Conjunto de Dados 2. 

B. Experimento 2: Análise Qualitativa 
O Experimento 2 visa aplicar as metodologias treinadas e 

ajustadas de acordo com o Experimento 1, baseado no 
Conjunto de Dados 2, pois com tal conjunto foram obtidas as 
maiores taxas de Acurácia para todas as metodologias 
comparadas. Para este experimento foram utilizadas 
inicialmente imagens do próprio banco SFA com resultados 
qualitativos de segmentação apresentados na Figura 8, e uma 
imagem extraída da internet (http://goo.gl/8Dm0DK), com 
resultados mostrados na Figura 9.  

O objetivo é avaliar qualitativamente os resultados de 
segmentação para imagens dentro do domínio de treinamento, 
bem como, fora de tal domínio. Isto permite investigar a 
capacidade de generalização das técnicas, ou seja, analisar o 
comportamento das segmentações para uma imagem 
totalmente diferente das amostras utilizadas no treinamento. 

(a) (b) (c) (d)  

Figura 8. Avaliação qualitativa: Segmentação das imagens: 417, 592, 612, 
879, 1039 e 1117 do banco SFA. (a) original; (b) Misturograma;  
(c) RNA; (d) Misturograma-RNA. 
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A Figura 8 comprova os resultados obtidos de Acurácia do 
Experimento 1. Utilizando imagens dentro do domínio de 
treinamento, obteve-se uma boa segmentação para todas as 
técnicas. Foi mantida inclusive a ordem de melhor 
classificação, com o Misturograma apresentando uma pequena 
inferioridade na segmentação, e uma diferença sutil entre a 
segmentação com RNA e Misturograma-RNA, entretanto, 
favorecendo ainda a metodologia proposta.  

(a)

(b)

(c)

(d)

 

Figura 9. Avaliação qualitativa: segmentação de pele humana numa imagem 
extraída da internet, sendo (a) imagem original; (b) Misturograma;  
(c) RNA; (d) Misturograma-RNA. 

A premissa da análise da Figura 9, é encontrar uma maior 
dificuldade na segmentação para as técnicas, pois trata-se de 
uma imagem fora do domínio de treinamento, que foi obtida 
por uma câmera diferente, comprováveis variações de valores 
dos canais de cor do espaço RGB, adquirida num ambiente não 
controlado, com variação de iluminação, sombras, etc. 

Entretanto, os resultados superaram as expectativas. Todas 
as técnicas comparadas alcançaram bons resultados visuais de 
segmentação de pele. O Misturograma deixou de classificar 
algumas regiões de pele. A RNA classificou muito bem ambas 
as regiões. A proposta do Misturograma-RNA, obteve ótima 
classificação de Pele, porém, um pouco menos de classificação 
para amostra de Não Pele, principalmente confundindo a cor 
amarela das camisas com a classe de Pele. 

Este comportamento pode ser justificado, pois o 
Misturograma e a RNA ajustam seus classificadores 
considerando todo o cubo RGB, ou seja, o Misturograma ajusta 
uma única função Gaussiana ao longo de todos os planos, 
assim como, a RNA cria hiperplanos de separabilidade também 
ao longo de todo o cubo RBG. Isto permite uma maior 
flexibilidade frente a amostras fora do domínio de treinamento, 
pois as regiões de separabilidade são mais abrangentes. 

Em contrapartida, o Misturograma-RNA cria regiões de 
separabilidade dentro de cada plano, ajustando, limitando e 
restringindo assim a região de cada classe, de acordo com o 
conjunto das amostras de treinamento no mesmo plano. Isto 
dificulta a classificação de amostras fora do domínio de 
treinamento, que eventualmente poderiam cair numa região 
próxima da separabilidade.  

Este fato não é ruim, pois criar técnicas com boa 
capacidade de generalização é uma tarefa desafiadora na 
literatura, mas que facilmente pode ser corrigido acrescentando 
novas amostras ao conjunto de treinamento. 

IV. CONCLUSÕES 
Este trabalho apresentou uma nova abordagem que 

contribuiu para a área de segmentação e classificação de 
imagens coloridas. Para esta nova proposta foi dado o nome de 
Misturograma-RNA, pois trata-se de avanço do Misturograma, 
alterando-se o seu classificador Gaussiano por um classificador 
baseado em Redes Neurais Artificiais. 

No primeiro experimento, visando uma análise quantitativa, 
o Misturograma-RNA foi superior considerando-se todas as 
métricas utilizadas (Sensibilidade, Especificidade, Precisão, 
Acurácia e F1-Score), na comparação com o Misturograma 
original e com Redes Neurais Artificiais. A capacidade da 
metodologia proposta de classificar corretamente amostras das 
duas classes, em Pele e Não Pele, foi superior às das demais 
técnicas. 

Ainda no primeiro experimento, foi comprovado que uma 
menor quantidade de amostras utilizadas no treinamento, 
influenciou negativamente os resultados obtidos pelo 
Misturograma, em especial na Sensibilidade. Entretanto, não 
afetou de forma significativa as demais técnicas. Em 
contrapartida, para um maior conjunto de dados de 
treinamento, todas as metodologias se mostraram mais 
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eficientes, permitindo seu uso prático com maior segurança, 
ressaltando que a proposta deste trabalho superou as demais. 

No segundo experimento, analisando-se os resultados 
qualitativos, nota-se que todas as metodologias obtiveram bons 
resultados de segmentação. A proposta deste trabalho mostrou-
se superior às demais para amostras dentro do domínio de 
treinamento. Entretanto, para amostras fora deste domínio, 
ocorreram confusões, pois pixels de Não Pele foram 
classificados como Pele. Isso, entretanto, pode ser corrigido 
com a inclusão de amostras de diferentes domínios na etapa de 
treinamento. 

Baseado em todos os resultados, conclui-se que a proposta 
do Misturograma-RNA é superior às duas outras técnicas 
comparadas que utilizam como base o Misturograma e RNA.  

A metodologia proposta além de obter melhores resultados 
na classificação, com a troca do classificador Gaussiano por 
um classificador neural, permite aplicações multiclasses, ou 
seja, extrapola a limitação inicial do Misturograma que 
classifica apenas problemas binários. 

Para investigar se a proposta pode ser considerada genérica 
para qualquer aplicação, ou seja, classificar corretamente 
qualquer tipo de problema, pretende-se testá-la com imagens 
de satélites. Este tipo de imagem tipicamente multiclasses, 
apresenta maiores dificuldades entre classes semelhantes, 
permitindo investigar também a variação de iluminação, 
variação de escala e justifica-se por ter vasta aplicabilidade 
prática. 
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Abstract—The aim of this paper is to evaluate the texture 

descriptors Completed Local Binary Patterns (CLBP), and two 

Discrete Fourier Transform (DFT)-based methods the Local 

Ternary Pattern DFT ( DFTLTP ) and Improved Local Ternary 

Pattern DFT ( DFTILTP ) when used for texture classification in 

interpolated images. In this work is evaluated the robustness of 

the analyzed texture descriptors to image rotation when 

interpolation methods are applied. In order to achieve this goal, it 

is using a database of natural textures that were rotated using 

hardware and computational procedures. Five interpolation 

methods are investigated: Lanczos, B-spline, Cubic, Linear and 

Nearest Neighbor. The experimental data indicate that the CLBP 

features return improved performance when compared to those 

achieved by the DFTLTP  and DFTILTP  descriptors and the choice 

of interpolation method influences the recognition capability. 

Keywords—texture descriptors; interpolation; texture 

classification; image rotation 

I.  INTRODUÇÃO  

Em diversos problemas de visão computacional a análise e 

classificação de texturas constituem um passo fundamental. 

No entanto, o reconhecimento de textura em imagens no 

mundo real é uma tarefa desafiadora, em razão de a textura 

variar significativamente em função das condições de 

iluminação, mudanças de escala, rotação e ponto de vista.  

A análise de métodos invariantes à rotação para análise de 

texturas tem sido amplamente estudada [1], visto que, em 

algumas aplicações a orientação da cena é conhecida, mas em 

diversas aplicações a orientação pode não ser referenciada, 

como por exemplo, no uso de drones na agricultura de 

precisão. Por meio de imagens aéreas é possível realizar o 

reconhecimento de padrões que permitem detectar pragas, 

estimar o índice de crescimento das plantas, localizar falhas na 

plantação, acompanhar o desenvolvimento da cultura, etc. 

Mas, as imagens captadas podem apresentar padrões de 

textura em diferentes rotações (Figura 1) dificultando a 

comparação das imagens em tempo real ou off-line, com 

imagens de uma base que não contenha todas as variações de 

rotação armazenadas. 

Diante do desafio de rotações arbitrárias, ao longo dos 

anos foram propostos vários descritores com propriedades 

invariantes à rotação. No entanto, realizar a escolha de um 

descritor de texturas adequado e robusto é um passo 

fundamental para melhorar o desempenho da classificação em 

um sistema de visão computacional. Um descritor que ganhou 

popularidade foi o Local Binary Patttern (LBP) [3] e, devido a 

sua simplicidade de implementação, muitas variações dessa 

metodologia foram propostas a partir dele. 

 

 
Fig 1 Satélite GeoEye – Imagem do satélite GeoEye de áreas com integração-

lavoura-pecuária-floresta (ILPF) em Tomé-Açu, PA. [2] 

Para avaliar o desempenho de diferentes descritores 

invariantes à rotação, Kylberg e Sintorn [4] apresentaram uma 

base de imagens de texturas capturadas fisicamente em 

diversas rotações previamente estabelecidas (hardware) e de 

texturas rotacionadas computacionalmente por meio de 

diferentes métodos de interpolação. Os autores realizaram um 

estudo do efeito da interpolação sobre o reconhecimento de 

texturas rotacionadas por software. Para isto, foram testadas 

algumas variações do LBP, Local Binary Pattern Rotation 

Invariant ( riLBP ) [3], Improved Local Binary Pattern (ILBP) 

[5], Improved Local Binary Pattern Rotation Invariant 

( riILBP ) [5], Local Binary Pattern Discrete Fourier 

Transform-based method ( DFTLBP ) [6], Improved Local 

Binary Pattern Discrete Fourier Transform-based method 

( DFTILBP ) [6] e propostas duas novas, Local Ternary Pattern 

Discrete Fourier Transform-based method ( DFTLTP ) e 

Improved Local Ternary Pattern Discrete Fourier Transform-

based method ( DFTILTP ), que superaram as demais testadas. 

O objetivo do presente trabalho é comparar o desempenho 

dos descritores DFTLTP  e DFTILTP  propostos por Kylberg e 
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Sintorn com o Completed Local Binary Pattern (CLBP) [7], 

um descritor que apresenta grande robustez no 

reconhecimento de imagens rotacionadas. Os descritores de 

Kylberg e Sintorn combinam a versão generalizada das 

características de Fourier [6], e alcançam a invariância à 

rotação com os descritores Local Ternary Pattern (LTP) [8] e 

Improved Local Binary Pattern (ILTP) [9]. Neste trabalho foi 

avaliado os desempenhos de cada descritor na classificação de 

texturas capturadas com rotação (por hardware) e interpoladas 

(por software), além de verificado qual o melhor método de 

interpolação quando esta ação for necessária. 

O restante do artigo está organizado da seguinte maneira. 

Na Seção II é apresentada uma descrição da base de imagens 

rotacionadas utilizada. A Seção III apresenta os descritores de 

texturas utilizados neste trabalho. A Seção IV descreve a 

metodologia aplicada para avaliação do desempenho dos 

descritores nas diferentes interpolações e na Seção V os 

resultados obtidos são analisados. E, finalmente, a Seção VI 

apresenta as conclusões. 

II. TEXTURAS ROTACIONADAS 

Para avaliar o efeito da interpolação no processo de 

classificação foi utilizada a base de imagens de texturas 

genéricas Kylberg Sintorn Rotation Dataset [10] composta de 

25 classes de texturas naturais. A Figura 2 exibe uma imagem 

de cada classe. As imagens originais tem o tamanho de 2592 x 

1728 pixels. 

 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

   
 

 

     
Fig 2 Amostras das 25 classes da Kylberg Sintorn Rotation Dataset 

Todas as imagens capturadas são divididas em 100 

amostras de textura menores com tamanho 122 x 122 pixels. 

Esta base de imagem inclui imagens de textura rotacionadas 

por hardware, como também rotacionadas por software usando 

os métodos de interpolações descritos nas próximas subseções.  

A. Rotação por Hardware 

O procedimento de aquisição das imagens foi configurado 
de maneira que a câmera fosse rotacionada em torno do eixo 
central da sua lente. Ao rotacionar a câmara em vez da textura, 
é possível manter as mesmas condições de iluminação ao 
longo da aquisição de imagem. Para cada classe de textura, 
uma imagem foi adquirida em cada orientação. As texturas são 
rotacionadas em nove orientações θ ∈ {0°, 40°, 80°, 120°, 
160°, 200°, 240°, 280° e 320°} eliminando-se múltiplos de 
90°, ângulos para os quais a escolha de métodos de 
interpolação não iria fazer diferença. Neste trabalho são 
analisadas as orientações θ ∈ {0°, 40°, 80°, 120°, 160°, 200°}. 

B. Rotação por Software 

Foram utilizados cinco métodos de interpolação 

computacional: Nearest Neighbour, Linear, Cúbica de terceira 

ordem, cúbica B-spline e Lanczos. As imagens de textura com 

ângulo de orientação 0° foram usadas para interpolar as outras 

oito orientações usando cada uma das cinco abordagens de 

interpolação.  

 

1) Nearest Neighboror  

Os pontos de interpolação são atribuídos ao valor do 

pixel mais próximo, conforme (1). 
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2) Linear 

Este método assume que uma transição linear entre 

intensidades de pixels é dada por (2). 
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3) Cúbica de terceira ordem 

A interpolação cúbica de terceira ordem é um 

polinômio de terceira ordem definido por (3) [11].  
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4) Lanczos 

A interpolação Lanczos é uma “aproximação 

janelada" da função sinc [12] dada por (4). 
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em que,      
 sin
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e a ∈ N define o número de extremos na função sinc.  

 

5) B-Spline 

A interpolação B-spline cúbica utilizada, introduzida 

em [13], ajusta um polinômio de terceira ordem 

conforme (5).  
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III. DESCRITORES DE TEXTURA INVARIANTES À ROTAÇÃO 

No trabalho de Kylberg e Sintorn [4]  foram comparados 

oito descritores que são conhecidos como invariantes à 

rotação. No entanto, os autores não  avaliaram uma evolução 

do descritor LBP que tem demonstrado grande robustez na 

classificação de texturas rotacionadas. Este descritor é 

conhecido como Completed Local Binary Pattern (CLBP) [7] 

e possui três versões em sua implementação (CLBP_S, 

CLBP_M, CLBP_C) e quatro combinações dessas versões 

(CLBP_M/C, CLBP_S_M/C, CLBP_S/M e CLBP_S/M/C). 

 

A. Completed Local Binary Pattern (CLBP) 

O descritor CLBP utiliza a informação de sinal e de 

magnitude da diferença d entre o pixel central 
cg e o pixel da 

vizinhança pg . O CLBP_S, considera a componente de sinal 

da diferença e é idêntico ao LBP clássico. 

O CLBP_M, mede a variância local da magnitude, e é 

definido por (6). 
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pm  é a magnitude do pixel e c  é o valor médio da magnitude 

de toda a imagem. 

O CLBP_C é usado para codificar o nível de cinza do pixel 

central após limiarização global, sendo definido por (8). 
 

 ,,_ 1, cgtCCLBP cRP                         (8) 

 

em que t  é dado por  (7) e o limiar 1c  é definido como o nível 

de cinza médio de toda a imagem. 

Os três operadores CLBP_S, CLBP_M e CLBP_C podem 

ser combinados de maneira conjunta ou híbrida, neste trabalho 

serão avaliadas as seguintes combinações: CLBP_M/C, 

CLBP_S_M/C, CLBP_S/M e CLBP_S/M/C. Por serem 

operadores complementares, as suas combinações levam a 

uma melhoria significativa na classificação de textura. 

Neste trabalho serão avaliados os descritores com a 

configuração de raio R = 1 e número de pontos de amostragem 

P = 8 conforme testes realizados em [4]. Valores superiores 

acarretam em um vetor de características grande e 

consequentemente um aumento do custo computacional. A 

Tabela 1 exibe o tamanho de cada descritor avaliado. 

TABELA 1 TAMANHO DOS DESCRITORES DE TEXTURAS AVALIADOS 

Descritor Tamanho Descritor Tamanho 

8,1
DFTLTP  326 8,1_ _ /CLBP S M C  30 

8,1
DFTILTP  651 8,1_ /CLBP S M  100 

8,1_ /CLBP M C  20 8,1_ / /CLBP S M C  200 

IV. METODOLOGIA 

Os métodos de interpolação e os descritores de textura são 

avaliados comparando-se a acurácia de classificação ou o 

número de classificações corretas. Para comparação dos 

vetores de características de cada descritor é usado o 

classificador First Nearest Neighbour (1-NN) com métrica de 

distância Euclidiana (9). 

 

   



M

i

ii qpqpadEuclidian
0

2
,                  (9) 

 

em que p e q são os vetores de características de duas amostras 

distintas com M bins. 

Para validar o classificador treinado é realizada a validação 

cruzada k-fold com k = 10 com atribuição aleatória a cada 

amostra de textura de um índice  10 ..., 3, 2, 1,n  criando, 

assim, 10 subconjuntos disjuntos. Na primeira validação 

cruzada, amostras com índice  10 ..., 3, 2,n  formam o 

conjunto de treinamento e amostras com índice 1n formam 

o conjunto de teste. Na segunda validação cruzada, amostras 

com índice 2n constituem o conjunto de teste e as demais 

amostras formam o conjunto de treinamento, e assim por 

diante. 

Os resultados da classificação das 10 iterações são 

combinados em uma única matriz de confusão e a média da 

acurácia da classificação é calculada e então avaliada.  

V. RESULTADOS OBTIDOS 

Os descritores de texturas são aplicados em todas as 

amostras, tanto rotacionadas por hardware quanto por cada um 
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dos cinco métodos de interpolação. Para a avaliação, o 

classificador 1-NN é treinado com o conjunto de imagens com 

θ = 0° seguido pelo teste com as orientações 40º, 80º, 120º, 

160º e 200º. Este teste tem como objetivo avaliar qual é a 

influência de cada método de interpolação na capacidade de 

reconhecimento como também, avaliar qual descritor tem 

melhor comportamento invariante à rotação. 

As Tabelas 2, 3, 4, 5 e 6 exibem a acurácia média obtida 

para os testes com os diferentes ângulos de rotação. As últimas 

colunas exibem os melhores valores obtidos em [4] com os 

descritores 8,1
DFTLTP e 8,1

DFTILTP . Dependendo da interpolação e 

do ângulo analisado, um ou outro tem desempenho melhor. 

Como forma de simplificação de exibição dos resultados 

optou-se por mostrar apenas aquele que se sobressai em cada 

caso em uma só coluna do gráfico. 

As rotações foram abreviadas nos gráficos da seguinte 

forma: Hardware (HW), Lanczos (LZ), B-spline (SP), Cúbica 

(CU), Linear (LN), Nearest Neighbour (NN). 

TABELA 2 ACURÁCIA MÉDIA PARA CONJUNTO DE TESTE COM Ɵ = 40º 

CLPB_M/C CLBP_S_M/C CLBP_S/M CLBP_S/M/C ILTP  ou LTP

HW 80,3% 88,0% 84,9% 90,0% 87,9%

LZ 82,5% 89,1% 88,4% 96,6% 92,8%

SP 80,1% 85,4% 82,6% 95,4% 92,1%

CU 75,1% 69,8% 65,1% 85,1% 84,4%

LN 58,7% 35,6% 30,7% 59,1% 64,3%

NN 70,3% 39,6% 16,3% 34,2% 43,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

 

TABELA 3 ACURÁCIA MÉDIA PARA CONJUNTO DE TESTE COM Ɵ = 80º 

CLPB_M/C CLBP_S_M/C CLBP_S/M CLBP_S/M/C ILTP  ou LTP

HW 79,1% 85,7% 83,3% 88,6% 94,8%

LZ 85,3% 90,5% 91,4% 96,9% 97,9%

SP 82,9% 86,0% 86,8% 95,7% 96,8%

CU 76,7% 68,9% 64,6% 87,3% 87,5%

LN 62,3% 34,0% 31,7% 64,0% 66,6%

NN 86,4% 69,6% 58,8% 77,7% 95,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

 

 

 

 

TABELA 4 ACURÁCIA MÉDIA PARA CONJUNTO DE TESTE COM Ɵ = 120º 

CLPB_M/C CLBP_S_M/C CLBP_S/M CLBP_S/M/C ILTP  ou LTP

HW 80,0% 83,4% 86,4% 91,4% 86,4%

LZ 83,0% 88,7% 89,2% 96,4% 93,6%

SP 81,1% 85,0% 83,9% 94,9% 92,6%

CU 75,3% 70,1% 65,5% 86,6% 81,1%

LN 62,4% 38,8% 35,7% 66,8% 65,7%

NN 72,5% 40,9% 20,0% 37,6% 47,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

 

TABELA 5 ACURÁCIA MÉDIA PARA CONJUNTO DE TESTE COM Ɵ = 160º 

CLPB_M/C CLBP_S_M/C CLBP_S/M CLBP_S/M/C ILTP  ou LTP

HW 83,6% 89,2% 86,3% 93,3% 96,1%

LZ 84,4% 87,9% 90,7% 96,8% 97,1%

SP 82,2% 84,7% 86,0% 95,7% 95,8%

CU 76,2% 67,9% 65,9% 86,1% 84,1%

LN 59,6% 32,9% 31,7% 60,6% 59,7%

NN 79,4% 55,7% 24,2% 50,1% 60,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

 

TABELA 6 ACURÁCIA MÉDIA PARA CONJUNTO DE TESTE COM Ɵ = 200º 

CLPB_M/C CLBP_S_M/C CLBP_S/M CLBP_S/M/C ILTP  ou LTP

HW 83,1% 88,6% 87,3% 92,1% 93,5%

LZ 84,8% 88,6% 89,7% 97,1% 95,5%

SP 82,1% 84,6% 85,2% 95,9% 94,3%

CU 76,0% 61,2% 64,7% 85,7% 81,8%

LN 60,2% 32,8% 32,1% 60,6% 60,6%

NN 77,9% 56,7% 24,5% 49,5% 60,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

 
 

Avaliando-se primeiramente os métodos de interpolação, 

observa-se que as interpolações de melhor desempenho são 

Lanczos e B-spline que apresentam acurácias similares, e 

ainda melhores que as texturas rotacionadas por hardware. 

Isto pode, de certa maneira ser explicado, pelo fato de que 

durante as rotações realizadas por hardware o ruído do sensor 

é amostrado repetidamente para diferentes orientações, 

enquanto que as imagens interpoladas são provenientes de 

uma imagem cujo ruído do sensor foi amostrado apenas uma 

vez. Assim, o conjunto de imagens rotacionadas por 
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interpolação são mais homogêneas. Esta análise está de acordo 

com a conclusão realizada por Kylberg e Sintorn utilizando 

outros descritores diferentes dos avaliados neste trabalho. 

Outro constatação importante é que a interpolação Nearest 

Neighbour é relativamente bem sucedida na orientação θ = 80º 

quando comparada com as demais orientações. Isto se justifica 

pelo fato de que rotações de uma imagem digital com 

orientações múltiplas de 90º são as que apresentam menores 

perdas de informação, e a orientação θ = 80º, dentre os 

ângulos avaliados, é a que mais se aproxima de 90º.  

Um descritor para ser considerado invariante à rotação 

deve mostrar variações sutis sobre diferentes orientações de 

uma textura não sendo dependente do ângulo da textura. Isto 

é, um descritor que apresente um excelente desempenho para 

um determinado ângulo e decai para outros é extremamente 

dependente de conhecimento prévio sobre os ângulos 

avaliados, o que não é uma condição normal para imagens 

reais. Os gráficos das Figuras 3 e 4 exibem uma avaliação das 

acurácias obtidas para a melhor versão do CLBP em 

comparação com o melhor resultado apresentado em [4] nas 

duas interpolações (Lanczos e B-spline) cujas acurácias foram 

superiores às demais. 
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Fig. 1 Avaliação de invariância à rotação dos descritores em imagens 

rotacionadas pela interpolação Lanczos 
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Fig. 2 Avaliação de invariância à rotação dos descritores em imagens 

rotacionadas pela interpolação B-spline 

Observa-se que o descritor CLBP_S/M/C apresenta 

variações mais sutis de acurácia nos diferentes ângulos de 

rotação analisados, tornando-o mais robusto com relação a 

variações de rotação. Ou seja, utilizando-se o CLBP_S/M/C a 

textura em qualquer ângulo analisado possui acurácia entre 

96% e 97% para interpolação Lanczos e entre 95% e 96%, 

para a interpolação B-spline enquanto os descritores propostos 

por Kylberg e Sintorn apresentam desempenho dependente do 

ângulo que se avalia. Isso pode se tornar um problema em 

imagens reais onde o ângulo de rotação não é conhecido 

previamente. 

Outro descritor que merece destaque é o CLBP_M/C que 

apresentou acurácias que se mantiveram, de maneira geral, 

superiores a todos os outros métodos comparados ao analisar a 

interpolação Nearest Neighbour e que se manteve com os 

diferentes ângulos o que pode ser observado na Figura 5. 
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Fig. 3 Avaliação de invariância à rotação dos descritores em imagens 

rotacionadas pela interpolação Nearest Neighbour 

Outro aspecto que deve ser observado nos descritores 

CLBP são os tamanhos dos vetores de características, 

inferiores aos apresentados dos descritores comparados, 

conforme exibido na Tabela 1. Para aplicações em tempo real, 

ter um descritor que opere em menos tempo e tenha menor 

consumo de memória é fator importante para o sucesso do 

reconhecimento.   

Apesar deste trabalho ter sido realizado com descritores de 

configuração P = 8 e R = 1, um segundo teste com o descritor 

CLBP_S/M/C que obteve o melhor desempenho nos testes 

anteriores, foi realizado com a configuração P = 16 e R = 2. 

Nesta configuração o vetor de características do descritor 

CLBP_S/M/C passa a ter tamanho 648. As Tabelas 7 e 8, 

apresentam a avaliação para nas duas melhores interpolações. 

TABELA 7 AVALIAÇÃO DOS DESCRITORES EM IMAGENS ROTACIONADAS PELA 

INTERPOLAÇÃO LANCZOS 

           Ângulo      

Descritor
40° 80° 120° 160° 200°

CLBP_S/M/C (16,2) 97,2% 97,1% 97,2% 97,3% 97,6%

CLBP_S/M/C (8,1) 96,6% 96,9% 96,4% 96,8% 97,1%

LTP ou ILTP (8,1) 92,8% 97,9% 93,6% 97,1% 95,5%  
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TABELA 8 AVALIAÇÃO DOS DESCRITORES EM IMAGENS ROTACIONADAS PELA 

INTERPOLAÇÃO B-SPLINE 

           Ângulo      

Descritor
40° 80° 120° 160° 200°

CLBP_S/M/C (16,2) 96,3% 96,5% 96,8% 96,8% 97,0%

CLBP_S/M/C (8,1) 95,4% 95,7% 94,9% 95,7% 95,9%

LTP ou ILTP (8,1) 92,1% 96,8% 92,6% 95,8% 94,3%  
 

Apesar do aumento dos pontos de amostragem do descritor 

CLBP_S/M/C, o tamanho do vetor de características continua 

com tamanho inferior ao 8,1
DFTILTP e há um aumento de 

desempenho de classificação e pouca variação nos diferentes 

ângulos analisados. Observa-se mais uma vez que os 

descritores ILTP ou LTP apresentam melhoes acurácias 

apenas nas imagens com θ = 80º, o que dentre os ângulos 

avaliados, é a que mais se aproxima de 90º. 

 

VI.  CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou uma extensão do estudo realizado 

por Kylberg e Sintorn [4], incluindo na avaliação um descritor 

de textura amplamente utilizado na literatura e com resultados 

importantes no reconhecimento de imagens rotacionadas. Este 

descritor chamado de Completed Local Binary Pattern 

(CLBP) [5] possui uma modelagem robusta gerando 

combinações de versões que discriminam de maneira eficiente 

padrões de textura em imagens. Com base nos experimentos 

realizados a combinação CLBP_S/M/C com P = 8 e R = 1 

mostrou-se mais robusta às variações de rotação e o 

aumentando-se do vetor de características utilizando-se a 

configuração P = 16 e R = 2 levou a uma melhor acurácia, 

superando os descritores propostos por Kylberg e Sintorn. 

No que diz respeito às interpolações, as que obtiveram 

melhor desempenho foram Lanczos e B-spline, superando 

inclusive, rotações realizadas por hardware. Isto demonstra 

que a rotação computacional com algoritmos de maior 

desempenho traz ganhos para a classificação de texturas 

rotacionadas. 

Apesar das interpolações Linear e Cúbica não se 

mostrarem adequadas na manutenção de características das 

texturas, ainda são as mais comumente utilizadas por 

softwares de processamento de imagem, como é o caso do 

MATLAB, que utilizada em seu processamento interpolação 

Linear, Cúbica e a nearest neighbor. 

Nas aplicações de visão computacional que avaliem se 

uma determinada imagem de textura é similar a alguma outra 

previamente armazenada em um banco de dados, pode ser 

impossível determinar qual é o ângulo que a mesma foi obtida. 

Este é um exemplo de imagens obtidas por drones em 

agricultura de precisão. Desta maneira, a imagem adquirida 

pode ser comparada diretamente com a base, normalmente 

armazenada em ângulo θ = 0º ou rotacionada por um 

algoritmo eficiente, tanto em acurácia como em tempo de 

processamento, como os que utilizam as interpolações Laczos 

ou B-spline. Além disso, o descritor CLBP, considerando suas 

versões, é o mais indicado para se conseguir maior eficiência 

de classificação, superando aos descritores propostos por 

Kylberg e Sintorn por não serem dependentes de 

conhecimento prévio do ângulo da textura comparada 

relativamente ao ângulo da textura armazenada na base. 
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Abstract—In this paper, we propose a new texture analysis
method using the deterministic partially self-avoiding walk per-
formed on maps modified with thresholds. In this method, two
pixels of the map are neighbors if the Euclidean distance between
them is less than

√
2 and the weight (difference between its

intensities) is less than a given threshold. The maps obtained
by using different thresholds highlight several properties of
the image that are extracted by the deterministic walk. To
compose the feature vector, deterministic walks are performed
with different thresholds and its statistics are concatenated. Thus,
this approach can be considered as a multi-scale analysis. We
validate our method on the Brodatz database, which is very well
known public image database and widely used by texture analysis
methods. Experimental results indicate that the proposed method
presents a good texture discrimination, overcoming traditional
texture methods.

I. INTRODUCTION

Texture analysis is an important research field in computer
vision and image processing with applications in various areas,
such as analysis of medical images [1], recognition of plant
leaves [2], quality control of food [3], remote sensing [4],
geological images [5], microscope images [6], etc. Texture is
a visual attribute widely used to describe patterns in images
by a wide variety of descriptors proposed along the years [7],
[8]. Although its understanding and perception are natural for
humans, its formal definition proved to be a hard task [9].
Generally, the definitions describe the textures as repetitive
and regular patterns, however, they are much more complex.
Textures can present patterns combined in different scales,
absence of patterns (e.g., noises), or complex patterns, such
as most part of the natural textures.

A range of methods for texture analysis has been pro-
posed over the years. These methods can be divided into
five categories: statistical methods, structural methods, spec-
tral methods, model-based methods and agent-based methods.
Statistical methods describe textures in images by means of
first and second order statistical measures that are related to
gray levels of the pixels. One of the most popular methods
is the Haralick descriptors [10], which is based on gray level
co-occurrence matrix (GLCM) to extract statistical measures,

such as, contrast, correlation, energy, entropy, etc. Examples of
methods of this category include Laplacian of Gaussian [11]
and Lazebnik descriptor [12]. Spectral methods convert the
image in a new image based on properties of spatial frequen-
cies of the intensity of the pixels [13]. A classic method is the
Fourier descriptor [14], that applies the Fourier transform over
the image and extract characteristics in the frequency domain.
Another methods are Gabor filters [15] and Wavelet transform
[16]. Model-based methods are based on the construction of
image models that use the parameters estimated to describe
the texture. Generally, the models used are stochastic and
fractals. The main methods are based on Gaussian Markov
random fields [17], fractal dimension of Bouligand-Minkowski
[18], multi-fractal [19] and multi-scale fractal dimension [20].
More recently, agent-based methods have been proposed for
texture analysis. These methods use an individual guided by a
deterministic or stochastic rule, which performs walks in the
image and uses information of the walk as feature vector. The
main advantage of this category compared to others literature
methods is its capacity of describing micro-textures in an
effective way, such as micro-textures in leaf texture images that
have small texture variations between species [9]. Methods of
this category include deterministic tourist walk [8], [21] and
random walk [22].

In earlier papers, the deterministic partially self-avoiding
walks (or deterministic tourist walk - DPSW) have been used
to describe macro and micro textures [7], [9], [23], [8], [21].
A partially self-avoiding walk can be understood as a tourist
that wants to visit cities distributed in a d-dimensional map
according to a deterministic rule and a given memory. For
texture analysis, the image is transformed into the map of
the tourist, as follows: each pixel is considered a city, the
neighborhood of a pixel is the 8-connected and the ”distance”
between two pixels is given by the module of the difference
of their gray levels (weight). Thus, a deterministic partially
self-avoiding walk is initiated at each pixel of the image and
follows the deterministic rule: goes to the pixel that minimizes
the weight and that has not been visited in last µ steps [9], [8].
Each walk produces a trajectory that has an initial transient
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of size τ and ends with an attractor of size ρ. The transient
is an initial sequence of pixels until finding an attractor. The
attractor is a cycle of pixels from where the tourist cannot
escape. For texture characterization, statistical measures are
obtained from a joint distribution that computes the frequency
of trajectories with a certain size of transient and period of
attractor.

Unlike from earlier works, in this paper, we propose a
new approach to perform DPSW on a map modified by
thresholds over the weights of the neighbors. Thus, in this
work, we changed the function of neighborhood so that the
tourist walk does not consider in the next step the pixels
whose weight is less than a given threshold. The application
of thresholds on the neighbors changes the rule of movement,
which produces new trajectories of deterministic walk and
explores new properties of the image. Thus, the use of a
set of thresholds can be considered a multi-scale approach
that highlights different scales and information of the image.
Experiments using textures from the Brodatz database indicate
that our method adds new information for texture analysis
and increases significantly the classification compared to the
traditional DPSW method. In addition, the proposed method
presents better results than the other traditional texture meth-
ods.

This paper is organized as follows. Section II presents a
review about the deterministic partially self-avoiding walk. In
Section III, we describe the proposed method. Experimental
results using images extracted from the Brodatz database are
presented in Section IV. Section V concludes the paper and
discusses future works.

II. DETERMINISTIC PARTIALLY SELF-AVOIDING WALK

Recently, the DPSW emerged as a very promising approach
in computer vision, with interesting results in static textures
analysis (e.g., [8], [23], [7], [9]) , dynamic textures analysis
(e.g. [24], [25]) and recognition of plant leaves (e.g., [21]).
The first work proposed for image analysis is described in
Ref. [26]. This method uses the transient and attractor sizes
for texture representation. Then, Backes et. al. [21] proposed
a new variation that combines two rules of movement and
a new measure extracted from the joint distribution. Besides
that, the developed method was applied in the recognition of
plant species through their image.

In Backes et al. [27], another variation was proposed to
solve the tie problem in the walk according to a new rule
of movement based on the neighborhood contrast. The experi-
mental results show interesting performance in rotation images
classification compared to other methods of the literature.
In Ref. [9], a new approach combines the fractal dimension
and DPSW for texture representation. This study uses fractal
descriptors to analyze the incidence, distribution and spatial
arrangement of the attractors. Similarly, an extension of the
DPSW was proposed to be combined with the graph theory
[7], [23]. In dynamic texture analysis, two approaches based
on DPSW were proposed for recognition, clustering and

segmentation with applications in problems of nanotechnology
and videos of traffic [25], [24].

A. Definition

DPSW can be understood as a tourist which wants to visit
N cities distributed on a map of d dimensions [21]. The tourist
starts the walk in a predefined city with a rule of movement
and memory, which drives it to next city: go to the nearest
city that has not been visited in the last µ steps [8], [23]. The
memory µ − 1 is the window in which the tourist performs
a deterministic partially self-avoiding walk, i.e., the tourist
considers a city attractive again, only after visiting µ cities.
The rule of movement is based in the neighborhood and a
small memory, that although simple can produce DPSW of
great complexity [8].

The DPSW can be separated into two parts: transient and
attractor. The transient is the initial part of the walk that has
size equal to τ . The attractor is the final part, composed by a
cycle of cities of size ρ ≥ µ+1 in that the tourist gets stuck.
This is the attractor is a cycle of cities that always will be
visited by the tourist. Thus, the transient is the route of the
tourist until finding an attractor. In some cases, it can occur
of the tourist do not find an attractor, therefore, the trajectory
of the tourist is only composed by the transient. In the case
of existing various neighboring cities which satisfy the rule of
movement, it is considered the first city that satisfies the rule
in clockwise [8].

For application of the DPSW on images, consider a bidi-
mensional image composed by a finite set of pixels ϕ in
which each pixel has a location pi = (xi, yi) and a gray level
I(pi) ∈ [0, 255]. Each pixel pi is considered a city and the
neighborhood η(pi) of the pixel pi is the pixels whose the
Euclidian distance is smaller or equal than

√
2, according to

Equation 1. This is, the neighborhood used by the traditional
methods is the 8-connected neighborhood.

η(pi) = {pj | d(pi, pj) ≤
√
2},

d(pi, pj) =
√
(xi − xj)2 + (yi − yj)2

(1)

Once two pixels pi and pj are considered geometric neigh-
bors, the real ”distance” between them is given by a weight
wpi,pj . This weight is defined as the module of the difference
of their gray levels wpipj =| I(pi)− I(pj) | [8].

Given the above definitions, the methods for texture anal-
ysis based on DPSW considers independent tourists walking
through image pixels. Thus, the image is considered the map to
perform the tourist walks. Given that a tourist is in pixel pi the
rule of movement is defined as go to the pixel pj ∈ η(pi) that
minimizes the weight wpipj and that has not been visited in
the last µ steps. This rule is called min, she drives the tourist
for similar pixels and explores homogeneous regions on the
image. In addition, it is considered the rule of movement max.
This rule moves the tourist to the pixel that maximizes the
weight wpipj . In this rule, the tourist is guided for different
pixels, exploring heterogeneous regions on the image (e.g.,
high-contrast regions and edges).
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The trajectory of the tourist is directly associated with
the pixel where it is started, therefore, each pixel of the
image is considered as an initial point to perform a walk.
Thus, in an image of N pixels, it is obtained a set of N
trajectories produced by the walks. To measure statistically
the set of trajectories performed on an image, it is used a
joint distribution Sµ,r(τ, ρ). This distribution computes the
frequency of trajectories that obtained transient size τ and
period of attractor ρ (Equation 2) [24], [7], [8].

Sµ,r(τ, ρ) =
1

N

N∑
i=1

{
1, if τi = τ e ρi = ρ
0, otherwise (2)

where i is the pixel that starts a walk and r is the rule of
movement.

III. PROPOSED METHOD

In this section, we describe the proposed method. The main
difference of the proposed method for other works based on
deterministic walkers is the map to perform the DPSW. As
can be seen in Section II, the map is composed by the image
pixels and the neighborhood of a pixel is given by the function
η(pi). This map is the same for the two rules of movement.
In the proposed method, a threshold of cutting is applied
over the neighborhood of the pixels to obtain a map that
reveals different texture properties. Thus, different maps are
considered according to each rule of movement. For the rule
of movement r = min, the neighborhood of a pixel pi is
composed of pixels whose the weight wpipj is higher than
tmin, according to

ηmint (pi) = {pj | d(pi, pj) ≤
√
2, wpipj ≥ tmin}. (3)

Similarly, a neighborhood is also defined to the rule of
movement r = max. This neighborhood ηmaxt (pi) consists of
pixels whose the weight wpipj is below than tmax, according
to

ηmaxt (pi) = {pj | d(pi, pj) ≤
√
2, wpipj ≤ tmax}. (4)

The thresholds (tmin = k) and (tmax = 255 − k) are
in function of a given k value. As the value of k increases,
the threshold tmin increases, on the other hand, the threshold
tmax decreases. Thus, it is possible to analyze the two rules
of movement together. The application of the thresholds over
the neighborhood can be considered as a multi-scale texture
analysis. For each threshold k, the original map (i.e., 8-
connected neighborhood) is transformed into a k-scaled map.
Compared to the original map, a k-scaled map presents differ-
ent properties and reveals the information related to its scale.
Let us consider the rule of movement r = min. For small
values of tmin the tourist will provide trajectories that models
the homogeneous details of the image. As the value of tmin
increases, the tourist walk models global information, such
as edges of the image. For the rule of movement r = max
the idea is similar. However, in this rule as the value of

tmax decreases, local information are highlighted. Thus, the
proposed method aims at combining features from some k-
scaled maps to achieve a multi-scale texture analysis.

Figure 1 shows examples of maps to perform the DPSW
using the neighborhood ηmint (pi). In this figure, the pixels
are represented by points with its grayscale and two pixels
are neighbors if it has a connection between them. Figure
1(b) shows the original map used by the traditional methods
of DPSW for texture analysis. Figures 1(c) and 1(d) show
maps with neighborhoods built with thresholds tmin = 20 and
tmin = 40, respectively. Notice that to increase the threshold
tmin, homogeneous regions are disconnected taking the tourist
to explore different regions and properties of the image.

A. Feature Vector

To use the DPSW for texture analysis and classification, an
approach extensively studied in previous works is the feature
extraction from the transient time and attractor period joint
distribution [7], [23], [8]. The histogram hkµ,r(l) proved to
achieve better results. This histogram hkµ,r(l) summarize the
number of trajectories that have a size equal to (l = τ + ρ) in
the joint distribution calculated for a memory µ and a rule of
movement r (Equation 5).

hkµ,r(l) =

l−1∑
b=0

Skµ,r(b, l − b) (5)

To accomplish the task of classification, an interesting
strategy is to build a feature vector νrµ with a total of n
descriptors selected from the histogram hrµ(l). Once there are
no attractors of size smaller than (µ+ 1), the first position of
the histogram selected is (µ+1) [8], [25]. Here, we use a total
of n = 4 histogram descriptors. Thus, the feature vector νrµ is
calculated for a specific µ value, according to

νkµ,r = [hkµ,r(µ+ 1), hkµ,r(µ+ 2), ..., hkµ,r(µ+ n)]. (6)

To model different properties, we also propose a feature
vector ϕkr considering different µ values. The use of different
memory sizes and rules of movement to characterize texture
patterns presents a great potential for image classification [8].
The feature vector ϕkr is given by the concatenation

ϕkr = [νkµ1,r, ν
k
µ2,r, ..., ν

k
µn,r], (7)

where k is the threshold used to build the map.
In order to capture information in different scales, a feature

vector ψr considering different values of thresholds k is shown
in Equation 8. This vector consists of a concatenation of the
vectors calculated using ϕkr , for different k values:

ψr = [ϕk0r , ϕ
k1
r , ..., ϕ

km
r ]. (8)

Finally, a feature vector υ can be considered for the two
rules of movement. The final vector υ contains tourist infor-
mation from different thresholds and rules of movement, as
follows:
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(b) Original map (𝑡𝑚𝑖𝑛 = 0) (c) 𝑡𝑚𝑖𝑛 = 20 (d) 𝑡𝑚𝑖𝑛 = 40(a) Image

Fig. 1. Examples of maps obtained from an image using the neighborhood ηmin
t (pi).

υ = [ψmin, ψmax]. (9)

IV. EXPERIMENTS AND RESULTS

In this section, we present the experiments and results
obtained by the proposed method. The experimental setup
used is described in the following sections. We also present
the influence of the method parameters for the classification
task. Finally, the proposed method was compared with other
methods of the literature on image database.

A. Experimental setup

Experiments have been conducted on Brodatz database. This
database was made using images from the book of Brodatz
[28], a set of images widely used as benchmark for texture
analysis. In this experiment, a total of 1110 images, divided
into 110 classes with 10 samples each, were used. Each image
has 200×200 pixels with 256 gray scales. A feature vector was
extracted for each image and a classification process using
Linear Discriminant Analysis (LDA) [29] was performed.
LDA is a well-known method for estimating a linear subspace
with good discriminative properties [30], [23]. LDA is also
very used to evaluate method based on walks. A scheme 10-
fold cross-validation was adopted for separation of the samples
of test and training. This scheme splits the samples into 10
folds with the same number of sample per fold. One fold is
used for test while the remaining folds are used for supervised
training. This process is performed for all folds.

B. Parameter Evaluation

In this section, we evaluate the influence of the parameters
of the proposed method in texture recognition. The parameters
are the (i) set of memory values µ, (ii) rules of movement r,
and (iii) set of thresholds k. At first, each feature vector was
evaluated in order to determine the set of memory values that
best characterizes the texture. This analysis was performed
through the original map used by the traditional methods of
DPSW, i.e., the threshold is in function of k = 0. Figure
2a shows the correct classification rate (CCR) for different
memory values on Brodatz database. As we can see, small
memory values provide best CCR compared with high memory
values. Also, the rule of movement max obtained a better
CCR compared to the rule of movement min. Thus, attractors

formed in heterogeneous regions have more importance in
recognition task [8]. The characteristics of these regions are
the high presence of contours or changes in texture patterns.
However, the concatenation of the rules of movement min and
max feature vectors achieved better results. This corroborates
that heterogeneous and homogeneous image information is
important in the recognition task.

Previous studies [8], [23] showed that the combination of
memory values can achieve interesting results. The CCR for
different combination of memory values is shown in Figure 2b.
Notice that the best results are obtained for the concatenation
of few memory values. As the memory combination increases,
the CCR tends to increase. This occurs due to two motives:
more memory values lead to more descriptors in the feature
vector and different memory values influence the way the
walks are performed by the tourist [8]. As can be seen in
the figure, the best CCR of 89.36 % was obtained with
the combination of memory values µ = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6].
Therefore, the feature vector ϕkr = [νk0,r, ν

k
2,r, ..., ν

k
6,r] is

defined.

From the set of memory values obtained in the analysis
above, we evaluate the proposed method for different thresh-
olds values and rules of movement. Here, we use an increment
i = 10 and i = 20 for the thresholds tmin and tmax,
respectively. This increment value i was defined in this paper
based on experimental tests. Using this increment is possible
to analyze different scales. Thus, the thresholds are defined as
tmin = k ∗ 10 and tmax = 255 − k ∗ 20. The threshold is
evaluated in Figure 3 as a function of k. Note that for k = 0
the threshold is equal to tmin = 0 in the rule of movement
min and equal to tmax = 255 in the rule of movement max.
In this case, the map for the tourist to perform the walk will be
the original. Figure 3a shows the CCR for different threshold
values. Notice that, as the threshold is increased the CCR
obtains an improvement for all rules of movement compared to
traditional method (k = 0). This shows that new information
is extracted from the image with the use of thresholds on the
neighborhood. Using both rules of movement combined, the
proposed method achieved the best result.

For performing a multi-scale analysis, an interesting ap-
proach is to combine features extracted from different thresh-
old values. The CCR for concatenation of thresholds is shown
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Fig. 2. Correct classification rate as a function of different memory sizes µ
and rule of movement r .

in Figure 3b. As we can see, combining few thresholds obtains
a significant improvement in the CCR compared to the original
method. As the threshold increases, the neighborhood of the
pixels is reduced, i.e., it is more difficult to find a set of
pixels to compose an attractor. In so many cases, the tourist
performs longer walks to find an attractor or reaches pixels
without neighbors. Thus, the use of different threshold values
provides a better exploration of image context, and it enables
us to capture texture details in both micro- and macro-scales.
This mechanism improves the capacity of discrimination of
the proposed feature vector [8]. As can be seen in Figure 3b,
the best CCR of 95.5% was obtained for the concatenation
of the feature vector ψmin = [ϕ0

min, ϕ
1
min, ϕ

2
min, ..., ϕ

9
min].

Once each feature vector ϕkr has size equal to 4, the vector
ϕkr = [νk0,r, ν

k
1,r, ..., ν

k
6,r] has size equal to 28. Thus, the final

feature vector ψmin = [ϕ0
min, ϕ

1
min, ϕ

2
min, ..., ϕ

9
min] has size

equal to 280.

C. Comparison with other methods

In order to provide a better evaluation of the proposed
method, we perform a comparison with other texture meth-
ods of the literature. In this comparison, it was used the
best result achieved by our method. The same experimen-
tal setup described in Section IV-A was used for the ex-
periments performed with literature methods. The methods
used in this comparison are Fourier descriptors [14], co-
occurrence matrices (GLCM) [10], Gabor filters [15], local
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Fig. 3. Correct classification rate as a function of different thresholds values
k and rule of movement r .

binary pattern rotate invariant and uniform (LBP-RIU) [31],
local oriented statistics information booster (LOSIB) [32],
texture analysis using graphs generated by DPSW (G-DPSW)
[23], segmentation-based fractal texture analysis (SFTA) [33]
and local binary pattern variance (LBPV) [34]. Besides that we
compare our method with the traditional deterministic partially
self-avoiding walk [8]. Table I presents comparative results for
the proposed method and traditional texture methods obtained
on the Brodatz database. To evaluate the methods, we use
the CCR and standard deviation in parentheses. Experimental
results indicate that the proposed method improves recognition
performance from 89.36% to 95.50% over the traditional
DPSW. The results indicate also that the proposed method out-
performed other methods of the literature, except the GLCM
method, whose the results were very close, 95.50% (± 1.47)
for the proposed method and 94.59% (± 1.58) for the GLCM
method.

V. CONCLUSIONS

In this paper, we have proposed an effective texture analysis
method based on deterministic partially self-avoiding walks
and thresholds. In this method, tourist walks are performed in
maps built with different thresholds over the neighborhood
of the pixels. For each image, the features using various
thresholds values are concatenated to compose a feature vector
to texture classification. We showed promising results obtained
on well-known public image database. In the Brodatz database,
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TABLE I
COMPARISON RESULTS FOR LITERATURE METHODS IN THE BRODATZ

DATABASE.

Methods CCR (%)
Fourier 87.56 (± 2.39)
GLCM 94.59 (± 1.58)
Gabor 91.44 (± 2.44)
LBPV 88.10 (± 2.74)

LBP RIU 89.09 (± 4.01)
LOSIB 70.45 (± 3.47)
SFTA 83.87 (± 3.53)

G-DPWS 90.35 (± 3.32)
DPSW traditional 89.36 (± 2.39)
Proposed method 95.50 (± 1.47)

experimental results indicate that the proposed method im-
proves recognition performance from 89.36% to 95.50% over
the traditional DPSW method. The proposed method also
provides excellent results compared to other traditional texture
methods.
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Abstract—Deterministic tourist walk (DTW) has attracted
increasing interest in computer vision. In the last years, different
methods for analysis of dynamic and static textures were pro-
posed. So far, all works based on the DTW for texture analysis use
all image pixels as initial point of a walk. However, this requires
much runtime. In this paper, we conducted a study to verify the
performance of the DTW method according to the number of
initial points to start a walk. The proposed method assigns a
unique code to each image pixel, then, the pixels whose code is
not divisible by a given k value are ignored as initial points
of walks. Feature vectors were extracted and a classification
process was performed for different percentages of initial points.
Experimental results on the Brodatz and Vistex datasets indicate
that to use fewer pixels as initial points significantly improves
the runtime compared to use all image pixels. In addition, the
correct classification rate decreases very little.

I. INTRODUCTION

Deterministic walk on random and regular means have
achieved promising results over the years with highlight for
deterministic tourist walk (DTW). The initial study of the
DTW was introduced by Lima, Martinez and Kinouchi [1],
with the goal to analyze the effect of simple walks on random
environments. These walks are automata able to obtain several
characteristic or rich information about the environment on
that are performed. Here, we are interested in the deterministic
tourist walk algorithm for texture analysis.

Textures can be defined as a repetition of elements on a
surface with visual patterns composed of sub-patterns with
brightness, color, shape and size. Also, it is an important visual
attribute widely used to describe patterns and characteristics
of images in computer vision and image processing [2], [3].
Recently, the deterministic tourist walk has emerged as a very
promising approach for texture analysis [4], [5], [3], [6], [7],
[8], [9]. The deterministic tourist walk can be understood as
a tourist that visits cities in a map according to a rule of
movement and a memory. In images, each pixel is considered
a city and the neighborhood of a pixel is the 8-connected. A
walk is started from each pixel and the tourist moves according
to the following rule: goes to nearest pixel (i.e., that minimizes
the module of the difference between the gray levels of the
pixels) that has not been visited in the last u steps. This walk
produces a trajectory composed by two parts: transient and
attractor. The transient is the initial part of the walk and the

attractor, the final part, it is a cycle of cities that the tourist
gets stuck.

The precursor study for texture analysis using DTW was
introduced in Ref. [10]. This study uses the transient and
attractor sizes for texture characterization. Then, Backes et
al. [5] proposes a new variation that combines two rules
of movement and new measures extracted from the joint
distribution of attractor and transient sizes. After that, a new
approach combining DTW and fractal dimension to extract
spatial features of attractors achieved a significant improves
in classification [2]. Besides these, other works investigated
the use of the DTW combined with complex networks for
texture analysis [6], [3]. Another field with good results are
the dynamic textures. These are an extension of the textures for
the spatial-temporal domain, i.e., texture patterns in videos. In
Refs. [8], [7], were proposed two methods for dynamic texture
recognition and segmentation with significant improvement in
the field.

For image characterization, all works cited above use all
image pixels as initial points to perform a deterministic tourist
walk. Thus, the N image pixels are considered the map of
the tourist. However, although the several studies performed,
there is not a full investigation that analyzes the ideal number
of initial points and its influence in the characterization. From
the first work, it was assumed all image pixels as the map,
without analyzing the consequences. It is certain that this
strategy increases considerably the computational cost of the
methods that use the DTW. Therefore, this is a point that need
be investigated more deeply.

This paper accomplishes a study to analyze the performance
of the deterministic tourist walk method according to the
number of initial points to start the walks. The main objective
is to verify if the DTW method is competitive using a smaller
number of initial points. For this, we propose a simple method
to select the pixels in that starts a walk. This method is
deterministic and selects pixels of all regions from the image.
Thus, three characteristics important for us are considered:
homogeneity, simplicity and deterministic. From this char-
acteristic, it is expected that our method has good results
with a low computational cost. Experimental results using
textures from the Brodatz book and Vistex datasets illustrate
that our method improves considerably the computational
cost and achieves good correct classification rate compared
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with the original method. Thus, it is possible to obtain a
competitive running time, without significantly decrease the
correct classification rate. The main contribution of this paper
is a simple and effective optimization of the deterministic
tourist walk that can be used in all methods of dynamic and
static textures of the literature.

The rest of the paper is structured as follows. In Section
II, the deterministic tourist walk method is described. The
proposed method of the fast deterministic tourist walks is
presented in Section III. In Section IV, we describe the datasets
and experimental setup used to evaluate the proposed method.
Section V presents the results and discussion. Finally, the
Section VI concludes the paper and presents suggestions for
further investigation.

II. DETERMINISTIC TOURIST WALK

To describe the deterministic tourist walk on image, con-
sider which an image consists of a pair (P, I), where P is
finite set of pixels and I a mapping that assigns to each pixel
i = (xi, yi) an intensity I(i) ∈ [0, 255]. The neighborhood
η(i) consists of pixels j whose the Euclidean distance between
i and j is less than

√
2 (Equation 1).

η(i) = {j | d(i, j) ≤
√
2},

d(i, j) =
√
(xi − xj)2 + (yi − yj)2

(1)

The ”distance” between two pixels i and j neighbors is
given by a weight w(i, j). This weight is the modulus of
difference between their intensities:

w(i, j) =| I(i)− I(j) | (2)

Given the above definitions, for texture characterization is
considered independent walks started from each pixel i ∈ P .
The tourist walks through image pixels according to a rule
of movement. Considering that a tourist is in the pixel i,
the next step is move to one of neighboring pixels j that
minimizes the weight w(i, j). Moreover, the tourist avoids
returning to pixels visited in the last µ previous steps, which
are stored in a memory M . This rule of movement will be
referred to as r = min. The movement of the tourist can
also be governed by a rule of movement r = max. In this
rule, the tourist walks towards the maximum weight w(i, j).
Another common situation is the existence of two or more
neighbors that satisfy the rule of movement. In this case, the
first neighbor is selected, considering which the neighbors
are visited in a clockwise order [5]. These rules produce
trajectories of great complexity [3].

Trajectories yielded from these walks can be divided into
two parts: an initial part, with τ steps called transient and
the final part, where the tourist is trapped in a cycle of period
ρ ≤ µ+1 called attractor [8]. The attractor consists of a set of
pixels which form a path that the tourist cannot escape from.
There are cases where the tourist cannot find an attractor. In
this case, the walk is performed until it finds a transient with
a size equal to the number of image pixels T [5]. In Figure 1,

we show an example of the deterministic tourist walk on the
image. In this example, the pixels are represented by circles
and the gray-level from each pixel is given inside its circle.
The transient is represented by the blue circles (τ = 5) and
the attractor part is given by green circles (ρ = 4).

15 16 2673 21 10

26 18 7129 54 29

31 23 2317 30 28

71 40 2018 22 39

17 55 2133 10 40

37 11 2943 26 18

Fig. 1. Example of the tourist walk on image with memory u = 2 and rule
of movement r = min.

For each initial situation, the tourist produces a different
trajectory. Thus, according to the literature methods each pixel
is taken as an initial condition for a trajectory. To obtain
features able to discriminate texture images, the transient part
and the attractor from each trajectory can be used to built
a joint distribution Srµ(t, ρ) [6], [7], [11], [5]. This joint
distribution defines the probability of trajectories with transient
τ and attractor ρ sizes (Equation 3).

Srµ(τ, ρ) =
1

N

N∑
i=1

{
1, if τi = τ and ρi = ρ
0, otherwise (3)

where i is the pixel that the trajectory was initiated and N
the number of initial points (pixels).

III. FAST DETERMINISTIC TOURIST WALK

As described above, a walk is started from each image pixel.
It causes the literature methods have a high computational
cost. Therefore, we propose a simple optimization for reducing
the computational cost in texture image characterization. To
describe our method, let us consider a mapping unidimensional
for each pixel i ∈ P . Thus, to each pixel i is assigned a code
ci (Equation 4).

ci =W ∗ xi + yi, (4)

where W is the width of the image and, xi and yi the
coordinates of the pixel i.
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To optimize the deterministic tourist walk, some image
pixels are ignored as initial point. For this, a simple way is
apply a function δ(P, k) to the original set of pixels P, thus
selecting a subset Pk, Pk ⊆ P , where each pixel of i ∈ Pk
has code ci do not divisible by k (Equation 5). This is, if the
remainder of the Euclidean division of ci by k is different
to 0. This approach enables us reducing the computational
cost keeping the selecting of the pixels deterministic and
homogeneously. It is important to stress that the choice of
the pixel where starts a walk has that be homogeneous, i.e.,
pixels of all regions of the image will be chosen. Thus, it is
possible to ensure that features of all regions of the image will
be extracted by the method.

Pk = δ(P, k) =
⋃
i∈P

i | if ci (mod k) 6= 0 (5)

Examples of application of the function of selection δ(P, k)
on the image with various k values can be seen in Figure 2. In
the Figure, the white squares represent pixels selected (which
belongs to Pk) to perform the walk and the gray squares are
pixels ignored. Note that to increment k, the number of initial
points decreases. Therefore, the k value is directly associated
to percentage of initial points which it will be performed walks
in the image. Table I shows the k values and its percentage
corresponding of initial points in the image.

From this new set of pixels Pk, walks are performed to
characterize the texture image. Thus, a new joint distribution
Snµ,r(τ, ρ) can be obtained from the set Pk:

Skµ,r(τ, ρ) =
1

|Pk|
∑
i∈Pk

{
1, if τi = τ and ρi = ρ
0, otherwise (6)

A. Feature vector

Several studies in previous works were performed to feature
extraction from the joint distribution [6], [5], [7], [8]. Here,
we use a histogram hnµ,r(l), where l = t + ρ (Equation 7).
This histogram proved to achieve better results in classification
tasks. The histogram hnµ,r(n) computes the frequency of
trajectories that have size equal to l = t + ρ in the joint
distribution.

hkµ,r(l) =

l−1∑
b=0

Snµ,r(b, l − b) (7)

Earlier works have shown that the histogram concentrates
most image information on the first elements [5], [6]. As there
are no attractors of size smaller than µ+ 1, the first position
of the histogram used as descriptor is to µ + 1. To compose
the feature vector νrµ, the first m = 4 elements are obtained
from the histogram. Thus, the feature vector νrµ is constructed
for a specific µ value:

νrµ = [hkµ,r(µ+ 1), hkµ,r(µ+ 2), ..., hkµ,r(µ+m)]. (8)

Different rules of movement and values of memory size can
obtain local and global informations of the image (e.g., low

values of µ perform a better local analysis in the image) [8].
Therefore, different values of memory size and rule of move-
ment are used to provide more effective texture representation.
The final feature vector consists of the concatenation of νrµ
vectors, for different µ values:

ϕr = [νrµ1
, νrµ2

, ..., νrµn
] (9)

where µ is the memory size and r the rule of movement
that can be max or min.

IV. EXPERIMENTAL SETUP

In order to validate the proposed method and compare its
efficiency with other ones in texture recognition, experiments
were carried out using two datasets: (i) Brodatz and (ii) Vistex.
The Brodatz dataset consists of synthetic images collected
from the Brodatz book [12]. This dataset is widely used
in computer vision literature as a benchmark for evaluating
methods of texture recognition. Each image has 200 × 200
pixels size with 256 gray levels. A total of 110 classes, with
10 samples each, were used. Samples of the textures are shown
in Figure 3.

Fig. 3. Six examples of textures from the Brodatz dataset.

The second dataset used in this work, namely Vision Texture
- Vistex [13], contains 864 samples of real-world textures. This
dataset contains textures captured in different combinations of
illumination, orientation and plane perspectives. Each image
has 128 × 128 pixels with 256 gray levels. A total of 54
texture classes, each containing 16 samples, were used in the
experiments. Figure 4 shows some examples of textures.

Feature vectors were classified using Linear Discriminant
Analysis (LDA) [14] in a 10-fold cross-validation scheme.
LDA is a well-known method and supervised method to
estimate a linear subspace with good discriminative properties.
This method consists in to find data where the variance inter-
classes is large in comparison to the variance intra-classes [15].
The method of texture is considered good when it creates
compact clusters far away from each other for all classes.
The 10-fold cross-validation scheme splits the samples into
10 folds with the same number of sample per fold. One
fold is used for test, while the folds remaining are used
for supervision training and validation tasks. This process is
performed for all folds.
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TABLE I
PERCENTAGE OF INITIAL POINTS ACCORDING TO THE k VALUES COMPARED TO THE NUMBER ORIGINAL OF IMAGE PIXELS.

k 10 7 5 4 3 2 [2 9] [2 5] [2 3]
% of initial points 90% 86 % 80 % 75 % 67 % 50 % 44 % 40 % 33 %

0 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41

42 43 44 45 46 47 48

0 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41

42 43 44 45 46 47 48

0 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41

42 43 44 45 46 47 48

0 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41

42 43 44 45 46 47 48

(a) (b) (c) (d)

Fig. 2. Example of selection of initial points of an image with different k values. Each pixel of the image is represented by a square and the code ci is
given inside it. The white squares are initial points selected and the gray squares are initial points ignored. The k values are: (a) original image, (b) k = 5,
(c) k = 3 and (d) k = 2.

Fig. 4. Examples of some Vistex texture classes used in the experiments.

V. RESULTS AND DISCUSSION

Here, first, we present an analyze of the parameters of
the deterministic tourist walk and its impact on the texture
recognition performance. Then, we show the performance of
the fast deterministic tourist walk for different k values.

A. Parameter evaluation

In this section, we evaluated the performance of the de-
terministic tourist walk traditional on all image pixels using
different parameters in the texture recognition task. Figure
5 presents the correct classification rate (CCR) for different
memory sizes µ and rules of movement r used in the deter-
ministic tourist walk. From Figure 5a, we note that the correct
classification rate decreases with the increase in the memory
size µ on both Brodatz and Vistex datasets. The results in
Figure 5a also show that the tourist walk presents a better
correct classification rate when uses the rule of movement
r = max, instead of the r = max. Therefore, tourist

attractors formed in heterogeneous regions (i.e., regions with
the presence of contours or changes in texture patterns) have
most importance in recognition task [5]. However, the best
correct classification rate was achieved combining the rules
max and min feature vectors (ϕmin∪ϕmax). This new feature
vector presents both heterogeneous and homogeneous image
information. This occurs also on both Brodatz and Vistex
datasets.

Interesting results can be achieved concatenating the mem-
ory sizes. These results obtained for the combination of
memory sizes are shown in Figure 5b. Note that the best
correct classification rate is obtained for the concatenation of a
few memory sizes. This diminishes the individual importance
for each µ value. It is important to stress also that is necessary
a small number of memory sizes provide better results. For
the Brodatz and Vistex datasets, the concatenation of memory
sizes that provided the best result is µ = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6],
with a correct classification rate of 89.72% and 86.92%,
respectively.

B. Results

In this section, we present the results of the proposed
method for optimization of the deterministic tourist walk
method by classifying the Brodatz and Vistex datasets. We
emphasize that our method uses exactly the same parameters
obtained in the earlier experiment with the deterministic
tourist walk on all image pixels (µ = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6] and
r = min,max).

First, we evaluated the performance of the fast deterministic
tourist walk for different k values according to Table I. Results
using different k values from the Brodatz and Vistex datasets
are shown in the plot of the Figure 6. In this Figure, we present
the correct classification rate in function of the percentage
of initial pixels which corresponding to a k value. The plot
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Fig. 5. Correct classification rate as a function of different memory sizes µ
and rule of movement r .

shows that the good results were achieved for 50% or less
initial points. It is expected as, to decrease the percentage
of initial points the correct classification rate also decreases
in the same proportion. However, the results show that the
correct classification rate decreases slowly. Notice that using
50% of initial points the correct classification rate is 87.20
% and 83.21 % on Brodatz and Vistex datasets, respectively.
In contrast, using all image pixels as initial points were
achieved 89.45 % and 87.03 % on Brodatz and Vistex datasets,
respectively. This corroborates our theory that is possible
achieve good results in classification without to use all image
pixels to perform the walk.

As we can see above, the correct classification rate is not
highly affected by the decrease in the percentage of initial
points of the walk. Thus, it is necessary to answer other
question: if the complexity computational also decreases sig-
nificantly. For this, we evaluate the performance in the runtime
from five images chosen randomly from Brodatz dataset. Fig-
ure 7 presents the runtime in milliseconds of the deterministic
tourist walk on the five images for different percentage values.
The experiments were performed using 2.6 GHz Intel (R)
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86
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90

Brodatz
Vistex

Fig. 6. Correct classification rate for Brodatz and Vistex datasets according
to several % of initial points.

Core i5, 8 GB RAM and 64-bit Operating System. In the
figure, we show the runtime for all memory sizes used in the
experiments. It is observed that the runtime decreases sharply
as the percentage of initial points decreases. This is verified for
all memory sizes. These results indicate competitive runtime
time combined with a good correct classification rate.
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Fig. 7. Runtime of the fast deterministic tourist walk for each memory size
and several % of initial points from five images.

VI. CONCLUSION

In this paper, a study for optimization of the deterministic
tourist walk has been presented. In this study, we propose a
simple method that does not consider all image pixels as initial
points of the walk. From this method, we evaluate the correct
classification rate in function of the number of initial points
to start a walk. Experimental results indicate that the use of a
smaller number of initial points achieves a competitive correct
classification rate. Besides that, the runtime is significantly
lower than the use of all image pixels as initial points. For
instance, in the Brodatz dataset to use 50% of the pixels as
initial points, the runtime decreases for half, while correct
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classification rate decreases only 2.25%. This result shows that
our study can be applied for optimization of all methods that
use the deterministic tourist walk for texture analysis.
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Abstract—Images provide important information for various
applications, from locations to event identification tasks. One
of the most important information present in images are texts.
This paper proposes an approach to extract, classify and group
text candidates from images. The proposed method is based
mainly on edge detection, extracted using the Canny method,
and a threshold is used to segment candidates from the original
grayscale image. A confidence map is used to prune the extracted
candidates. A character classification stage is used to eliminate
false positives. Finally, the remaining candidates are grouped
in word bounding-boxes. The proposed method extracted less
candidates in less time (excluding the map stage) than other
segmentation techniques, maintaining the text area extracted
from the ICDAR Dataset.

I. INTRODUCTION

The increasing availability of high-performance and low-

cost cameras caused an interest in computer vision techniques,

developed to applications such as product or landmark recog-

nition [1].

Text is one of the most important information present in

images, since it is a key component of potential applications

such as translation, image indexing and assistance to visually

impaired people. Unlike printed document recognition (OCR),

no text localization method achieved an sufficient accuracy and

speed for practical applications [2]. The main reason for this

is the fact that text can occur in a large number of fonts and

sizes, with distortions, occluded, and different illuminations.

These variations cause an increase in the computational cost

of a text detection system.

In this work is proposed a method based on edges to extract,

classify and group text candidates. Based on edges, the method

extracts candidates using a simple threshold based on each

edge neighborhood. A confidence map stage prunes almost

half of the candidates, maintaining the text area extracted

from the ICDAR 2013 Dataset. The main contribution of this

paper is a fast method to extract a reasonable amount of

real characters from images with a reduced number of false

characters.

The rest of this paper is organized as follows. In Section II is

presented a brief literature review about the main approaches

to locate text in images. In Section III is described the

proposed system. The datasets and metrics used in this work

are presented in Section IV. Experiments and results are

shown in Section V. Finally, the conclusion and future work

is mentioned in Section VI.

II. LITERATURE REVIEW

Systems that aim to locate textual elements in images

usually follow the steps shown in Figure 1. From each image,

candidates to be characters are extracted, classified, and finally

grouped into lines of text.

Character 

Extraction

ClassificationText Grouping

Pre-ProcessingImage

Result

Fig. 1: Typical flowchart of text detection.

A. Extraction of Text Candidates

In the initial preprocessing stage, simple operations are

made when required, for example, blurring of an image or

color space conversion. In the second and the most impor-

tant stage, the system segments the image in order to find

candidates to be characters. Several approaches are able to

perform this task effectively, and the main methods use sliding

windows or a connected component approach [1].

Systems of the first category seek candidates in a subset

of rectangles of the original image, using descriptors as

Histogram of Oriented Gradients (HOG) to classify them [3],

[4]. Although this technique is robust, the use of different

image scales is necessary to detect characters of different

sizes. Because of this restriction and the fact that this method

uses high-dimensional features, this type of system has a high

computational cost.

On the other hand, the second category assumes that a single

character has at least one stable characteristic, as the color [5],

and searches candidates more efficiently with the disadvantage

of a greater sensitivity to clustering and occlusions, because

they change the components structure. The main approaches

use edges, the concept of Extremal Region (ER) or the Maxi-

mally Stable Extremal Regions (MSER) [6]. More recently, [2]

proposed a new type of characters detector based on keypoints,

that is faster and more accurate than the ERs.
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(a) SEK (b) (c) SBK

Fig. 2: Examples of Keypoints [2]

1) Methods Based on keypoints: In [2] is proposed a

technique based on FAST keypoints detector [7], which can

detect points in some types of letters, but it fails to detect

points in letters that do not possess any type of corner, as the

numbers “0” or “8”. Furthermore, it usually detects a large

number of false and repeated candidates.

This technique, called FASText, searches two new types

of keypoints: Stroke Ending Keypoints (SEK), detected at

the ends of characters, and Stroke Bend Keypoints (SBK),

detected in curved regions of characters.

For a pixel p to be one of the two types of keypoints

mentioned above, a circle with perimeter of 12 pixels is

centered in p. Each one of 12 pixels is associated with a set

according to its intensity, and if the pixel is at least m levels

lower than the pixel p, the pixel will be associated with a set

Pd. But, if the intensity is at least m levels higher than p, the

pixel will be associated with Pb, otherwise it will be associated

with Ps.

If the Ps set of a pixel has from 1 to 3 related elements

(using 8-connected pixels) and there is an empty set, that is,

Pd = ∅ or Pb = ∅, the pixel p is a SEK (Figure 2a).

If Pd is empty, Ps and Pb are not totally related but are

divisible into two connected sets each one, Ps1, Ps2, with a

maximum of 3 elements each, and Pb1 and Pb2, where one

of them has 6 or more elements, pixel p is a SBK. The same

analysis is valid when Pb is empty and Pd is not connected.

An example of SBK is shown in Figure 2c.

The circle size centered in p is constant, therefore, to detect

characters of different sizes is necessary to use a pyramid

with several scales of original image, where each level has its

dimensions f times lower than the previous level. The default

values of the parameters m and f of the system are 13 and

1.6, respectively [2].

For each extracted keypoint is applied a flood-fill algorithm

[8], which fills a region from the initial pixel until it is not

possible to find neighboring pixels with similar intensity (for

a defined threshold). In this technique, the threshold is 1 level

above (or below) from the greatest intensity of the pixels in

Pd (or the smallest intensity in Pb), thereby extracting the

candidates to be text.

According to [2], FASText detects, on average, 50% less

candidates than the methods based on MSERs, however, it

detects 20% more real characters, taking 25% of the time for

this.

(a) (b) (c)

Fig. 3: Edges of candidates. A character edge (a), a back-

ground edge (b). (c) neighboring pixels (blue and green) of

edge pixel (red) are analyzed to segment components. Adapted

from [9]

2) Methods Based on Edges: The system proposed by

[9] analyzes each connected edge ε, extracted by the Canny

method, and calculates three features.

The first feature is based on the fact that a text is inserted

into a homogeneous background and, therefore, the gradient

of its edges has little variation. The second feature considers

the edge of a character has at least two pixels in each row

and column of its bounding-box. The third feature considers

that character edges are approximately closed, and therefore

tends to have an even number of edge elements in each row

and column of its bounding-box, unlike background edges, as

shown in Figures 3a and 3b [9].

According to [9], the sum of the multiplications Sij of the

three features F1, F2 and F3, in i channels and j scales,

highlights textual elements edges and they can be easily

separated by a simple average of M :

M =
∑

i

∑

j

Sij (1)

After elimination of “weak” edges, the next step is to

segment candidates to be text. For this, the authors check

neighboring pixels to the edge of each candidate, with usual

distance of 3 pixels, to find out if the interior is lighter or

darker than the outer edge, as can be seen in Figure 3c.

With this relation, an adaptive thresholding is used to segment

candidates. In [9] is also proposed the use of LUV color space

and the scales {0.2, 0.4, ..., 1.6}.

B. Classification of Candidates

Most of the techniques that can be used to extract text

candidates will detect a number of candidates greater than

the actual number of characters. In [2] is estimated that a

system which uses MSER detects, on average, 69 times more

components than the real number of characters, while its sys-

tem detects 37 times. To deal with this problem, a component

classification stage is necessary to identify characters from

background, capable of reducing the number of detections by

approximately 3.4 times [2].

In [10] was proposed the use of so-called Stroke Width

Transform (SWT), which is employed to estimate the width

of each component. According to [10], a component, whose

width varies above a certain threshold, has a high probability

of not being a character, and so is rejected. In [1] is estimated
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the same characteristic in an alternative way, where the width

of a binarized component is estimated using the Distance

Transform (DT) propagating the skeleton values to its edges.

Components, whose widths vary widely, are eliminated, as

well as components with many holes or aspect ratio out of

the ordinary. In both papers, empirical thresholds are used for

separating the two classes of components.

Other authors, such as [2], [3], [4] and [11], used machine

learning techniques, such as Support Vector Machine (SVM),

AdaBoost and Convolutional Neural Networks.

C. Clustering of Components

Even after the classification stage, it is common to remain

a considerable number of false positives, requiring a post-

processing step where the candidates are clustered, usually in

lines. The work proposed in [1] use width, height, and width

of the stroke as clustering parameters. On the other hand, [2]

use the Hough transform to find lines with many elements.

III. PROPOSED SYSTEM

In this paper is proposed a fast system with easy imple-

mentation that combines a sliding window approach with edge

detection to extract, classify and group textual candidates into

word bounding-boxes. All the chosen techniques are simple,

fast and obtain relevant results in most tasks they are used.

The first step of the system is the character candidate

extraction, divided into two sub-steps: text confidence map

generation and character extraction from edges, considering

only the remaining areas from the confidence map. To reduce

the number of false positive candidates, an efficient classifi-

cation stage is used. The remaining candidates are grouped in

text lines, removing those with less than three components.

Finally, the system splits each line into words, obtaining the

final word bounding-boxes.

A. Text Confidence Maps

A Text Confidence Map finds regions in an image with high

probability of being text regions. It is created by a sliding

window classifier. This approach is usually expensive, since

the system analyses a large number of windows in different

scales of the image. To reduce the complexity of the system, a

fast algorithm to extract the feature set and a fast classifier are

needed [12]. Proposed in [13], the Local Binary Pattern (LBP)

descriptor is used, which is defined in a pixel p0 = (x0, y0)
by:

LBP (x0, y0) =

7
∑

n=0

2ns(in − ic) (2)

where in is the intensity of a pixel in the 8-neighborhood

of the pixel p0, ic is the intensity of the pixel p0 and s(x) is:

s(x) =

{

1, x > 0

0, otherwise.

Assuming an arbitrary order of the neighbor pixels, the LBP

descriptor encodes each pixel to a 8-bit number [12], as shown

in Figure 4.
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Fig. 4: LBP example. Adapted from [12]

Fig. 5: Examples of confidence maps

A LBP image is constructed with the LBP descriptor of each

correspondent pixel of the original image. A 32x32 window

slides in the LBP image, with an overlap of 50%, calculating

a histogram for each window. These histograms are used as

input of a Gentle AdaBoost classifier [14], that returns a sum

of its weak classifiers votes, which is normalized to the range

[-1,1] by a sigmoid function. Then, this normalized number

is accumulated in each respective window. Also, pixels with

value lower than the mean of the map are eliminated. Two

examples of confidence map are presented in Figure 5.

B. Component Extraction

In the second stage, the system extracts edges using the

Canny method, which has three main steps: a Gaussian fil-

tering, calculation of image gradient and the application of

two thresholds [15]. Thus, the system requires three main

parameters: the thresholds and size of the Gaussian mask.

The Gaussian mask size used is around 0.5% of the diagonal

of image, with a minimum size of 3×3 and maximum of 15×
15 pixels. Since masks with high dimension usually removes a

great number borders, which could include character borders,

the upper limit is needed.
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After blurring the image, the image gradient is calculated

by Sobel operator. In this stage, two thresholds are used. The

higher threshold (HT) is the optimal separation calculated by

Otsu method in the gradient image, as proposed by [16], and

the lower threshold (LT) is the half of HT. Thus, pixels with

gradient values below the LT are eliminated, as well as those

ones with value smaller than the HT and that are not connected

to any pixel with gradient value greater than HT.

Similarly to the method proposed in [9], in this work

is assumed that a character tends to have an edge with

at least two non-zero pixels in each row and column of

the smallest bounding box that contains it. Assuming a set

of points B = {(x0, y0), ..., (xn−1, yn−1)} of a border,

the top-left corner of the minimum bounding-box is found

as T l = (min(x),min(y)) and the bottom-right corner is

Br = (max(x),max(y)), where x = {x0, ..., xn−1} and

y = {y0, ..., yn−1}.

The following procedure is used to segment the candidates:

3 rows and 3 columns of each box are analyzed, in order to

find out if the pixels inside of the edge is lighter or darker

than those on the outside. The rows and columns analyzed are

the closest to 25%, 50% and 75% of the height H and width

W of the bounding box. Given a row (or column), the system

finds the first nonzero pixel p1 and continues until to find the

second nonzero pixel p2, such that the two are not connected.

If both pixels are found, the pixel whose coordinate is the

average of the coordinates of p1 and p2 is supposed to be

an internal pixel. Otherwise, it is considered that the internal

pixel has a distance 2 to the right of p1. The external pixel is

that one with distance 2 to the left of p1. An example of this

procedure is shown in Figure 6.

After this step, the system stores the intensity of 6 internal

and 6 external pixels. A simple threshold is applied for the

bounding-box, using the average value of the 12 pixels as

the threshold. If the mean intensity of the 6 internal pixels is

greater than the mean intensity of the 6 external pixels, the

pixels with value greater than the threshold are segmented,

otherwise, the system segments the pixels with value lower

than the threshold.

P1

P1

P1 P2

P2

P2

P2

P2

P2

P1

P1

P1

Fig. 6: A character (a), its edge and analyzed pixels (b). In (c),

the green pixels are marked as internal, while the red pixels

are identified as external

These steps are repeated in a Gaussian pyramid of Np levels,

increasing the number of segmented characters. Each level has

half of the resolution of the previous level and, therefore, do

not imply a large increase in the computational cost of the

system.

In this stage, the segmentations are pruned by the confidence

map obtained in the first stage. An segmentation is excluded

if at least 20% of its segmented pixels have a zero value in

the normalized map.

C. Candidates Classification

To classify candidates in text and non-text, the system uses

another Gentle Adaboost classifier [14], using the following

features: compactness (A/p2), defined as the ratio of area (A)

to square perimeter (p), ratio of area (Ac/A) and perimeter

(pc/p) of a component and its convex hull, ratio (Ab/A) of

area of holes (Ab) to component area , aspect ratio (W/H), and

the Stroke Area Ratio (SAR) defined by [11]. An example of

these features is show in Figure 7, the area A is the number

of white pixels of Figure 7a, the area Ac is the number of

white and gray pixels in Figure 7b and Ab is the number of

red pixels in Figure 7d. The outer perimeter p is the number

of gray pixels of 7d, pc is the number of gray pixels in Figure

7b. SAR is calculated by the local maxima DT highlighted in

red in Figure 7d, by Equation (3), where S is the set formed

by all the local maxima of DT, and |Ni| is the number of local

maxima in a centralized 3× 3 window in pixel i.

As = 2
∑

i∈S

3di
|Ni|

di; SAR =
As

A
. (3)
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Fig. 7: Analysed Features

D. Character Grouping and Word Splitting

After the classification stage, each pair of character candi-

dates is classified as neighbors using an Linear SVM, using

the following feature set: position of the top-left corner (x, y),
width, height, mean Stroke Width on its skeleton, and mean

color. The ratio of the sets of the two characters is used as

input of the SVM, which returns if the pair are neighbors.

After this step, each candidate has a list of neighbors.

Starting with one character, text lines are formed by grouping

recursively every candidate neighbors.

Finally, each line has its components bounding-boxes

merged using the morphological closing operation with a

squared kernel of size MxM, where M is half of the mean

diagonal of its components. Each merged bounding-box is

considered as a word bounding-box.

IV. METHODOLOGY

A. Datasets

In this work, two datasets from the ICDAR 2013 compe-

tition are used. The first is the Training dataset, which has

229 images, and the second is the Test dataset, which has 233
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images [17]. Both datasets contains images of various sizes,

types and places, such as images of transit plates, packaging,

signs and others. Also, these images contain characters in

various situations, such as excessive illumination, occluded,

blurred or in a complex background, in addition to the large

number of fonts and sizes.

B. Classifiers

1) Confidence Map Classifier: In the sliding window ap-

proach, one window is classified as a positive if more than

20% and less than 80% of its area belonging to any character

segmentation, which are provided by the Training dataset,

otherwise as a negative sample.. These limits were chosen to

avoid homogeneous windows as positive samples.

To generate the confidence map classifier,, a Gentle Ad-

aboost was trained using 100000 random samples using 5-fold

validation to estimate the parameter set that achieved the best

accuracy.

2) Character Classifier: The system proposed extracted

approximately 58000 candidates from the Training Dataset.

Segmentations of candidates with area greater than 70% of an

character segmentations were classified as positive samples,

those with area lower than 50% were classified as negative

samples, the remaining segmentations were ignored in this

stage.

All samples were used to train the character classifier, also

a Gentle Adaboost, using 5-fold validation to estimate the

parameters with the best accuracy.

C. Metrics

1) Character Extraction: To compare the candidate ex-

traction with other methods, the following metrics are used:

number of segmentations, processing time, missed characters,

and an “Recall” metric, which measures the ratio of the

number of extracted text pixels and the number of text pixels

of the database (or image). To find this metric, the system

compares the Ai detections with the Bj characters provided

by the dataset. If the overlap, defined by Equation 4, of a pair

Ai, Bj is greater than 80%, the ratio of pixels is calculated

with a logical AND operator, as shown in Equation 5.

overlap (Ai, Bj) =
Ai ∩Bj

Ai ∪Bj

. (4)

R =
Area(Ai&Bj)

Area(Bj)
(5)

2) Character Grouping in the ICDAR Dataset: To evaluate

the proposed system in the ICDAR dataset, the Precision,

Recall and F-score metrics are used, where F-score is the

harmonic mean of Precision and Recall. However, these met-

rics should consider some special cases where one detected

bounding-box corresponds to two or more boxes, or vice-versa.

To consider these cases, the DetEval [18] software was used. It

receives two sets of bounding boxes and returns the Precision,

Recall and F-score metrics.

V. EXPERIMENTS AND RESULTS

This section describes the experiments and results of the

proposed system compared with other techniques. In the

Character Extraction experiments, the proposed system was

compared with the FASText method, since the code of the

character extraction stage of this technique is available 1.

The experiments were performed in a computer with Xubuntu

14.04 operating system and an Intel R© CoreTM - i5 2430M

2.40GHz. The proposed method was implemented in C++, and

compiled as a single core application.

A. Character Extraction

The proposed method was compared with the FASText

method. Table I shows the results of the tests when using the

ICDAR 2013 dataset. The columns R, CP and
|D|
|GT | represent

the number of text pixels retrieved, the number of characters

not detected and the ratio between the number of detections of

the system and the number of characters in the ICDAR 2013

Training dataset, as described in Section IV-C1. As R is a

measure related to the number of pixels, extracted components

with high resolution are more relevant to R value than those

with small resolution. Thus, the average R per image, Rm,

is also presented. The average processing time per image is

displayed in the column tm in milliseconds.

TABLE I: Text Extraction results in the ICDAR Training

Dataset

Method R Rm
|D|
|GT |

CP tm(ms)

FASText [2] 0.9053 0.8815 41.68 135 99.37±0.63

Proposed - Map2 0.8975 0.8801 15.24 291 76.36±0.22
Proposed + Map 0.8960 0.8785 8.7 293 255.15±0.36

These results show that, in general, the proposed system

(without the confidence map) takes around 25% less time than

the FASText method, extracts considerably less candidates

(36.5% of the FASText candidates), recovering almost the

same proportion of text pixels. On average, 88% of pixels

belonging to a text image are extracted by both techniques.

However, the proposed method misses more than twice char-

acters. These results suggest that the proposed system is quite

sensitive to small characters, since the area ratio does not

change significantly. Since the proposed method uses edges,

it is also sensitive to blurred images. Also, the use of the

confidence map prunes almost half of the false positive can-

didates, since it maintains the area extracted, which increases

the efficiency of the next stages.

B. ICDAR Text Localization Task

The segmentation, classification and grouping stages, de-

scribed in Section III, were evaluated in the ICDAR 2013 Test

Dataset. The results are shown in Table II.

The proposed system presented inferior results than the

other methods. The possible reasons are the use of simple

techniques and features, giving priority to the processing time.

1https://github.com/MichalBusta/FASText. Accessed on February 16, 2016.
2The confidence map was not used in this experiment
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TABLE II: Text Localization Results

Method Precision Recall F-Score

Zhu’s Method [19] 0.934 0.810 0.868
FASText Method [2] 0.840 0.693 0.768

Proposed Method 0.637 0.688 0.661
Chen’s Method [1] 0.730 0.600 0.660

Ephstein’s Method [10] 0.730 0.600 0.660

The method proposed in [19], for example, spends an average

time of 1275.9 seconds per image in the same dataset, using an

Intel R© XeonTM with 24 cores. Another reason could be the use

of simple and fast classifiers. since the grouping stage showed

good results when the characters were correctly classified.

Figures 8a and 8b show images where the proposed sys-

tem retrieved almost all text from the image. However, the

proposed system missed the text from Figures 8c and 8d.

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 8: Positive and Negative results of the proposed method

in the ICDAR Dataset

VI. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK

This work proposes a simple and fast approach to identify

efficiently characters and text in images. Experimental results

indicate that the proposed method is fast and extracts a small

number of candidates, when compared to other methods,

segmenting almost the same amount of text area from the

dataset.

The use of a simple and efficient feature to generate the

confidence map presented good results, but some non-text

regions were classified as false positives. However, this stage

removed almost half of the candidates, which was useful to

the method. Also, the use of a fast classifier to separate text

candidates from background could have caused a great number

of false positives, reducing the metrics in the Text Localization

task.

Future work includes using other features to generate the

confidence map, such as the HOG feature, using other types

of classifiers, such as the SVM classifier, and including a stage

to consider merged characters.
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Abstract—Many situations of our everyday life require identi-
fication. Biometrics-based methods, besides allowing such iden-
tification, can help to prevent frauds. Among several biometrics
features, face is one of the most popular due to its intrinsic
and important properties, such as universality, acceptability, low
costs, and covert identification. The traditional automatic face
recognition methods based on 2D features can not properly deal
with some challenges, such as occlusion, illumination and pose
variations. In this paper we propose a new method for face
recognition based on the fusion of 3D low-level local features,
ACDN+P and 3DLBP, using depth images captured by cheap
Kinect V1 sensors. In order to improve the low quality of
the point cloud provided by such devices, Symmetric Filling,
Iterative Closest Point, and Savitzky-Golay Filter are used in
the preprocessing stage of the proposed method. Experimental
results obtained on EURECOM Kinect dataset showed that the
proposed method can improve the face recognition rates.

Keywords-Biometrics; Face Recognition; 3D Local Features;
Symmetric Filling ; Iterative Closest Point; Savitzky-Golay Filter;
Kinect.

I. INTRODUCTION

Many situations of our everyday life require identification,
such as accessing social networks, banking accounts, work
and school facilities. In the traditional approach, identification
methods use something we possess (e.g. keys, id cards) or
something we know (e.g. passwords, codes, personal data) [1].
However, those methods have many critical drawbacks. The
first one is that an impostor can easily get somebody else’s
id card or password in order to pass himself as the genuine
person. The second one is that the traditional methods can only
do positive identification and, in several cases, it is necessary
to perform negative identification too. For instance, during
the enrolling of new beneficiaries into a public system for
social assistance, it is primordial, in order to avoid frauds, to
guarantee that those individuals are not yet into the system [1].

Biometrics approaches have been proposed to solve such
drawbacks by using physical (face, fingerprint, iris, etc) or
behavioral (gait, signature, voice, etc) characteristics of the
person that must be identified. The utilization of biometrics
can help to reduce fraudulent operations [1].

Among all biometric characteristics being proposed in the
last years, face is one of the most important. Human beings uti-
lize faces naturally to recognize different individuals. Besides,

in automatic identification systems, the use of facial traits
presents several advantages over the other types of biometric
characteristic. For instance, it is possible to capture a face
image at a distance, without cooperation, in a covert manner,
making face one of the best choices when secret identification
is the topmost requirement of an identification application.

In constrained applications, automated facial recognition
systems proposed so far can perform better than the human
visual system [2], but the real challenge arise when dealing
with uncontrolled environments, where the faces can present
severe variations in illumination, pose, facial expressions,
and occlusions. One way to increase the automated facial
recognition systems accuracy is to utilize different sensing
devices such as 3D or infrared cameras [3]. However, the main
issue with these devices is their costs.

This work proposes a new method for face recognition
based on depth data obtained by cheap Kinect 1.0 devices.
In order to improve the low quality of such data, we propose
to use of Symmetric Filling, Iterative Closest Point (ICP), and
Savitzky-Golay filter methods in the preprocessing stage. For
the 3D face recognition, we propose to extend the low level
local features proposed by [4] adding a new feature, called P-
feature. We also propose to do a score level fusion between the
identification method based on these features with the 3DLBP-
based method proposed by [5]. The Figure 1 shows a block
diagram of the proposed method.

This paper is organized as follows. Section II presents
the preprocessing methods (Symetric Filling, Iterative Closest
Point, and Savitzky-Golay Filter) and the low-level local
features utilized in our work (ACDN+P and 3DLBP). Section
II-D presents the new low level local 3D feature, called P-
feature, proposed in this work (to be added to the ACDN
features). Section V presents the EURECOM Kinect dataset
and the experiments carried out in order to assess the new
proposed method. Finally, Section VI presents the conclusions
of this work.

II. PREPROCESSING AND LOCAL LOW-LEVEL FEATURES

A. Symmetric Filling

The Symmetric Filling technique, proposed by [6], is
adopted in the preprocessing stage of our method since this
technique can improve the quality of the point cloud generated
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Fig. 1. A block diagram from the proposed method. The point cloud of a
subjects face goes through a pre-processing step, after that the ACND+P and
3DLBP characteristics are extracted and, finally, a score fusion is made.

by Kinect sensors. In this technique, the set of points of the left
side of the face is incremented by including the set of mirrored
points from the right side of the face, and vice-versa. However,
not all the mirrored points are useful because we only want
to fill in the missing data (occluded regions, for instance).

Likewise in [6], the idea here is to add the mirrored point
only if there is no neighboring point at that location. During
this process, if the Euclidean distance from a mirrored point
to its neighbors in the original point cloud is greater than a
threshold value δ, then that point will be added to the original
face data.

The main objective of the symmetric filling is to deal with
missing data, since the differences between the two sides of
the face are lower than the differences caused by different
identities [7].

B. Iterative Closest Point

The Iterative Closes Point (ICP), proposed by [8], is a very
well known solution for the problem of registration. It tries
to find a rigid transformation that minimizes the least-square
distance between two points.

Given two 3D point set (A and B), ICP performs the
following three basic steps:

1) Pair each point of A to the closest point in B;
2) Compute the motion that gives the lowest Mean Square

Error (MSE) between the points;
3) Apply the motion to the point set A and update the MSE.
The three aforementioned steps are performed until the MSE

is lower than a threshold τ . For a more complete description
of the method the reader can refer to [8] or [9].

C. Savitzky-Golay Filter

The Savitzky-Golay filter is a lowpass filter based on least-
squares polynomial approximation [10].

In [11] the authors show that fitting a polynomial to a set
of inputs and then evaluating the polynomial resulting at a
single point within the approximation interval is the same as
a discrete convolution with a fixed impulse response.

In other words, the Savitzky-Golay filter tries to find filter
coefficients cn that preserves the higher moments of the
filtered data. It utilizes the idea of a window moving trough
the function data and approximate it by a polynomial of higher
order, quadratic or quartic [12].

For each data point a polynomial is least-square fit to all
nL +nR + 1 in the moving window, being nL all the number
points to the left of the data point and nR and the number
points to the right. After this, gi is set to the value of the
polynomial at position i [12].

It is possible to define gi as [12]:

gi =

nR∑
n=−nl

cn + fi + n (1)

being n the data point and fi ≡ f(ti) e ti ≡ t0 +
i∆, this is for some constant sample spacing ∆ and i =
. . . ,−2,−1, 0, 1, 2, . . ..

After the windows moves to another data point the process
starts all over again.

More details about this filter can be found in [10] and [11].

D. ACDN+P Features

The method proposed in [4] for 3D face recognition focuses
on putting together low-level features taking only in consid-
eration the nose, eyes and forehead regions of the face, being
the first a rigid region and the others non-rigid.

In [4] it is utilized empirical results to develop binary masks
to crop the nose, mouth, eyes and forehead from the 3D scans.
To reduce the size of the characteristics extracted, all cropped
features are re-sampled at uniform intervals (2mm) and only
the seeds are stored.

After the pose correction, the range image is transformed
into a point cloud. This is done by making the x and the
y indexes from a (x, y, z) matrix and z the depth data. Each
region from the face is represented as multiple spatial triangles,
which are made from a vertex selected utilizing the nose tip
and two others random points chosen from the corresponding
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local surface region. From each triangle, four types of geo-
metric features are extracted [4], showed in Figure 2:

A: The angle of two lines generated by two random
points and the nose tip;

C: The radius of the circle circumscribed in the triangle
formed by the nose tip point and two random points;

D: The distance of the line defined by two random
points;

N: The angle of the line defined by two random points
and the Z axis.

Fig. 2. The ACND+P Characteristic. RP1 is the Random Point 1, RP2 is
the Random Point 2 and NP is the Nosetip Point

After the feature extraction they are normalized into (-1,+1)
and grouped into histograms. The histogram generation is done
by counting how many entries fall into each of the m bins.

Based on the 3D face description approach proposed by [4],
we propose a fifth geometric feature, called P feature, as being
the angle of the line defined by the random point and the nose-
tip and the Z axis.

E. 3DLBP Features

The LBP (Local Binary Pattern) operator, originally pro-
posed by [13], only takes in consideration the signal of the
comparison between a region and its kernel. The operator
was originally proposed for texture description and cannot
deal with the behavior of depth values. However, one can
observe that if two central points on different samples have
higher (or lower) depth values than their neighbors, they will
have the same operator value, even if they are from different
subjects [5]. This would be common on points belonging to
the nose tip of a face subject, for instance.

In order to deal with these cases the authors of [5] proposed
the 3D Local Binary Patterns (3DLBP). This variation of
the original operator considers not only the signal of the
difference, but also the absolute depth difference.

In [5] it is stated that more than 93% of all depth differences
(DD) with R = 2 are smaller than 7. Due to this property

the absolute value of the DD is stored in three binary units
(i2, i3, i4). Therefore, it is possible to affirm:

|DD| = i2 · 22 + i3 · 21 + i4 · 20 (2)

There is also i1, a binary unit defined by:

i1 =

{
1 if DD ≥ 0;
0 if DD < 0. (3)

Those four binary units are divided into four layers and,
for each of those layers, four decimal numbers are obtained:
P1, P2, P3, and P4. The value of the P1 has the same value
as the original LBP. For matching, the histograms of the local
regions (P1, P2, P3, P4) are concatenated. Figure 3 shows the
process for the generation of the 3DLBP, given an image.

Fig. 3. The full process of the 3DLBP proposed by [5]. The distance values
are encoded into the layers (layer 2, 3 and 4) and the signal into the layer 1.

III. PROPOSED METHOD

In this work we propose a new method for 3D face
recognition composed by four main stages: Data Preprocessing
(Symmetric Filling, Iterative Closest Point, and Savitzky-
Golay Filter), Generation of Depth Maps from the Point Cloud,
Feature Extraction (ACDN+P and 3DLBP), and Matching
(Score Level Fusion).

A. Data Preprocessing

The first task in the preprocessing stage is the face segmen-
tation. For this, all points that fall inside a sphere with radius
R = 70mm, centered at the nose tip, are extracted. After, the
face is translated to move the nose tip at the origin.

The second task in the preprocessing stage is the symmetric
filling calculation, which is carried out as described in Sub-
section II-A.

After the Symmetric Filling process it is possible that the
faces are not perfectly aligned, for correcting this the Iterative
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Closest Point (ICP) algorithm, described in Subsection II-B is
applied. This is, then, the third task in the preprocessing stage.

Finally, in the fourth task of the preprocessing stage, in order
to smooth even further the input data, the Savitzky-Golay filter,
described in Subsection II-C is applied to the resulted point
cloud.

B. Generation of Depth Maps from the Point Cloud

In our method, aiming to increase the robustness of the
3D face recognition from kinect data, we generate new depth
maps from the point cloud resulted from the preprocessing
stage. Such point cloud is fitted to a smooth surface using an
approximation approach based on grid fit1. The result of this
process is a 100 x 100 matrix.

C. Feature Extraction

In our method the low level local features used for 3D
face recognition, ACDN+P and 3DLBP, are extracted from
the enhanced point cloud and the new depth map, respec-
tively, generated in the previous stages. ACDN+P features
are presented in Subsection II-D and the 3DLBP features are
presented in Subsection II-E.

It is important to emphasize that the P-feature is being
proposed originally in this work.

In order to calculate the 3DLBP, the face is divided in
64 micro-regions. For each region, a histogram with 14 bins
is calculated. The final 3DLBP descriptor of the face is the
concatenation of the histograms from all 64 regions.

D. Matching

For the matching stage, we propose the fusion of scores
obtained from the ACDN+P and 3DLBP methods.

Then, the final matching score is given by:

FS = w1 ∗ 3DLBPscore + w2 ∗ACDNPscore (4)

being FS the final score, 3DLBPscore the score from
the 3DLBP method, w1 the weight for the 3DLBP score,
ACDNPscore the score from ACDN+P method, and w2 the
weight for the ACDN+P method.

The ACDN+P and 3DLPB scores are calculated by using
the SVM classifier. For each probe face, it is calculated its
probabilities to be classified, by the SVM classifier, into each
one of the gallery face. The gallery class with the highest
probability is the identity assigned to the probe face.

IV. EURECOM KINECT DATASET

The proposed method was assessed on the database called
EURECOM Kinect Dataset [14], captured using the Kinect.

The EURECOM Dataset is composed of 52 subjects: 14
females and 38 males. There are two sets of images captured
in the interval of 15 days and the images in each set have nine
samples: neutral, smiling, open mouth, lightning, occlusion of
the eyes, occlusion of the mouth, occlusion of the right side

1http://mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/8998-surface-fitting-
using-gridfit

of the face, left profile and right profile. For each face sample,
there are three different data sources: depth map (in bitmap
depth images and text files with all the values sensed by the
Kinect), RGB image, and 3D .obj files. Each format has the
annotation for: the left and right eyes, the tip of the nose, left
and right side of the mouth and the chin. The Figure 4 shows
a set of images from the database and the Figure 5 shows the
annotated landmarks.

The sessions took place in the laboratory of the EURECOM
Institute. The subjects were filmed twice for each session and,
during the footage, they were asked to do different facial
expressions. Each person stood at approximately one meter
far from the Kinect device and each image was cropped to a
256 x 256 image centered at the face.

V. EXPERIMENTAL RESULTS

In our work, the experiments were carried out utilizing the
following subsets of the EURECOM database:

• Gallery: open mouth, smiling, and illumination variation
faces;

• Probe: neutral face.
Figure 6 shows examples of depth maps of some Gallery

and Probe faces used in our experiments. The faces that com-
poses the gallery were chosen because all of them possesses
a variation from the neutral face. The thought behind this
decision is that it is more feasible to ask a subject to do
different poses at the enroll time than that on a daily basis.

First, in order to show the importance of the ICP and
Savitzky-Golay filter in the enhancement of the quality of
the point cloud generated by the Kinect sensor, we evaluated
each characteristic of the ACDN+P separated in a process
without the ICP and the Savitzky-Golay filter. The results of
this experiment (referred here as experiment 1) are compared
with the results of the ACDN+P in the full pre-processing
proposed in this work.

Then, in the second experiment, we evaluated the 3DLBP
method on two different data sets: (i) the original Kinect depth
images; and (ii) the new depth maps generated as described in
Subsection III-B. This experiment also aimed to compare the
results obtained in this work with the results presented in [15].

All results presented in this work are in identification mode.

A. Experiment 1

In this experiment, the ACDN+P low level local features
were extracted from the rigid regions of the face: the nose and
eyes/forehead regions. Then, the histograms of such features
were calculated and concatenated into the feature vectors.
Finally, the feature vectors were used by the SVM classifier
in order to classify the faces.

Table I presents the results obtained with this experiment.
One can observe that the new low level local P feature
proposed in this work increased significantly the recognition
rate: from 28.85% to 40.38%.

Table II presents the results obtained with ACDN+P features
with and without the preprocessing stage. One can observe that
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Fig. 4. A set of images from a subject in the EURECOM database, in which it is possible to see different poses and facial expressions in the RGB (top
row) and the depth map (bottom row) images.

Fig. 5. An example of annotated face landmarks in the EURECOM database:
left and right eyes, the tip of the nose, left and right side of the mouth and
the chin.

Fig. 6. Depth maps of some Gallery and Probe faces utilized in our
experiments.

the application of the Symmetric Filling, ICP, and Savitzky-
Golay filter contributed significantly to improve the recogni-
tion results: from 40.38% to 68.26%.

TABLE I
RECOGNITION RATES OBTAINED WITH THE TWO SETS OF LOW LEVEL

LOCAL FEATURES: ACDN AND ACDN+P.

Feature Recognition Rate
ACND 28.85%

ACDN+P 40.38%

TABLE II
RECOGNITION RATES OBTAINED WITH THE ACDN+P LOW LEVEL LOCAL

FEATURES WITH AND WITHOUT THE PREPROCESSING STAGE.

Feature Recognition Rate
Without preprocessing 40.38%

With preprocessing 68.26%

B. Experiment 2

In this experiment, the recognition of the faces were carried
out by using:

• ACDN+P features;
• 3DLBP features;
• score fusion of ACDN+P and 3DLBP features.
Figure 7 shows the CMC (Cumulative Matching Character-

istics) curves of the 3DLBP, HAOG, ACDN+P, and the fusions
between HAOG (Histogram of Averaged Oriented Gradients)
and 3DLBP, and ACDN+P and 3DLBP features. The results
about HAOG are 3DLBP were obtained in [15].
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Fig. 7. CMC curves of the 3DLBP, HAOG, ACDN+P, and the fusions
between HAOG and 3DLBP, and ACDN+P and 3DLBP features.

In this experiment, the optimum weight scores for the
3DLBP and ACDN+P fusion were 0.9 and 0.1, respectively.
These values were found after testing all variations of weights
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TABLE III
COMPARISON OF THE RESULTS IN THE EXPERIMENT 2

Feature Rank 1 Rank 2 Rank 3
ACDN+P + 3DLBP 97.11% 98.07% 100%

HAOG + 3DLBP 97.11% 99.03% 99.03%
ACDN+P 68.26% 83.65% 86.53%

3DLBP New depth map 95.19% 97.11% 100%
3DLBP Kinect depth map 94.23% 94.23% 100%

HAOG 66.34% 75.00% 80.76%

from 0.1 to 0.9 for each characteristic. For the 3DLBP and
HAOG fusion, according [15], the optimum weights were
0.8 and 0.2, respectively. One can observe that both fusions
increase the overall recognition performance, and that the
fusion proposed in this paper, ACDN+P and 3DLBP features,
is slightly better, reaching 100% at rank 3.

One can also observe that the new generated depth map
performs better than the original Kinect depth map. This is
due the symmetric filling process that increases the quality of
the samples.

Table III shows the Identification Accuracy for the
ACDN+P, 3DLBP, HAOG, and their fusion. One can observe
that the benefit of the fusion and the new depth images are
clear.

Figure 8 shows the ROC (Receiver Operating Character-
istics) curves of the fusions of HAOG and 3DLBP, and
ACDN+P and 3DLBP. It is possible to observe that, even
though both curves are close each other, the fusion of
ACDN+P and 3DLBP presented a slight advantage.
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Fig. 8. The ROC Curve of the 3DLBP + ACDN+P and 3DLBP + HAOG.

VI. CONCLUSION

The experimental results show that the Symmetric Filling in
combination with the Iterative Closest Point and the Savitzky-
Golay filter greatly increase the recognition accuracy for both
features (ACDN+P and 3DLBP).

The fusion between both low level local features helped
to greatly increase the Rank 1 recognition rate and, even
though there is great variation of expression and occlusion
in the database, the methods performed well. In a future
work it would be interesting to evaluate the process on profile

images and explore, even further, the level of resistance of the
proposed method to obstruction, pose and occlusion.
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Abstract—In order to obtain a 3D reconstruction
based on stereo arrangements, it is necessary to match
the 3D point’s projection in each image. In adverse
scenarios, such as in a deep underwater environment,
several aspects can obstruct the task of comparing
two points accurately, for instance: water scattering,
absence of natural light, fish and floating particles. This
work presents a new algorithm for robustly matching
points based on calibration camera rig and an affine
transformation estimation. It is shown that, by bypass-
ing an explicit image analysis to match the points, the
proposed method is able to perform robustly even in
challenging scenarios. The proposed algorithm outper-
forms well-explored techniques, such as SIFT, SURF
and Shape Context.

Keywords—Computer Vision; Stereo Vision; Point
Matching; Underwater Environment; Flexible Pipe;
Dynamic Programming.

I. Introdução
Dentre as aplicações de visão computacional, é recor-

rente o uso de reconstrução 3D estéreo, no qual é utilizado
um par de câmeras calibradas. No pipeline simples desse
tipo de aplicação existem diversas etapas, tais como: remo-
ção de distorções nas imagens provenientes das câmeras;
filtragens específicas nas imagens; segmentação/detecção
dos objetos de interesse; e triangulação. O fluxo tradicional
de reconstrução 3D estéreo envolve relacionar as informa-
ções obtidas através de uma câmera com as informações
obtidas através da outra, o que é conhecido como mat-
ching.

Considerando os cenários onde a reconstrução 3D pode
ser utilizada, destacamos os ambientes submarinos, em
especial, a operação de conexão de dutos de óleo e gás
entre poços e navios petrolíferos. Devido à grande dis-
tância entre as extremidades dos dutos, e a dimensão
dos objetos envolvidos, uma quantidade de tensão maior
que a suportada pode ser propagada pelo duto até o
conector e, assim, causar dano ao equipamento, tornando
esta uma operação importante e crítica para as empresas
petrolíferas. Uma alternativa para reduzir os riscos de
falha na conexão dos dutos, é utilizar reconstrução 3D,
através de um arranjo estéreo de câmeras acopladas a um
veículo remotamente operado (Remotely Operated Vehicle

- ROV), para estimar a geometria do duto e verificar se
este encontra-se em um estado seguro.
O duto é segmentado em vértebras que seguem um

padrão específico de pintura: vértebras brancas e separa-
dores pretos. É utilizado o algoritmo proposto em [19],
que produz um vetor de pontos localizados nos centros
das vértebras, organizado de modo que índices vizinhos
representam pontos vizinhos. Dadas as calibrações do
arranjo, este artigo se restringirá à etapa de matching,
que deve encontrar as correspondências biunívocas entre
os pontos detectados em cada imagem de um par estéreo
calibrado.
Como pode ser observado na Figura 1, diversos fatores

contribuem para a adversidade do cenário em questão.
Devido à profundidade superar 1,000 metros, a única
iluminação disponível é artificial e oferecida pelos ilu-
minadores do ROV, o que resulta em uma iluminação
não uniforme através das imagens. A dissipação da luz
em ambientes submarinos pode reduzir o contraste, e a
existência de partículas flutuantes no meio pode ofuscar
e sobrepor a imagem do duto de forma distinta para
cada imagem do arranjo. Além disso, não há restrições
sobre o posicionamento do duto na imagem, bem como
sua orientação em relação ao ROV, podendo encontrar-se
oblíquo ou ortogonal em relação às câmeras. Será mostrado
que, por essas razões, mesmo estratégias bem estabelecidas
da literatura não apresentam robustez na identificação
correta de pontos correspondentes, tornando essa uma
tarefa desafiadora.

Figura 1: Imagens reais do cenário apresentado. Ilustra-se
a variedade na qualidade das imagens, como contraste e
saturação, bem como as diversas configurações de posici-
onamento que o duto pode assumir em relação ao ROV.
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Este artigo tem por objetivo o desenvolvimento de um
algoritmo de matching apropriado ao cenário apresentado,
que seja acurado o bastante para mitigar o impacto ne-
gativo de transferir outliers para um algoritmo de tri-
angulação. Adicionalmente, a solução deve distinguir e
ignorar correspondências erradas, resgatar o máximo de
correspondências possíveis e manter o desempenho perante
diferentes configurações permitidas no cenário.

Será apresentada uma nova abordagem de matching
desenvolvida para o cenário adverso apresentado, que
se baseia nas coordenadas dos pontos detectados e nas
calibrações do arranjo. Primeiro, aplica-se o algoritmo
de retificação epipolar de Fusiello [11] (também conhe-
cido como reamostragem epipolar em Fotogrametria) aos
pontos detectados e um conjunto de correspondências
com potenciais outliers é calculado usando uma tabela
de programação dinâmica. Em seguida o método robusto
RANSAC [10] é empregado para estimar os parâmetros
de uma transformação afim que mapeia os dois conjuntos
de pontos detectados. Por fim, após aplicar a transforma-
ção afim encontrada, uma nova tabela de programação
dinâmica é utilizada para calcular as correspondências
resultantes do melhor alinhamento final.

As seções que se seguem estão distribuídas da seguinte
maneira: na Seção II será feita uma análise dos trabalhos
relacionados da literatura; a Seção III apresenta a técnica
proposta; a Seção IV descreve a metodologia dos experi-
mentos realizados; na seção V são apresentados os resul-
tados obtidos; e na seção VI são expostas as conclusões e
trabalhos futuros.

II. Trabalhos Relacionados
A literatura dispõe de variadas estratégias para a ob-

tenção de correspondências em um par de imagens, como
descrito em [22]. De forma geral, pode-se classificar os
algoritmos de matching em dois grupos [22]: os baseados
em área, que lidam diretamente com as imagens; e os ba-
seados em features (atributos), que dependem da detecção
de alguma(s) característica(s) para operar.

O primeiro grupo, também conhecido como "baseados
em correlação" ou "baseados em modelo", explora diversas
formas de medir a similaridade existente entre as imagens
usando, por exemplo, transformada rápida de Fourier [5],
distância de Hausdorff [13] e soma das diferenças absolutas
[18]. Uma parte das técnicas baseadas em área calculam
a semelhança entre duas imagens, e isto não é suficiente
para encontrar correspondências entre pontos, já que a
granularidade do nosso problema requer uma métrica de
similaridade entre pontos, não imagens.

Outra parte das técnicas produz mapas de dispari-
dade que poderiam ser utilizados para reconstruir a cena,
porém, como já descrito, nosso cenário está sujeito ao
ofuscamento e sobreposição por partículas flutuantes, de
modo que o mapa de disparidade não ofereceria informação
confiável. Por fim, tais técnicas são sensíveis à mudança de
iluminação e contraste [22], frequentes em nosso cenário.

O segundo grupo baseia-se em atributos que podem
descrever uma imagem, como: regiões [20], [16], [21]; ares-
tas [3], [17]; relação espacial entre pontos [4]; e pontos
[15], [1]. Após a descrição dos atributos detectados da
imagem, o processo de busca por correspondências é feito
com base na distância entre os descritores dos elementos:
quanto menor, maior a probabilidade de ser uma cor-
respondência. Para isso, podem ser utilizadas diferentes
abordagens, como força bruta, k-d trees, best bin first e
Fast Approximate Nearest Neighbor Search (FLAN).
Em seguida serão apresentadas algumas técnicas da

literatura que se propõem a resolver problemas similares
aos descritos anteriormente, classificando-as pelo tipo de
atributo que é utilizado.
Das técnicas baseadas em regiões, destaca-se a apre-

sentada em [16]. Esta técnica baseia-se em blobs está-
veis à variação de um limiar, estes atributos possuem
algumas características desejáveis, como serem fechados
sobre transformações projetivas e variações globais na
intensidade da imagem. Entretanto, essa técnica não se
adequa ao nosso cenário, pois as vértebras do duto não são
aproximadamente planas, e nesta técnica a transformação
entre duas regiões correspondentes é uma afinidade. Isso
resultaria no que o autor chamou de medidas corrompidas,
que são regiões não planas e/ou descontínuas que irão
introduzir erros.
Outras abordagens buscam por arestas na imagem [3],

[17], sejam elas provenientes de contornos de objetos,
sombras ou texturas. Essas abordagens não são adequa-
das ao problema, pois não existe anteparo para produzir
sombras, as arestas das vértebras não são distinguíveis
umas das outras e não dispomos de texturas com traços
que forneçam informação para um algoritmo de matching
desta natureza. Por fim, existe o agravante da dissipação
dos raios de luz em ambientes submarinos, que tem por
efeito a redução do contraste nas imagens, tornando menos
precisa a obtenção, e matching de arestas.
Existe um conjunto de técnicas amplamente explorado,

que faz uso de pontos de interesse (comumente referencia-
dos como keypoints) para definir uma imagem ou objeto.
Um ponto na imagem pode ser considerado keypoint se
for facilmente localizável, mesmo após transformações na
imagem como rotação e translação na câmera e mudança
de iluminação. A cada keypoint é associado um descritor
que sintetiza a informação dos pixels de sua vizinhança.
Tendo extraído os keypoints em ambas as imagens, o
processo de matching segue buscando pares semelhantes
usando como métrica de similaridade a diferença entre
os descritores. Por utilizar elementos tão básicos como
pontos, as técnicas que utilizam keypoints são aplicáveis
a uma variedade de cenários e problemas - inclusive ao
abordado neste artigo, onde os keypoints poderiam ser os
pontos detectados.
Dentre as diversas técnicas na literatura, destaca-se

o SIFT [15], que sintetiza a informação espacial local
da intensidade dos pixels utilizando um histograma de
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gradientes orientados para descrever cada keypoint. Sua
concepção fundamentou o surgimento de outras variantes
seguindo uma estratégia semelhante, como o CSIFT [1],
que incorporou ao SIFT o uso da informação de cor dos
pixels; o N-SIFT [8], que generaliza a técnica para N
dimensões; e o PCA-SIFT [14], que acelera o processo de
matching ao extrair apenas as componentes principais do
descritor original, reduzindo a quantidade de informação
a ser comparada.

Com uma estratégia similar, o SURF [2] foi idealizado
para ser mais rápido e possibilitar maior invariância às
transformações na imagem. Para isso, substituiu procedi-
mentos custosos utilizados no SIFT por abordagens mais
otimizadas, como convoluções em imagem integral, em vez
de diferenças de Gaussianas.

Por fim, existe um conjunto de técnicas que foca na
descrição baseada na relação espacial entre pontos. Uma
técnica bem consolidada que segue essa estratégia é o
Shape Context [4], que utiliza como descritor do keypoint
um histograma representando a distribuição espacial de
todos os outros keypoints. Ou seja, enquanto o tipo de
vizinhança descrita pelo SIFT tem como base o espaço
de pixels, o Shape Context utiliza um espaço de coorde-
nadas dos keypoints vizinhos, tornando-o independente da
imagem que foi utilizada na detecção dos pontos.

As técnicas baseadas em descrição local dos pontos
de interesse e na relação espacial dos mesmos, mostram-
se adequadas ao cenário apresentado. Por isso, o SIFT,
SURF e Shape Context foram avaliados comparativamente
à técnica proposta. De modo geral, a técnica proposta se
diferencia das demais por usufruir da informação prévia
das calibrações, e por seguir a abordagem menos comum
do Shape Context, em que apenas a informação das posi-
ções dos pontos é utilizada.

III. Proposta
A nossa abordagem é composta por três etapas: Ini-

cialização, onde é construído um conjunto de possíveis
correspondências podendo conter outliers, Estimativa de
Transformação Afim, onde uma transformação afim é
estimada com base nas correspondências da etapa anterior,
utilizando uma abordagem estatística e Estimativa Final,
onde um novo conjunto de correspondências é estimado
com base nas coordenadas transformadas. O algoritmo
proposto se baseia unicamente nas coordenadas dos pontos
recebidos como entrada e nas calibrações do arranjo de
câmeras. Esta independência em relação às imagens das
câmeras o torna adequado mesmo em cenários ruidosos
e/ou onde cada ponto detectado não possui características
diferenciáveis.

A. Inicialização
Ao início do algoritmo, dispomos apenas das coordena-

das dos pontos detectados em ambas as imagens e das ca-
librações intrínsecas e estéreo das câmeras. Com base nas
calibrações, aplicamos o algoritmo de retificação epipolar

de Fusiello [11] aos pontos para igualar a coordenada y com
a de seus correspondentes na outra imagem. Assim, um
ponto do mundo, projetado na câmera esquerda possuirá
aproximadamente a mesma coordenada y da projeção do
mesmo ponto na imagem da câmera direita.
Em seguida, é realizado um alinhamento global entre

as sequências de pontos detectados na imagem esquerda e
direita. Para isso, foi estabelecida como métrica de simi-
laridade entre dois pontos a distância entre eles, ao longo
do eixo y. Essa é utilizada, como custo de substituição, em
uma tabela de programação dinâmica (PD) onde o custo
de criar um intervalo no alinhamento é a disparidade na
coordenada y máxima aceitável, definido empiricamente
como 2 pixels. Tal métrica é ambígua devido à distinção
entre os pontos ser apenas ao longo do eixo y. Ou seja, se a
cadeia de pontos estiver em um formato conforme a Figura
2, um ponto em uma imagem poderá ser correspondido a
dois pontos na outra imagem. Apesar disso, é suficiente
que apenas algumas correspondências estejam corretas,
permitindo, a partir de técnicas de estimativa robusta
como o RANSAC [10], estimar uma transformação afim
entre as imagens na próxima etapa do algoritmo.

Figura 2: Ilustração da faixa de ambiguidade (em cinza)
associada a um ponto na primeira etapa do algoritmo. Por
utilizar apenas a coordenada y para diferenciação, o ponto
destacado na imagem esquerda poderia ser erroneamente
correspondido ao ponto em vermelho na imagem direita.

B. Estimativa de Transformação Afim
O objetivo desta etapa é estimar uma transformação

H que mapeia os pontos detectados em uma imagem nos
seus correspondentes na outra imagem, minimizando a dis-
tância euclidiana entre eles. No caso do cenário utilizado,
ambos os conjuntos de pontos de entrada são assumidos
coplanares, ou seja, pode-se definir, para cada conjunto,
um plano π que contém todos os seus pontos e, assim, sabe-
se que H é uma homografia [12]. Considerando, também,
que os conjuntos de pontos foram previamente retificados,
como explicado na etapa anterior, H pode apenas alterar
o valor das coordenadas do eixo x dos pontos e, portanto,
pode ser definida como uma transformação afim. Daí
temos

H =

a b c
0 1 0
0 0 1

 , (1)
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onde a, b e c ∈ R. Para reduzir o impacto dos outliers,
utilizamos o algoritmo RANSAC com base nas correspon-
dências da etapa anterior, tal qual realizado em [7].

Cada amostra do RANSAC é um conjunto de três
correspondências distintas escolhidas de forma aleatória e,
a cada iteração, uma hipótese de homografia é estimada
com base nas três correspondências da amostra. O critério
utilizado para avaliar a qualidade de uma hipótese é o
número de pares de pontos, em imagens distintas, que
seguem a restrição

d(Hx,x′) < δ (2)

onde, δ é um threshold, definido empiricamente como 2
pixels, x e x′ são os pontos e d é a função de distância
euclidiana. Definimos inliers como os pares de pontos para
os quais a equação 2 é verdadeira. Dessa forma, quanto
mais acurada a homografia, mais sobrepostos ficarão os
pontos e maior será a quantidade de inliers.

Consideramos que o conjunto inicial de correspondên-
cias potencialmente possui 30% de outliers (estimado
empiricamente) e, portanto, para que haja uma proba-
bilidade de 90% de, em alguma das amostras, as três
correspondências estarem corretas, são necessárias N =
15 iterações, visto que

N = log(1− p)
log(1− (1− e)s) . (3)

A Equação 3, retirada do artigo de Fischler e Bolles [10],
é utilizada para calcular a quantidade mínima de iterações
dadas: a probabilidade desejada p, que em pelo menos
uma das iterações não haja outliers; a probabilidade e,
de uma das correspondências escolhidas ser um outlier; e
o tamanho da amostra s.

C. Estimativa Final

De posse da homografia, estimada na etapa anterior,
aplica-se H aos pontos da câmera esquerda, tornado-os,
no máximo, δ pixels distantes de seu correspondentes. Esta
etapa assemelha-se à primeira, pois realiza outro alinha-
mento global utilizando uma tabela de PD. A diferença
está na métrica de similaridade utilizada, que passa a ser a
distância euclidiana entre os pontos, usando a coordenada
x para a resolução das ambiguidades não tratadas na
primeira etapa (ver Figura 3).

Nesta etapa, outra tabela de PD é utilizada para encon-
trar as correspondências finais, mas, desta vez, utilizando
como custo de substituição a distância euclidiana nas duas
dimensões. Isto reduz a ambiguidade na diferenciação dos
pontos, pois o que antes era uma faixa de tolerância na
qual dois pontos poderiam ser considerados corresponden-
tes, agora está restrito apenas a um círculo. Por fim, tem-se
como resultado as correspondências criadas com base no
melhor alinhamento global encontrado.

Considerações sobre a parametrização
Os parâmetros disparidade máxima no eixo y e o th-

reshold δ, usados na primeira e segunda etapa respec-
tivamente, devem ser definidos levando-se em conta a
precisão e acurácia do algoritmo de detecção. Por exemplo,
quanto mais jitter nos pontos detectados, maior deve ser
a tolerância e portanto o valor destes parâmetros.

Figura 3: Ilustração do círculo de ambiguidade (em cinza)
associado a um ponto, após a retificação afim. Por uti-
lizar a distância euclidiana para diferenciação, o ponto
destacado na imagem esquerda só pode ser correspondido
a pontos com coordenadas próximas na outra imagem.

IV. Metodologia

A fim de avaliar o desempenho da técnica proposta
em relação ao estado da arte, as seguintes técnicas foram
selecionadas: SIFT [15], SURF [2] e Shape Context (SC )
[4]. Estes algoritmos possuem implementações disponibili-
zadas pela biblioteca OpenCV [6], codificados em C++.
Objetivando cobrir o maior número de configurações

possíveis do cenário, foram selecionados cinco casos de
teste (cenas) de uma operação real de conexão de dutos
submarinos (apresentados na Figura 4). Cada um dos
casos foram escolhidos de forma a evidenciar possíveis
fontes de erro, mas permanecendo fiel ao cenário de aplica-
ção, sendo classificados da seguinte forma: Ruidoso, onde
ocorre ruído de alta frequência devido à má regulagem
do sensor, aumentando a incidência de outliers; Oblíquo,
onde a orientação do duto em relação a câmera torna
algumas vértebras mais distantes e menores na imagem
e, portanto, mais próximas entre si, tendendo a dificultar
distinção dos pontos; Distante, onde a distância do duto
às câmeras pode comprometer a precisão da detecção, e
reduz o contraste entre vértebras e o plano de fundo;
Horizontal onde o duto está disposto majoritariamente
na horizontal, aumentando portanto a probabilidade de
falhas na inicialização do método proposto; e Básico, que
representa imagens comuns das operações.
As técnicas avaliadas recebem de entrada dois conjuntos

de pontos, um para cada câmera, obtidos a partir do
algoritmo de detecção [19], escolhido pela robustez e baixa
taxa de outliers apresentada. Além dos pontos, são forne-
cidas as imagens de cada cena para o SIFT e SURF, e as
calibrações (intrínsecas e estéreo) para a técnica proposta.
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Tabela I: Resultados dos casos de teste para cada uma das técnicas utilizadas.
Ruidoso Oblíquo Distante Horizontal Básico

Precision Recall Precision Recall Precision Recall Precision Recall Precision Recall
Prop. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
SC 0,967 1,000 0,900 1,000 0,958 0,958 0,936 0,936 0,875 1,000
SIFT 0,933 0,966 0,900 1,000 0,486 0,542 0,742 0,742 0,731 0,905
SURF 0,133 0,138 0,450 0,500 0,111 0,125 0,129 0,129 0,192 0,238

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Figura 4: Imagens utilizadas para realizar os experimentos. (a) e (d) são as imagens, esquerda e direita respectivamente,
das duas câmeras no caso Ruidoso. Os círculos vermelhos representam os pontos providos pelo algoritmo de detecção,
evidenciando a ocorrência de outliers na imagem direita. As imagens que se seguem são da câmera esquerda nos casos
Oblíquo (b), Distante (c), Horizontal (e) e Básico (f). Observa-se grande variedade de posicionamento, orientação e
forma do duto, além de diferenças de iluminação e ruído.

O método de busca por correspondências escolhido na
configuração do SIFT, SURF e SC foi o força bruta, e o
valor dos parâmetros de tolerância do algoritmo proposto
foram os padrões. Ao usar o mesmo conjunto de pontos
detectados, e um método de busca exaustiva em vez dos
métodos acelerados propostos em [15] e [2], garante-se que
serão comparados os melhores conjuntos de matches de
cada técnica. Ou seja, apenas a capacidade de correspon-
der será avaliada.

Na comparação dos algoritmos, o gabarito foi obtido
através da análise manual das imagens e a avaliação foi
feita por meio da contagem de matches errados (False Po-
sitives, FP ), corretos (True Positives, TP ) e não identifi-
cados (False Negatives, FN). Para sintetizar os resultados,
foram utilizadas as métricas

Precision = TP

TP + FP
,

Recall = TP

TP + FN
,

(4)

comumente usadas para problemas de classificação por
avaliar a completude e corretude de uma solução [9].
Essa avaliação é apropriada por ser possível encarar o
problema como uma classificação: qualquer par de pontos,
em diferentes imagens, deve ser classificado como sendo ou
não uma correspondência.

V. Resultados

O resultado dos experimentos, apresentados na Tabela I,
indicam uma ordem de superioridade no desempenho das
técnicas: o algoritmo proposto sempre obteve os maiores
valores (100% de Precision e Recall), seguido pelo Shape
Context, SIFT e por último SURF. Embora em alguns
casos os demais algoritmos tenham conseguido alcançar
100% de Recall, apenas o algoritmo proposto não estimou
matches errados nos casos de teste utilizados.
O Shape Context alcançou resultados próximos do

ótimo: no mínimo 0,875 em Precision e 0,936 em Recall.
Podemos atribuir sua eficiência ao fato de que nele, assim
como no método proposto, as imagens não são utilizadas
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como entrada, eliminando a problemática das adversida-
des encontradas nas imagens: ruído, iluminação irregular,
repetibilidade do padrão e etc.

O SIFT demonstrou bom desempenho nos casos Rui-
doso e Oblíquo, mas teve muitas falhas nos casos Distante,
Horizontal e Básico. Presumimos que no primeiro, a ele-
vada distância até o duto reduziu a pouca discriminação
entre as vértebras, dificultando a diferenciação entre os
descritores; já no segundo e terceiro caso, a alta incidência
luminosa pode ter ofuscado os detalhes de cada vértebra
resultando no mesmo efeito de aumentar a ambiguidade
entre os descritores.

O SURF, em todos os casos, não foi capaz de encontrar
uma quantidade aceitável de correspondências (máximo de
Recall foi 0,500), e dentre as que foram resgatadas, haviam
muitos outliers (máximo de Precision foi 0,450). A isso
atribuímos o fato de que seu descritor, mais compacto que
o do SIFT, não armazena informação suficiente para evitar
os problemas do cenário enfrentado.

VI. Conclusão
O algoritmo proposto obteve resultados ótimos por ter

sido desenvolvido especificamente para o cenário apresen-
tado. Manter o valor de Precision e Recall ao máximo
só foi possível porque nesse cenário o duto não pode
ficar completamente na horizontal. Isso mitiga o problema
da ambiguidade na etapa de inicialização, e consequente-
mente preserva o desempenho final. Os resultados indicam
que para o problema descrito neste artigo, mesmo técnicas
bem estabelecidas não se adequam com perfeição, abrindo
espaço para o desenvolvimento de alternativas mais apro-
priadas como a proposta.

A técnica proposta possui uma restrição: é necessário
ter informação das calibrações do arranjo, tanto as intrín-
secas quanto a estéreo. Como trabalho futuro pretende-
se incluir uma estratégia de auto-calibração, tornando a
técnica adaptada a cenários em que uma prévia calibração
estérea é inviável, ou em situações onde o arranjo pode
ser acidentalmente descalibrado. Planeja-se ainda realizar
uma avaliação de sua aplicabilidade em cenários menos
específicos, a fim de determinar suas limitações práticas.
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Abstract—Hereditary anemias are incurable diseases defined
by genetic factors that affect the production of hemoglobins.
The anemias may be determined by the morphological analysis
of erythrocytes in microscopy images. The objective of this work
is to segment erythrocytes of blood smear microscopy images
and classify these cells in accordance with their morphological
properties, in order to help the detection of anomalies. Within
our approach, we compared a variety of classifiers: Naı̈ve Bayes,
K-NN, and SVM. The classification was validated using 626
images from the erythrocytesIDB dataset with randomized k-fold
cross-validation. The results demonstrate that a set of simple
morphological features are suitable to discriminate between
normal, sickle-shaped, and other deformities erythrocytes. The
main contributions of this work resides on defining the best subset
of data features for the dataset, ranked using univariate ANOVA
based selection, and, for each of them, the best classifier.

Keywords-Erythrocytes, anemias, image segmentation, feature
selection, classification.

I. INTRODUCTION

World Health Organization (WHO) estimates that about
95% of the world population is affected by anemias. Anemia
is an important public health problem, leading to morbidity
and child mortality. The main causes of anemias are nutritional
deficiencies, tropical diseases, parasitizes, and genetic heritage
[1]. The last presents inefficient clinical and laboratorial diag-
nosis, in most cases. Although blood related diseases such as,
anemias, leukemia, and infectious diseases like malaria are
a world wide problem, the diagnosis of these conditions is
inefficient and of paramount importance for underdeveloped
countries.

Brazil has a large number of hereditary anemias, due to
the miscegenation process caused by its colonization, which
favored the dispersion of abnormal genes [2]. Among the
various types of anemia, we highlight the sickle cell anemia
and the thalassemia. In sickle cell anemia, the erythrocytes are
sickle shaped, which difficult the blood to access blood vessel
with lower caliber. It is a chronic disease and patients may
present intense bone pain, fatigue, jaundice and tendency to
infections [3].

Digital image processing and machine learning techniques
have an important role in medical and biomedical diagno-
sis and research. These two research fields are specifically
important in the context of this work because it may be a
low cost and effective alternative to the diagnosis by visual

inspection on blood smear microscopy images. Visual inspec-
tion is performed by humans, which may be a very time
consuming and tedious task, susceptible to errors [4] [5] [6]
[7]. For these reasons, the development and study of methods
for automatic segmentation and classification of blood cells
is very important. Additionally, image analysis methods are
very cheaper than other laboratory tests, and the images may
be locally collected, shared and analyzed in various places,
including foreign countries [8].

The objective of this work is to study methods to: segment
erythrocytes in blood smear microscopy images; extract mor-
phological features from these cells; determinate what subsets
of these features is suitable for classification; and evaluate
the performance of three classical supervised classifiers to
discriminate among normal erythrocytes, sickle-shaped ones,
and erythrocytes with other deformations. Differently from
previous works, this study uses simple and computationally
efficient algorithms to obtain results with quality close to
those obtained by related works, and considers a variety of
classification techniques. We believe that the success of our
results resides on the combination of the techniques addressed.

This work is organized as follows: Section II presents
related works. Section III describes the material and methods
applied. Section IV presents and discusses the results and
validation. The conclusion and future works are in Section
V.

II. RELATED WORKS

Gonzalez-Hidalgo et al. [9] proposed a method to segment
clustered erythrocytes in blood smear microscopy images. The
proposed method is based in ellipsoidal adjustments and an
algorithm for detecting notable points. Differently from our
work, there is no cell classification and the segmentation of
clustered cells is the only method contemplated. Additionally,
each image contains only one centered cells (the interest cell)
and part of the neighboring cells, but no clusters are studied
in the present work.

Gual-Arnau et al. [10] proposed a method to automatically
classify erythrocytes into normal, sickle cells and other de-
formations using the K-NN classifier. It was tested 6 dif-
ferent sets of features: four sets were computed by Fourier
coefficients (three with 5-dimensions and one with 40), one
25-dimensional computed by UNL-Fourier function and a
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2-dimensional set composed by circularity and elongation
features. In the present work, we test two additional classifiers
(SVM and Naı̈ve Bayes), which are widely used and compared
the performances. We also demonstrate that, using a smaller
and easy to obtain set of features, it is possible to obtain a
similar classification rate.

Das et al. [8] proposed a method to segment erythrocytes in
microscopy images using marker-controlled watershed trans-
form. The erythrocytes are classified in six classes: considering
a set of 25 features and five supervised classifiers. The features
are ranked based on information gain and on F-value computed
by ANOVA univariate analysis. Differently, the morphological
features ranked by the p-values of the univariate ANOVA test
is used in our work. Such method is simple to compute,
widely adopted, and achieved higher accuracy values than
those presented in the referenced work.

Chen et al. [11] proposed methods for segmentation of clus-
tered erythrocytes in blood smear images based in variation
of chain code to detect high concavity points. Classification
was performed considering features computed from differen-
tial value of chain codes (2 features - mean and standard
deviation), erythrocyte irregularity (2 features) and variation
of eight direction of chain code (10 features). The set of
14 features computed from cells in 24 images were used to
train and test the classifiers J48 tree, Bayes and DTNB rule
classifiers. However, the work do not considered any kind of
feature selection or study related to the influence of individual
features over the classification.

Besides the studies related to sickle cell disease and other
anemias, there is a large number of studies regarding the
morphological analysis of cells in blood smear microscopy
images, such as identification of malaria parasite infection [12]
[13] [14] as analysis of leukocytes for leukemia diagnosis [15]
[16] [17].

III. MATERIAL AND METHODS

The proposed method is divided in four steps: a) image
preprocessing; b) erythrocytes segmentation; c) morphological
feature extraction and feature selection; d) supervised classifi-
cation. Fig. 1 illustrates the steps of the method. In this work,
all steps were implemented using the Python programming
language [18]. Python is an open-source, modern, and dynamic
interpreted language, with very large resources for scientific
computing, such as Numpy and Scipy [19]. The ndimage class
from Scipy and the Scikit-image module [20] are used for the
image processing step. For the data classification and feature
selection we use the Scikit-learn module [21] for Python.

A. Image database

The images used in this work were obtained from the
erythrocytesIDB database [9]1. The dataset is composed by
195 full field images and 626 images with a single cell
in evidence. The 626 individual cell images have 80 x 80
pixels and resolution of 480 dpi. We use the 626 single cells

1http://erythrocytesidb.uib.es/

Fig. 1. Steps of proposed method.

images, in which 202 images are of normal erythrocytes,
211 images of sickle cells, and 213 images of erythrocytes
with other deformations. The images were acquired using a
Leica microscope with 100x augmented lens and a Kodak
EasyShare V803 camera. An expert hematologist analyzed the
cells and classified them as normal, sickle shaped, and with
other deformations (Fig. 2 (A)).

B. Preprocessing

The dataset images are, originally, in RGB color format.
They were converted to grayscale images, by computing the
weighted average of the color components, in accordance to
1:

Y = 0.299.R+ 0.587.G+ 0.114.B (1)

in which R, G and B are the red, green and blue channels,
respectively [22].

In order to reduce the noise of the images, the median filter
was applied during the preprocessing step. We have chosen
the median filter because it preserves the borders better than
others basic low-pass filters, such as average filter or Gaussian
blur [23]. Fig. 2 (b) illustrates the result of preprocessing step.

C. Cell segmentation method

After the preprocessing, the gray level images were seg-
mented using global Otsu thresholding (Fig. 2 (C)). As shown
in Fig. 2 (A) the interest cell in each image is centered,
thus, we remove all objects connected to the image borders.
Additionally, other smaller segmented objects that are not
connected to the borders are removed after the selection and
separation of the biggest object in the image (Fig. 2 (D)).
To connect eventually disconnected boundaries (Fig. 2 (E)),
morphological binary dilation with disk-shaped radius = 4
structuring element is employed before applying morphologi-
cal fill holes operation (Fig. 2 (F)). The fill holes [24] operation
is necessary due to the presence of a hole inside most of
erythrocytes. A morphological binary erosion operation is the
dual operation of dilation [24] and it is needed to resize the
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frontier of the cells membrane previously expanded by the
morphological dilation (Fig. 2 (G)). The final segmentation is
superimposed on the original image (Fig. 2 (H)).

Fig. 2. Erythrocytes segmentation method. (A) Original image. (B) Conver-
sion to grayscale image and preprocessing. (C) Binarization with global Otsu
thresholding. (D) Removal of the objects connected to the image borders. (E)
Selection of the biggest object in the image and morphological binary dilation
operation. (F) Morphological fill holes operation. (G) Morphological binary
erosion operation. (H) Contour of the segmented erythrocyte.

After the segmentation we have a set of binary images, each
containing a single connected component with the same shape
of the original erythrocyte in that image.

D. Feature extraction

The feature extraction consists of obtaining values that
describes the objects in images based on their shape and
texture. The performance of most classifiers depends on the
data representation, thus extracting relevant features is a very
important step for the classification process.

In this work we considered a set of nine simple shape
features: perimeter, area, convex area, eccentricity, equivalent
diameter, extent, solidity, circularity, and mean intensity.

The perimeter, perim, is the distance around the shape
region. The area, area, is the number of pixels inside the
object shape

The convex area, conv area, is the number of pixels inside
the convex-hull of the shape.

The circularity, circ, is computed by the ratio between the
shape area and perimeter, as showed in 2:

circ =
4.π.area

perim2
(2)

The equivalent diameter, eq diam, is the diameter of a
circle with the same area as the shape, such as 3:

eq diam =

√
4 . area

π
. (3)

The eccentricity, eccent, is the ratio of the distance between
the foci and the main axis of an ellipse with the same second-
moments as the shape.

The extension, ext, is the ratio between the shape area and
the area of its bounding box.

The solidity, solid, is the ratio between the area of the object
and its convex area (4):

solid =
area

conv area
(4)

The mean intensity, mean int, is the mean intensity of the
pixels inside the shape.

We construct a feature matrix F (i, j) considering all the
202 images of normal cells, the 211 images of sickle cells, and
the 213 images of other anomalies. All samples are labeled in
accordance with the erythrocyte classification.

The computed features are dimensional entities, and may
be represented by different units. Area are measured in µ2,
perimeter in µ, and circularity area dimensionless (varying
from 0 to 1) [25]. Normalization is necessary to avoid distor-
tion of the feature space caused by the difference among scales
of feature values. The normal feature transformation is a very
simple normalization strategy, and transform the feature set to
present mean 0 and standard deviation 1 [25] in accordance
with 5:

F
′
(i, j) =

F (i, j)− µj

σj
(5)

in which F (i, j) is the feature j of the object i, F
′
(i, j) is its

normalized version. µj and σj are the mean and the standard
deviation of the feature j from every object.

E. Feature Selection

Selecting representative features increases the performance
of most classifiers, which makes this step one of the most
important for the classification process. Thus, selected features
should be relevant for classification. We analyzed the dataset
using ANOVA based univariate feature selection in order to
identify the most meaningful and distinct features for the
classification task. The features are ordered in accordance to a
score computed, based on the p-value of the feature obtained
from ANOVA. The score is computed in accordance to the 6:

score = (−log (p−value)) (6)
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and then normalized (7):

score =
score

max{score}
(7)

Nine different sets of feature vectors containing from 1 to
9 features were created and tested, starting from the more
meaningful (higher score) to the less meaningful one (smaller
score). Each of these sets were tested for all studied classifiers.
For a more detailed description of those sets, please refer to
Section IV-A.

F. Classification

In this work, we studied three traditional supervised classi-
fiers: Naı̈ve Bayes, K-Nearest Neighbors, and Support Vector
Machines (SVM). The Naı̈ve Bayes is a statistical classifier
based on the Bayes decision theorem. The classifier is named
naı̈ve, because it assumes the features are conditionally in-
dependent. The Bayes classifier is statically optimal in the
sense that minimize the risk. However the conditional density
functions may not be available and should be estimated from
the data [26] [25].

The K-NN classifier estimates the class of an unclassified
sample based on the classification of the k nearest samples
to that one. The distance between the instances is computed
based on the Euclidean metrics and the value of k should be
odd in order to avoid ties [25] [26]. We considered k=7.

The SVMs have a good generalization capability, avoiding a
classifier to be very specialized. Giving a training set, the SVM
perform a mapping of the training data to a high dimensional
space, where it is possible to separate the different classes
with a hyperplane. The SVM is optimal in the sense that the
distance between the points in each class and the hyperplane
is maximized using margins [27] [26].

G. Validation
The classification validation is performed by cross valida-

tion using the k-fold method with k=10. The cross validation
was repeated 10 times with the dataset randomly shuffled and
was taken the average of the indices [26]. We compute the
mean of the precision, recall, f-score and accuracy indices. All
indices are based on the number of true-positives (TP), true-
negatives (TN), false-positives (FP), and false-negative (FN)
classifications, all of then computed from confusion matrix.
The precision is the ratio between TP and the total of positives
classification (8):

Precision =
TP

TP + FP
(8)

Recall, or sensitivity, is the ratio between TP and the total of
positive class values (9):

Recall =
TP

TP + FN
(9)

The F1-score is the harmonic average of the precision and
recalls (10):

F1−score = 2
Precision . Recall

Precision + Recall
(10)

The accuracy is the ratio between the true classifications
and the total number of samples (11)

Accuracy =
TP + TN

TP + TN + FP + FN
(11)

IV. RESULTS AND DISCUSSIONS

Experiments were performed with 626 images divided in
three classes: normal erythrocytes (202 images), sickle-shaped
erythrocytes (211 images), and erythrocytes with other de-
formation (213 images), as described in Section III-A. Each
image contains a single cell, and all images are property
labeled.

All images are segmented in accordance to the method
described in Section III-C. The segmentation generates a
binary image with only one connected region, which has the
shape of the contained cell. After that, a set of features are
computed over the connected region of each image: perimeter,
circularity, eccentricity and solidity. The values are stored in a
feature matrix in which the rows are the cells and the columns
are the features. The labels of the class of each cell are stored
in a target vector.

A. Ranking of features

The Table I shows the scores, computed from the p-values of
the univariate ANOVA test, for each of the features. They are
ranked in accordance with its significance, the score values
vary from 0 to 1. The higher the resulted value, the more
significant is the feature.

TABLE I
ANOVA BASED FEATURE RANKING FOR ERYTHROCYTE CLASSIFICATION

Rank Score Features

1 1. Eccentricity

2 0.5539 Extent

3 0.4944 Equivalent Diameter

4 0.4406 Circularity

5 0.4406 Area

6 0.4295 Convex Area

7 0.1923 Mean Intensity

8 0.1860 Solidity

9 0.1703 Perimeter

The classifiers were trained and tested with the following set
of features (Table II), chosen in accordance with the ordered
scores showed in Table I.

B. Experiments

The charts in Fig. 3 illustrates the variation of the indexes
of precision, recall, F1-score and accuracy, respectively, for
increasing number of features, selected in accordance with
Table II. Analyzing the charts, it is possible to observe that
the values of the indexes vary similarly with the number
of features. SVM had the best indices values for most sets,
specially those with a higher number of features, followed
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TABLE II
FEATURE SUBSETS SELECTION IN ACCORDANCE WITH P-VALUE BASED

FEATURE RANKING, SHOWED IN TABLE I

Number
of Features

Features

1 Eccentricity
2 Eccentricity, extent
3 Eccentricity, extent, equivalent diameter
4 Eccentricity, extent, equivalent diameter, circularity
5 Eccentricity, extent, equivalent diameter, circularity, area

6
Eccentricity, extent, equivalent diameter, circularity, area,
convex area

7
Eccentricity, extent, equivalent diameter, circularity, area,
convex area, mean intensity

8
Eccentricity, extent, equivalent diameter, circularity, area,
convex area, mean intensity, solidity

9
Eccentricity, extent, equivalent diameter, circularity, area,
convex area, mean intensity, solidity and perimeter

by K-NN. SVM is known for successfully dealing with data
in high dimensionality, which explains the behavior of the
classifier.

Fig. 3. Variation of the mean precision (A), recall (B), f1-score (C) and
accuracy (D) index for increasing number of features.

By analyzing the results, we determined that the best
features subset for K-NN and SVM classifiers is composed
by 8 features (Table II). For the Naı̈ve Bayes classifier the
best subset is composed by 2 features (see Table II). Table
III shows the values of the performance measures for each
classifier, considering the best feature subset.

Statistical T-test was applied to verify if there is a significant
difference among the best subsets and the other ones in terms
of precision, recall, F1-score and accuracy. Table IV shows
the p-values returned from the T-test computed between the
best subset and the other ones with a confidence level of 95%.
All p-values higher than 0.05 indicates insignificant statistical
difference between the results. It is verified that there is no
equivalence to the best subset for Naı̈ve Bayes and SVM
classifiers, composed by 2 and 8 features, respectively. For K-
NN, the set with 9 features (Table II) is statistically equivalent

to the best feature set, with 8 features, presenting a p-value =
0.262 (higher than 0.05).

TABLE III
VALUES OF THE PERFORMANCE MEASURES CONSIDERING THE BEST

FEATURE SET FOR EACH CLASSIFICATION AND CLASSES

Naı̈ve Bayes

(2 features)

K-NN

(8 features)

SVM

(8 features)

Normal 0.9301 0.9163 0.9463

Sickle 0.9368 0.9298 0.9423

Other deformations 0.9292 0.9493 0.9494
Precision

Mean 0.9321 0.9318 0.9460

Normal 0.9711 0.9863 0.9856

Sickle 0.9563 0.9630 0.9628

Other deformations 0.8715 0.8477 0.8931
Recall

Mean 0,9330 0.9324 0.9472

Normal 0.9489 0.9490 0.9649

Sickle 0.9453 0.9447 0.9514

Other deformations 0.8971 0.8936 0.9190
F1-Score

Mean 0.9305 0.9291 0.9451

Accuracy 0.9318 0.9307 0.9459

TABLE IV
P-VALUES RETURNED FOR THE T-TEST BETWEEN THE BEST SUBSET OF

FEATURES AGAINST THE OTHER ONES

Subset of features and P-values

Naı̈ve Bayes
2 and 1 2 and 3 2 and 4 2 and 5 2 and 6 2 and 7 2 and 8 2 and 9

0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

K-NN
8 and 1 8 and 2 8 and 3 8 and 4 8 and 5 8 and 6 8 and 7 8 and 9

0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.262

SVM
8 and 1 8 and 2 8 and 3 8 and 4 8 and 5 8 and 6 8 and 7 8 and 9

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.016

C. Comparison among the classifiers

We also compared the performance of the three classifiers,
considering the best feature set for each, as discussed in
Section III-E.

The results pointed out that the best accuracy was ob-
tained by the SVM. In order to verify the significance of
the difference between the results of the classifiers, a T-test
was applied with 95% of confidence (p-value < 0.05). The
test did not support the difference between Bayes and K-
NN classifiers accuracies, but differences comparing SVM to
the other classifiers were supported for the confidence level
chosen.

V. CONCLUSION

This work studied the use of segmentation, feature selection,
and classification of erythrocytes in blood smear microscopy
images. The method was tested with a dataset consisting of
626 images, each image contain only one cell in evidence,
appropriately labeled. We find out that a simple segmentation
procedure based on global thresholding and morphological
filtering was enough to isolate the cell shape from the rest
of the image.

Additionally, a feature selection analysis was performed on
the 9 features calculated from each cell. The feature analysis
ranked each features in accordance to a score based on the
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p-value computed by univariate ANOVA test. The feature
ranking allowed to build and determine the best feature subsets
for each classifier researched. We found that, for the data set
adopted, the best subset of features for the Bayes is eccen-
tricity, extent, while the K-NN and SVM have best results
with eccentricity, extent, equivalent diameter, circularity, area,
convex area, mean intensity, solidity features.

Besides, considering the best subset feature for each clas-
sifier, we compared the performance of the classifiers among
themselves. The significance of the differences among them
was verified with statistical T-test. The overall accuracy of our
method in discriminate between normal erythrocytes, sickle
cells, and erythrocytes with other deformations was up to
0.946 (for SVM), which is better or very similar to other
closely related works in literature (0.927 in Das et al. [8] and
0.961 in Gual-Arnau et al. [10]). Once more, it is important
to stress that our method uses simpler and easy to compute
morphological features, while the other methods includes more
complex and hard to compute shape features.

As future works we may consider: the study of other meth-
ods for segment erythrocytes in images with larger number of
cells and groups of clustered cells; to uses more morphological
and textural features and other methods for feature selection;
and studying unsupervised classification methods to identify
patterns in the cells and images.
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Resumo—In recent years, image classification has been ex-
tensively studied in computer vision to be a challenging topic.
Applications of image classification include scene, object, face
recognition, among others. This work aims to add spatial in-
formation in the bag-of-visual-words (BOVW) by combining the
spatial pyramid technique with the modeling of visual words
in graphs. Experiments present a parameter analysis of the
proposed method and a comparison with important previous
methods. The experiments were performed using the Caltech-
101, due to its large number of images, their intra-class variance
and the numerous variations in which the images were captured.
The proposed method achieved a correct classification rate of
76.90%, while the BOVW and Spatial Pyramid reached 59.09%
and 76.46%, respectively. Despite the similar to the Spatial
Pyramid result, the proposed method obtained higher correct
classification rate in 60% of the classes.

I. INTRODUÇÃO

A classificação de imagens tem como um de seus objetivos,
determinar a presença de objetos em imagens, ou reconhecê-
las como um tipo de cena em particular (e.g., praia, mon-
tanha ou cidade) [1]. O reconhecimento de cenas e objetos
é, atualmente, um dos problemas mais estudados em visão
computacional pelo seu elevado grau de dificuldade. Essas
dificuldades ocorrem devido aos inúmeros desafios em que as
imagens estão sujeitas (e.g., rotação, escala e iluminação) [2].

Os principais métodos de reconhecimento de cenas e ob-
jetos utilizam a abordagem de histograma de palavras visuais
(do inglês - Bag-of-Visual-Words − BOVW) [1]. O BOVW
consiste em construir um vocabulário de palavras visuais a
partir de pontos de interesse. A primeira etapa é a detecção
e descrição de pontos de interesse por meio de descritores
locais como o SIFT (Scale Invariant Feature Transform) [3].
Após obter os pontos de interesse das imagens de treinamento,
um algoritmo de agrupamento (e.g., k-médias) é utilizado
para separar os descritores locais em grupos. Dessa forma,
o centroide de cada grupo é definido como uma palavra
visual, formando um vocabulário com k palavras visuais. Por
fim, cada ponto de interesse localizado em uma determinada
imagem é rotulado em uma palavra visual do vocabulário e um
histograma da frequência das palavras visuais é construı́do.

Apesar dos resultados promissores, o método BOVW não
inclui informações espaciais em seu descritor final, gerando
incentivo a novas pesquisas para averiguar a importância de
informação espacial nas caracterı́sticas extraı́das [4], [5], [6]. O
método pirâmide espacial, proposto por Lazebnik et al. [7], é a
principal proposta para a inclusão de informações espaciais ao

BOVW. Esta técnica divide a imagem em sub-regiões menores
calculando um histograma para cada sub-região.

Neste contexto, esse trabalho tem como objetivo utili-
zar medidas de grafos para incluir informações espaciais no
BOVW. O método proposto se baseia em modelar as palavras
visuais em um grafo, ao contrário de computar o histograma.
Após a modelagem do grafo, é realizada a extração de carac-
terı́sticas a partir da sua topologia para computar um descritor
para a imagem. Por fim, é aplicada a técnica de pirâmide
espacial para dividir a imagem em regiões cada vez menores,
explorando assim mais informações espaciais.

Este artigo está organizado da seguinte forma: a Seção
II descreve brevemente os métodos BOVW e pirâmide espa-
cial. A Seção III apresenta o método proposto, baseado na
modelagem das palavras visuais em grafos e a extração de
caracterı́sticas a partir da topologia do grafo. Na Seção IV são
apresentados o protocolo experimental e os resultados obtidos.
Por fim, a Seção V relata as conclusões e os trabalhos futuros.

II. REFERENCIAL TEÓRICO

Nesta seção, são apresentados os métodos de reconheci-
mento de cenas e objetos BOVW e pirâmide espacial, que
foram utilizados na comparação com o método proposto. Além
disso, esses métodos são utilizados como base para o método
proposto.

A. Bag-of-Visual-Words - BOVW

O método BOVW [8] é composto pelos seguintes passos:
detecção e descrição de pontos de interesse, criação do voca-
bulário e geração do histograma de palavras visuais. Cada um
desses passos são descritos nas subseções abaixo.

1) Detecção e Descrição dos Pontos de Interesse: Os pon-
tos de interesse são pontos que se destacam em uma imagem
e que podem ser utilizados em tarefas de reconhecimento. Em
geral, estes pontos estão em regiões onde existe uma variação
intensa dos nı́veis de cinza. Para encontrá-los e descrevê-los,
descritores locais foram propostos (e.g., SIFT, SIFT Denso)
[3], [9]. Estes algoritmos detectam e descrevem os pontos
de interesse através de vetores numéricos contendo valores
referentes a direção das variações que ocorrem ao redor do
ponto. Após a aplicação do descritor local, um conjunto com
M pontos de interesse pi = {xi, yi, ϕi} são obtidos, em que
(xi, yi) é a posição espacial na imagem e ϕi é o descritor local
que descreve a região ao redor.
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Com a extração e descrição dos pontos de interesse, obte-
mos um conjunto DI de descritores locais que representa uma
imagem I , como visto na Equação 1.

DI = [ϕ1, ϕ2, ..., ϕM ]T ∈ <M×S , (1)

onde M representa a quantidade de pontos de interesse encon-
trados na imagem e S representa a dimensão dos descritores
de cada ponto. A quantidade de pontos de interesse M varia
de imagem para imagem.

2) Criação do Vocabulário: Esta etapa consiste em aplicar
um algoritmo de agrupamento para a criação do vocabulário
de palavras visuais. Após obter os pontos de interesse das
imagens de treinamento, os mesmos são agrupados em um
conjunto D de descritores locais. Esse conjunto é formado
pelos descritores locais de todas as imagens de treinamento
(Equação 2).

D = [D1, D2, ..., Dn], (2)

onde n representa a quantidade de imagens de treinamento.

Para a construção do vocabulário, um algoritmo de agru-
pamento é utilizado para separar os descritores locais em
grupos. Geralmente, o algoritmo usado é o k-médias [10],
por ser simples, intuitivo, produzir resultados fáceis de serem
interpretados, além de ter complexidade linear. O k-médias
então é aplicado no conjunto de descritores locais D para obter
um conjunto de centroides C, conforme Equação 3:

C = k-médias(D), (3)

O centroide de cada grupo corresponde à média dos valores
de todos descritores pertencentes aquele grupo. Cada centroide
ci ∈ C corresponde a uma palavra visual e o conjunto das
palavras visuais C formam o vocabulário visual.

3) Rotulação dos Pontos de Interesse e Geração do His-
tograma: Na geração do histograma, cada ponto de interesse
de uma imagem é rotulado para a palavra visual mais próxima
usando a distância Euclidiana entre o centroide e o descritor
do ponto de interesse. Em seguida, gera-se um histograma
para a imagem com base nos pontos de interesse rotulados
anteriormente. O histograma possui o tamanho do vocabulário
de palavras visuais e cada posição representa a frequência em
que cada palavra visual ocorre na imagem. A Figura 1 ilustra
os passos do BOVW descritos acima.

B. Pirâmide Espacial

O método Bag-of-Visual-Words não inclui informações
espaciais em seu descritor final, pois realiza simplesmente
uma contagem da ocorrência das palavras na imagem. Um
dos principais trabalhos para incluir informações espaciais no
BOVW foi proposto por Lazebnik et al [7], onde o descritor
é formado através de pirâmide espacial. Esse método divide a
imagem em sub-regiões e calcula um histograma de palavras
visuais para cada sub-região. A concatenação do histograma
de cada sub-região forma o descritor final.

O método aplica a divisão da imagem duplicando o número
de divisões a cada nı́vel. No primeiro nı́vel da pirâmide,

( a )

( c )

C1

C2

C3

C4

( b )

C1

C2

C3

C4

( d )

C1

C2

C3

C4

C1 C2 C3 C4

Figura 1. Imagem ilustrando os passos do algoritmo BOVW, detecção
e descrição dos pontos de interesse (a), criação do vocabulário visual (b),
rotulação das palavras visuais (c), criação do histograma (d). Imagem baseada
em [11].

l = 0, a imagem permanece em seu formato original, isto
é, sem divisões. Portanto, no nı́vel 0, o histograma é igual ao
histograma do BOVW. Para o nı́vel 1, a imagem é dividida em
4 regiões, por meio da divisão dos eixos x e y em dois. O nı́vel
2 divide cada uma das regiões do nı́vel 1 em 4 outras regiões,
totalizando 16 regiões. Mais precisamente, a imagem é dividida
em 4l resoluções, onde l é o parâmetro correspondente ao
nı́vel da pirâmide. Em um determinado nı́vel l, um histograma
hlri é calculado para cada sub-região ri. Em seguida, eles são
concatenados conforme a Equação 4.

H l = [hr0 , hr1 , ..., hr4l ] (4)

onde l representa o nı́vel da pirâmide espacial gerada e hri é
o histograma de todos pontos de interesse na região ri.

Além dos histogramas concatenados em um determinado
nı́vel l da pirâmide, os histogramas dos nı́veis anteriores são
incluı́dos em seu descritor final, como mostrado na Equação
5. Desse modo, o tamanho do descritor final da imagem será
(4lk+4l−1k+ ...+40k), ou seja, muito maior que o tamanho
do descritor gerado pelo BOVW que tem tamanho k.

H = [H l, H l−1, ...,H0]. (5)

III. MÉTODO PROPOSTO

Nesta seção, é apresentada a descrição do método proposto
que modela um grafo e extrai caracterı́sticas da sua topologia.

A. Descrição do Método

Considere os M pontos de interesse extraı́dos pelo descritor
local, em que cada ponto é representado por pi = (xi, yi, ki),
onde xi e yi representam a localização espacial do ponto pi e
ki representa a palavra visual em que o ponto foi rotulado.
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1) Modelagem do Grafo: A proposta consiste em modelar
um grafo Gw para cada palavra visual w, após a rotulação das
palavras visuais (Etapa 3 do BOVW). Para isso, os vértices
do grafo são mapeados nos pontos de interesse detectados
pelo descritor local e com isso, obtemos um conjunto Vw =
{pi|ki = w}, 1 ≤ w ≤ k, onde Vw representa o conjunto
de vértices de uma determinada palavra visual w. Portanto,
para cada conjunto de vértices Vw, é modelado um grafo
Gw = (Vw, Ew) representando a palavra visual w, onde os
vértices são conectados todos com todos.

A Figura 2 ilustra a forma como são modelados os grafos
a partir das palavras visuais. No exemplo, temos a imagem
na região superior central representando a saı́da da terceira
etapa do método BOVW, onde os descritores locais foram
rotulados por palavras do vocabulário visual representadas
por figuras geométricas. As imagens ao redor representam os
grafos modelados para cada palavra visual. Dessa forma, é
possı́vel extrair informações espaciais em relação a topologia
de cada palavra visual na imagem. No exemplo foi utilizado
um vocabulário com k = 5. Desse modo, são modelados cinco
grafos, um para cada palavra visual.

Figura 2. Exemplo de como são modelados os Gw grafos a partir das palavras
visuais rotuladas. No exemplo, foi utilizado o vocabulário de palavras visuais
com k = 5.

Feito isso, é possı́vel computar o peso da conexão entre
um vértice i e j como sendo a distância entre a posição
espacial entre os pontos de interesse pi e pj : ew(i, j) =√

(xi − xj)2 + (yi − yj)2, onde (xi, yi) é a posição espacial
do ponto de interesse i. Assim, o peso entre dois vértices i e
j é grande se os pontos que eles representam estão distantes
espacialmente na imagem. Para tornar o grafo invariante ao
tamanho da imagem e à escala, o peso das conexões é
normalizado conforme a Equação 6. Desse modo, a aresta
ew(i, j) é normalizada com valores entre [0, 1].

ew(i, j) =
ew(i, j)

max(Ew)
(6)

onde max(Ew) representa o máximo valor do conjunto de
arestas Ew.

Em seguida, é possı́vel computar a matriz de adjacência ew
conforme a Equação 7, onde um vértice é conectado à outro
caso eles estejam a uma distância r, isto é, ew(i, j) ≤ r. Esse
corte de arestas tem como objetivo conectar vértices que estão
próximos espacialmente na imagem.

ew(i, j) =

{
ew(i, j), se ew(i, j) ≤ r

0, caso contrário. (7)

2) Extração de Caracterı́sticas do Grafo: A partir da mo-
delagem dos grafos, são extraı́das caracterı́sticas da topologia
do grafo Gw para formar o descritor da imagem. Primeira-
mente, é calculado o grau dw(i) de cada vértice do grafo Gw,
conforme a Equação 8. Os vértices que possuem grau alto,
estão em regiões com mais vértices ao redor. Se levarmos
em conta o método BOVW, isso representa que pontos de
interesse com palavras visuais iguais estão próximos. Com
isso, podemos extrair informações em relação a localização
espacial dos vértices que pertencem a uma mesma palavra
visual.

dw(i) =

n∑
j=1

{
1, se ew(i, j) > 0,
0, caso contrário. (8)

Em seguida, é extraı́do o grau médio dos vértices µw =
1
n

n∑
i=1

dw(i). Dessa forma, µw mede a distribuição espacial de

uma determinada palavra visual w na imagem. Por último, o
grau médio de cada palavra visual é concatenado, formando
assim, o descritor da imagem como mostrado na Equação 9.
Assim, temos o descritor de tamanho k, onde k representa o
número de palavras visuais utilizadas no vocabulário.

F = [µ1, µ2, ..., µk]. (9)

B. Invariâncias do Método

A partir da matriz de adjacência é possı́vel extrair
informações espaciais invariante à rotação. A Figura 3 apre-
senta a medida extraı́da pelo método proposto, a partir de
dois grafos construı́dos, a partir de imagens em diferentes
rotações. Na Figura 3, são ilustrados os grafos, ambos com
7 vértices e 9 arestas, e ao lado de cada vértice está o grau do
mesmo, representado por d(i). Com isso, é possı́vel perceber
que caso haja duas imagens em diferentes rotações, os vetores
de caracterı́sticas extraı́dos pelo método serão os mesmos,
mostrando a invariância à rotação do método. Entretanto, as
caracterı́sticas extraı́das pelo método somente serão invariantes
à rotação, caso o descritor local também seja, isto é, os pontos
de interesse detectados devem ser os mesmos. Conforme
apresentado pelo autor, o SIFT e o SIFT Denso apresentam
essa importante caracterı́stica.

A invariância à escala é um constante problema no reco-
nhecimento de cenas e objetos. No método proposto, a solução
desse problema é realizada por meio da normalização do peso
das arestas (Equação 6). A Figura 4 mostra um exemplo do
funcionamento dessa abordagem e como a medida extraı́da
pelo método proposto é consistente, mesmo em imagens com
escalas diferentes. Na figura, temos como exemplo a aresta
com a distância máxima (maior peso) e o peso de uma
determinada aresta. As arestas são normalizadas pela aresta
com maior distância no grafo, e assim todas as arestas possuem
um peso entre [0, 1]. Com isso, dadas duas imagens em escalas
diferentes, os grafos modelados para as imagens são similares,
pois a proporção das distâncias são mantidas.
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d  (3) = 3d(4) = 1

d  (1) = 2

d  (2) = 3

d  (3) = 3

d  (4) = 3 d  (5) = 3

d  (6) = 2

d  (7) = 2

d  (4) = 3

d  (7) = 2

d  (6) = 2

d  (5) = 3

d  (4) = 3

d  (2) = 3
d  (1) = 2

d  (3) = 3

Grau Médio = 2.57  

Grau Médio = 2.57  

Figura 3. Exemplo de duas imagens em rotações diferentes, sendo modeladas
por grafos. Com o grau médio extraı́do pelo método proposto, é possı́vel
perceber a robustez do método em relação a rotação.

Figura 4. Exemplo de duas imagens em escalas diferentes. Nesse exemplo,
as arestas são normalizadas pela aresta com distância máxima, ou seja, aresta
com o maior peso. A linha vermelha representa a aresta com o maior peso no
grafo e a linha verde representa a distância que está sendo normalizada.

C. Divisão em multi-resolução

A última etapa do método proposto consiste em dividir a
imagem em multi-resoluções utilizando o algoritmo pirâmide
espacial. Esta técnica divide a imagem em sub-regiões me-
nores, calculando para cada sub-região um histograma de
caracterı́sticas locais. O método aplica a divisão da imagem
duplicando o número de divisões a cada nı́vel.

Em nosso método, ao invés de calcularmos o histograma
para cada sub-região, é aplicado o método descrito na Seção
III-A. Desse modo, o método é aplicado em cada sub-região,
ou seja, é criado um grafo Glw, para cada sub-região i do
nı́vel da pirâmide l. Sendo assim, podemos extrair informações
da topologia em cada sub-região da imagem, fazendo com
que seja explorada, ainda mais, as informações espaciais da
imagem. Assim, temos para cada sub-região um vetor F li ,
que representa o vetor de caracterı́sticas da sub-região i, com
o nı́vel de pirâmide l. Por fim, os vetores de cada nı́vel
da pirâmide são concatenados, formando o descritor final da
imagem F . A Equação 10 mostra a formalidade de nosso
método.

Fl = [Fi, Fi+1, ..., F4l ], F = [F1, F2, ..., Fl]. (10)

A Figura 5 apresenta um exemplo de como as carac-
terı́sticas são extraı́das utilizando nossa abordagem, no exem-
plo foram utilizados como parâmetros, o vocabulário de pala-
vras visuais k = 3 e o nı́vel da pirâmide l = 2.

Nível 1 Nível 2 Nível 3

Figura 5. Exemplo da extração de caracterı́sticas executada pelo método
proposto. O grau médio µ(dw) é calculado para cada sub-região em diferentes
nı́veis da pirâmide. Por fim, os vetores obtidos por cada sub-região são
concatenados, além de concatenar com os vetores obtidos das sub-regiões
dos nı́veis anteriores.

IV. EXPERIMENTOS E RESULTADOS

Esta seção descreve o protocolo utilizado nos experimentos
e a base de imagens. Também é mostrada a análise de
parâmetros do método proposto, além de uma comparação com
os métodos BOVW e pirâmide espacial.

A. Protocolo Experimental

Nos experimentos, foi utilizada a base de imagens Caltech-
101 [12] composta por 9.144 imagens, separadas em 101
classes de objetos diferentes (e.g., faces, celulares, aviões, etc.)
mais uma classe de fundo, totalizando 102 classes. A base
possui cerca de 40 a 800 imagens por classe, embora a maioria
das classes tem em torno de 50 imagens. A Caltech-101 é um
grande desafio devido a elevada variabilidade dos elementos
de uma mesma classe, como podemos perceber na Figura 6.

d) lagostac) castorb) formigaa) âncora

Figura 6. Exemplo de 4 classes presentes na base Caltech-101. É possı́vel
perceber as divergências entre as amostras de uma mesma classe, intensifi-
cando a dificuldade no aprendizado dos métodos de reconhecimento.

As imagens tiveram seus descritores extraı́dos a partir do
SIFT Denso. Seguindo trabalhos anteriores [13], [14], foram
utilizadas 30 imagens para treinamento e o restante para os
testes. Na etapa de classificação, a Máquina de Vetores de
Suporte (do inglês - Support Vector Machine − SVM) foi
utilizada [15]. O SVM foi aplicado 10 vezes, e então foi
calculada a média e o desvio padrão. Foram levados em
consideração a taxa de classificação correta média (TCCM )
e a medida-f (MF ) como forma de avaliação dos métodos.

B. Análise de Parâmetros

Foi analisado o uso dos 3 parâmetros do método proposto:
o tamanho do vocabulário de palavras visuais k, variando de
100 a 300, com incremento de 100. O nı́vel da pirâmide l,
variando de 1 a 3 e o raio r de 0.1 a 1, com incremento de
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0.1. O raio r é o parâmetro responsável pela modelagem do
grafo, onde dois vértices são conectados caso a distância entre
eles é menor que um determinado raio.

A Figura 7 apresenta 3 gráficos mostrando os resultados
obtidos com o método proposto para três nı́veis de pirâmides.
O eixo y dos gráficos representa a taxa de classificação correta
média, o eixo x representa o raio r. Em cada gráfico, são
apresentados os resultados obtidos pelo método utilizando o
tamanho do vocabulário de palavras k igual a 100, 200 e 300.

Como podemos perceber, os melhores resultados foram
obtidos com nı́vel da pirâmide l = 2, por explorar mais
as informações espaciais contidas nas imagens. Em relação
ao vocabulário de palavras, o melhor resultado foi utilizando
k = 300 atingindo uma taxa de classificação correta média
de 76.90% contra 74.93% e 76.58% utilizando k = 100 e
200, respectivamente. Por fim, os melhores resultados foram
obtidos com raio r entre 0.3 e 0.5, ou seja, os grafos modelados
conectando apenas os vértices mais próximos (r < 0.3),
enquanto que os grafos que conectam vértices com distâncias
muito grandes (r > 0.5) não apresentam bons resultados,
pois perdem informações relevantes em relação a topologia
do grafo. Com os resultados podemos definir como melhores
parâmetros (l = 2, r = 0.4, k = 300).

C. Comparação com métodos da literatura

Primeiramente foi avaliado o método BOVW, que não in-
clui informações espaciais em seu descritor final. Para realizar
os experimentos, o tamanho do vocabulário de palavras k foi
variado de 100 a 1000, com incremento de 100. Os resultados
mostraram que a partir de k = 600 a taxa de classificação
correta média é estabilizada. O melhor resultado desta técnica
foi utilizando k = 1000 com uma taxa de classificação correta
média de 59.09%. Em seguida, avaliamos o método pirâmide
espacial utilizando o mesmo nı́vel da pirâmide usado pelo autor
l = 2 e variando k de 100 a 300. O melhor resultado foi obtido
para k = 300 com uma taxa de classificação correta média de
76.46%.

A Tabela I apresenta um resultado comparativo entre os
métodos BOVW, pirâmide espacial e o método proposto, utili-
zando a melhor taxa de classificação correta média obtida por
cada método. Além da taxa de classificação correta média e a
medida-f, a tabela também apresenta o tamanho do vocabulário
de palavras k, o desvio padrão σ e o número de caracterı́sticas
(NC) que são importantes na comparação. Tanto o método
proposto quanto o método pirâmide espacial utilizaram o nı́vel
da pirâmide l = 2 nos resultados apresentados.

Método k NC TCCM % (σ) Medida-f (σ)
BOVW 1000 1000 59.09 (±0.47) 37.48 (±0.258)

Pirâmide Espacial 300 6300 76.46 (±0.67) 57.64 (±0.236)
Método Proposto 300 6300 76.90 (±0.42) 57.98 (±0.233)

Tabela I. COMPARAÇÃO ENTRE O MÉTODO PROPOSTO, PIRÂMIDE
ESPACIAL E BOVW, UTILIZANDO A BASE Caltech-101. A TABELA

APRESENTA O TAMANHO DO VOCABULÁRIO DE PALAVRAS k, O NÚMERO
DE CARACTERÍSTICAS (NC), A TAXA DE CLASSIFICAÇÃO CORRETA MÉDIA
(TCCM), O DESVIO PADRÃO (σ) E A MEDIDA-F QUE SÃO INTERESSANTES

PARA A COMPARAÇÃO.

Com os resultados, podemos perceber que a inclusão de
informação espacial de fato apresenta uma melhoria significa-
tiva na taxa de classificação correta média. Porém, o número

de caracterı́sticas do método proposto e pirâmide espacial
são superiores ao do BOVW fazendo com que eles sejam
mais custosos na etapa de classificação. Além disso, podemos
apontar um ganho do método proposto em relação à pirâmide
espacial, pelo fato de explorar informações espaciais em cada
sub-região da imagem.

A Tabela II apresenta as quatro classes que obtiveram
as melhores taxas de classificação correta média e as quatro
piores. O método proposto obteve os melhores resultados com
as classes ”Leopardos”, ”Minarete”, ”Lateral de Carro” e
”Trilobita” com taxa de classificação correta média de 100%,
99.78%, 99.57% e 99.29%, respectivamente. Apesar disso,
o método proposto alcançou os piores resultados com as
classes ”Castor”, ”Fundo Google”, ”Puma” e ”Formiga”, com
TCCM de 23.75%, 21.90%, 21.18% e 20.83%, nessa ordem.
Essas classes possuem uma grande variação intraclasse, o
que as tornam mais complicadas de serem reconhecidas pelos
métodos.

Melhores resultados
Classe BOVW Pirâmide Espacial Método Proposto

Leopardos 94.29 % 100.00 % 100.00 %
Minarete 98.70 % 99.78 % 99.78 %

Lateral de Carro 91.18 % 99.68 % 99.57 %
Trilobita 96.79 % 99.46 % 99.29 %

Piores resultados
Classe BOVW Pirâmide Espacial Método Proposto
Castor 10.00 % 14.38 % 23.75 %

Fundo Google 18.88 % 18.90 % 21.90 %
Puma 12.35 % 20.59 % 21.18 %

Formiga 12.50 % 21.67 % 20.83 %
Tabela II. RESULTADOS OBTIDOS PELOS MÉTODOS BOVW, PIRÂMIDE
ESPACIAL (SP) E MÉTODO PROPOSTO (MP). NA TABELA É MOSTRADA A

TAXA DE CLASSIFICAÇÃO CORRETA MÉDIA OBTIDA PELOS TRÊS MÉTODOS
LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS CLASSES COM OS MELHORES E PIORES

RESULTADOS.

Com isso, podemos perceber que para algumas classes o
método proposto não obteve bons resultados, porém é possı́vel
notar que mesmo para as classes onde o método alcançou
os piores resultados, ainda sim, foi superior aos métodos
comparados. O método proposto obteve resultados superiores
a 90% em 17 classes da base, contra 16 e 6 dos métodos
pirâmide espacial e BOVW, respectivamente. Além disso, o
método proposto foi superior à pirâmide espacial em 60% das
classes e em 99% comparando com o BOVW.

V. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou uma abordagem para incluir
informações espaciais no BOVW por meio da combinação do
método pirâmide espacial e a modelagem das palavras visuais
em grafos. Por meio dos resultados é possı́vel perceber um
ganho na taxa de classificação correta média entre os métodos
comparados que utilizam informações espaciais em seu des-
critor e os que não utilizam. O método proposto obteve uma
taxa de classificação correta de 76.9%, enquanto os métodos
pirâmide espacial e BOVW, alcançaram 76.46% e 59.09%,
respectivamente. Os resultados mostram que a utilização de
grafos para extrair caracterı́sticas é uma abordagem capaz de
alcançar resultados mais vantajosos que a técnica de pirâmide
espacial.

Como continuação do trabalho, pretendemos otimizar o
método para extração de caracterı́sticas, melhorando o modo
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Figura 7. O gráfico apresenta no eixo y a taxa de classificação correta média do método proposto com diferentes raios e nı́veis de pirâmide. Os gráficos
mostram resultados obtidos com os nı́veis da pirâmide l = 1, 2 e 3. O raio r, representado no eixo x foi variado de 0.1 a 1. Além disso, é apresentado os
resultados alcançados com k = 100, 200 e 300.

da modelagem dos grafos. Por exemplo, ao invés de modelar
um grafo para cada palavra visual, construir um único grafo,
extraindo caracterı́sticas da topologia desse grafo, fazendo
com que o método tenha um melhor desempenho. Em nosso
método, foi utilizado somente a medida do grau médio para
descrever os grafos, desse modo, pretendemos analisar os
resultados, extraindo outras medidas da topologia do grafo
(e.g., energia, entropia, etc.).
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Abstract—To recognize textures many methods have been
developed along the years. However, texture datasets may be
hard to be classified due to artefacts such as a variety of scale,
illumination and noise. This paper proposes the application
of binary distance transform on the original dataset to add
information to texture representation and consequently improve
recognition. Texture images, usually in grayscale, suffers a
binarization prior to distance transform and one of the resulted
images are combined with original texture to improve the amount
of information. Four datasets are used to evaluate our approach.
For Outex dataset, for instance, the proposal outperforms all
rates, improvements of an up to 10%, compared to traditional
approach where descriptors are applied on the original dataset,
showing the importance of this approach.

I. INTRODUCTION

Texture although its difficulty of definition by the scientific
community [1] have been proved as an important source of
information for pattern recognition [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].
In a classical recognition approach, images are first converted
to a numerical vector that represent them with reduced di-
mensionality (the feature extraction step). Then, and artificial
intelligence methods are used to compare, separate vectors and
label images. However, if those unidimensional representations
are not adequate, classification rates are low. Nevertheless,
these bad representations affects not only classification but also
segmentation and synthesis that also rely on this information.

Therefore, feature extraction is a crucial step to create robust
classification and must be performed wisely. For this reason,
different methods were developed along the years to describe
images based on different approaches such as its structure,
statistics, complexity and spectrum [11].

LBP [8], for instance, is one of the examples from statistical
category. It is a local descriptor that uses windowed informa-
tion to compute a histogram of patterns. Given the popularity
of this method, extensions of it have been proposed such as
LBPV [7]. This later algorithm adds contrast information of
the image to improve the classical approach. Also, another
example of this category, the GLCM [3] extract features from
the co-occurrence matrix calculated by analyzes of neighbor-
ing pixels in an image.

However, if the data is not good enough, these methods
may not be able to work properly. One of the reasons for
bad representation is that usually feature extraction methods

depend on good quality images where important feature are
clear. Unfortunately, real dataset suffers by many types of
influences that input some difficulty to recognition. Those
problems occur due to presence of different scales in intra-
class images, illumination changes, bad quality cameras, noise,
among others.

Thus, to reduce these artifacts, one can preprocess original
images aiming to enhance certain properties that are relevant to
characterize the scene. In the literature, there are many filters
proposed to reduce noise and improve image quality such as
unsharp masks, Gaussian filters, image normalization, among
others [12].

Nowadays, still few researches pay attention on the impor-
tance of this approach showing a lack of number of proposals
in this area [13, 14, 15]. Therefore, in order to fill this gap and
to analyze the complexity of the surface, this paper uses the
distance transform to produce different images and combine
these images with original ones to extract feature. Distance
transform is commonly used for tasks such skeletonization,
cluster analyzes, morphological operations [16], segmentation
[17], robotics [18], among others. However, it will be used in
this research as an intermediate step between original dataset
and feature extraction.

Euclidean distance was chosen due to its ability to expand
the image by calculating the distance to all non-image pixels
to the surface keeping only stronger characteristics of the
image as distance grows. Also, It can be roughly compared
to multiscale analysis given its intrinsic feature of creating a
image with different resolutions of the original one. Therefore,
the goal is to create a set of images that shows the complexity
of each group of gray level and use them to improve repre-
sentation. Experiments are evaluated in four texture datasets:
Brodatz, Outex, Vistex and Usptex and shows an advantage
in results of proposed technique compared with the use of six
feature extraction methods applied on the original dataset.

This paper is organized as follows: Section II explains the
preprocessing method used to improve the six descriptors, also
briefly described in the section. Then, Section III illustrates
how the proposed method works, explaining the combination
of images, feature extraction methods and texture classifica-
tion. Finally, Sections IV and V the results and conclusions
of the work are presented respectively.
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II. RELATED METHODS

The main method to be explained in this paper is the
distance transform algorithm. Also, six feature extraction
methods will be combined with these new images to check
if does unions improve or not image representation.

A. Euclidean Distance Transform (EDT)

The definition of distance transform algorithm is very
simple yet complicated. It finds the minimum distance of
background pixels to a region of interest [19]. The distance
can be chosen according to the application but most of tasks
use the Euclidean metric and it is the one used in this proposal.
Euclidean distance of two pixels p and q is defined as:

d =
√

(xp − xq)2 + (yp − yq)2 (1)

Usually, for binary images, region of interest are white
pixels (1) while background pixels are valued as 0, then
distance pixel p is then computed as:

Idist(p) = min(p, F ) (2)

where function min returns the minimum distance of pixel at
position p to a set of foreground pixels F.

Finally, the simple definition disappears when one think
about the computational cost of calculating all distances to
find the minimum one. For a simple image with size n, a brute
force algorithm must calculate the distance of a pixel to all
foreground pixels to find the closest one. This approach would
add to much time for a preprocessing step but fortunately many
authors have proposed alternatives to reduce computational
cost. The method proposed in [20], used in this paper, works
faster reducing the dimension constructing a partial Voronoi
diagram, the algorithm is proved linear according to the
number of n pixels in the image.

Finally, to illustrate the transform, Figure 1 shows an
example of distance transform applied in a binary image. If
we analyze pixels with the same distance in resulted image, it
is possible to see that the approach dilates the initial surface
and important features are maintained as long as distance
grows. Therefore, the transformation enhances the complexity
of objects in digitalized scene which can beneficiate feature
extraction methods.

B. Feature Extraction

The goal of this proposal is to improve feature extraction.
Therefore, six different methods were chosen to test the ap-
proach and check whether the addition of a transformed image
improved or not the representation of images considering
each descriptor. This section will briefly describe each of the
methods used in the paper and its parameters.

• Local Binary Patter (LBP):
The simple but powerful descriptor analyses the image
based on local patterns [8]. These patterns are obtained
thresholding a window by its central pixel. When all
pixels are used as central ones, MxN (size of the input

(a) Original Image (b) Distance Image

Fig. 1: Original image and respective distance transform
(colors were added to improve visualization)

image) pattern values are obtained and finally feature
vector as the histogram of these patterns. The method
requires two parameters to compute within a window:
the radius r and number of neighbors P . In this paper,
we used the basic approach with r = 1 and P = 8.

• Local Binary Pattern Variance (LBPV):
A variation of basic LBP is the rotation invariant local
pattern descriptor represented by LBPriu [21]. In this
method, patterns that only contains two transitions from
one to zero or zero to one and codes that only differ by
rotation of bits are computed as the same, reducing the
number of patterns. Then, a new method included the
calculus of local variance to add contrast information to
LBPriu [7]. The measure is used to input weight for each
pattern and finally feature vector LBPV is computed as:

LBPVP,r(k) =

M∑
i=1

N∑
j=1

w(LBP riuP,r (i, j, k))k ∈ [0,K]

w(LBPP,r(i, j), k) =

{
V ARP,r(i, j), LBP

riu
P,r (i, j) = k

0, otherwise
(3)

where K is the maximum grayscale level of the image, M
and N are the number of rows and columns respectively
and parameters P and r are set as the same of LBP, 8 and
1 respectively.

• Gray Level Difference Matrix (GLDM):
GLDM first calculates a difference image, fd, according
to the equation:

fd(x, y) = f(x, y)− f(x+ ∆x, y + ∆y), (4)

where f is the input image x, y are positions in image f
with 1 ≤ x ≤ M and 1 ≤ y ≤ N (M and N are image
dimensions). Then, a feature vector is computed by the
concatenation of contrast, angular second moment, en-
tropy and mean calculated from the probability function
of fd [22]. Also, ∆x and ∆y, parameters of the method,
are set as {(1,1),(2,2), (5,5)} for the experiments.

• Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM):
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This statistical method computes the frequency between
neighboring pixels [3]. In a co-occurrence matrix each
position (p,q) represents the frequency that two pixels p
and q separated by a distance d and angle θ appears in
the original image. These two arguments are parameters
of the method are converted to displacements in the
image as ∆x and ∆y used as ∆x = ∆y = {0,-1,1,2,-
2} in this paper. Then, correlation, energy, contrast and
homogeneity are computed from co-occurrence matrix
and concatenated to represent the image.

• Fourier Descriptor:
Fourier transform changes the domain of the image f
from spatial to frequency domain (represented by F)
[23]. Therefore, features are taken from analyses of the
spectrum and there are two main types of attributes
that can be extracted: energy from circular rings Ea and
energy from circular sections Eb [24]:

Eaij =

∫ λi

0

∫ θj+1

θj

|F (λ, θ)|2dθdλ (5)

Ebi =

∫ λi

0

∫ 2π

0

|F (λ, θ)|2dθdλ (6)

where λ and θ are polar coordinates of frequency domain.
Also, 1 ≤ i ≤ r and 1 ≤ j ≤ N with r and N related to
radius and orientations to delimit regions and used as 4
and 7 respectively in this paper. Energies of each region
are used as characteristics of the image.

• Gabor Descriptor:
When Fourier is used, spatial information is lost. Then,
Gabor filters are a way to overcome this problem due to
its combination of spatial and spectrum analyses [10].
It first creates a bank of filters to represent a variety
of features which are convolved with the image. Energy
function is calculated from responses of each region in the
image to these patterns and used as features. In this paper,
filters are created according to 8 scales and 5 orientations.

III. PROPOSED METHOD

The goal of this work is to enhance characteristics of the
original dataset enabling feature extraction methods to work
better finding peculiarities of the scene to create robust repre-
sentations. As said before, there are many ways to transform
an image to improve its features. However, in this paper, binary
distance transform is applied on original dataset to create a set
of new enhanced images which can be used later to improve
representation.

Images from texture datasets are in grayscale. Thus, a bina-
rization must be performed to transform them from grayscale
to logical images. To reach this, for each iteration i a bina-
rization is done on image I of the dataset according to the
following equation:

Ii(x, y) =

{
1, if I(x, y) ≤ i

0, otherwise (7)

Then, for each logical image Ii binary EDT is applied:

Fig. 2: From original image at first row, a set of binarizations
are performed. Then, distance transform is applied as showed
in third line (colors were added on transformed images to
improve visualization)

Iedti = edt(Ii) (8)

Finally, both distance image Iedti , output from iteration i
and original images are converted to feature vectors vd and vid
respectively by descriptor d. These vectors jointed are used to
classify images. Therefore, for each experiment ni recognition
rates are obtained using instead of only the original image,
the addition of information from distance image Iedti . Our
approach analyses which one of these iterations input most
relevant characteristics to improve feature extraction.

In this work, six different descriptors described in Section
II-B are used along two classifiers to obtain a quantitative
measure for the approach: KNN (k = 1) and Naive Bayes.
Moreover, in experiments 150 binarizations are performed (ni
= 150 and 1 ≤ i ≤ 150) meaning that for each combination,
one descriptor and one classifier, 150 texture recognition are
achieved

Figure 2 shows the binarization step and the resulting
application of distance transform on these images. Also, Figure
3 shows a diagram of the proposed method.

IV. RESULTS

With the amount of results obtained (150 for each combi-
nation) it is impractical show all rates in this paper. Therefore,
in result tables only the best iteration i is showed. Also, to test
the approach four dataset are used: Outex (1360 images in 68
classes) [25], Usptex (2292 images in 191 classes) [26], Vistex
(864 images in 54 classes) [27] and Brodatz (1110 images
in 111 classes) [28]. First three datasets contain images of
size 128x128 with a variety of textures including differences
in scales, illumination and view point. For these datasets,
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Fig. 3: Diagram of the proposed method. Three steps are
performed, first images suffer a set of binarizations and
resulted images are transform by EDT. Then all images from
iteration i and original ones are converted to a unidimensional
representation by descriptor d and finally classification is
executed.

original images are colored but converted to grayscale to the
experiments. Brodatz, otherwise, is a grayscale dataset with
size 200x200 and no variations in scale, illumination and view
point.

These datasets are very common for texture recognition
and each one of them contains their own characteristics that
somehow makes texture classification complex. Therefore,
results table (Tables I, II,III, IV) are separated by dataset and
we can see which combination works better for each set of
images.

Overall, our proposed showed higher results in comparison
to traditional approach. Although some results are lower
compared to descriptors applied in the original dataset, it
only happens for some combinations showing that binary
EDT should not be used as a preprocessing method for
GLDM, GLCM and LBPV. The last two combinations can be
performed when Naive Bayes is used where gains in texture
classification are noticed with our approach.

Also, it is important to emphasize that to consider if the
combination is bad, it is necessary to analyze the results
according to each set. For Outex (Table I), for instance,
the addition of one transformed image improved all feature
descriptors for both classification methods. The results for
Gabor filters was increased in up to 10.15% with this new
approach. Furthermore, the best recognition rate for Outex was
reached when the distance image of iteration 67 was combined
to improve representation of LBP. While traditional approach
had a success rate of 80.81%, the proposed obtained 83.24%
considering same parameters and classifier.

For Brodatz (Table II), the simplest dataset, the best result
was also obtained by a combination of our approach with LBP
reaching a new success rate of 96.58%. In this case, only the
combination with EDT plus GLCM and EDT plus GLDM (by
KNN) were lower compared to classical approach. GLDM was
improved in 6.59% and GLCM in 4.24% when Naive Bayes

TABLE I: Results obtained testing the approach in Outex
dataset. Table compares results from proposed approach and
traditional texture classification by different descriptors. Two
classifiers are tested: KNN (k = 1) and Naive Bayes. Also,
cross validation (k-fold, k = 10) is to evaluated to understand
the capacity of generalization of the method

Outex Dataset
KNN, k = 1 Naive Bayes

best i best i
LBP 72.50 (2.48) - 80.81 (3.47) -
EDT + LBP 79.63 (2.58) 57 83.24 (3.78) 67
LBPV 75.59 (4.20) - 59.26 (4.13) -
EDT + LBPV 78.46 (3.80) 51 69.56 (3.75) 58
GLCM 72.72 (5.19) - 62.35 (4.63) -
EDT+ GLCM 72.72 (5.19) 1 73.09 (2.85) 58
GLDM 74.04 (3.72) - 59.19 (4.72) -
EDT+ GLDM 79.85 (2.10) 57 72.72 (3.63) 6
Fourier 68.75 (2.76) - 56.62 (3.70) -
EDT + Fourier 72.65 (3.29) 69 65.74 (2.92) 56
Gabor 72.06 (2.11) - 65.22 (2.48) -
EDT + Gabor 78.09 (3.75) 51 75.37 (3.40) 56

TABLE II: Results obtained testing the approach in Brodatz
dataset. Table compares results from proposed approach and
traditional texture classification by different descriptors. Two
classifiers are tested: KNN (k = 1) and Naive Bayes. Also,
cross validation (k-fold, k = 10) is to evaluated to understand
the capacity of generalization of the method

Brodatz Dataset
KNN, k = 1 Naive Bayes

best i best i
LBP 93.96(1.70) - 95.05(1.60) -
EDT + LBP 96.49 (0.85) 91 96.58 (1.59) 132
LBPV 94.23(1.76) - 91.26(2.72) -
EDT + LBPV 93.42 (1.80) 126 91.62 (2.46) 89
GLCM 90.00(2.77) - 84.77(2.80) -
EDT + GLCM 88.65 (2.72) 76 89.01 (3.15) 70
GLDM 90.36(2.04) - 79.10(3.50) -
EDT + GLDM 87.57 (3.53) 77 85.86 (4.74) 89
Fourier 85.32(2.40) - 81.44(2.95) -
EDT + Fourier 86.67 (1.94) 136 83.33 (2.29) 128
Gabor 90.90(2.10) - 89.10(3.02) -
EDT + Gabor 92.43 (2.97) 148 91.89 (2.79) 89

is used instead of the lazy classifier.
The smallest dataset, Vistex (Table III), also had the best

result with the combination of the preprocessing method plus
LBP, a 97.93% (KNN) success rate. It can be perceived that it
is best to use these combinations with Naive Bayes. In three
combinations classified by KNN, the texture recognition is not
improved (with LBPV, GLDM and GLCM), but for the same
methods, classification is enhanced when Naive Bayes is used.

For this dataset, Figure 4 shows the results for all iterations
i and relative success rates by Naive Bayes. From all plots it
is possible to see that GLCM and GLDM are the most im-
proved methods for this set. However, all methods are overall
enhanced by this approach, especially in higher iterations.

Finally, the last and biggest dataset, Usptex was increased in
up to 7.02%. Same analyses with which classifier is better to
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TABLE III: Results obtained testing the approach in Vistex
dataset. Table compares results from proposed approach and
traditional texture classification by different descriptors. Two
classifiers are tested: KNN (k = 1) and Naive Bayes. Also,
cross validation (k-fold, k = 10) is to evaluated to understand
the capacity of generalization of the method

Vistex Dataset
KNN, k = 1 Naive Bayes

best i best i
LBP 94.21 (2.74) - 95.49 (3.27) -
EDT + LBP 97.92 (2.20) 92 97.34 (2.29) 70
LBPV 92.82 (3.14) - 79.75 (4.33) -
EDT + LBPV 91.78 (4.74) 67 85.07 (3.70) 125
GLCM 87.38 (3.56) - 73.03 (5.14) -
EDT + GLCM 86.11 (5.41) 124 82.41 (3.36) 72
GLDM 88.89 (2.84) - 77.20 (4.46) 53
EDT + GLDM 87.04 (5.61) 54 66.67 (5.64) -
Fourier 80.44 (3.60) - 71.99 (3.09) -
EDT + Fourier 83.22 (2.77) 122 79.40 (4.35) 68
Gabor 88.43 (1.93) - 84.14 (3.40) -
EDT + Gabor 91.55 (2.60) 132 88.19 (2.69) 90

(a) LBP (b) LBPV

(c) GLCM (d) GLDM

(e) Fourier (f) Gabor

Fig. 4: Results of each iteration when preprocessing methods
are combined with descriptors for Vistex dataset (Naive Bayes)

TABLE IV: Results obtained testing the approach in Usptex
dataset. Table compares results from proposed approach and
traditional texture classification by different descriptors. Two
classifiers are tested: KNN (k = 1) and Naive Bayes. Also,
cross validation (k-fold, k = 10) is to evaluated to understand
the capacity of generalization of the method

Usptex Dataset
KNN, k = 1 Naive Bayes

best i best i
LBP 73.65 (2.47) - 78.71 (1.44) -
EDT + LBP 80.58 (2.09) 134 80.50 (2.93) 126
LBPV 73.30 (3.62) - 60.60 (1.76) -
EDT + LBPV 73.08 (3.57) 1 63.44 (3.37) 139
GLCM 63.74 (4.23) - 47.86 (3.23) -
EDT + GLCM 56.54 (3.24) 136 55.72 (3.02) 144
GLDM 71.86 (1.90) - 52.71 (2.57) -
EDT + GLDM 72.16 (2.04) 1 61.43 (3.51) 135
Fourier 56.85 (3.23) - 48.43 (2.98) -
EDT + Fourier 57.72 (2.73) 136 53.88 (2.79) 138
Gabor 70.59 (2.71) - 62.52 (2.85) -
EDT + Gabor 70.90 (2.83) 1 65.84 (2.83) 144

use in these combinations: Naive Bayes. Descriptors suffers
a higher improvement when this classifier is associated. In
addition, highest recognition rate is hit with LBP considering
the use of iteration 134 to add robustness to representation.
Results with KNN (k = 1) is increased in 6.93% going from
73.65% to 80.58%.

Furthermore, it was observed that the iteration that added
most representation for classification is very particular of each
combination. Therefore, it is important to perform the prepro-
cessing step to analyze this aspect. Since the preprocessing
method is very fast (methods was implemented in Matlab) and
gains are considerable, the increasing of cost in this proposal
compared to traditional approach is minimal.

V. CONCLUSION

This paper proposed a combination of the original dataset
with transformed images by binary euclidean distance trans-
form. The method of preprocessing has two main steps: first, it
thresholds the image according to a value i and then distance
transform is applied on these binary images. The main goal
was check if the addition of a modified image increased feature
extraction power of tested methods and to evaluate it, texture
recognition was performed.

Also, four datasets were used and results shows that in
general the addition of an image does improves texture recog-
nition. For instance, Outex had an increase of 10.74% of
classification in comparison with feature extraction by LBP
applied only in the original dataset.

Among all feature extraction methods, the most benefited
by the new proposal was GLCM (classified by Naive Bayes)
as can be noticed in Figure 4 and tables of results. However,
the method that reached the highest result for all datasets is
the combination of binary distance transform and LBP.

Due to differences in dataset and the way that descriptors
analyses images, this approach must be observed according
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to each dataset. However, as can be seen in results, most of
the combinations improves all datasets. From this results, new
descriptors and different methods can be tested to show the
power of the addition of preprocessed images to empower fea-
ture extraction and consequently increase texture recognition.

REFERENCES

[1] M. Tuceryan, A. K. Jain et al., “Texture analysis,”
Handbook of pattern recognition and computer vision,
vol. 2, pp. 207–248, 1993.

[2] J. K. Kim and H. W. Park, “Statistical textural features
for detection of microcalcifications in digitized mammo-
grams,” Medical Imaging, IEEE Transactions on, vol. 18,
no. 3, pp. 231–238, 1999.

[3] R. M. Haralick, “Statistical and structural approaches to
texture,” Proceedings of the IEEE, vol. 67, no. 5, pp.
786–804, 1979.

[4] O. Garcı́a-Olalla, E. Alegre, L. Fernández-Robles, and
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Abstract—Transient detection in audio tracks is an important 
step towards music information retrieval (MIR) as it enables 
onsets localization over time and the determination of tempo 
(“time” in Italian, measured by bpm – beats per minute) and 
other song’s metrics. Complementing methods already available, 
this paper introduces a strategy of feature extraction directly 
from spectrograms image analysis, using computer vision 
techniques (e.g.: filtering). This strategy was tested over a well-
known audio dataset and proved to be an easy and quick way to 
detect not only the transients’ timing, but also their strength. 

Keywords—transient detection; audio; song; music information 
retrieval; MIR; onset localization; tempo determination; bpm; 
metric; feature extraction; spectrogram; image analysis; computer 
vision; filtering; transient timing; transient strength. 

I. INTRODUÇÃO 
Transientes são trechos do material de áudio caracterizados 

por variações consideráveis no espectro do sinal num período 
geralmente curto de tempo [1]. 

A detecção de transientes está fortemente relacionada com 
a detecção de onsets musicais, que são os inícios das notas e/ou 
batidas percussivas. A detecção dos transientes é um passo 
importante no campo de recuperação de informação da música, 
podendo ser usada para a determinação das durações das notas, 
a obtenção do tempo (também chamado de andamento ou BPM 
– batidas por minuto) e compasso musical, que por sua vez são 
as sementes da transcrição musical (obtenção da partitura a 
partir do sinal de áudio). 

Há um número razoável de técnicas, algumas delas 
relacionadas em [1], para a realização dessa tarefa, que é 
bastante estudada e ainda considerada um problema em aberto. 
Esse artigo introduz outra estratégia para realizar a detecção: a 
extração de características diretamente da análise em imagens 
de espectrogramas, usando técnicas de visão computacional. 

Essa estratégia se baseia no fato de que os transientes, 
notadamente aqueles oriundos de instrumentos musicais mais 
percussivos (bateria e xilofone, por exemplo), aparecem 
caracterizados na forma de linhas verticais, em espectrogramas.  

Há também instrumentos que não têm a característica 
percussiva acentuada, gerando transientes mais “melódicos” do 
que impulsivos. Exemplos disso são a flauta e o violino. 

Para o caso dos transientes melódicos, o espectrograma 
mostra uma mudança de comportamento vertical entre os 
momentos antes e depois do transiente. Nesse caso, apesar de 
não aparecer uma linha vertical real no espectrograma, é como 
se houvesse uma linha virtual dividindo esses dois momentos. 

A Fig. 1 mostra as duas situações: mais à esquerda 2 
transientes bem percussivos (linhas verticais bem aparentes) e 
mais à direita 2 transientes melódicos (linhas “virtuais”). 

 
Fig. 1. Espectrograma de um sinal de áudio. As setas na parte superior 
indicam os instantes dos transientes. As linhas claras são as frequências que 
compõem o áudio. As verticais são inícios de notas, enquanto as horizontais 
são as frequências que ressoam durante a duração das notas. As regiões com 
pontos dispersos em cinza mais escuro (entre as linhas) são o ruído de fundo. 

O objetivo desse artigo é descrever um algoritmo de 
localização dos transientes num sinal de áudio a partir da 
imagem de seu espectrograma, usando técnicas de visão 
computacional para encontrar as linhas verticais dos transientes 
mais percussivos. O algoritmo fornecerá, adicionalmente, uma 
medida da força de cada transiente encontrado, o que pode 
auxiliar também na detecção dos transientes mais melódicos. 

Inicialmente, esse artigo apresenta uma sucinta base teórica 
(II), seguida da descrição da metodologia utilizada (III), após o 
que detalha o desenvolvimento do algoritmo utilizado (IV). 
Então, relaciona os resultados obtidos (V) e, finalmente, 
estabelece as considerações finais (VI). 

Patrocinador: FAPES – Fundo de Amparo à Pesquisa e Inovação do 
Espírito Santo. 
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II. BASE TEÓRICA 

A. Transientes 
Conforme [2] e [3], durante grande parte de uma música, 

uma modelagem senoidal consegue aproximar muito bem o 
sinal de áudio e a música pode ser vista como um conjunto de 
frequências que varia pouco (estabilidade) ao longo do tempo. 
Porém, músicas reais apresentam instantes que violam as 
condições de estabilidade do modelo senoidal. Essas 
ocorrências são os transientes. Geralmente, esses transientes 
estão intercalados com os momentos de estabilidade, formando 
uma alternância: estabilidade - transiente - estabilidade e assim 
por diante. 

No contexto do sinal de áudio, em alguns milissegundos 
(algumas milhares de amostras do sinal) há estabilidade nas 
frequências presentes, após o que num curto instante (poucas 
amostras do sinal) há uma grande mudança nas frequências. 
Daí, a estabilidade retoma e o ciclo se repete. A alternância é 
justificada no contexto musical, onde as mudanças ocorrem em 
função das atuações dos músicos, inserindo novas notas/batidas 
de instrumentos. Ou seja, falar em transiente significa falar na 
interrupção da estabilidade ou, em uma palavra do jargão de 
tratamento de sinais: descontinuidade. 

B. Espectrograma 
Encontrar descontinuidades num sinal simples é uma tarefa 

visualmente trivial. Porém, à medida que o sinal vai se 
compondo com mais frequências num sinal complexo, as 
descontinuidades se confundem notadamente com as 
componentes de frequência mais elevada. 

Então, detectar transientes buscando pelas descontinuidades 
diretamente num sinal composto no domínio do tempo não é 
um método indicado. Em geral, quando um sinal complexo de 
áudio é analisado, é preferível transformá-lo para o domínio da 
frequência e utilizar o espectrograma. Esse diagrama evidencia 
a presença de todas as frequências ao longo do tempo. 

A transformação para o domínio da frequência é realizada 
por algoritmos que implementam a STFT (Short-Term Fourier 
Transform) [9], que dependem da especificação de 3 
parâmetros: o tamanho da janela, a sobreposição entre janelas e 
o tipo da janela. A escolha desses parâmetros influencia 
diretamente a qualidade do espectrograma gerado e é um 
compromisso de resolução entre tempo e frequência. 

C. Escala Mel 
Num espectrograma, o eixo das abscissas representa o 

tempo e o eixo das ordenadas as frequências1. Para o tempo 
uma escala linear é apropriada, dado que a alternância dos 
transientes com os momentos de estabilidade ocorre de maneira 
regular. As unidades são o segundo e (sub)múltiplos ou o 
número de amostras. 

A linearidade não é uma boa escolha para o eixo y porque o 
ouvido humano percebe a evolução das frequências de forma 
logarítmica, conforme notado em [4] e em vários outros 

                                                        
1  Há outras formas de apresentação para espectrogramas. A forma 

bidimensional foi escolhida por representar uma imagem. 

estudos que se seguiram. Apesar de haver alguma divergência 
entre a formulação exata e algumas escalas ligeiramente 
diferentes terem sido propostas (ainda um campo em aberto), 
algumas delas são mais tradicionais e esse artigo seguirá a 
escala mel [5]: 

 





 

700
1log2595 10

fm  

onde f é a frequência em Hz e m é a frequência em mel. 

Assim, os espectrogramas nesse artigo terão, para o eixo 
das frequências, uma escala linear em mels, mas já convertida 
para Hz, para facilitar a compreensão. 

D. Escala dB 
O espectrograma possui ainda um terceiro eixo, que 

representa a magnitude daquela frequência (eixo y) naquele 
instante de tempo (eixo x). Porém, para manter o gráfico 
bidimensional, o eixo z será representado na forma de cor (ou 
intensidade de cor) para cada par ordenado (x, y). 

A escala para as magnitudes não pode ser linear devido à 
alta faixa dinâmica (dinamic range) do ouvido humano, que é 
capaz de perceber desde um fraco sussurro até os mais intensos 
sons de um concerto de rock, numa proporção de mais de 1:10 
bilhões, em termos de potência sonora [6]. 

Dessa forma, utiliza-se largamente a escala em decibéis (dB 
– logarítmica) para representar a potência sonora. Então, os 
espectrogramas nesse artigo terão as magnitudes representadas 
por potências em dB convertidas linearmente em intensidades 
de cor numa escala de cinzas (grayscale) (Fig. 1). 

E. Filtros 
Filtros são sistemas que minimizam ou evidenciam 

determinadas características quando aplicados em um sinal, 
podendo ser usados tanto no domínio do tempo (filtros 
espaciais) ou no domínio da frequência (filtros em frequência). 
A estratégia proposta nesse artigo implica numa utilização um 
pouco diferente da usual: a imagem do espectrograma – um 
resultado obtido da passagem de um sinal do domínio do tempo 
para o domínio da frequência – será submetida a filtros 
espaciais. 

Apesar de isso parecer inconsistente, vale lembrar que o 
espectrograma é obtido via STFT, que efetua a transformação 
de domínios usando janelamento temporal. Assim, ainda se 
mantém uma relação com o tempo, pois as dimensões da janela 
são conhecidas em termos temporais. Adicionalmente, 
espectrogramas são imagens, que por sua vez pertencem ao 
espaço bidimensional R×R. 

Há uma variedade grande de filtros disponíveis na 
literatura, em diversos níveis de complexidade para aplicação. 
Assumindo a premissa de simplicidade, serão utilizados filtros 
de fácil implementação, pois o principal do que tem a ser feito 
é focar em evidenciar as linhas verticais do espectrograma, 
removendo todo o resto. Então, são candidatos os já bem 
conhecidos filtros baseados em estatística (média, mínimo, 
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máximo e variância, dentre outros), gradientes (horizontal e 
vertical) e limiarização, por exemplo. 

III. METODOLOGIA 
Um algoritmo implementando a estratégia proposta foi 

desenvolvido. Esse algoritmo recebe um sinal de áudio discreto 
em sua entrada2, ou seja, um vetor x com as n amostras do sinal 
e a frequência de amostragem fs. Após o processamento, o 
algoritmo entrega os instantes de tempo em que ocorreram 
transientes e suas forças correspondentes em sua saída, ou seja, 
um vetor t com os instantes de tempo dos m transientes 
encontrados e um vetor s com as forças desses m transientes. 

Para avaliar o algoritmo foi escolhida a base de dados 
sonora EBU-SQAM, já utilizada em [1], [7] e outros artigos 
com teor similar. Foram anotados manualmente numa tabela 
verdade os transientes das trilhas mais percussivas da base de 
dados. Entretanto, em grande contraste com [1] e [7], que 
contabilizaram 276 ocorrências de transientes, foram apontados 
1126 transientes em 24 arquivos3. Explicando a diferença, 
entre os apontamentos constam os registros de transientes 
oriundos não apenas de onsets, mas também de offsets (finais 
de notas) e ruídos encontrados nos sinais originais da base de 
dados4. Vários desses transientes extras são perceptíveis 
auditivamente. Outros nem tanto, mas aparecem visualmente 
no espectrograma como segmentos de linhas verticais e, por 
isso, foram incluídos na tabela verdade. 

O procedimento utilizado para a avaliação do algoritmo foi: 
a) escolher os valores para o conjunto de parâmetros; b) 
submeter os arquivos selecionados da base de dados ao 
algoritmo; c) anotar os resultados gerados pelo algoritmo e d) 
comparar os resultados com a anotação manual dos transientes, 
contabilizando acertos e erros. Os transientes detectados foram 
considerados como verdadeiros positivos (TP – true positives) 
se coincidiram com os anotados manualmente com uma 
tolerância temporal de até 50ms e falsos positivos (FP – false 
positives) em qualquer outra situação. Os transientes da tabela 
verdade não detectados foram contabilizados como falsos 
negativos (FN – false negatives). A partir dos valores de TP, 
FP e FN foi calculada a F1-measure. 

Após repetir esse procedimento variando cada um dos 
parâmetros dentro de limites razoáveis (Tabela I), a melhor 
performance teve os valores dos parâmetros anotada (vide V). 

TABELA I.  PARÂMETROS DO ALGORITMO 

Símbolo Descrição (unidade) Limite 
Inferior Passo Limite 

Superior 

α Tamanho da janela (ms) 20 10 60 

β Sobreposição da janela (%) 0 20 80 

γ Limiar transiente (σ acima de μ) 2 1 8 

δ Duração de agrupamento (ms) 46,875 - - 

                                                        
2  Para entradas multicanais, apenas o primeiro deles é utilizado. 
3  Essa divergência está comentada no tópico de pontos importantes, 

nas considerações finais. 
4  A presença de descontinuidades (ruídos) e offsets na base de dados 

EBU-SQAM já havia sido reportada tanto por [1] quanto por [7]. 

IV. DESENVOLVIMENTO 
O algoritmo desenvolvido possui a arquitetura da Fig. 2. 

 
Fig. 2. Arquitetura e fluxo de processamento do algoritmo. 

A. STFT 
Esse bloco é o responsável por obter a imagem do 

espectrograma em grayscale a partir do sinal de áudio (vetor 
x). Ele aplica STFT utilizando janelas do tipo Hann em 
tamanho e sobreposição indicados pelos parâmetros α e β. 

Foi escolhido o tipo de janela Hann em detrimento de 
diversos outros tipos (Retangular, Bartlett, Hamming, 
Blackman, cosseno cúbico, Kaiser e Gauss), devido a ele ter 
apresentado, visualmente, a melhor resolução na imagem, com 
o mínimo de perturbações nas regiões limítrofes das janelas. A 
Fig. 4 mostra o sinal de entrada (a) e a saída desse bloco (b). 

B. Filtro: Gradiente 
Esse bloco aplica o filtro de gradiente na imagem do 

espectrograma, obtendo uma imagem mantendo basicamente as 
linhas verticais enquanto eliminando as horizontais. 

Foi utilizado um filtro de gradiente horizontal baseado no 
operador de Prewitt: [–1 0 +1], que foi escolhido por sua 
simplicidade. Para utilizar esse operador foi realizado um 
padding de 1 pixel nas laterais esquerda e direita da imagem 
com conteúdo repetido das bordas. Ao final, o padding é 
removido e a imagem final fica com o mesmo tamanho da 
original. 

Ao utilizar esse operador numa imagem grayscale com 
tonalidades variando entre 0 e 255, a imagem final resultaria 
em pixels com valores entre –255 e +255. Os valores negativos 
foram truncados para 0, uma vez que os onsets iniciarão por 
um transiente com gradiente positivo. O gradiente negativo 
geralmente acompanha logo após o positivo e é desnecessário. 

C. Filtro: Redução de Ruído 
Esse bloco aplica um filtro de minimização de ruídos na 

imagem do gradiente, suavizando pontos isolados e obtendo 
uma imagem de gradiente um pouco mais limpa. 

Foi utilizado um filtro direcional de ruídos a partir do 
cálculo da direção do gradiente. Primeiramente, o gradiente 
vertical é calculado, usando o mesmo operador de Prewitt e 
esquema de padding. Depois, o ângulo do gradiente de cada 
pixel é calculado usando (2): 
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onde: θa é o ângulo do gradiente (0 a 360°), v  é o gradiente 
vertical e h  é o gradiente horizontal (antes da truncagem 
negativa a 0, para não corromper o ângulo). 

Os ângulos são normalizados entre 0 e 90°, 
transformando-se em direções, via inversão de sinal e/ou 
adição de 180° (dependendo do quadrante). Finalmente, as 
direções são aplicadas na função de transferência do filtro 
direcional, resultando num fator que será multiplicado ao 
gradiente horizontal (3). 
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onde: f  é o gradiente final, *h  é o gradiente horizontal 
(após a truncagem negativa a 0) e θd é o ângulo da direção do 
gradiente. 

A Fig. 3 mostra a função de transferência do filtro, que foi 
desenhado para manter as linhas verticais (θd < 30°) e 
minimizar as linhas horizontais (θd > 60°). Lembrando que os 
gradientes são ortogonais às linhas no espectrograma 
(gradientes são ortogonais a bordas de objetos numa imagem). 

 
Fig. 3. Filtro de ruídos direcional. 

Esse filtro também foi desenhado para apresentar atenuação 
nas linhas inclinadas do espectrograma. Essas linhas aparecem 
quando há efeitos de vibrato [8] nos vocais ou instrumentos 
melódicos (em violinos, por exemplo) e, após a filtragem de 
gradiente horizontal, os pontos resultantes de cada frequência 
harmônica poderiam ser confundidos com transientes. 

A saída desse bloco corresponde, na Fig. 4 (c) ao fundo 
preto com as linhas verticais em cinza (a saída do bloco 
anterior a esse possui o fundo preto um pouco mais ruidoso, 
com pontos cinzas mais evidentes espalhados). 

D. Cálculo do Sinal Transiente 
Esse bloco calcula o sinal transiente a partir da imagem 

limpa do gradiente. O cálculo desse sinal unidimensional é 
feito tirando a média de todos os pixels para cada coluna da 
imagem limpa do gradiente. Desse modo, as colunas com 
linhas verticais visíveis na imagem possuirão uma média mais 
alta que as colunas que não possuem essas linhas. 

A saída desse bloco é um vetor com tamanho igual ao 
número de pixels horizontais da imagem limpa do gradiente. 
Cada elemento é a média de uma coluna da imagem. Esse vetor 
é o sinal transiente. Os valores desse sinal serão utilizados, no 
bloco de extração de características, para obter a força de cada 
transiente. A Fig. 4 (c) mostra o sinal transiente em uma linha 
vermelha contínua. 

E. Limiar 
O sinal transiente possui picos que são possíveis candidatos 

a transientes. Porém, mesmo após as filtragens, os valores 
apresentam uma pequena oscilação em torno de um valor 
médio. A função desse bloco é separar os picos de transientes 
genuínos dessas pequenas oscilações. 

Para isso é feito uma limiarização utilizando os valores de 
média µ e desvio padrão σ obtidos do próprio sinal transiente. 
São selecionados como transientes genuínos apenas os picos 
que superarem o valor do limiar calculado. 

Primeiramente, o nível de sinal médio µ é obtido 
aplicando-se um filtro de mediana centralizado de ordem 31 ao 
sinal transiente (vide Fig. 4 (c) linha ciano contínua). Essa 
ordem foi escolhida para gerar um sinal µ suave (para evitar 
que o limiar ficasse muito oscilatório), por ser ímpar (simetria 
em torno do centro do filtro) e por apresentar aspecto visual 
seguindo bem a tendência da média do sinal transiente. Para 
que o filtro fosse centralizado, foi realizado um padding de 15 
pixels com zeros no início e final do sinal transiente. 

O nível de sinal de desvio padrão σ é obtido aplicando-se 
desvio padrão centralizado de ordem 3 ao sinal transiente, 
seguido de um filtro de mediana centralizado de mesma ordem 
e padding que o do sinal µ. Após a obtenção de μ e σ, o 
padding é removido e todos os sinais ficam com o mesmo 
tamanho do original. 

Finalmente, o limiar é calculado também em função do 
parâmetro γ, com a seguinte formulação: 

 
2

l  

Assim, os transientes selecionados serão aqueles picos que 
superarem relativamente a γ uma determinada quantidade de 
médias e desvios padrões. Esse parâmetro funciona como um 
ajuste de sensibilidade para a força dos transientes. 

É importante notar que, uma vez que μ e σ são calculados 
para cada grupo de 31 valores do sinal transiente (31 janelas da 
STFT), o limiar é adaptativo. A Fig. 4 (c) mostra um exemplo 
do limiar adaptativo calculado (linha ciano tracejada). 
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F. Agrupamento 
Esse bloco analisa os transientes selecionados pelo bloco de 

limiar e agrupa aqueles que estiverem muito próximos uns dos 
outros em um transiente único. 

A ocorrência de múltiplos transientes muito próximos uns 
dos outros possui 4 razões: a) a utilização de sobreposição nas 
janelas da STFT; b) a pequena falta de sincronismo entre 
notas/batidas que deveriam ocorrer no mesmo instante, c) a 
presença de offsets5 (finais de notas) imediatamente antes de 
novas notas e d) presença de ruídos. 

O parâmetro δ controla a duração máxima do agrupamento. 
Ou seja: transientes dentro do limite desse parâmetro serão 
agrupados. Esse parâmetro funciona como um ajuste de 
sensibilidade para a frequência de ocorrência dos transientes. 

Nesse artigo foi escolhido manter o parâmetro δ como um 
valor fixo em 46,875ms de forma a minimizar os efeitos das 
razões b) e c) já mencionadas. O valor foi calculado com base 
no tempo musical de 160 bpm (extremamente rápido) e 
considerando a duração de notas fusas (notas de duração 
bastante curta)6. A fórmula é: 


8
1100060





tempo
, 

onde δ estará em ms para um tempo musical dado em bpm (os 
fatores 60 e 1000 convertem minutos em milissegundos). 

G. Extração de Características 
Esse bloco extrai, a partir dos transientes selecionados e 

agrupados pelo bloco de agrupamento, os instantes de tempo e 
as forças (strengths) desses transientes, entregando em sua 
saída os vetores t e s. 

Na Fig. 4 (c) o vetor t corresponde às abscissas dos 
marcadores em forma de “X” e o vetor s corresponde às 
ordenadas dos mesmos marcadores. 

V. RESULTADOS 
Após a experimentação com os parâmetros, o conjunto de 

valores que ofereceu o melhor resultado foi: α = 30, β = 60, γ = 
4 e δ = 46,875. A Fig. 4 apresenta um exemplo e resultados. 

Com esse conjunto, dos 1126 transientes existentes na base 
de dados EBU-SQAM, o algoritmo detectou corretamente 958 
(perdeu 168), enquanto ocorreram 123 falsos positivos. Isso 
resulta em F1-measure de 0,87, que comparado a [1] e [7] 
corresponde a um bom resultado, ainda mais se considerar que 
necessita de menos parâmetros para funcionar (Tabela II). 

                                                        
5  Há instrumentos que geram transientes também no instante em que 

as notas param de tocar. Também há instrumentos que exigem parar uma nota 
para possibilitar tocar outra, gerando 2 transientes muito próximos. 

6  As durações das notas, em termos musicais, recebem nomes como 
semínima e fusa. O tempo musical é dado, em geral, pelo número de 
semínimas que são tocadas por minuto (= bpm). Como uma fusa dura 8 vezes 
menos que uma semínima, o intervalo entre notas consecutivas será, então, 8 
vezes menor. Notas com durações inferiores às fusas começam a se confundir 
em uma única nota na audição humana. 

TABELA II.  RESULTADOS 

Algoritmo Total TP FP FN F1 
proposto 

nesse artigo 1126 958 123 168 0,87 

proposto 
em [1] 276 237 11 39 0,90 

proposto 
em [7] 276 245 12 31 0,92 

Outra vantagem é que também são calculadas as forças dos 
transientes detectados e é importante ressaltar que os falsos 
positivos encontrados possuem valores de força pequenos 
quando comparados aos verdadeiros positivos. Ou seja, podem 
ser facilmente filtrados a posteriori. 
                                                    34.flac 

             

 

 
Fig. 4. Sinal original no domínio do tempo da trilha de número 34 “Tubular 
bells” (a), espectrograma (b) e 10 transientes extraídos corretamente (c). 
Reparar no gradiente ao fundo (10 linhas verticais cinzas sutis superpostas 
pelo sinal transiente em vermelho) e no limiar adaptativo (linha ciano 
tracejada). 

A Fig. 4 (c) deixa bem claro que a magnitude da força dos 
transientes geralmente supera muito a média do restante do 
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gradiente do espectrograma, mostrando que essa técnica é 
realmente promissora. 

Além disso, os ruídos (descontinuidades) existentes na base 
de dados foram detectados corretamente como transientes, 
mesmo com alguns praticamente inaudíveis. Dois exemplos 
estão na Fig. 4 (c), nos instantes aproximados 11,3s e 23,4s. 

Entretanto, apesar de muitos transientes melódicos terem 
sido detectados corretamente pelo algoritmo, mesmo não sendo 
o propósito inicial, outros se confundiram com a média, 
evidenciando que ainda pode haver aprimoramento aplicável. 

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Esse artigo introduziu uma estratégia alternativa para a 

detecção de transientes em trilhas sonoras: a detecção 
diretamente da imagem do espectrograma. Utilizando filtros e 
outras técnicas simples de visão computacional, os transientes 
foram detectados tanto em termos de instante temporal quanto 
em termos de força, com bons resultados (F1-measure = 0,87). 

Também foi realizado um estudo de caso em uma trilha 
polifônica (as utilizadas na avaliação eram essencialmente 
monofônicas) da base de dados EBU-SQAM: a de número 69 
“ABBA”. Usando os parâmetros que apresentaram a melhor 
performance, o algoritmo detectou corretamente 117, perdeu 4 
e detectou incorretamente 4 transientes, o que dá F1 = 0,97. 

A. Pontos Importantes 
 definição de transiente: a anotação manual dos 

transientes na base de dados é uma tarefa um tanto 
subjetiva. Tanto [1] quanto [7] escolheram subconjuntos 
diferentes da base de dados e, no caso desse artigo não 
foi diferente. É patente a existência de transientes em 
intensidades diferentes, sendo comum pairarem dúvidas 
quanto à sua classificação como transiente ou não. O 
fato de não haver uma definição formal clara a respeito 
de transientes (e seus tipos) contribui para a aparição 
das divergências e pode estar impedindo a obtenção de 
melhores resultados. Como lição aprendida, fica a 
importância de mencionar também a força do transiente, 
além do instante de tempo em que ocorre; 

 tempo real: o algoritmo proposto funciona com as 
informações oriundas do janelamento da STFT e, com 
algumas poucas janelas, já há condições de cálculo. Isso 
quer dizer que o espectrograma pode ir sendo 
computado praticamente em tempo real, à medida que o 
sinal de áudio for sendo entregue na entrada (i.e.: 
streaming de áudio) e o algoritmo pode fornecer os 
transientes com um pequeno delay (umas poucas 
janelas) na saída. 

B. Prós 
 boa assertividade na detecção dos transientes; 

 utiliza dados tradicionais de STFT (passo comum em 
análise de áudio: frequentemente já calculada); 

 implementação simples e baixo custo computacional; 

 a sensibilidade é duplamente parametrizada (γ e δ) em 
termos das saídas (parâmetros com significado físico); 

 o limiar de detecção é adaptativo; 

 possui menos parâmetros que os demais métodos; 

 fornece também a força dos transientes detectados; 

 pode ser usada em “tempo real” (com baixo delay); 

 pode ser usada em trilhas polifônicas sem adaptações. 

C. Contras 
 não é tão assertivo quanto os demais métodos; 

 não detecta muito bem os transientes melódicos. 

D. Trabalhos Futuros 
 usar faixas de frequências: segmentar as frequências e 

usar votação para os transientes detectados por cada 
uma delas. O interessante em usar o espectrograma é 
que separar uma faixa de frequências é uma questão 
simples de escolher as linhas inicial e final da imagem. 

 detecção harmônica: aprimorar a detecção de 
transientes melódicos, através da busca da “linha 
virtual” que separa os momentos antes e depois de um 
transiente desse tipo, talvez verificando as intensidades 
das frequências harmônicas. 
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Abstract—Detection of rolling and adhered leukocytes in in-
travital video microscopy (IVM) is an important task in studies of
leukocyte-endothelial interactions in the microcirculation of living
small animals. This task is usually performed by visual analysis
and is prone to the inter- and intra-observer variability. For
this reason, we developed an automated technique for detection
of leukocytes in IVM that is composed of three main stages.
First, all frames presenting artifacts due to excessive motion are
automatically detected and removed. Next, images are processed
for noise removal and motion stabilization. Finally, leukocytes
are detected in each video frame using local analysis of Hessian
matrix eigenvalues. Quantitative and qualitative evaluation of the
proposed technique were conducted by using 2 video sequences
obtained from two experimental studies of mice brain microvas-
culature. Our technique was also compared with the template
matching using precision, recall and F1-Score measures.

Index Terms—Leukocyte Detection, In Vivo Experiments, In-
travital Video Microscopy, Blobness Measure, Hessian Analysis

I. INTRODUCTION

Detection and analysis of rolling and adhered leukocytes
in intravital video microscopy (IVM) is an important task
used by scientists to understand the mechanisms underlying
leukocyte-endothelial interactions in the microcirculation of
living small animals, under different inflammatory conditions
[1], [2]. Such studies may have direct implications on the
design of new drugs or therapeutic strategies to fight inflam-
mation. Intravital microscopy is currently the gold standard
imaging technique for studying the in vivo microcirculation
because it allows direct observation of leukocyte movements
in the microvessels of small animals under both normal and
pathological conditions [3]. One important application of this
technique, for instance, is the systematic assessment of the
mechanisms involved in leukocyte recruitment into the brain
microcirculation in the study of the multiple sclerosis disease
[2].

In laboratory experiments, the microscopy images are usu-
ally recorded on a digital media during the experiment and
used for further visual analysis. Besides being tedious and time
consuming, this procedure is error-prone and may introduce
technician-related bias to the statistical results. Therefore, the
development of fully automated video processing techniques
for the detection and analysis of rolling and adhering leuko-

cytes in IVM is of great interest to scientists and biologists
studying the microcirculation in animal models.

Despite all advantages of the intravital microscopy tech-
nique for in vivo studies, the high noise level and biological
motion due primarily to respiratory and cardiac motion place
severe constraints on the image quality and consequently can
undermine the results of automatic techniques for detection
and tracking of leukocytes.

In this study we present a new technique for the detection
of leukocytes in intravital image sequences that is based on
local analysis of Hessian matrix eigenvalues.

II. RELATED WORK

A number of methods have been described in the literature
for the detection and tracking of leukocytes in IVM. Sato
et al. [4] have detected only leukocytes rolling along the
vessel walls. For that, they processed only the spatial path
parallel and near to the vessel contour in the images. Band-
pass filtering operation using Gabor-like filters was used to
generate spatio-temporal images in which leukocyte traces
were enhanced while other components were suppressed.

Acton et al. [5] have also proposed a method to auto-
matically track leukocytes in IVM. Their tracker first per-
forms registration of each pair of consecutive frames. Then,
the authors time-average the registered frames to obtain an
estimate of the background and proceed by subtracting the
background from all frames, leaving only the moving objects
in the foreground. Morphological open and close operations
were used to eliminate both bright and dark features that
are smaller than a given structuring element. Finally, adaptive
Template Matching (TM) and Kalman filter were applied for
cell tracking. By using over 2500 observations of leukocyte
positions, the authors demonstrated that automated tracking
of rolling leukocytes in vivo can be achieved.

Ray et al. [6] proposed an active contour model for tracking
leukocytes. In their work, model adaptation was constrained
by using shape and size of cells. Detection of leukocytes
was then converted into a minimization problem, where the
energy functional was composed of three energy components
(internal, external and constraint). Despite the good results,
the method can track only one leukocyte at a time and it is
based on user initialization of the leukocyte center position,
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which may not be feasible for analysis of hundreds of cells
in an image sequence. Furthermore, their proposed model is
sensitive to the proximity of the cell to the vessel wall.

Modifications of the methods [5] and [6], by incorporating
the Gradient Vector Flow (GVF) technique [7] and an exten-
sion of the GVF for image sequences, were published by the
same research group [8]. Level set was also used to detect and
track multiple cells in IVM by searching for candidate cells
in the image level lines (boundaries of connected components
within level sets) [9]. The authors also proposed stochastic
methods for the detection and tracking of leukocytes [10], [11].

III. METHODOLOGY

The detection of leukocytes in IVM is a challenge problem
due to the high noise level present in the images, the wide
ranging appearance of leukocytes (in intensity and shape), and
mainly to motion blur and artifacts caused by respiratory and
cardiac motion. In this study all images were preprocessed
using an automated pipeline.

A. Preprocessing

In the first stage, all frames strongly affected by the an-
imal movement were detected and removed by a technique
previously developed for this purpose [12]. Although image
restoration techniques can be used to recover the motion-
blurred frames, in this work we have only extracted them from
further analysis.

In the next stage, the bilateral filtering [13], which has the
ability to reduce noise without introducing noticeable blurring,
was applied to improve image quality. The parameters of
the filter (d = 9, σr = 10 and σd = 10 corresponding,
respectively, to the diameter of filter neighborhood and to
the range and spatial parameters of Gaussian kernels) were
experimentally adjusted to provide the best visual trade-off
between noise reduction and low blurring effect.

In order to diminish the photobleaching effect [14], com-
monly observed in fluorescence microscopy, and to improve
our frame-to-frame image registration technique, the histogram
matching technique proposed in [15] was applied to each pair
of consecutive video frames.

After registration, the vessel region was extracted by assess-
ing the temporal variance of each pixel, as proposed in [4].
The rationale in this case is that the gray level of each pixel
in a vessel region, where blood cells are flowing continuously,
will greatly vary within frames while the gray level in other
regions will be almost constant, i.e., the gray level variance
tends to be large in the vessel region and small in other regions.

The temporal image registration framework developed in
this work to correct for small specimen movements is com-
prised of four modules: metric, optimizer, interpolator and
transformation. The method consists of finding a transforma-
tion T (p) to correct the misalignment between consecutive
pair of frames (images) in the video. The set of parameters p
of the transformation T is obtained in an iterative manner
by mapping all pixels from the moving frame M(x, y) to
their corresponding pixels in the fixed frame F (x, y) so that

the similarity metric S(p|F,M, T ) is minimized. The metric
chosen in this work was the mutual information (MI) [16].
An optimizer based on the gradient descent method [17] was
used in a multiresolution Gaussian pyramid approach to search
for the best set of parameters p that minimizes the similarity
function S between images F (x, y) and M(x, y). To keep low
computational complexity, a linear interpolator was applied.

Frames misalignment were corrected by using two types
of geometrical transformation. First, an affine transformation
T , which represents a linear combination of rotations, trans-
lations, scaling and shearing operations, was applied to each
position (x, y) of the moving image to produces a transformed
point (x′, y′). This transformation results in a coarse alignment
between M(x, y) and F (x, y) images. Then, the deformable
transformation technique proposed in [18] was applied to the
moving image to refine the previous computed alignment. In
this case a regular grid of forces deforms an image by pushing
the contours in the normal directions. The orientation and
magnitude of the displacement vectors −→u (x′, y′) are derived
from the instantaneous optical flow equation [19]. In our
case, two consecutive pair of frames M(x, y) and F (x, y) are
used to compute −→u (x′, y′). Finally, by applying −→u (x′, y′) to
M(x, y), M(x, y) will be aligned to F (x, y).

After that, a binary vessel image was created and used in
further analysis to reduce the number of false-positive cells
automatically detected in the images.

B. Detection of leukocytes

Although leukocytes slightly change from circular to oval
shape before transmigrating through the endothelium, our
assumption is that these cells can be visualized as blob-like
structures in IVM. Therefore, our proposed method for the
automatic detection of leukocytes is based on a salient blob
detector approach that uses information of Hessian matrix
eigenvalues for the representation of local geometric structures
[20] (blob-like structures, in our case) in an image.

Leukocytes may be positioned above and below the micro-
scope focal plane and, therefore, their size appearance may be
distorted, showing cells in a different range of scales. For this
reason, our proposed technique was developed based on the
analysis of local structures in a multiscale framework [20].

The initial idea of our approach is to compute a family
of smoothed images I(x, y;σ) by convolution of the original
image I0(x, y) with Gaussian kernels G(x, y;σ) of different
standard deviation (σ) values, as

I(x, y;σ) = I0(x, y) ∗G(x, y;σ). (1)

Then, the response function R(x, y;σ), computed as

R(x, y;σ) = I0(x, y) ∗
∂m+nG(x, y;σ)

∂xm∂yn
, (2)

is used as a strategy to proper select the local scale parameter
and build the Hessian matrix. Parameters m and n are orders
of derivatives in Equation (2).

The local scale is defined as the value of σ (over a range
of specified values) that maximizes function R(x, y;σ) for
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each image pixel. This corresponding value of σ indicates
the proper Gaussian scale probe (Gaussian observation kernel)
with the width value corresponding to object feature size.

Because of the amplitude of Gaussian derivative operators
in Equation (2) tends to decrease with increasing scale (due to
the fact that with increasing scale, the response is increasingly
smoothed), the so-called γ-parameterized normalized deriva-
tives [21],

∂m+n

∂um∂vn
= σ(m+n)γ ∂m+n

∂xm∂yn
, (3)

with γ = 1.25, was used in this work to overcome this prob-
lem. The choice of γ = 1.25 was experimentally determined
to work well on a variety of intensity structure profiles [22].

Based on the intensity responses of the γ-parameterized nor-
malized derivative filters, a local measure of image structure is
devised from the eigenvalues of local Hessian matrix of image
intensity. For a given scale σ, the Hessian matrix Hσ(I) of
an image I is a square and symmetric matrix composed of
second-order partial derivatives,

Hσ(I) =

[
Iσxx

Iσxy

Iσyx
Iσyy

]
, (4)

where

Iσxx
= I0(x, y) ∗

(
σ2γ ∂

2

∂x2
G(x, y;σ)

)
, (5)

Iσyy
= I0(x, y) ∗

(
σ2γ ∂

2

∂y2
G(x, y;σ)

)
(6)

and

Iσxy = Iσyx = I0(x, y) ∗
(
σ2γ ∂2

∂x∂y
G(x, y;σ)

)
. (7)

Mutual magnitude of eigenvalues from local Hessian matrix
is an indicative of the underlying object shape in the image.
Under the assumption that eigenvalues are sorted in order of
increasing absolute value (|λ1| ≤ |λ2|), the relations that must
hold between the Hessian matrix eigenvalues for the detection
of different structures are summarized in Table I.

TABLE I: Possible patterns in 2D, depending on the value of
the eigenvalues λk (H=high, L=low, N=noisy, usually small,
+/- indicate the sign of the eigenvalue) [23]. The eigenvalues
are ordered: |λ1| ≤ |λ2|.

λ1 λ2 orientation pattern
N N noisy, no preferred direction
L H- tubular structure (bright)
L H+ tubular structure (dark)
H- H- blob-like structure (bright)
H+ H+ blob-like structure (dark)

Therefore, by treating the problem of leukocyte detection
as a Hessian eigenvalue analysis, we can incorporate the cell
shape information into the solution. In the images used in
this work, leukocytes emerge as bright blob-like structures
embedded in a dark background. Accordingly, we shall look
for structures whose λ1 and λ2 are both, simultaneously, high

and negative. By taking this into consideration, a blobness
measure function Bσ(λ), defined as

Bσ(λ) =


(
1− exp

(
− R2

A

2α2

))
×(

1− exp
(
− S2

2β2

))
if λ1 < 0 and λ2 < 0,

0 otherwise,
(8)

was created by using the ratio and magnitude strength of
the eigenvalues and used to enhance blob-like structures
representing the leukocytes in the images. In Equation (8),
RA = |λ1|/|λ2| helps distinguishing between plate-like and
line-like patterns. In addition, the measure S =

√
λ21 + λ22

helps to reduce the influence of background noisy pixels in
the blobness measure function, since noisy pixels present low
eigenvalues and, therefore, the second term in Equation (8)
will considerably reduce the blobness value. Parameters α
and β can be adjusted to control the sensitivity of the filter
components and, in this work, they were set, respectively, to
0.5 and one tenth of the maximum value of the Laplacian of
the image, as suggested in [20]. The σ footer in Bσ indicates
that the blobness measure is computed on a smoothed version
of the image and, therefore, it is representative of the variations
of image intensity at the spatial scale σ. The function was
evaluated at range of spatial scales (σ), varying between 1 and
3. This range was based on the size of the observed leukocytes
in the images. The maximum response at every pixel was taken
as

B(λ) = max
σ∈[σmin,σmax]

Bσ(λ). (9)

As result, we have an image sequence containing all
possible blob-like structures detected by the algorithm. The
multiscale blob detector will produce real-valued responses.
Therefore, to improve cells detection, an adaptive thresholding
technique was applied to the blob detector output image.
In this case, the local threshold value was calculated as a
weighted sum (cross-correlation with a Gaussian window) of
an M ×M neighborhood of position (x, y) in the image. The
default standard deviation of the Gaussian window is defined
by the specified neighborhood size M . In this approach we set
M = 17 by considering the radius of the largest leukocyte.

After binarization, pixels corresponding to candidates cells
were extracted from the original frames. Finally, with these
pixel values, we refined the output images choosing only the
regions that have an average value larger than a threshold. This
process was conducted to prune low blob responses, probably
due to noisy pixels. This threshold value was varied from 0
to 255 at step of 1.

C. Method of evaluation

To assess the performance of our proposed method, cen-
troids of the detected leukocytes were compared with those
obtained by the TM technique [24] and with the ones manually
annotated (ground-truth dataset). A leukocyte was considered
correctly detected if the position of its centroid was less than
5 pixels away from the closest leukocyte in the ground-truth
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TABLE II: Results of detection techniques. The total number of leukocytes in the video 1 is 5851, while in the video 2 is
8048.

Video Methods
Counting Precision Recall F1-Score

detected false missing TP / TP / 2TP /
leukocytes (TP) alarms (FP) leukocytes (FN) (TP+FP) (TP+FN) (2TP+FP+FN)

1 Hessian-based 4949 967 902 0.84 0.85 0.84
Template Matching 4285 720 1566 0.86 0.73 0.79

2 Hessian-based 6936 2100 1112 0.77 0.86 0.81
Template Matching 6049 1611 1999 0.79 0.75 0.77

dataset. The distance of 5 pixels was chosen according to the
average radius of the leukocytes manually annotated in the
images. Results were assessed using the classical measures
precision, recall and F1-Score [25]. Overall performance of the
method was assessed using the area under the precision-recall
curve (AUCPR). Since leukocytes appear as bright blobs in our
images, each operating point in the precision-recall curves was
obtained by fixing a threshold value and comparing it with the
average intensity of each region where a candidate leukocyte
was detected. If the average intensity of the region was smaller
than the threshold, then the candidate leukocyte was removed,
otherwise it was considered for computing the precision and
recall values.

D. Intravital microscopy dataset

For this work, female C57BL/6 mice between 9 and 10
weeks of age were obtained from Animal Care Facilities
of the Federal University of Minas Gerais (UFMG, Brazil).
The Animal Ethics Committee of UFMG approved all exper-
imental procedures used in this study. Intravital microscopy
was performed on the mouse brain microvasculature as pre-
viously described [1]. Each mouse was anesthetized using
an intraperitoneal injection of ketamine/xylazine and its tail
vein was cannulated for the i.v. administration of 200 µL of
rhodamine 6G dye (0.5 mg/mL). The animal was restrained
in a stereotactic rodent head holder and craniotomy was
performed using a high-speed drill. The dura matter was
removed to expose the underlying pial vasculature. After the
surgeries, each animal was transferred to the microscope stage
and was maintained at 37°C using a heating pad (Fine Science
Tools Inc., Canada). The exposed brain window was super-
fused continuously with artificial cerebrospinal fluid buffer
at 37°C. To assess the leukocyte-endothelial interactions, the
fluorescent leukocytes were visualized under a Zeiss Imager
M.2 (x20 long-distance objective lens; Göttingen, Germany)
equipped with a fluorescent light source (epi-illumination at
510–560 nm, using a 590 nm emission filter). A video camera
(Optronics) was mounted on the microscope in order to record
two videos used in this work. The first one was acquired with
sample rate of 16 frames/s, 8 bits depth, spatial resolution of
0.66 pixels/µm and matrix size of 692×520 pixels. The second
video was acquired with matrix size of 460× 344 pixels and
16 bits; sample rate and spatial resolution were the same as for
the first video. Microvessels were analyzed in sections of 100
µm in length, and the diameters of the vessels ranged from
40 to 115µm in the brain.

IV. RESULTS AND DISCUSSIONS

A total of 220 and 401 frames of two IVM obtained
from the experiment described in Section III-D were used to
quantitatively assess the results of the proposed method. For
this purpose, all leukocyte centroids were manually annotated
frame-by-frame with help of a computer program. All anno-
tations, containing an average of 26.6 and 20.1 leukocytes
per frame for the first and second videos, respectively, were
checked by an expert biologist (JCT), co-author of this paper.

Figure 1 shows the precision-recall curves resulting from
both techniques (Hessian-based and TM) applied to the videos.
For both videos the AUCPR values for the proposed technique
were greater than the ones for the TM, indicating that our
technique presented a better overall performance than the TM.
For recall values smaller than 0.73, the precision of both
techniques is very similar for the video 1. However, if we
consider precision values in the range of 0.73 to 0.87, recall
values for the Hessian-based technique are higher than the
TM. For video 2, the precision for both techniques are similar
for recall values in the range of 0.45 to 0.75. In this case,
recall values for the Hessian-based technique are higher than
the TM, for precision values in the range of 0.4 to 0.8.

Fig. 1: Precision-recall curves obtained for the proposed
technique (Hessian-based) and the TM for both videos used.

In addition to the AUCPR curves in Figure 1, we have
also determined the best F1-Score values for both techniques.
These specific operating points in the curves were extracted
from the application of threshold values 43 and 45 on all
frames of video 1 for Hessian and TM techniques, respectively,
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Fig. 2: Examples of processed frames for videos 1 and 2. (a) and (d) leukocytes manually annotated – ground-truth, (b) and (e)
results of the Hessian-based and (c) and (f) results of the TM techniques. White squares in images indicate the FP leukocytes,
whereas the red circumferences represent the FN. Leukocytes detected by both techniques are shown as green circles.

and 72 on all frames of video 2 for both techniques. The F1-
Score, which is a measure of a test’s accuracy, can also be
interpreted as a harmonic mean of the precision and recall,
where a F1-Score reaches its best value at 1 and worst score
at 0. Results summarized in Table II indicate that our technique
achieved better accuracy than the TM for both videos.

We also computed 95% confidence interval for the average
AUCPR measure (AUCPR) estimated from all individual video
frames. Results presented in Table III show higher AUCPR
values for the Hessian-based technique than for the TM in
both videos.

TABLE III: Average AUCPR measures, AUCPR, computed
from AUCPR measures estimated for all individual video
frames.

Video Method AUCPR CI (95%) # frames

1 Hessian-based 0.77 0.76 - 0.78 220TM 0.68 0.67 - 0.69

2 Hessian-based 0.79 0.78 - 0.80 401TM 0.68 0.67 - 0.69

Figure 2 depicts examples of resulting video frames pro-
cessed by the Hessian-based and TM techniques. Leukocytes
manually annotated can be seen as blue circles in Figures 2(a)
and (d). Green circles in these examples indicate leukocytes
automatically detected while squares and red circumferences
indicate, respectively, the FP and FN leukocytes.

In these specific frames, the Hessian-based technique have
correctly detected a larger number of leukocytes compared
with the TM. The numbers of FN are also smaller for the
Hessian technique.

V. CONCLUSIONS

We developed an automated technique based on local anal-
ysis of Hessian matrix eigenvalues to detect leukocytes in
IVM that is robust to variation in the image contrast. A
preprocessing pipeline was also described to diminish some
intrinsic undesirable acquisition problems of the intravital
microscopy technique, including techniques for detection and
removal of motion blurred frames, noise reduction and video
stabilization. By using two IVM composed of 220 and 401
frames (with 5851 and 8048 leukocytes), our technique was
quantitatively evaluated (in comparison with a ground-truth)
using precision, recall and F1-Score measures and results have
demonstrated its effectiveness for the detection of leukocytes.
Besides, our proposed technique has shown better performance
when compared with the TM technique (AUCPRs of 0.80
versus 0.72 and 0.83 versus 0.72).
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Abstract—Pedestrian detection in digital images is
a relevant paradigm in areas such as security and
entities tracking. Recent worldwide events involving
investigation of suspicious actions in public places,
such as airports, subway stations and crowd mani-
festations justify the direction of researches on this
subject. Different clothing styles, colors, brightness,
articulations, intra-inter people occlusions and simi-
larities among boundaries of objects are some of the
obstacles to be overcome by researchers. Under this
perspective, this paper contributes with a proposal
to detect people in crowd. The presented method
combines a people detection technique with a density
map generated by relevant keypoints detected using
ASIFT and validated with optical flow. The keypoints
still support a frame-by-frame predicted detections
merged with detector outputs by binary clustering.
The experimental results indicate that this approach
is more accurate than traditional methods.

Keywords-Optical Flow; Density Map; Pedestrian
Detection; Image Processing; ASIFT

I. Introduction

Object detection has attracted attention mainly for
personal and property safety applications, which call for
automated monitoring of people in public places. Recent
worldwide events involving the investigation of suspi-
cious actions in public places, such as airports, subway
stations and crowd manifestations have reinforced the
research efforts.

There are several applications for density analysis and
monitoring people, such as the supervision of customers
concentration evolution, the measurement of passengers
comfort level, indication of riots threats, violent protests,
crowd fights, panic and mass agitation [1].

Some challenges faced in studies aimed at crowd detec-
tion are: the occluded body parts and false detections,
which are related to intra-inter people occlusions and
similarities among boundaries of objects [2]. Many ap-
proaches are especially focused on resolving issues on
recognition, tracking and estimation of people location,
which vary in technique, but they are developed to
improve accuracy or processing time.

This paper presents an approach of interest features
detection using ASIFT (Affine Scale Invariant Feature
Transform) [3] whose features are validated by the
CBRLOF optical flow algorithm (Cross-based Local
Robust Optical Flow) [4]. The relevant features are
used to estimate, in each frame, a density map, which
is integrated with a pedestrian detector to locate the
position of each person in each frame. Furthermore, in
this paper, we use these relevant features to frame-by-
frame predict detections, which are merged with detector
outputs by binary clustering, so that the pedestrians
location are more accurate. The person detector applied
in this work is based on the mixtures of multiscale
deformable part models [5]. Fig. 1 illustrates some results
of the mentioned procedure.

(a) (b) (c)

Figure 1: Example of pedestrian detection in crowd. a)
Detection of relevant features. b) Density map generated
by the features. c) Pedestrians detected by integration
of density map and pedestrian detector.

The proposed approach achieved better results than
the detector used alone, and other density maps gener-
ated by other methods, such as FAST [6].

This paper is organized as follows. Section II describes
some related work about pedestrian detection in crowds.
The proposed method for generating density map is ex-
plained in Section III, and the person detector technique
is described in Section IV. Section V addresses an extra
frame-by-frame proposed step of predicted detections. In
Section VI is shown how both approaches are integrated
for pedestrian detection in crowds. Experimental results
are analyzed in Section VII and, finally, the conclusions
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(a) people overlap (b) high crowd den-
sity

(c) people articula-
tion

(d) people mem-
bers “cut”

Figure 2: Example of different crowd scenes.

and future paths are presented in Section VIII.

II. Related Work

Some challenges to be overcome by researches in crowd
images are intra-inter occlusions, similarities among peo-
ple boundaries, false detections, different clothing styles,
colors, brightness and articulations. These problems ex-
ist due to the difficulty of extracted features distinguish
different entities [2], as the junction of heads and shoul-
ders from different people, for instance. In Fig. 2 is
represented some of these challenges.

In [7] is combined Viola and Jones detector [8] with a
step of false positives elimination by the nonlinear least
squares method, and the AdaBoost cascade classifier, for
tracking people in high occlusions environment by the
identification of people heads in images.

In the tendency of local extraction features, in [9] is
used SST-LBP code (Spatio-temporal Sparse Local Bi-
nary Pattern) as extractor. This extractor separates the
information into two categories: spatial and temporal,
which are listed at the end of the process by a SVM
(Support Vector Machine), whose output indicates the
level of individuals by features density from an image.

Optical Flow solutions for crowd density map com-
putation, as in [10] and [6], require no prior training
steps for detection of distinct characteristics and no
enforcement techniques for noise elimination inherent in
images acquisition process. Recent studies demonstrate
the use of convolutional neural networks, as in [11]
that brings the possibility of learning characteristics by
changing the weights of the network connections.

III. Density Map

The use of density maps allows to assess the most
likely regions of people presence and is, therefore, a

(a) Group of people in im-
age

(b) Density Map of Fig. 3a

Figure 3: Visualization of density map from a PETS2009
dataset image.1

method for improvement of pedestrian detection system
accuracy.

Based on [6], this work uses a methodology that re-
quires a extractiction of local images features indicating
the content of interest. The points are then tracked by
applying optical flow, which is responsible for elimi-
nating irrelevant features, such as regions that appear
and disappear in the image, by a process known as
forward-backward. At the end of this process, the crowd
density map is calculated by a sum of Gaussian functions
providing the density value contribution of each pixel
from the image. The result of this process can be seen
in Fig. 3.

A. Feature Extraction - ASIFT

The local feature extraction proposed in this pa-
per is ASIFT [3]. The ASIFT method uses the Affine
Transform which represents the digital image in another
form, as a combination of rotation, scale, deviation and
translation in n spatial dimensions.

The SIFT technique (Scale Invariant Feature Trans-
form), already used in other researches as feature extrac-
tion, [12], [6], uses four parameters: rotation, translation
(x,y) and scale. The ASIFT, by varying simulations in
axis camera orientation, known as latitude and longitude
angles, has two new parameters not covered by the
SIFT. Thus, ASIFT can capture much more relevant
information than SIFT.

Fig. 4 illustrates the feature extraction result using
ASIFT and other different methods evaluated in [6]. As
can be seen, ASIFT is superior to all other presented
methods.

The extractor output is a vector y0 representing the
location coordinates (x, y) of the features found.

B. Forward-Backward Projection

In this paper, we propose the use of optical flow
CBRLOF technique [4], a more accurate and better

1http://www.cvg.reading.ac.uk/PETS2009/
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(a) ASIFT (b) SIFT

(c) FAST (d) Harris

(e) SURF (f) BRISK

Figure 4: Distinct feature extraction methods.

computational performing method than other traditional
ones.

For each pixel coordinate in the vector y0 from the
frame Ik, its projection is computed on the next frame
Ik+1 by optical flow, generating the vector y1 with the
coordinates (x,y) containing the projections found (for-
ward step). Similarly, the reverse path is done, checking
the projections of the y1 content from the frame Ik+1 to
Ik and storing in the vector y2 (backward step).

The resulting coordinates from the operation
y’0=y0

⋂
y2 are the output pixels of the forward-

backward process. At the end, the vector y’1 contains
the coordinates of y1 that were projected in y’0. The
Fig. 5 details the forward-backward optical flow process
using hypothetical pixels.

In order to discard small trajectories information,
usually associated to noises, acquisition system imper-
fections or irrelevant movements, an extra procedure
is performed. Using the y’0 and y’1 coordinates, the
euclidean distances are computed using the related pix-
els. Distances between coordinates shorter than d

′
are

discarded, and the remaining coordinates are stored in
y”0.

C. Computation of Density Map

The density map calculation assumes that the remain-
ing features from the processes described in Sections
III-A and III-B have equal contribution to the image,
where crowd regions have a higher amount of detected
features while non-crowded regions retain few detected
features in a frame Ik. The density map Ck is estimated
by a sum of Gaussian probability density functions (pdf)
represented in Equation 1 based on local features y”0k,
considering the contribution of each pixel (x,y) of the

Figure 5: Forward-Backward process.

frame Ik.

Ck(x, y) =
1√
2πσ

y
′′
0k∑
i=1

e−(
(x−xi)

2+(y−yi)
2)

2σ2
), (1)

where σ is the bandwidth defined to a video sequence.
The matrix Ck(x, y) is then normalized to values be-
tween 0 and 1. A visual result of Equation 1 can be seen
in Fig. 3b.

The flowchart in Fig. 6 demonstrates the interaction
process up to the map density calculation.

IV. Pedestrian Detector

For pedestrian detection, this paper employs the
generic detector announced in [5]. In this method, the ob-
jects are described as mixtures of multiscale deformable
part models trained by a discriminative technique called
LSVM (Latent Support Vector Machines) which uses the

Figure 6: Density map computation procedure.
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annotated dataset ground-truth information represented
as marked boxes around the people location.

The detector was trained with INRIA dataset1, which
provides information of isolated people in different poses.
The detections in a frame Ik form the set Dk ={
dk1 , ..., d

k
nk

}
, where dkj refers to the j -th detection of

Dk, and dkj is the j -th marked box and its variables are
given by dkj =

{
xkj , y

k
j , w

k
j , h

k
j , score

k
j

}
. The pair xkj and

ykj corresponds the location of the upper left corner of
the j -th box, while wkj and hkj are the amount of pixels
in width and height of the box, respectively. The scorekj
term denotes the rating of the j -th detection. The higher
the score, the more reliable is the detection.

The detector also offers two adjustable thresholds:
t, threshold of score, and B, threshold of overlap hy-
pothesis, where detections evaluated as lower than these
values are discarded by the detector. Both thresholds are
adjusted for each video sequence used. Table I presents
the values used in this paper.

V. Predicted Detections

This paper proposes an extra step of predicted de-
tections that is applied after the pedestrian detector
and optical flow outputs. The main idea is to use the
features coordinate set to predict where the Dk−1 set
of detections in Ik-1 would be in the frame Ik. The
procedure below represents the established method:

1) For each detection boundary in dk−1
j , the local

features located inside are grouped.
2) Find the centroid coordinate for each group of local

features. (Centroids for detections in Ik-1)
3) For each local features, grouped in item 1, compute

the optical flow projection to the Ik frame.
4) Find the centroid coordinate for each group of

projected local features. (Projected centroids in Ik)
5) For each pair of centroids, compute the difference

between the centroids coordinates related to de-
tections in Ik-1 and the projected centroids in Ik.
This difference is considered to be the displacement
of the upper-left coordinates from each detection
dk−1
j to the detection dkj in the next frame.

In order to avoid false positives, in the end of this
process a binary clustering is applied to the set of
predicted detections and detector outputs dkj . Each pair
of detection from the binary clustering are then merged
using a mean of the detections boundaries and scores.
Note that the predicted detections which has no corre-
spondence during the binary clustering process is a new
detection not found by the detector in Ik frame.

VI. Density Map and Detector Integration

The next step, after computing the density map infor-
mation by the method described in Section III, is to use

1http://lear.inrialpes.fr/data

Table I: Parameter values setup in this paper.

Video sequence t B ∆γ ∆0 ∆h σ ζ

PETS2009-S1L1-1-(13-57) -1 0.5 0.003 0.5 100 90 1
PETS2009-S1L1-2-(13-59) -1 0.5 0.003 0.5 100 90 1
PETS2009-S1L2-2-(14-31) -1.3 1 0.02 0.3 60 100 1
PETS2009-S2L3-(14-41) -1 0.5 0.003 0.5 100 90 1

the technique proposed by [6] for optimizing pedestrian
detection applying filters and dynamic thresholds (τdin)
calculated for each individual detection. The benefits of
using this routine is related to the reduction of false
positives and to improve the detector output accuracy.

The integration process comprises an initial step of ge-
ometrical constraints that relates the ratio of width and
height detections, and detections predictions between
frame Ik-1 and Ik. A second step, called NMS (Non-
Maximum Supression) checks the overlap of detections
and its relevance related to the density map.

A. Geometrical constraints

The geometrical constraints is suggested in this work
due to the characteristics of deformable part models
which might merge parts from different people in a single
detection. These constraints are applied in two stages.
The first stage considers the set of detections Dk found
in the frame Ik. Equation 2 allows to compute the values
of αk-1 and βk-1 using ordinary least squares regression
by listing the heights hkj and ykj points from detections
in Ik.

hkj = αk−1 · ykj + βk−1 + ε, j ∈ {1...nk} , (2)

only detections that obey the height error constraints
given by hkj ≤ h̃kj ±∆h are accepted, where h̃kj are the
heights predicted by Equation 2 using the values of ykj ,
and ∆h is an accepted tolerance set by the user. The ε
error occurs due to model inaccuracy.

The second constraint is given by the ratio of width to
height. Equation 3 introduces the γk−1 parameter that
allows the visualization of such relationship:

γk−1 = mediana

{
wij
hij

}
1≤i≤(k−1),1≤j≤ni

. (3)

Observe in Equation 3 that values of i range from the
first frame to the penultimate frame Ik-1 from a video
sequence. The γk−1 is compared in the error inequality(
wij
hij

)
≤ γk−1 ±∆γ , where detections with ratios

(
wij
hij

)
out of range are discarded. ∆γ is an acceptable tolerance
set by user. The αk, βk and γk parameters are updated
at each loop for density map calculation.
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B. NMS Constraints

The NMS constraints allows to eliminate possible
overlapped detections and hold the dynamic thresh-
olds (τdin) calculation for each detection in Dk. At
the beginning, detections overlapping dkj of a frame Ik
are evaluated. For each pair of detections with overlap
exceeding a given threshold ∆0, defined by an user, the
detection with the lowest score is eliminated.

Then, a dynamic detection threshold (τdin) is calcu-
lated for each detection dkj by Equations 1, 4 and 5.

Ĉk(dkj ) =

∑hkj−1

p=0

∑wkj−1

q=0 Ck(xkj + p, ykj + q)

hkj · wkj
, (4)

τdin = τmax + (τmin − τmax) · Ĉk(dkj ), j ∈ {1, ..., nk} , (5)

where τmax = −0.5 and τmin = −1.2 were empirically
obtained in [6].

VII. Experimental Results

A. Dataset

The experiments were carried out in PETS2009
dataset, which contains four video sequences captured
in different scenes by a camera in a fixed position, but
which vary in number of people. The resolution of each
video is of 768 × 576 pixels.

The sequences S1-L1-1 and S1-L1-2 represent medium
levels of amount of people well distributed with 221 and
241 frames, respectively. The sequence S1-L2-2 has a
larger number of people through its 131 frames, contain-
ing relevant shade and illumination regions, making it
the most challenging video sequence in this paper. The
sequence S2-L3 is composed of 240 frames and it also
has a large number of people but in more concentrated
groups.

B. Evaluation Metrics

In order to evaluate the experimental results, this
paper use three metrics: MODP (Multiple Object Detec-
tion Precision) and MODA (Multiple Object Detection
Accuracy) [13], and NMAE (Normalized Mean Absolute
Error) [14]. The NMAE evaluates the accuracy of ASIFT
feature extracted when compared to the annotated
ground-truths 2. The performance indicators MODP and
MODA reveal the accuracy of detections, and they are,
respectively, related to the amount of detected area, and
the quantity of false positives added to miss detections,
all considering the ground- truth as reference. The closer
to 1 (one) are the MODP and MODA values, the more
precise the detection is. The smaller the NMAE value,
the better.

2http://milanton.de/data/

C. Density Map Accuracy

All the setup experiments parameters, carried out in
Sections VII-C and VII-D, are detailed in Table I for
each specified video.

Table II presents the accuracy results of NMAE metric
for ASIFT and optical flow, computed in this study, and
the results of other feature extraction and optical flow
techniques (results obtained for the same dataset in [6]).
The best result for each video is highlighted. As can be
seen, the ASIFT plus optical flow results were the best
in all cases.

Table II also shows low values of NMAE when using
ASIFT without optical flow and constraints stage, which
demonstrate a good performance of ASIFT by itself.

D. Pedestrian detector integrated with density map

The results of the integration process are shown in
Table III. In this table is shown for each video the results
of MODP and MODA for ASIFT and FAST (which was
the best feature extraction used in [6]). An additional
information about the metrics values for not using the
predicted detection step and density map is also pre-
sented in Table III. The best result for each metric
and video is highlighted. As can be seen, the approach
using ASIFT with predicted detections shows gains when
compared to the use of FAST. Furthermore, the density
map results, especially those ones generated by ASIFT,
are higher than of those ones which the method was not
used. There is only an exception, for the S1L2-2 video
sequence, which the pedestrian detector without density
map obtained the highest value of MODP. However, for
the same video sequence, the low MODA value indicates
a huge undesirable amount of false positives.

In Table I, we can see the unique required arrangement
for the sequence PETS2009-S1L2-2-(14-31) in order to
get better results. The use of same parameters from the
other sequences did not offer good results in S1L2-2.
The reason for this singularity is the major challenges
inherent in this video sequence due to abrupt lighting
changes that just affect even more the detector accuracy.

VIII. Conclusion

This study aimed to investigate the use of ASIFT
technique along with CBRLOF optical flow for gener-
ating a density map in order to increase the accuracy of
pedestrian identification at crowd scenes.

Table II: NMAE values for different feature extraction
techniques using PETS2009 dataset.

Dataset
PETS2009

ASIFT
ASIFT without
Optical Flow

FAST SIFT GFT MSER SURF

S1L1-1-(13-57) 0.02 0.09 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07
S1L1-2-(13-59) 0.03 0.1 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05
S1L2-2-(14-31) 0.02 0.04 0.09 0.09 0.10 0.07 0.07
S2L3-(14-41) 0.01 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03
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Table III: MODP and MODA obtained to PETS2009
dataset using different feature extractors.

Dataset
PETS2009

ASIFT
with predicted detections

ASIFT
without predicted

detections
FAST (without map)

MODP MODA MODP MODA MODP MODA MODP MODA

S1L1-1-(13-57) 0.65 0.58 0.64 0..57 0.63 0.63 0.61 0.56
S1L1-2-(13-59) 0.69 0.62 0.68 0.60 0.68 0.6 0.66 0.56
S1L2-2-(14-31) 0.63 0.49 0.63 0.48 0.63 0.47 0.69 -17.53
S2L3-(14-41) 0.66 0.49 0.65 0.47 0.57 0.35 0.63 0.46

The results demonstrate that the ASIFT extractor
can identify more relevant feature points. The optical
flow validation step supported the method removing
undesirable information, being superior when compared
to other approaches.

In experimental results, the density map generated by
ASIFT, integrated with pedestrian detector, contributes
for more accurate results than the use of FAST as
extractor. Moreover, in the experiments was observed
that the density map and a frame-by-frame method to
predict detections obtained some of the best results.

The use of PETS2009 dataset proved to be challenging
for the deformable parts detector, mainly for lighting
differences, occlusions among people and the similarity
between people and objects, evidenced by misses and
false positives detections. Some effort was made to set
up a single set of calibration parameters for all videos
but, due to lighting conditional and environmental dif-
ferences, distinct calibrations were required, as observed
in Table I.

Since this paper explored techniques that may be
employed to any other detector, challenges remain to the
use of either more robust pedestrian detectors or this de-
tector enhancements for crowd scenes. Future researches
experimentation may investigate new thresholds values
which can further improve the accuracy of MODA and
MODP, contributing to false positives removal and more
accurate detection of crowded areas.
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Resumo—Dynamic scene recognition is one of biggest challen-
ges in computer vision, because it is necessary to characterize
the appearence (spatial information) and movement (temporal
information). Therefore, this paper proposes to extend the bag-of-
visual-words applying it in orthogonal planes to video characteri-
zation. Two videos databases were used to evaluate classification
performance of the proposed method. The results were compared
to those obtained by other representations, as well as state-of-the-
art alternatives and showed that the proposed method is superior.

I. INTRODUÇÃO

A extração de caracterı́sticas é uma etapa importante

na classificação de imagens que possui diversas áreas de

aplicações, tais como médica (diagnóstico de tumores e

câncer) [1], reconhecimento de caracteres (placas automotivas)

[2], agricultura de precisão (doenças em folhas de soja) [3],

entre outras. Dessa forma, para detectar caracterı́sticas de

imagens, os descritores locais têm sido bastante utilizados em

conjunto com um dos métodos mais importantes atualmente

da visão computacional, o Histograma de Palavras Visuais -

BOVW [4] (do inglês Bag-of-Visual-Words).

O BOVW consiste em construir um vocabulário de palavras

visuais a partir de pontos de interesse detectados e descritos

previamente com descritores locais. Após a construção do

vocabulário, dada uma nova imagem, seus pontos de interesse

são rotulados em palavras visuais e um histograma com

a frequência de cada palavra é obtido para caracterizar a

imagem. A detecção e descrição de pontos de interesse em

uma imagem pode ser desempenhada eficientemente por um

dos seguintes descritores locais conhecidos na literatura: SIFT

(Scale Invariant Feature Transform) [5], SIFT Denso [6],

SURF (Speeded Up Robust Features) [7], PHOW (Pyramid
Histogram Of Visual Words) [8], HOG (Histograms of Orien-
ted Gradients) [9] e o LBP (Local Binary Patterns) [10].

Devido a sua importância e desempenho, o BOVW foi

estendido para caracterização de vı́deos que, por sua vez,

também possuem várias aplicações, tais como monitoramento

de tráfego de carros [11], ferrugem [12], reconhecimento de

cenas [13]. Porém, caracterizar vı́deos não é uma tarefa trivial,

pois não basta apenas segmentar um determinado vı́deo ou

aplicar um descritor para cada quadro. Mais do que isso, é

necessário também caracterizar a informação de tempo, ou

seja, como um determinado ponto de interesse varia ao longo

do tempo. Caso a informação temporal seja descartada, uma

caracterização inadequada pode ocorrer pelo fato de que, dois

vı́deos distintos, podem ter as mesmas variações de intensidade

no espaço (pontos de interesse), mas em movimentos distintos.

Uma maneira simples de usar o BOVW na classificação de

vı́deos é obter um descritor local para cada quadro do vı́deo,

e ao final, uni-los em um único descritor correspondente ao

vı́deo. Porém, esta estratégia fornece apenas caracterı́sticas de

aparência em função do tempo. Para contornar este problema,

este trabalho propõe estender o BOVW aplicando o SIFT em

três planos ortogonais do vı́deo, denominados planos XY, XT e

YT. O plano XY fornece informação relacionada a aparência

enquanto que os planos XT e YT remetem informações de

movimento. Para cada plano, um vocabulário é aprendido e

um histograma é obtido. Os histogramas dos três planos são

concatenados para formar o vetor de caracterı́sticas. A Figura

1 ilustra os três planos ortogonais de um vı́deo de elevador.

O método proposto foi comparado com os principais

métodos da literatura (SIFT 3D [14], Padrões Locais Binários

nos Três Planos Ortogonais – LBP-TOP [15] e os Padrões

Locais Binários Volumétricos Invariantes à Rotação – RI-

VLBP [16]). Para isso, experimentos foram realizados em duas

bases de vı́deos: uma de tráfego de carros [11] e outra de

cenas dinâmicas [13]. Os resultados apontaram que o método

proposto foi superior ao três métodos da literatura em ambas

as bases de vı́deos. Na primeira o método proposto obteve

taxa de classificação correta de 96.79%, contra 94.56% do

SIFT 3D. Nos vı́deos de cenas dinâmicas, o método proposto

obteve 93.80% contra 93.57% também do SIFT 3D.

Este artigo está organizado da seguinte forma: a Seção II

descreve os trabalhos correlatos enquanto que a Seção III

descreve o método proposto detalhadamente. A Seção IV

apresenta uma descrição de como os experimentos foram

conduzidos e uma discussão dos resultados obtidos. Por fim, a

Seção V relata as principais conclusões e os trabalhos futuros.

II. TRABALHOS CORRELATOS

Scovanner et al. [14] propuseram um descritor SIFT tridi-

mensional (3D) para vı́deos ou imagens 3D. Para cada ponto

de interesse é calculado o ângulo de orientação e magnitude no

espaço. Similarmente, o descritor proposto calcula também o

ângulo de orientação no tempo, garantindo assim que, cada

ponto no SIFT 3D, possua sua respectiva informação de

orientação no tempo e no espaço. Com a informação adicional,
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o trabalho mostra que houve 82.6% de acerto com o descritor

proposto, contra 30.4% de acerto do SIFT 2D.

Um novo modelo para representação de vı́deos que in-

corpora ordem temporal no BOVW foi proposto por Glaser

et al. [17]. A Sequência Contextual de Palavras (CSoW) é

similar ao Bag-of-Visual-Words, diferindo em que além de

utilizar um histograma sobre as palavras visuais, também é

considerado a ordem em que elas aparecem no decorrer do

vı́deo. Os experimentos mostraram que esta abordagem leva

a uma melhoria significativa nas taxas de reconhecimento de

ações.

Dois métodos baseados nos padrões locais binários foram

propostos por Zhao e Pietikáinen: os padrões locais binários

volumétricos invariantes à rotação (do inglês Rotation Inva-
riant Volumetric Local Binary Patterns - RI-VLBP) [16] e os

padrões locais binários nos três planos ortogonais (do inglês

Local Binary Patterns on Three Orthogonal Planes - LBP-
TOP) [15]. As principais diferenças entre os dois é que o RI-

VLBP utiliza três quadros paralelos, de tal forma que apenas

o quadro do meio contém o pixel central. Enquanto que o

LBP-TOP leva em consideração os três cortes nos planos

ortogonais que interceptam o pixel central. A outra diferença

está relacionada ao tamanho do vetor de caracterı́sticas: o RI-

VLBP gera um código para cada pixel utilizando três quadros

paralelos, acarretando num vetor de caracterı́sticas bem maior.

Já o LBP-TOP gera os descritores separadamente para cada

plano ortogonal e depois concatena-os em um único vetor de

caracterı́sticas.

III. MÉTODO PROPOSTO

Um vı́deo dividido em um conjunto de imagens sequencia-

das, denominados quadros, pode ser representado por um cubo

tridimensional sobre um plano com valores variando em três

eixos, X , Y e T , como mostra a Figura 1(a). Dessa forma,

um determinado valor t refere-se a um quadro correspondente

no vı́deo. A partir do supracitado cubo tridimensional é

possı́vel extrair informações referentes a três planos ortogonais

denominados: plano XY, XT e YT. Na Figura 1 (b), (c) e (d)

são ilustrados cortes em cada um dos três planos.

O método proposto pode ser descrito em 4 passos principais:

a) detecção e descrição de pontos de interesse nos três planos

ortogonais, b) construção do vocabulário de cada plano, c)

rotulação e d) construção do histograma dos planos. Os quatro

passos são descritos abaixo em detalhes.

A. Detecção e Descrição de Pontos de Interesse nos Planos
Ortogonais

Esta etapa consiste em aplicar o SIFT na detecção dos

pontos de interesse em cada plano ortogonal do vı́deo, para

a definição de um vetor de caracterı́sticas (descritores) para

cada ponto. Dessa forma, ao final desta etapa, um conjunto de

descritores é obtido para cada plano. Para obter-se imagens

em que o SIFT possa ser aplicado, cortes em três planos

ortogonais podem ser realizados. Por exemplo, para o plano

XY, os cortes correspondem aos T quadros do vı́deo. Para o

(a) Cubo 3D

(b) Plano XY (c) Plano XT (d) Plano YT

Figura 1. Representação de um vı́deo de elevador no plano de dimensões X ,
Y , T e seus respectivos planos ortogonais XY, XT e YT. Os quadros do vı́deo
foram extraı́dos da base de cenas dinâmicas [13]. O vı́deo representado pelo
cubo sobre um plano 3D possui dimensões X = 452, Y = 270 e T = 150.

plano XT, podem ser realizados Y cortes, onde Y corresponde

à altura das imagens do vı́deo.

Portanto, cada plano ortogonal é composto por vários qua-

dros (imagens), tal que em cada quadro podem ser detectados

pontos de interesse. Assim, cada ponto de interesse de cada

quadro de um determinado plano ortogonal é representado

da seguinte forma: dXY
t,i , onde d é o descritor do ponto de

interesse i obtido no quadro 1 ≤ t ≤ T do plano XY; dXT
y,i ,

onde d é o descritor do ponto de interesse i obtido no quadro

1 ≤ y ≤ Y do plano XT e; dY T
x,i , onde d é o descritor

do ponto de interesse i obtido no quadro 1 ≤ x ≤ X do

plano YT. Ao final desta etapa, obtém-se descritores para cada

plano ortogonal do vı́deo, com base nos pontos de interesse

detectados em seus respectivos quadros. Portanto, para um

dado vı́deo V , três conjuntos de descritores são obtidos: DXY
V ,

DXT
V e DY T

V .

Além disso, cada descritor dXY
t,i caracteriza a aparência

de um ponto de interesse do plano XY. Enquanto que cada

descritor dXT
y,i e dY T

x,i caracteriza o movimento de um ponto

de interesse dos planos temporais XT e YT.

B. Vocabulários de Palavras Visuais

Similarmente ao BOVW tradicional, os conjuntos de des-

critores de vários vı́deos são concatenados para obter-se as

palavras visuais. Portanto, DXY corresponde a concatenação

dos descritores obtidos do plano XY de vários vı́deos. Assim,

formam-se três conjuntos de descritores, um para cada plano,

conforme a Equação 1.

DXY = [DXY
V1

, DXY
V2

, ..., DXY
Vn

]

DXT = [DXT
V1

, DXT
V2

, ..., DXT
Vn

] (1)

DY T = [DY T
V1

, DY T
V2

, ..., DY T
Vn

]

Para cada plano, um vocabulário de palavras visuais é

gerado por meio da aplicação do algoritmo K-Médias, como
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mostra a Equação 2. O K-Médias consiste em gerar K cen-

troides, em que a cada iteração seus valores são recalculados,

gerando um novo agrupamento. Esse procedimento se repete

enquanto a alteração dos valores dos centroides for maior

ou igual a 0.00001 ou o número de iterações for menor ou

igual a 100. Assim, são gerados três vocabulários de palavras

visuais, CXY , CXT e CY T que contém as palavras visuais

dos planos XY, XT e YT. Dessa forma, cada vocabulário

possui informações relevantes de caracterı́sticas dos vı́deos,

no seu respectivo plano. O vocabulário CXY descreve as

caracterı́sticas de aparência enquanto os vocabulários CXT e

CY T sumarizam as caracterı́sticas de movimento dos vı́deos.

CXY = K-Médias(DXY )

CXT = K-Médias(DXT ) (2)

CY T = K-Médias(DY T )

C. Rotulação

Dado um vı́deo V , é realizado o procedimento para detecção

dos pontos de interesse dos quadros em cada plano ortogonal.

Em seguida, cada ponto de interesse é associado a uma palavra

visual, com base no seu respectivo vocabulário de palavras

visuais C, criado na etapa anterior. Por exemplo, os pontos de

interesse detectados nos quadros do plano XY, são associados

as palavras visuais do vocabulário CXY .

A atribuição de uma palavra visual aos pontos de interesse

do vı́deo também se baseia no cálculo da distância Euclidiana

entre cada palavra do vocabulário com um determinado des-

critor. Portanto, cada ponto de interesse do plano é rotulado

a uma palavra visual cuja distância Euclidiana entre ela e o

descritor obtiver menor valor:

wV XY

t,i = argminKj=1‖dXY
t,i , CXY

j ‖, 1 ≤ t ≤ T

wV XT

y,i = argminKj=1‖dXT
y,i , C

XT
j ‖, 1 ≤ y ≤ Y (3)

wV Y T

x,i = argminKj=1‖dY T
x,i , C

Y T
j ‖, 1 ≤ x ≤ X

D. Histograma dos Três Planos Ortogonais

Por fim, esta etapa consiste em gerar três histogramas hXY ,

hXT e hY T das palavras visuais de cada plano ortogonal

do vı́deo cujos seus respectivos pontos de interesse foram

rotulados na etapa anterior. Cada histograma possui o tamanho

do vocabulário de palavras visuais do seu respectivo plano

ortogonal e cada posição representa a frequência em que cada

palavra visual ocorre naquele plano ortogonal do vı́deo, como

apresentado na Equação 4. Assim como no BOVW tradicional,

o cálculo da frequência consiste em somar a quantidade de

descritores que foram associados a cada palavra visual, em

cada plano ortogonal.

hXY (j) =

T∑
t=1

nt∑
i=1

{
1, se wV XY

t,i = CXY
j

0, caso contrário
, 1 ≤ j ≤ K

hXT (j) =
Y∑

y=1

ny∑
i=1

{
1, se wV XT

y,i = CXT
j

0, caso contrário
, 1 ≤ j ≤ K (4)

hY T (j) =

X∑
x=1

nx∑
i=1

{
1, se wV Y T

x,i = CY T
j

0, caso contrário
, 1 ≤ j ≤ K

A Figura 2 ilustra os passos do método proposto.

Figura 2. Visão geral da metodologia para obtenção dos três histogramas
com o método proposto. Primeiro é aplicado o SIFT nos quadros de cada
plano ortogonal dos vı́deos para obter os descritores locais (a); Em seguida,
é aplicado o algoritmo K-Médias, gerando o vocabulário de palavras visuais
de tamanho K para cada plano ortogonal (b); Em (c), dado um novo vı́deo,
seus pontos de interesse detectados em cada plano ortogonal serão rotulados
a uma palavra visual do seu respectivo vocabulário e; por fim, é obtido
um histograma para cada plano ortogonal do vı́deo: cada um contendo a
frequência das palavras visuais do seu respectivo plano (d).

IV. EXPERIMENTOS E RESULTADOS

A. Bases de vı́deos

Duas bases de dados foram submetidas aos experimentos:

uma contendo vı́deos de tráfego de carros [11] e outra com-

posta por vı́deos de cenas dinâmicas [13]. A primeira base de

vı́deos está separada em três classes de tráfego: leve, médio

e pesado. Cada uma possui, respectivamente, 165, 45 e 44

vı́deos, totalizando 254 exemplos. Além disso, cada vı́deo

é composto, em média, por 51 quadros com dimensões de

aproximadamente 352× 288 pixels.

(a) Leve (b) Médio (c) Pesado

Figura 3. Exemplos de quadros extraı́dos dos vı́deos de cada classe da base
de dados de tráfego de carros.
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A segunda base de vı́deos totaliza 420 vı́deos, divididos

igualmente entre 14 classes de cenas dinâmicas: praia, ele-

vador, incêndio em floresta, fonte, ferrovia, correnteza de

rio, nuvem, neve, rodovia, relâmpago, oceano, rua de cidade,

cachoeira e moinho de vento em fazenda. Cada vı́deo é

composto por, em média, 145 quadros com dimensões de apro-

ximadamente 370× 250 pixels. As Figuras 3 e 4 apresentam

exemplos de quadros extraı́dos dos vı́deos de cada classe das

bases de tráfego de carros e cenas dinâmicas.

(a) Praia (b) Elevador (c) Incêndio em
Floresta

(d) Fonte

(e) Rodovia (f) Relâmpago (g) Oceano (h) Ferrovia

(i) Correnteza de
Rio

(j) Nuvem (k) Neve (l) Rua de Cidade

(m) Cachoeira (n) Moinho de
Vento

Figura 4. Exemplos de quadros extraı́dos dos vı́deos de cada categoria da
base de dados de cenas dinâmicas [13].

B. Experimentos

No método proposto, o tamanho do vocabulário de palavras

visuais K foi variado de 100 a 3500. Nestes experimentos,

foram avaliadas diferentes combinações dos planos: XY, XT,

YT, XY-XT, XY-YT, XT-YT e XY-XT-YT. Na etapa de

classificação foi utilizado o classificador Máquina de Vetores

de Suporte (do inglês - Support Vector Machines - SVM) [18].

O SVM foi avaliado por meio do leave-one-video-out, a fim de

manter coerência com os resultados de avaliações realizadas

em trabalhos correlatos [19], [13], [20], [21], [22].

C. Análise de Parâmetros

A Figura 5 apresenta as taxas de classificações corretas para

diferentes tamanhos de vocabulários K obtidas pelo método

proposto. Para a base de tráfego de carros, o método proposto

obteve o melhor resultado com K = 300. Por outro lado, o

melhor resultado na base de cenas dinâmicas foi obtido para

K = 900.

Para avaliar os planos ortogonais, a Figura 6 apresenta os

resultados de cada combinação de planos. Para a base de

tráfego de carros, podemos perceber que o plano XY apresen-

tou bons resultados, mostrando que nesta base, a aparência é

Figura 5. Taxa de classificação correta obtida pelo método proposto em ambas
as bases de vı́deos com o vocabulário de palavras K variando de 100 a 3500.

uma caracterı́stica importante. Entretanto, a combinação entre

os planos XY-YT apresentou o melhor resultado. Para a base

de cenas dinâmicas, a combinação dos três planos apresentou

o melhor resultado, corroborando que em bases com diferentes

propriedades e dificuldade elevada, os três planos contribuem

para uma melhor caracterização.

Figura 6. Gráfico em coluna com os resultados das combinações de planos
ortogonais que obtiveram as melhores taxas de classificação correta na base
de tráfego de carros e cenas dinâmicas.

D. Comparação com Métodos da Literatura

As Tabelas I e II apresentam as taxas de classificações

corretas por classe de cada base de vı́deos. Os resultados

mostram que método proposto foi superior aos métodos da

literatura LBP-TOP e RI-VLBP na caracterização dos vı́deos.

Na base de vı́deos de tráfego de carros o método proposto

utilizou a combinação dos planos XY-YT para obter sua

melhor taxa de classificação correta de 96.79%, contra 94.56%

do SIFT 3D, 93.80% do LBP-TOP e 93.04% do RI-VLBP.

Nos vı́deos de cenas dinâmicas, o método proposto combinou

os três planos ortogonais (XY-XT-YT) para obter seu melhor

resultado de 93.80% enquanto que o SIFT 3D, LBP-TOP e RI-

VLBP obtiveram respectivamente 93.57%, 85.71% e 82.38%

de taxa de classificação correta.

As matrizes de confusão em cada base de vı́deos são exibi-

das nas Figuras 7 e 8. Nestas figuras, uma técnica com bom

desempenho é representada por uma matriz com a maioria dos
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Tabela I
CLASSIFICAÇÃO POR CLASSE - VÍDEOS DE TRÁFEGO DE CARROS

Classe
Método

LBP-TOP RI-VLBP SIFT 3D
proposto

Pesado 95.45 90.90 88.63 93.18
Leve 99.39 99.39 99.39 99.39

Médio 95.55 91.11 91.11 91.11
Média 96.79 93.80 93.04 94.56

Tabela II
CLASSIFICAÇÃO POR CLASSE - VÍDEOS DE CENAS DINÂMICAS

Classe
Método

LBP-TOP RI-VLBP SIFT 3D
proposto

Praia 100.00 100.00 93.33 90.00
Elevador 100.00 96.66 96.66 100.00
Incêndio 96.66 76.66 80.00 93.33

Fonte 80.00 60.00 50.00 80.00
Rodovia 83.33 76.66 70.00 96.66

Relâmpago 90.00 86.66 90.00 93.33
Oceano 100.00 96.66 100.00 100.00
Ferrovia 90.00 80.00 73.33 93.33

C. de Rio 100.00 93.33 83.33 93.33
Nuvem 100.00 96.66 96.66 96.66
Neve 100.00 93.33 93.33 93.33

R. de Cidade 96.66 90.00 93.33 100.00
Cachoeira 86.66 70.00 56.66 86.66

M. de Vento 90.00 83.33 76.66 93.33
Média 93.80 85.71 82.38 93.57

seus valores na diagonal principal e poucos valores fora dela.

Desse modo, também é possı́vel visualizar a superioridade do

método proposto em relação aos métodos da literatura.

De acordo com as matrizes de confusão da base de vı́deos

de tráfego de carros (Figura 7) é possı́vel observar que para

todos os métodos houve maior confusão entre os vı́deos de

tráfego pesado com médio e vice-versa. Além disso, todos

os métodos classificaram incorretamente um único vı́deo de

tráfego leve.

(a) Método proposto (b) LBP-TOP

(c) RI-VLBP (d) SIFT 3D

Figura 7. Matrizes de confusão do método proposto, LBP-TOP, RI-VLBP
e SIFT 3D, obtidas pelo classificador SVM, na base de vı́deos de tráfego de
carros.

Já na base de vı́deos de cenas dinâmicas, de acordo

com as matrizes de confusão apresentadas na Figura 8, o

método proposto forneceu maior confusão entre os vı́deos de

fonte/cachoeira e Rodovia/Rua de Cidade devido à semelhança

das classes.

V. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou um novo método para

caracterização de vı́deos. Neste método, o SIFT foi

aplicado em três planos ortogonais, seguido da construção

de um vocabulário e um histograma para cada plano. A

partir dos resultados pode-se concluir que o método proposto

obteve superioridade em relação aos métodos da literatura.

Nos vı́deos de tráfego de carros, o método proposto obteve

96.79% contra 94.56% do SIFT 3D, enquanto que nos vı́deos

de cenas dinâmicas, o método proposto obteve 93.80% contra

93.57% do SIFT 3D.

Em trabalhos futuros, o objetivo é incluir novos descritores

nas comparações realizadas (e.g SIFT Denso e PHOW) para

tentar melhorar a caracterização de vı́deos das mesmas bases

utilizadas neste trabalho. Além disso, pretende-se aplicar estes

descritores em outras bases de vı́deos bem como em problemas

de situações reais, como por exemplo, corrosão de materiais.

E também, pretende-se comparar os resultados obtidos pelo

método proposto com resultados obtidos por técnicas do estado

da arte.
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[16] G. Zhao and M. Pietikäinen, “Improving rotation invariance of the
volume local binary pattern operator.” in MVA, 2007, pp. 327–330.

[17] T. Glaser and L. Zelnik-Manor, “Incorporating temporal context in bag-
of-words models,” in Computer Vision Workshops (ICCV Workshops),
2011 IEEE International Conference on. IEEE, 2011, pp. 1562–1569.

[18] M. A. Hearst, S. Dumais, E. Osman, J. Platt, and B. Scholkopf, “Support
vector machines,” Intelligent Systems and their Applications, IEEE,
vol. 13, no. 4, pp. 18–28, 1998.

[19] N. Shroff, P. Turaga, and R. Chellappa, “Moving vistas: Exploiting mo-
tion for describing scenes,” in Computer Vision and Pattern Recognition
(CVPR), 2010 IEEE Conference on, June 2010, pp. 1911–1918.

[20] C. Thériault, N. Thome, and M. Cord, “Dynamic scene classification:
Learning motion descriptors with slow features analysis,” in Computer
Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2013 IEEE Conference on, June
2013, pp. 2603–2610.

[21] C. Feichtenhofer, A. Pinz, and R. P. Wildes, “Spacetime forests with
complementary features for dynamic scene recognition.” in BMVC,
2013.

[22] ——, “Bags of spacetime energies for dynamic scene recognition,” in
2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition,
June 2014, pp. 2681–2688.

110

Proceedings of XII Workshop de Visão Computacional - November 09th-11th, 2016



Novel Method for Eyeglasses Detection in Frontal
Face Images

R. L. Parente, L. V. Batista
Centro de Informática - CI
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Abstract—The International Civil Aviation Organization
(ICAO) endorsed the use of face recognition as main biomet-
ric characteristic for identity validation. According to ICAO
directives, ISO proposed the ISO/ IEC 19794-5 standard, which
specifies some quality requirements for facial images. Verifying
the compliance of a face image to these quality specifications
requires an prior detection of eyeglasses. This paper presents a
novel method for detecting glasses in frontal face images. The
eyeglass lenses are connected by a piece which usually appears in
the horizontal direction. The proposed method explores this idea
performing a skin clustering operation followed by a horizontal
edges detection. The skin detection process uses the Cr band of
the YCbCr color system, which is widely used for skin detection.
The performance was evaluated on the AR and FRGC databases,
obtaining success rates of 98.58% and 89.33% respectively.

Keywords-Glasses Detection; YCbCr; ICAO.

I. INTRODUCTION

A high-performance glasses detection method in facial
images is important to computer vision research areas, as face
recognition, document photos automatic validation, etc [1].
A robust face recognition system has to be able to perform
under non-ideal conditions, as individuals wearing glasses or
poor lighting. Such factors affect the success of these systems
[2]. According to Jia et al. [3], due to the convenience of
facial image acquisition, face recognition has been widely
used, such as in access control, staff supervision, immigration,
etc.. However, high recognition rates are difficult to achieve
because of the many possible variations in illumination, facial
expression, angle, and accessories. Numerous studies have
shown that eyeglasses have significant negative impacts on
the face recognition.

Automatic glasses detection is also relevant in different
scenarios. As eyeglasses differ too much (e.g., size, shape,
color), analyzing information related to the glasses may aid in
age and gender definition, since women’s glasses have distinct
features from men’s glasses, as well as children’s glasses
distinguish from adult’s glasses. It is also useful since presence
of eyeglasses in face image interferes in the precise location
of the eyes, which is an important task in biometric face
recognition. Accurate eyes location and the distance between
them is important because it allows inferring face dimensions
and location of other face components as mouth and nose.

So, assuming that the individual wear glasses makes the eye
detection better, reducing errors in the biometric process [4].

Another scenario where glasses detection is quite impor-
tant is in automatic validation of document photos. Face
is a very relevant biometric characteristic which is used in
many promising forensic and commercial applications such
as access control, video-surveillance, etc. The International
Civil Aviation Organization (ICAO) endorsed, in 2002, the
use of face recognition as the globally interoperable biometric
characteristic for machine assisted identity confirmation with
machine readable travel documents [5].

In sequence, according to ICAO directives, the International
Standard Organization (ISO) proposed the ISO/ IEC 19794-
5 standard [6], which specifies some quality requirements
for facial images. Some of those requirements establish rules
ralated to the use of eyeglasses, such as: the person can’t use
dark tinted eyegasses; the frame should not cover the eyes; no
flash reflection in the lenses, etc. Verifying the compliance of
a face image to these quality specifications requires an prior
detection of the presence of eyeglasses in the image.

Although glasses detection is a challenging subject, this pa-
per proposes a computationally simple approach and establish
a comparative with other methods among the related literature,
with no need of previous training.

This paper is organized as follows. In Section II is made
a literature review related to glasses detection. Section III
contains a brief introduction about the YCbCr color system. In
Section IV the databases used to evaluate the algorithms are
described. Section V presents in details the methods proposed
by this work. Section VI shows the obtained results. Finally,
Section VII has the conclusions from the results analysis and
possible future works.

II. RELATED WORKS

Several methods were proposed to perform glasses detec-
tion. Jiang et al. [7] [8] approaches the problem using edge
detection. The method starts by locating the eyes and estimat-
ing the upper cheecks region of the face. Edges information is
collected from the interest region by using the Sobel filter [9].
Over the edge information are calculated Three measures to
determine the presence of glasses. These metrics are describe
in the following equations 1, 2 and 3:
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M1 =

∑
pij∈F

edgenessij

F
(1)

M2 =

( ∑
pij∈F

edgenessij ≥ T

)
then 1 else 0

F
(2)

M3 =

( ∑
pij∈F

edgenessij ≥ T

)
then edgenessij else 0

F
(3)

Where:
• T is the Otsu threshold;
• edgenessij is the intensity of the edge detected on the

pixel pij;
• F is the number of pixels of region of interest image.
These three measures are used as input vector for a class

separation operation in which vector from no glasses images
differs from faces wearing eyeglasses. According to the author,
results showed that such approach achieves good separation
between the two considered classes (with or without glasses).
Jiang [8] expands the idea applying those metrics in a new
region of interest. Based on the Principle of Fisher Information
[10], it was found that the region in the face which highlights
the presence of glasses is the area above the nose, where the
nosepiece of the eyeglasses is supported.

Jing et al. [2] presents a method for detection and feature
extraction from glasses in facial images. In this work the
detection is based on Jiang’s [7] while the extraction is made
by deformable contours, matching edges intensity and orien-
tation. At the end, after many iterations, the lenses contour is
outlined. Jing [11] proposes a probabilistic approach. Initially,
the rotation is fixed aligning the eyes with the horizontal axis
and the size is normalized to standard values. Next, a binary
edge detection filter is applied to the image and the presence of
glasses is probabilistically estimated taking into account edge
pixels only. According to the author, the tests show that this
approach has higher performance than Jing et al. [2].

Haiyuan Wu et al. [12] describes an innovative method com-
prising glasses detection in 3D images, got from stereoscopy.
The detection assumes that the lenses are in the same plane
of the three-dimensional space. The 3D Hough Transform is
used to obtain the plane in which the features are concentrated.
So, based on the three-dimensional plane and given some
restrictions, a set of features are identified in the glasses frame.
Therefore, it is possible to highlight a separation between
images with or without glasses. This approach does not require
further information about face pose estimation, eyes location
or frame shape.

Chenyu Wu et al. [13]present a system that recognizes,
locates and removes glasses from a facial image. The extracted

features are orientation patterns. These features are discrimi-
nated by a classifier based on error reconstruction. According
to the author, this method achieved a success rate of 94.2%.

Bo Wu [14] shows a detection system based on machine
learning. A variation of a boosting algorithm called Real
AdaBoost is applied to improve the effectiveness of a simple
wavelet classifier. The tests were made over 3000 images
coming from the FERET database [15] and from the Web, a
half with glasses and the other half without. After a five-round
cross validation and detailed description of the experiments,
the author states that the general success rate of his method is
94.0%.

Jia et al.[3] propose an eyeglasses detection and removal
algorithm based on phase congruency and progressive inpaint-
ing. Taking into account the importance of human eyes in face
recognition, the method first constructs a model to shield the
eyes in an facial image based on a priori knowledge of facial
features, then computed phase congruency to detect textures,
and marked the eyeglasses frame. Finally, inpainting process
is used to fill in the marked region by using information
from nearby pixels. Image inpainting provides a means for
reconstruction of small damaged portions of an image, so that
the image looks more natural. In this case, the damaged portion
is the glasses frame, and inpainting is used not to make the
glasses-removed-image look subjectively better, but mainly to
increase face recognition rate. Experimental results showed
that this method improves recognition rate significantly and
exhibited strong robustness against high variations in facial
images, such as skin colors, poses, background, illuminations,
etc.

Finally, the recent work of Fernandez et al. [4] brings an
innovative approach to the subject, using Local Binary Patterns
(LBP) as features representation and robust alignment. First,
the image is preprocessed and the eyes region is delimited.
Next, the LBP descriptors are built to describe the selected
region. The classification of the extracted features is made
by Support Vector Machine (SVM). Aiming to evaluate the
method in a realistic environment, this algorithm was tested
over the Labeled Faces in the Wild database (LFW) [16],
whose purpose is the face analysis in unconstrained envi-
ronments, containing 13,233 famous people images got from
the internet highly varied in lighting, position, clothing, etc.
The method achieved 98.65% success rate on this set of
images. There is no other paper in related literature which
uses the LFW as testing scope, so, to endorse that the method
outperforms the state-of-the-art it was tested over the FERET
database using five-round cross validation, yielding 99.89%
success rate.

III. YCBCR COLOR SYSTEM

According to Chitra et al. [17], color space is a mathe-
matical model to represent color information as three or four
different color components. Different color models are used
for different applications such as computer graphics, image
processing, TV broadcasting, and computer vision. There are
many color spaces which are useful for the skin detection.
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They are: RGB based color space (RGB, normalized RGB),
Hue Based color space (HSI, HSV, and HSL), Luminance
based color space (YCBCr, YIQ, and YUV), and perceptually
uniform color space (CIEXYZ, CIELAB, and CIELUV).

The RGB color information presents a lot of redundancy.
So, according to Kakumanu et al. [18] the orthogonal color
spaces reduce the redundancy present in RGB color channels
and represent the color with statistically independent compo-
nents (as independent as possible). The Y value represents the
luminance (or brightness) component, computed as a weighted
sum of RGB values, the Cr and Cb values, also known as the
color difference signals, represent the chrominance component
of the image, they are computed by subtracting the luminance
component from B and R values. As the luminance and
chrominance components are explicitly separated, these spaces
are a favorable choice for skin detection, and because of that,
YCbCr space is one of the most popular choices for skin
analysis. The values of the YCbCr components are calculated
according to the following equations:


Y = 0.229 ·R+ 0.587 ·G+ 0.144 ·B
Cb = 0.168 ·R+ 0.3313 ·G+ 0.5 ·B + 128

Cr = 0.5 ·R+ 0.4187 ·G+ 0.0813 ·B + 128

(4)

IV. MATERIALS

On the performance evaluation of the proposed method were
used frontal face images from the AR Face Database [19]
and Face Recognition Grand Challenge (FRGC) [20] Face
Database. Some image samples of these bench are shown in
Fig. 1. The FERET and LFW databases were not used due to
lack of ground-truth.

Images from AR Database are 768x576 pixel sized and
present variations regarding to smile, open mouth, sunglasses,
scarf over face, unnatural skin color, flash on skin, etc. Besides,
there is a deliberate and controlled variation in face illumina-
tion, switching between frontal and lateral. The background
is slightly varied, mostly white. It contains over 4,000 color
images corresponding to 126 people’s faces (70 men and
56 women). Images feature frontal view faces with different
facial expressions, illumination conditions, and occlusions (sun
glasses and scarf). The pictures were taken at the CVC
(Computer Vision center, Barcelona University) under strictly
controlled conditions. No restrictions on wear (clothes, glasses,
etc.), make-up, hair style, etc. were imposed to participants.
A subset with 1,000 images was selected, where half of the
individuals wear glasses and the other half does not.

From the FRGC database 1,230 images were used in tests,
again half of them with glasses, the other half without.
These images are 2272x1704 and 1704x2272 pixel sized. This
database provides facial image samples taken from realistic
environments, presenting more varied conditions as regards
lighting, face location in the image, image size and face size

ratio and highly varied background. The data for FRGC con-
sists of 50,000 recordings divided into training and validation
partitions, once it focuses in face recognition. The training
partition is designed for training algorithms and the validation
partition is for assessing performance of an approach in a
laboratory setting. The validation partition consists of data
from 4,003 subject sessions.

Fig. 1. Image samples from AR Face Database (upper row) and FRGC Face
Database (lower row).

V. METHODS

In this section, the proposed method for eyeglasses detection
in facial images is presented. The method explores the upper
nose region, searching for horizontal edges since the piece that
join the lenses of the eye glasses usually appears horizontally
in this region. The method explores color information from
Cr band of Y CbCr color system according to empirical tests
in which Cr band got best results. This process is presented
in details ahead.

Jiang [8] shows, based on the Fisher’s Information Criterion,
that the facial region between eyebrows, the upper nose region,
is the best for glasses detection in frontal face images. The
location of this region is estimated according to the eyes
position and distance between them. Therefore, the first step
of the algorithm consists in locating the eyes.

The eyes location is based on the quadrilateral region
provided by the Viola-Jones face detection algorithm [21].
Knowing the proportions of the human face, a rectangular
region which delimits the eyes can be heuristically estimated.
Since the facial region has width Wface and height Hface, it
was found through empiric tests that the eyes usually occupy
an area fraction Aeyes of the facial area corresponding to the
subset of pixels pi,j , such that:

pi,j ∈ Aeyes∀

{
i ∈ [0.15Wface, 0.85Wface]

j ∈ [0.33Hface, 0.50Hface]
(5)

Having the upper left corner of the facial region as (0, 0)
reference. After defining the rectangular eyes region, it it
divided in two equal parts so that each one contains one of
the eyes. The center points of the two resulting quadrilaterals
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Fig. 2. Estimation of eyes location. Variables W and H respectively
correspond to width and height of the face region.

Fig. 3. Calculation of S Region according to the distance between the eyes.

are assumed as an estimation of each eye location in the face.
This process is illustrated in Fig. 2.

After such estimation, the midpoint of the segment joining
both eye points is called point P (Fig. 3). The region of interest
for glasses detection, called region S, is calculated according
to the point P and the distance between eyes (deyes). As shown
in Fig. 3, the quadrilateral corresponding to the region S has
origin in the point located at 0.125deyes left of the point P
and 0.9deyes up. The sizes of width and height of region S
are, respectively, 0.25deyes and deyes.

After selecting the region S, it is converted to the YCbCr
color system and the Cr band is taken, because the proposed
method assumes that the Cr band, widely used to skin detec-

tion [18], highlights the edges of the glasses frame in contrast
with the skin color, and it is even less affected by lighting
variation often found in face images. So, it is expected that
the glasses frame is contained within the region S and be
enhanced by the horizontal edge detection.

The horizontal edge detection is performed by the Sobel
filter followed by a binarization, applied to the region S
resulting in the image called Credge. Then, the algorithm
search the row with the largest number of pixels corresponding
to edges, called Nmax. The probability PG of having glasses
in the input image is therefore calculated as the ratio between
Nmax and the width of the region Swidth = 0.25deyes, as
stated in Equation 6:

PG =
4Nmax

Swidth
(6)

The higher is PG the more likely it will be the presence
of glasses in the input image. Thus, if PG is higher than an
established threshold the image will be classified as having
glasses. Fig. 4 shows some steps of the execution for both face
images with and without glasses. The detection difference for
the two classes can be observed ind Fig. 4. and Fig. 4.f.

(a) S Region (b) Cr
band

(c)
Edges

(d) S Region (e) Cr
band

(f)
Edges

Fig. 4. Some steps of the algorithm: Region S selection (a), Cr band isolation
(b), After binarization (Credge) (c).

VI. EXPERIMENTS AND RESULTS

This section presents the performance evaluation method-
ology and experimental results. The proposed algorithm was
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evaluated by calculating EER for both AR and FRGC bench-
marks. Detailed information is presented ahead.

Glasses detection in facial images has two possible classi-
fications only: with glasses or without glasses. The output of
the process depends on a previously established threshold. If
the value of PG is higher than the threshold, the sample is
classified as ”with glasses”, otherwise the face is classified as
”without glasses”. Under these circumstances, two kinds of
error may occur:

1) False Acceptance: classify an image that shows no
glasses as ”with glasses”;

2) False Rejection: classify an image that shows glasses as
”without glasses”.

Changing the threshold in a predefined range allows cal-
culate the false acceptance and false rejection for each value
of threshold, so, making possible to plot the curves of False
Acceptance Rate (FAR) and False Rejection Rate (FRR). The
meeting point of the curves is called Equal Error Rate (EER),
it is the point where the previous rates are proportionally equal.
The EER points out that the ratio of false acceptances detected
divided by the total number is equal to the same ratio of false
rejections.

Accordingly, low values of EER suggest false acceptance
and false rejection rates equally low, which implies a high
accuracy to the system. The curves of FAR and FRR corre-
spond to the false acceptance and false rejection ratios for
each threshold on the horizontal axis. The meeting point of
the curves is the EER point. Tests performed on the image
database AR got a success rate of 98.58%, whereas on the
FRGC the success rate was 89.33%. Table I show the the
results of the proposed method in each database and works
discussed in Section II, to establish a comparative. The FAR
x FRR charts are presented in Fig. 6 for images from both AR
and FRGC Face Databases.

Considering that images from FRGC present harder varia-
tions in lighting, face position, background and blur regarding
to the images from AR (Fig. 1), experimental tests has shown
that lighting variations represent a challenge to the proposed
method (Fig. 5.a and Fig. 5.b).

(a) Face region (b) S region

Fig. 5. Examples of face images where errors occurred due to bad influence
of lighting.

TABLE I
COMPARATIVE OF SUCCESS RATES IN GLASSES DETECTION METHODS.

Method Database Success Rate
Fernandez et al. [4] FERET 99.89%
Fernandez et al. [4] LFW 98.65%
Wu B. et al. [14] FERET & Web 94,0%
Proposed Method AR 98.58%
Proposed Method FRGC 89.33%

(a) AR Face Database

(b) FRGC Face Database

Fig. 6. FAR x FRR charts for images from (a) AR Face Database and (b)
FRGC Face Database.

VII. CONCLUSIONS AND FUTURE WORKS

This paper presented a novel method for accomplishing the
detection of eyeglasses in frontal face images. The method
is based on YCbCr color analysis, once it is a widely used
for skin segmentation. It analyzes the region between the
eyes (called here by region S), where the nose piece of the
eyeglasses must be present. This region is defined according
to the eye pupils location, which is calculated according to
the human face proportions and in the face region delimited
by Viola-Jones face detector. The method explores color
information contained in Cr band from YCbCr color space
and edges detection to accomplish the detection of the nose
piece.

The Algorithm presented EER results very close to the
other methods present in literature, achieving correct classi-
fication rate equals to 98.58% in AR Database benchmark
and 89.33% in FRGC database. Some advantages of the
proposed method concerning other state-of-the-art algorithms
[2][14] are the computational simplicity and the absence of a
previous machine learning. Although the use of Cr band from
YCbCr color model it was verified that the method suffers
a bad influence of shadows in region S. But this problem
only occurs in face images from FRGC Face Database which
present faces in uncontrolled conditions. So some errors are
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acceptable once working with challenging image samples from
uncontrolled enviroments. Fig. 5 presents some samples which
were wrongly classified because of bad lighting condition.

As future work, it would be important to improve the eyes
localization process and S Region delimitation. It is possible
to locate both eyes with bigger precision by replacing actual
eye localization method, which depends on the face detection,
by facial landmark detector. It enables better eyes localization
and, hence, better calculation of Region S. Another possible
improvement is to investigate a way of reducing lighting
influence in the proposed algorithm.
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Abstract—This paper presents models describing light 

propagation in underwater environments as well as some 

algorithms for improving images taken in this environment. The 

algorithms generally seek a solution that tries to minimize the 

effects of light scattering in particles of the water in the same way 

as it is usually done when air images are affected by fog. 

Moreover, color correction techniques should be applied to 

compensate for the attenuation of the different wavelengths of 

light (different colors), while the light propagates through the 

underwater environment. Existing models are discussed, and a 

modified algorithm is proposed to correct the problem of 

visibility of images in rivers waters since most of the models are 

focused toward marine waters. 

Keywords—Underwater images; Underwater light 

propagation; Color correction; Image enhancement. 

I.  INTRODUÇÃO 

Imagens subaquáticas têm, em geral, sua visibilidade 
afetada qualitativamente pela influência de partículas suspensas 
na água. A imagem subaquática também sofre efeitos da maior 
densidade do meio e dos índices de refração que afetam de 
forma diferente a propagação dos diversos comprimentos de 
onda, produzindo imagens com distorções de cores. Estes 
efeitos são um fator decisivo que prejudica o discernimento das 
informações presentes na imagem subaquática e 
consequentemente dificulta o desenvolvimento de aplicações 
tais como navegação submarina, inspeção de estruturas, 
prospecção do solo e do meio-ambiente aquático. Assim, o 
estudo de algoritmos de processamento de imagens para 
melhorar a visibilidade de imagens em ambientes subaquáticos 
é de fundamental importância para viabilizar essas aplicações. 
Este trabalho busca realizar uma revisão dos algoritmos para 
minimizar a influência do meio na qualidade das imagens 
subaquáticas. Os principais efeitos provocados pela propagação 
da luz no meio aquático são a perda de contraste, baixa 
luminosidade, e distorções de cor. O trabalho também aborda 
os conceitos e modelos utilizados por estes algoritmos, 
geralmente concebidos para a água marinha, e avalia o 
desempenho dos mesmos quando aplicados nas imagens 
subaquáticas típicas de água doce (fluvial), que apresentam 
comportamento distinto daquele que ocorre em água salgada, 
principalmente em relação às distorções das cores. Em função 
da análise realizada, são propostas algumas soluções para 

compensar o efeito diverso da água doce nos modelos 
tradicionalmente utilizados. 

II. MELHORIA DE IMAGENS SUBAQUÁTICAS 

Veículos subaquáticos, ROVs (Remotely Operated 
Vehicles), AUV (Autonomous Underwater Vehicles) são 
empregados para inspecionar o solo oceânico e fluvial, 
frequentemente com a utilização de sensores acústicos 
(sonares) para realizar o mapeamento do ambiente. Sensores 
óticos e de imagem têm sido introduzidos nestes veículos e o 
uso de vídeo é bem integrado pela comunidade subaquática 
para operações de curto alcance. Entretanto, as imagens nesses 
veículos são usualmente interpretadas por humanos. As 
técnicas de processamento automatizado e de análise dos dados 
de vídeo estão somente agora emergindo e deve primeiro tratar 
a reduzida qualidade das imagens devido às propriedades da 
propagação da luz dentro da água. As imagens subaquáticas 
sofrem de alcance limitado, iluminação não uniforme, baixo 
contraste, atenuação das cores e embaçamento significativo. 
Além disso, muitos parâmetros podem modificar as 
propriedades da água fazendo com que as imagens 
subaquáticas mostrem variações dos tipos espacial e temporal. 
Desta forma é necessário pré-processar as imagens antes de 
usá-las nas aplicações de inspeção usando imagens. 

A. Definição do problema 

A má visibilidade debaixo de água é um grande problema 
para aplicações subaquáticas de visão computacional. Isto se 
deve principalmente à presença de um número considerável de 
partículas suspensas com dimensões significativas e também a 
maior densidade do meio aquático, além das propriedades de 
propagação da luz na água. As partículas suspensas causam 
dispersão da luz gerada a partir do ar/ambiente e ou refletida a 
partir de um objeto, assim como o próprio meio aquático 
provoca a atenuação/distorção da luz absorvida e refletida 
pelos objetos na cena. Isso faz com que a visibilidade da 
imagem subaquática torne algumas cores e detalhes dos objetos 
submersos indistinguíveis. Como resultado, a maioria das cores 
torna-se esmaecida e as imagens subaquáticas apresentam em 
geral baixo contraste. Este efeito é similar o encontrado em 
imagens de cenas ao ar-livre com a presença de neblina ou 
névoa. Porém, na imagem subaquática, existe o problema 
adicional de que a atenuação dos comprimentos de onda de luz 
é diferente e por isso as cores também sofrem distorções. Esses 
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efeitos podem ser observados na imagem da Fig. 1, que mostra 
uma cena subaquática com baixo contraste e predominância 
dos tons azuis. 

 

Figura 1 – Imagem de uma cena submarina mostrando as distorções 

provocadas pelas propriedades da água e das partículas em suspensão. 

 

III. REVISÃO CONCEITUAL 

Várias abordagens têm sido propostas na literatura para 
melhorar a visibilidade de imagens aquáticas com base em 
métodos baseados em modelos físicos [1]–[7]. Rizzi et al.[1] 
apresentaram um método de correção/equalização de cores não 
supervisionado considerando efeitos globais e locais 
simultaneamente. Schechner e Karpel [2], [3] analisaram os 
efeitos físicos de degradação visibilidade e propõem um 
algoritmo de recuperação de imagem baseado em um conjunto 
de imagens obtidas através de um polarizador ajustado para 
diferentes orientações. Trucco e Olmos-Antillon [7] 
conceberam um filtro de restauração da imagem pela 
simplificação do modelo de formação de imagem subaquática 
conhecida por Jaffe e McGlamery [8]. Entretanto, os métodos 
baseados em modelos físicos exigem grandes recursos 
computacionais e longos tempos de execução. 

Várias técnicas têm sido desenvolvidas para eliminar a 
turvação utilizando uma única imagem [9]–[12]. Esses métodos 
usam pré-suposições estatísticas sobre as propriedades de 
imagens naturais. Tan [9], introduziu um método automatizado 
para maximizar o contraste da imagem e desenvolveu uma 
função de custo no âmbito de Campos Randômicos de Markov 
(Markov Randon Fields). Fattal [10] apresentou um novo 
método de estimativa de transmissão da luz em cenas 
nebulosas em função de uma única imagem de entrada. Com 
base nessa estimativa, a luz difusa é eliminada para aumentar a 
visibilidade da cena e recuperar o contraste da cena livre de 
neblina. He et al. [11] introduziram o conceito de canal escuro 
que é uma pré-suposição estatística das imagens ao ar livre sem 
neblina que permite realizar uma inferência da profundidade da 
cena e com isso remover névoa de uma cena com utilização de 
uma única imagem entrada. Kratz e Nishino [12] modelaram o 
albedo e a profundidade da cena como duas camadas 
estatisticamente independentes e usaram Campos Randômicos 
de Markov para encontrar a imagem livre de névoa. 

Hung-Yu et al. [13] propõem um método eficiente e de 
baixa complexidade para melhoramento de imagem 
subaquática com base na pré-suposição do canal escuro 
formulado por He et al. [11]. A abordagem proposta contém 
alterações no procedimento formulado por He, que simplificam 

o cálculo tornando o método mais eficiente e é baseado em 
dois procedimentos principais. Inicialmente, o canal escuro é 
calculado para estimar a transmissão da luz no espaço de 
propagação, e o mapa de profundidade é gerado utilizando 
filtro de mediana. Para melhorar ainda mais a qualidade visual 
de imagem subaquática, um método de correção de cor é 
utilizado para aumentar o contraste da cor do objeto.  

A. Melhoria do contraste de Cores 

Conforme apresentado na revisão conceitual, as diferentes 
cores se propagam e são atenuadas de formas diferentes 
quando percorrem o meio aquático. Para superar esse 
problema, usualmente a maneira mais comum é a equalização 
dos canais RGB (Red, Green, Blue) independentemente, ou 
buscando uma compensação entre esses canais através de um 
valor médio para os três canais de modo a equilibrar a faixa 
dinâmica em cada um deles, conforme método apresentado por 
Iqbal et al. [14]. Para equalizar os valores RGB, o primeiro 
passo é calcular a média de cada componente de cor Rm, Gm e 
Bm conforme expressão apresentada abaixo em (1), (2) e (3): 

 𝑅𝑚 =
∑ ∑ 𝐼𝑅(𝑖,𝑗)𝑁

𝑗=1
𝑀
𝑖=1

𝑀×𝑁
 (1) 

 𝐺𝑚 =
∑ ∑ 𝐼𝐺(𝑖,𝑗)𝑁

𝑗=1
𝑀
𝑖=1

𝑀×𝑁
 (2) 

 𝐵𝑚 =
∑ ∑ 𝐼𝐵(𝑖,𝑗)𝑁

𝑗=1
𝑀
𝑖=1

𝑀×𝑁
 (3) 

Onde as dimensões das imagens observadas são definidas 
por M x N. As componentes R G e B são dadas pelas variáveis 
IR, IG e IB respectivamente. Como as imagens subaquáticas 
apresentam geralmente uma absorção maior em um dos 
comprimentos de onda é possível utilizar esse 
desbalanceamento para calcular os parâmetros necessários para 
compensar as diferenças na absorção no meio de transmissão.  

B. Eliminação da Luz difusa através do canal escuro 

O principal modelo para representação das distorções das 
imagens subaquáticas é dada em (4).  

 I(x) = J(x)t(x) + AC(1 − t(x)) (4) 

Neste modelo, I(x) é a imagem observada com a 
superposição de interferência dos vários fatores de distorção da 
imagem; J(x) é a imagem sem a influência dos fatores de 
distorção, isto é, a imagem ideal da radiação da cena. A função 
t(x) é o mapa de transmissão do sinal no ponto x, que está 
associado com a distância que o ponto se encontra do 
observador e modela a atenuação sofrida pela radiação no 
caminho entre o ponto observado e a o sensor da câmera. A 
variável A é a radiação de luz originada nas partículas 
dispersas no meio, e é responsável pela formação da névoa 
existente na imagem. A função de mapeamento 
t(x) da transmissão da luz é uma função de atenuação 
exponencial dada em (5), a seguir: 

 𝑡(𝑥) = 𝑒𝑥𝑝(−𝛽𝑑(𝑥) (5) 
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Basicamente, as diversas técnicas existentes buscam 
eliminar o termo A (névoa) pela estimativa do mapa de 
transmissão t. Recuperando-se t e A torna-se possível obter J 
livre das interferências. Deve-se notar que se trata de um 
problema de projeção espacial e, por isso mesmo, de difícil 
solução, onde normalmente são utilizados parâmetros como 
suposição para a derivação da imagem J(x) livre de 
interferências. Uma das abordagens para resolver a 
ambiguidade deste modelo é estimar um mapa de 
profundidades da cena e, a partir desta estimativa, calcular o 
mapa de transmissão, uma vez que ambos os valores estão 
correlacionados.  

Em He [11] a estimativa do mapa de profundidades é 
realizada utilizando como suposição estatística o conceito de 
canal escuro ou de escuridão (dark channel). Esse conceito tem 
por base o fato de que objetos coloridos em uma cena qualquer 
sempre terão um dos canais de cor RGB com valor se 
aproximando de zero, quando a transmissão da radiância dos 
objetos for livre de interferências do meio de transmissão. Por 
exemplo, um objeto totalmente vermelho puro, terá os canais G 
e B com valores próximos de nulo. Já em cenas onde existe a 
presença de interferência do meio de transmissão os valores 
tendem a se aproximar do branco, ou de tons de cinza, o que 
resulta em valores similares e não nulos para quaisquer dos 
canais RGB. Essa é a situação típica das imagens com forte 
presença de neblina e quanto mais distante o objeto do sensor 
ou observador, mais intensa é a interferência e 
consequentemente mais esbranquiçada é a imagem. Assim, o 
canal de escuridão fornece uma estimativa da profundidade da 
cena e, desta forma, permite inferir a função de transmissão 
t(x). O canal escuro é estimado pela expressão (6): 

  𝐽𝑒𝑠𝑐𝑢𝑟𝑜(𝑥) = 𝑚𝑖𝑛y∈Ω(x) (𝑚𝑖𝑛c∈{R,G,B}J
c(y))  (6) 

Na Eq. (6), J
c
  é o canal de cor em uma região Ω centrada 

em x. Em uma cena livre de interferências o valor de 
Jescuro → 0. Para obter o valor do mapa de transmissão t(x) é 
feita a suposição de um valor conhecido para luz ambiente A

C
, 

com os sobrescrito C definindo a contribuição de cada canal de 
cor. Esse valor pode ser obtido da própria imagem como será 
mostrado posteriormente. A expressão em (4) pode, então, ser 
normalizada como mostrado em (7). 

 
I(x)

AC =
J(x)t(x)

AC + (1 − t(x)) (7) 

Aplicando o operador do canal escuro em cada termo da 
equação (7) é possível eliminar o termo associado a J(x)t(x) já 
que o canal escuro tende a zero para imagens sem 
interferências de partículas no meio de transmissão. Assim, a 
equação se reduz a expressão mostrada na Eq. (8). 

 t̃(x) = 1 − miny∈Ω(x) (minc (
Ic(y)

Ac )) (8) 

Dessa forma, o valor da função de transmissão t̃(x) pode 
ser calculado, o que consequentemente permite a recuperação 
da função de J(x) a partir da Eq. (4), da forma como 
apresentado em (9). 

 𝐽(𝑥) =
𝐼(𝑥)−𝐴

  max(𝑡(𝑥),𝑡0)
+ 𝐴 (9) 

Na Eq. (9) o termo t0 aparece para limitar o valor de t(x) a 
um valor mínimo que garante algum valor de “névoa” 
usualmente presente nas imagens reais.  

He et al. [11] demonstram que a aplicação do canal escuro 
diretamente na imagem original resulta em uma imagem com 
artefatos por conta do mapa de transmissão não ser constante 
em uma vizinhança. Assim, um passo adicional de filtragem de 
tonalidades é proposto para minimizar os efeitos dessa 
suposição inicial. Apesar de apresentar um bom resultado final, 
este passo adicional acarreta uma grande carga de 
processamento, tornando o algoritmo muito lento e inadequado 
para processamento de sequências de vídeo em tempo real. 
Como forma de minimizar o tempo de processamento, Xu [6] 
propõe o emprego de filtragem bilateral ao invés da aplicação 
da filtragem de tonalidades. Em outra solução apresentada para 
esse problema, Yang [13] propõe a adoção da filtragem da 
mediana para determinação do canal escuro. Esta abordagem 
produz resultados similares com custo computacional muito 
menor. A Eq. (9) passa a ser representada como mostrado em 
(10):  

 �̃�(𝑥) = 1 − 𝑚𝑖𝑛𝑦∈Ω(𝑥) (𝑚𝑖𝑛𝑐 (
𝐼𝑐(𝑦)

𝐴𝑐 )) (10) 

C. Equalização de Histograma através do contraste limitado 

adaptativo (CLAHE) 

Um dos problemas com as imagens subaquáticas é a perda 
de contraste. A aplicação de técnicas globais de equalização de 
histograma, entretanto, raramente produz bons resultados no 
ambiente subaquático por conta das grandes variações locais de 
luminosidade. A equalização do histograma adaptativo 
aperfeiçoa o contraste em imagens de forma diferenciada das 
técnicas de equalização de histograma global, pois obtém os 
resultados calculando histogramas considerando sub-regiões da 
imagem. Neste estudo foi empregado o algoritmo conhecido 
como equalização de histograma adaptativo com contraste 
limitado (Contrast-limited adaptive histogram equalization – 
CLAHE) [15].  

A equalização do histograma global não produz bons 
resultados quando aplicada em uma imagem com distribuição 
luminosa espacialmente não homogênea, logo, para bons 
resultados é recomendado dividir a imagem de entrada em 
janelas. Na implementação realizada foi considerada a 
dimensão de 8x8 como padrão de janela. A utilização de blocos 
permite limitar a área de processamento e em caso de presença 
de ruídos é aplicado um contraste limitante. Todos os pixels 
que estiverem acima do valor do contraste limitante serão 
redistribuídos uniformemente antes da aplicação da 
equalização do histograma. Dessa forma minimiza-se o 
problema da saturação das intensidades de alguns pixels. 

IV. METODOLOGIA E EXPERIMENTOS 

Para possibilitar a avaliação dos modelos de iluminação 
subaquática e a correção dos seus efeitos, foi desenvolvido um 
aplicativo denominado Dehaze Tool. Este sistema foi 
implementado em C# (.NET) fazendo uso do framework 
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EmguCV que representa uma plataforma cruzada entre a 
linguagem C# e a linguagem C++, em outras palavras, o 
framework EmguCV, através dos conceitos de wrapping, 
fornece o acesso às funções do framework de processamento 
de imagens OpenCV diretamente no código gerenciado .NET. 
Os resultados do experimento como também o resultado da 
eliminação da luz difusa pode ser visualizado na Fig. 2, onde o 
aplicativo Dehaze Tool, implementado em .NET, permite obter 
uma imagem mais nítida e com a minimização da névoa 
existente na imagem original. Com a transformação é possível 
se perceber um aumento na saturação das cores. 

 

Figura 2 – Exemplo da eliminação da luz difusa. A imagem original de 
uma arraia, à esquerda, é sobreposta por uma névoa que após a aplicação da 
correção (dehaze) tem como resultante a imagem melhorada, à direita.  

A maioria dos modelos de correção de cor em imagens 
subaquáticas é voltada para ambientes marinhos. Nessas 
situações a luz azul apresenta uma predominância em relação 
às outras cores, que sofrem mais atenuação. Entretanto, no 
ambiente aquático fluvial, as características da água fazem com 
que a cor verde predomine e as imagens se caracterizam por 
uma “névoa” esverdeada. Assim, é necessário modificar os 
modelos existentes para compensar essa diferença. 
Considerando que as imagens fluviais possuem tons de verde 
predominantes, as Eq. 11 e 12 podem ser utilizadas para 
realizar a correção de contraste.  

 𝐼�̃�(𝑖, 𝑗) =
𝐺𝑚

𝑅𝑚
𝐼𝑅(𝑖, 𝑗), 

 𝐼�̃�(𝑖, 𝑗) =
𝐺𝑚

𝐵𝑚
𝐼𝐵(𝑖, 𝑗), 

Neste procedimento, o valor médio de intensidades do 
canal verde atua como um fator de escala para corrigir a 
atenuação maior que ocorre nos canais vermelho e verde. Após 
a aplicação desta correção as imagens voltam a apresentar uma 
coloração mais natural, como pode ser visto nas imagens da 
Fig. 3. 

De forma semelhante às técnicas citadas foi aplicada uma 
correção de cor com base na aplicação do CLAHE descrito 
anteriormente. O CLAHE ou equalização de histograma com 
contraste adaptativo foi aplicado em imagens influenciadas 
pela ausência de luz ou prejudicadas pela turbidez do meio 
subaquático. A utilização do CLAHE se mostrou eficiente para 
destacar detalhes através do realce de cores. 

 

 

Figura 3 – Aplicação de processamento para a correção dos tons 
predominantes de verde e supressão da “névoa” provocada pela absorção da 
luminosidade. 

A correção de cor utilizando o algoritmo CLAHE é 
realizada após a conversão do espaço RGB para LAB. Este 
modelo de representação de cores é caracterizado com três 
dimensões, sendo a primeira definida pelos valores de brilho e 
as demais pelos valores de cor e tonalidade. Com a imagem no 
formato LAB é realizada a aplicação do CLAHE na dimensão 
L do espaço com o objetivo de equalizar o histograma de uma 
imagem prejudicada pela ausência de luminosidade. Neste 
experimento foi adotada uma segmentação com blocos de 
dimensões 10x10. Após a equalização, a imagem em espaço 
LAB é retornada para o espaço RGB para permitir a 
visualização.  

V. DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos demonstram a importância da 
aplicação de algoritmos de melhoria de imagens subaquáticas. 
Entretanto, a aplicação desses algoritmos deve ser ponderada e 
configurada para ambientes e condições específicas, pois os 
resultados podem não ser os esperados quando aplicados sem 
cautela em qualquer imagem. Como exemplo, a aplicação dos 
algoritmos dehaze (correção baseada no canal escuro) e de 
correção do canal verde, mostrada na Fig. 4, que resulta em 
uma imagem com uma saturação excessiva. 

(a) (b) 

Figura 4 – (a) Imagem original subaquática. (b) Influência prejudicial da 
aplicação do algoritmo dehaze no qual a imagem resultante apresenta perda de 
detalhes. 

Assim, a aplicação do algoritmo dehaze promoveu perda 
em informação visual tendendo a prejudicar a aplicação 
posterior de algoritmos de análise de imagens. Quando 
corretamente aplicada, permite a remoção do espalhamento 
luminoso prejudicial, visualmente semelhante à neblina, 
melhorando a interpretação das imagens. Em geral a aplicação 
do algoritmo dehaze em imagens subaquáticas é notável 
quando a luminosidade média é relativamente alta. 

A definição de uma métrica objetiva para avaliação dos 
resultados obtidos é possível [16], ainda que difícil de ser 
realizada, já que a interpretação das cores e da nitidez dos 
detalhes das imagens é, em grande parte, subjetiva e 
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dependente do observador. Do mesmo modo, a utilização de 
imagens de referência, representando condições de aquisição 
específicas, é de difícil realização, pois não seria prático 
simular todas as condições naturais de operação. Assim, os 
resultados aqui apresentados servem como um guia prático 
para seleção dos principais algoritmos disponíveis para 
melhoria das imagens subaquáticas.  

Do ponto de vista de desempenho, a utilização da 
linguagem C# junto com o framework .NET impõe algumas 
limitações por ser uma linguagem gerenciada. A utilização de 
outras linguagens não gerenciadas, que não fazem controle da 
memória de forma automática, deve possibilitar um tempo 
inferior de processamento. O emprego de GPGPUs (General 
Purpose Graphics Processing Unit) para processamento 
também tende a diminuir o tempo de processamento. Como 
exemplo, a aplicação do Dehaze Tool nos experimentos 
realizados resultou um tempo de 815ms para o processamento 
de uma imagem com dimensões 715x519 pixels. Para a 
aplicação da correção do canal verde foi obtido um tempo 
médio de 9ms para uma imagem com dimensões de 380x300 
pixels, utilizando um notebook com processador Intel I7. 

A aplicação da correção do canal verde apresentou um 
desempenho melhor em comparação à aplicação do dehaze. 
Contudo, em geral, tanto o dehaze como a correção de cor 
devem ser aplicados em sequência para que se obtenham bons 
resultados e, portanto, os tempos de execução devem ser 
somados.  

(a) (b)

(c) (d) 

Fig. 5 – (a) Imagem original subaquática. (b) Aplicação do Dehaze (c) 

Aplicação da correção do canal verde (d) Aplicação do CLAHE em espaço 
LAB. 

Na Fig. 5 é mostrado um comparativo visual da aplicação 
dos algoritmos Dehaze, algoritmo de correção do canal verde e 
CLAHE em espaço LAB. É possível perceber que cada 
algoritmo apresenta um resultado, cuja interpretação de 
adequação é subjetiva e que pode ser considerado correto 
dependendo da aplicação. Por exemplo, na Fig. 5c a 
predominância dos tons verdes é menos pronunciada, o que 
pode ser necessário para analisar determinados elementos da 
imagem, mas na Fig. 5d a imagem apresenta um contraste mais 
intenso, permitindo perceber um maior número de detalhes da 
cena.  

VI. CONCLUSÃO 

Neste artigo foram discutidos alguns modelos de 
representação dos efeitos da propagação da luz em imagens 
subaquáticas. Estes modelos são utilizados para correção da 
atenuação de propagação dos diferentes comprimentos de onda 
da luz no meio aquático, bem como da atenuação global 
resultante das partículas suspensas no meio. Como a maioria 
dos modelos apresentados na literatura aborda o contexto de 
imagens marinhas, uma modificação das técnicas de 
processamento dos canais de cor, usualmente empregada, foi 
realizada para melhoramento de imagens subaquáticas fluviais, 
apresentando bons resultados visuais. Os testes realizados 
indicam que os modelos apresentam desempenho adequado 
para a maioria das aplicações, porém pequenas alterações 
devem ser realizadas quando são empregados em meio 
aquático fluvial. Os algoritmos têm um alto custo 
computacional e não são adequados para aplicações de tempo 
real, sendo este um campo de pesquisa a ser desenvolvido. Os 
algoritmos aplicados estão em fase de pesquisa e tendem a 
receber melhorias ao passo de novas descobertas. A 
disponibilidade de um método que permita avaliar de forma 
automática a qualidade dos resultados é importante, ficando 
para estudos futuros a concepção e aplicação de uma avaliação 
objetiva. 
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Abstract— This paper presents development strategies and 

algorithms tests to recognize azulejos’ patterns in façades of 

historical buildings, offering an image recognition tool for 

searching information (photos, texts, websites, documentaries) 

about every azulejo and their location. Since there's a big 

collection of azulejos, and there are many similarities between 

them, the possibility of acquiring such information automatically 

and quickly by taking a picture during a visit is of great 

importance, especially in touristic context. Azulejo's features 

were extracted using co-occurrence matrix and color percentage. 

Also, global positioning data (latitude and longitude) were used 

to increase the classification accuracy. Tests were performed 

using four machine learning algorithms (Decision Tree, Random 

Forest, Naïve Bayes, and KNN), taking into account images 

containing only azulejos and images containing azulejos and 

other elements, like doors, windows, walls, and others. 

Keywords— Image Regnition; Azulejos; Historical Heritage 

I.  INTRODUÇÃO 

O turismo é uma das atividades econômicas de grande 
importância em uma cidade [1], sendo que entre as várias 
modalidades de turismo, existem casos em que pessoas são 
motivadas a viajar para conhecer e vivenciar a cultura e a 
história de outras cidades [2]. Por outro ponto de vista, a 
preservação e popularização do patrimônio histórico e cultural 
de uma cidade também são relevantes para os próprios 
cidadãos. 

Mais especificamente a cidade de Belém do Pará (Brasil) 
possui diversos patrimônios e monumentos construídos em 
diversas épocas da história do Brasil. Um dos patrimônios que 
chama atenção é o acervo de azulejos, que foram fabricados e 
importados da Europa para decorar casarões e palacetes de 
pessoas importantes nos séculos XVIII, XIX e XX. A 
importação de azulejos foi impulsionada principalmente pelo 
ciclo da borracha na Amazônia e abertura dos portos 
brasileiros. 

Segundo Dias [3] em Belém existe uma diversidade 
expressiva de padrões azulejados. O IPHAN (Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) está produzindo um 
inventário contando com 418 azulejos históricos catalogados 
[4], como já foi realizado em outras cidades como São Luiz e 
Salvador. O acervo quando organizado temporalmente permite 

construir uma narrativa histórica da cidade contada a partir 
dessas peças. 

Essa narrativa histórica pode ser contada de maneira 
interativa com auxilio da tecnologia, uma vez que, o turista do 
século XXI é caracterizado cada vez mais pelo uso de 
dispositivos móveis para realizar suas atividades de exploração 
e descoberta da história de uma cidade [5], [6], [7], [8].  

Neste contexto, este artigo apresenta estudos que fazem 
parte de um projeto de Realidade Aumentada Móvel que tem 
como objetivo auxiliar o turista a descobrir o acervo de 
azulejos de uma cidade de forma fácil e inovadora. 

Em função das similaridades dos azulejos, identificar, 
localizar e ir até o local dos azulejos pode ser uma tarefa difícil, 
sendo assim, não é aconselhável deixar essas tarefas a cargo do 
turista. Assim, este trabalho visa o desenvolvimento de uma 
forma automatizada de reconhecer azulejos dado uma foto e/ou 
coordenadas geográficas. A função de reconhecimento 
facilitará o acesso aos conteúdos relacionados ao azulejo e 
prédio histórico que está sendo visitado. 

Para realização do reconhecimento desses azulejos foram 
utilizadas técnicas de aprendizado de máquina e visão 
computacional. Os testes foram realizados com imagens que 
continham somente azulejos (870 imagens) e com imagens que 
continham azulejos e outros elementos, como portas, janelas, e 
paredes (191 imagens), sendo que ambas as bases continham 
12 tipos de azulejos. Por fim, são apresentados os resultados de 
testes com quatro técnicas de aprendizado de máquina, assim 
como, a utilização de coordenadas geográficas, visão 
computacional e a combinação de ambas. Os resultados 
mostram que a utilização combinada de algoritmos de visão 
computacional mais posição geográfica gera melhores 
resultados. 

A Seção II descreve alguns trabalhos que usam matriz de 
co-ocorrência para tarefas de reconhecimento de padrões e 
descreve brevemente os classificadores utilizados. A Seção III 
explica como foi desenvolvido o reconhecedor de azulejos. A 
Seção IV mostra os resultados dos testes para cada estratégia 
adotada. E por fim, na Seção V são apresentadas as conclusões 
e trabalhos futuros.  
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II. BACKGROUND TEÓRICO 

Esta seção descreve alguns trabalhos e técnicas utilizados 
no desenvolvimento da solução proposta neste estudo. 
Inicialmente são apresentados alguns trabalhos que realizaram 
o reconhecimento de imagens que contêm padrões texturizados 
e em seguida alguns algoritmos utilizados para classificar esses 
padrões. 

A. Trabalhos Relacionados 

O trabalho de Bianconi et al. [9] compara métodos de 
extração de características de imagens e algoritmos de 
aprendizado de máquina para classificação de ladrilhos de 
granito. As comparações feitas entre os métodos de extração de 
características foram realizadas combinando cores e texturas e 
somente com texturas de forma isolada. A classificação da 
imagem utilizando características de cores e texturas foi mais 
eficiente que utilizando somente texturas. 

No presente trabalho, os azulejos possuem um padrão de 
cores ainda mais rico que os ladrilhos de granito utilizados por 
Bianconi et al. [9], portanto a extração de características 
presente neste trabalho utiliza cores combinadas com padrões 
de textura em escala de cinza. 

Yang et al. [10] desenvolveram uma interface para pessoas 
cegas identificarem padrões e cores de roupas, através de 
comandos de voz e a câmera de um dispositivo móvel. Esse 
trabalho mostra que a combinação de características obtém 
bons resultados. Azulejos também apresentam padrões 
diversificados, mas não serão identificados azulejos que não 
formam padrões texturizados (e.g. painéis azulejados). 
Entretanto, as fotos de azulejos podem ter variações de 
iluminação, posicionamento e a presença de outros elementos 
de fachadas de prédios que não são azulejos. 

Entre várias técnicas existentes para classificação de 
imagens baseada em textura, uma que merece destaque é a 
matriz de co-ocorrência em imagens em escala de cinza. 
Estudos mostram que a matriz de co-ocorrência é eficiente para 
essa tarefa [11], [12], [13]. Sendo assim, este trabalho utiliza 
esta técnica para classificação dos azulejos de padrão 
texturizado. 

B. Técnicas de Aprendizado de Máquina 

Esta subseção apresenta os algoritmos de aprendizagem de 
máquina utilizados neste trabalho. Foram escolhidas as técnicas 
que não dependem amplamente de muitos parâmetros e que 
possuem estratégias divergentes. 

1) Árvore de decisão 

É um algoritmo muito utilizado para classificação e 
regressão, que utiliza uma estrutura de árvore formada por 
vários testes baseados nos atributos dos dados de entrada, onde 
o resultado de cada teste define qual será o próximo nó 
descendente [14]. Cada nó da árvore corresponde a um teste de 
uma das propriedades e os galhos dos nós são rotulados com 
possíveis valores dos resultados de cada teste. Cada nó folha da 
árvore é associado a uma possível classe. 

Por meio desse método é possível resolver problemas com 
várias entradas e pode-se aumentar a confiabilidade dos 

modelos através de testes estatísticos, porém apresenta 
instabilidade no sentido de que uma pequena mudança nos 
dados de entrada pode resultar em uma árvore completamente 
diferente. 

2) Random Forest 

É uma combinação de árvores de decisão, geradas a partir 
de subconjuntos aleatórios de entradas [15]. Diferente das 
árvores de decisão que utilizam uma única árvore profunda, a 
Random Forest agrega o resultado de várias árvores pequenas 
que podem possuir características diferentes. Os dados de 
entrada são classificados por cada árvore, e, por fim, a classe 
mais votada é escolhida. 

Esse método produz classificadores altamente precisos e é 
mais estável que uma árvore de decisão, pois evita overfitting 
(se especializar em demasia na base de treino) e possui um 
maior poder de previsão. 

3) Naive Bayes 

É um método de classificação baseado no teorema 
Bayesiano, que calcula a probabilidade da ocorrência de um 
evento A, dado que ocorreu o evento B [16]. O Naive Bayes 
parte do pressuposto de que os atributos são mutuamente 
independentes. E, apesar de ser um pressuposto geralmente 
falso, na prática, o Naive Bayes apresenta um bom 
desempenho. É um algoritmo de fácil implementação e produz 
bons resultados com uma pequena quantidade de dados. 

4) KNN (k-Nearest Neighbors) 

É um método de classificação que armazena os dados de 
treinamento e, quando classifica um novo padrão, os dados de 
entrada são comparados com os padrões armazenados, 
selecionando um número k (escolhido pelo usuário) de padrões 
mais próximos [17]. Os dados de entrada são classificados de 
acordo com a classe mais frequente entre esses k vizinhos mais 
próximos. 

O processo de treinamento desse algoritmo baseia-se em 
armazenar vetores de características e rótulos das imagens de 
treinamento, por isso é bem simples. Porém, possui baixa 
eficiência por ter que comparar os dados de entrada com todo o 
registro do conjunto de treinamento, e o desempenho é 
extremamente dependente da escolha da base de treino, da 
função comparativa e do tamanho do k. 

III. APLICAÇÃO 

O reconhecimento de azulejos de padrão texturizado em 
uma determinada imagem foi desenvolvido em etapas, 
principalmente para avaliar diferentes estratégias de 
implementação. Uma visão geral das etapas presentes no 
reconhecimento é apresentada na Fig. 1. 

O OpenCV [18] foi a biblioteca escolhida para o 
desenvolvimento das fases de seleção de filtros, seleção de 
pontos de interesse e extração de características. A 
classificação foi realizada utilizando o software Weka [19], a 
partir das características extraídas das imagens, utilizando os 
algoritmos apresentados na seção II.B. As subseções a seguir 
mostram a preparação das bases de treinamento, o pré-
processamento das imagens através da escolha de filtros, 
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seleção de pontos de interesse e extração de características das 
imagens. 

 

Fig. 1. Visão geral das etapas do reconhecimento de azulejos de padrão. 

A. Preparação 

Duas abordagens foram feitas na criação das bases de 
imagens para reconhecimento. Uma base de imagens foi criada 
utilizando 191 imagens capturadas por três smartphones 
diferentes, com iluminação natural. Foram escolhidos 16 
casarões históricos que possuem azulejos em suas fachadas e 
interiores (quando público). Essa base de imagens contém tanto 
azulejos quanto outros elementos, como paredes, janelas, 
portas, e outros, como podem ser vistos na Fig. 2 (A). 

 
(A) (B) 

Fig. 2. Exemplo de duas imagens representando as duas bases de teste. (A) 
Imagem contendo azulejos e outros elemento, como portas e janelas. (B) 

Imagem contendo somente azulejos. 

Uma segunda base de imagens foi criada, com 870 
imagens, que são janelas recortadas da base de 191 imagens. 
Essa base de imagens cortadas contém somente azulejos, como 
mostra a Fig. 2 (B). 

A seleção de pontos de interesse foi realizada de duas 
maneiras. A primeira e mais simples seleciona pontos 
igualmente espaçados na imagem para extrair características da 
imagem como um todo. A segunda encontra pontos de 
interesse utilizando o algoritmo FAST [20]. Como o FAST tem 

o objetivo de encontrar cantos, esse algoritmo pode selecionar 
pontos da imagem de modo a deixar superfícies lisas de fora da 
extração de características. 

Uma vez que o reconhecimento será adicionado a uma 
ferramenta de realidade aumentada para dispositivos móveis, 
alguns recursos presentes nesses dispositivos podem ser 
utilizados para auxiliar o reconhecimento de azulejos. No caso 
foi utilizado o GPS (Global Positioning System).  

Neste trabalho também foram utilizados dados de GPS 
gerados a partir da localização geográfica (latitude e longitude) 
de cada prédio histórico. Os dados de GPS foram gerados a 
partir de um ponto sendo adicionado um erro aleatório (linear) 
de, no máximo, 10 metros de distância da posição original. 

O reconhecimento de azulejos foi avaliado através de sete 
bases de dados no total, sendo adotada uma estratégia diferente 
em cada uma. Essas sete bases foram submetidas aos mesmos 
algoritmos de aprendizagem de máquina, com os mesmos 
parâmetros. A seguir são listadas as bases e em negrito está o 
nome que será utilizado como referência no resto do artigo. 

 Base com fotos que não contém somente azulejos e 
pontos de interesse igualmente espaçados- Features 

 Base anterior adicionada de localização (latitude e 
longitude)– Features + GPS 

 Base com fotos que não contém somente azulejos e 
utilização do FAST para pontos de interesse– Features 

(FAST) 

 Base anterior adicionada de localização (latitude e 
longitude) – Features+ GPS (FAST) 

 Base de fotos que contém somente azulejos e pontos de 
interesse igualmente espaçados – Features (Azulejos) 

 Base anterior adicionada de localização (latitude e 
longitude) – Features + GPS (Azulejos) 

 Base contendo apenas a localização - GPS 

B. Seleção de Filtros e de Pontos de Interesse 

Em uma das etapas da construção do sistema de teste foi 
avaliada a necessidade de extrair características da imagem 
excluindo o máximo de objetos indesejados presentes nas 
imagens. Como no caso das imagens que continham tanto 
azulejos, quanto outros elementos (e.g. portas, paredes e 
janelas). 

Para tanto, observou-se que esses elementos indesejados 
geralmente possuem uma aparência mais lisa quando 
comparados aos azulejos (que possuem uma maior quantidade 
de bordas e cantos). Sendo assim, foi utilizado o algoritmo 
FAST para encontrar cantos nas imagens e dois algoritmos de 
suavização para evitar que ruídos sejam identificados 
erroneamente. 

Os filtros de suavização utilizados foram: o filtro de 
mediana para eliminar pequenos pontos que poderiam aparecer 
nessas superfícies lisas e o filtro gaussiano que é uma 
suavização mais gradual, de modo a contribuir para que as 
superfícies lisas não tenham uma troca brusca de intensidade. 

125

Proceedings of XII Workshop de Visão Computacional - November 09th-11th, 2016



A seleção dos parâmetros dos filtros foi feita com base na 
saída do algoritmo FAST. Os parâmetros do filtro foram 
configurados inicialmente como 9 para o tamanho da janela, e 
7 como desvio padrão do filtro gaussiano. Caso a saída do 
FAST encontrasse poucos cantos (em relação ao tamanho da 
imagem) os filtros eram aplicados novamente (na imagem sem 
filtro) só que com os parâmetros decrementados de 2. Isso é 
repetido até que o número de cantos encontrados seja maior 
que um valor de threshold (foi utilizado o menor tamanho da 
imagem) ou até que os parâmetros do algoritmo fiquem iguais 
a 1, o que significa que nenhum filtro será aplicado na imagem. 

Os pontos de interesse identificados pelo algoritmo FAST 
são passados para a etapa de extração de características. Sendo 
que a abordagem que não utiliza o FAST apenas seleciona 
pontos igualmente espaçados na imagem e passa para a 
próxima etapa. A Fig. 3 mostra a importância da utilização do 
algoritmo FAST nas fotos que não contêm somente azulejos. 

 
(A) (B) 

Fig. 3. Comparação entre a obtenção de pontos de interesse igualmente 
espaçados (B) e pontos obtidos pelo FAST (A) em imagens que não contêm 

somente azulejos. 

A Fig. 3 (A) mostra que os pontos de onde são extraídas as 
características estão concentrados majoritariamente onde tem 
somente azulejos, enquanto que a Fig. 3 (B) mostra a extração 
de pixels igualmente espaçados, deixando boa parte do que não 
é azulejo entrar na etapa de extração de características. 

C. Extração de características 

Após a etapa de seleção de pontos de interesse inicia-se a 
etapa de extração de características desses pontos. Essa etapa 
funciona independentemente da estratégia adotada na etapa 
anterior, ou seja, independe se os pontos foram extraídos com o 
FAST ou se são pontos igualmente espaçados na imagem. 

Com base na literatura, foi selecionada a técnica matriz de 
co-ocorrência, uma vez que esta obteve bons resultados para 
classificar texturas padronizadas [9] [11] [12] [13]. Essa 
estratégia foi adotada para classificação dos azulejos de textura 
(uma ou mais peças são repetidas ao longo da fachada do 
prédio formando uma textura), adicionalmente foi utilizada a 
porcentagem de cores, já que esta se mostrou eficaz em [9] e os 
azulejos são peças que possuem uma boa variedade de cores. 

1) Matriz de Co-ocorrência 

A matriz foi montada a partir dos pontos selecionados na 
etapa anterior. A imagem utilizada é convertida para escala de 
cinza e simplificada para 16 níveis de cinza ao invés de 256. 
Para cada ponto selecionado na etapa anterior são 
contabilizados na matriz de co-ocorrência o nível desse pixel 

em relação a oito pixels, com raio de 7 pixels de distância em 
ângulos igualmente espaçados de 45° graus, conforme 
mostrado na Fig. 4. Contar a co-ocorrência de um pixel 
cobrindo 360° faz com que essa métrica se torne invariante à 
rotação [21] [22]. 

 

Fig. 4. Representação gráfica dos pontos contabilizados na Matriz de co-

ocorrência. 

Depois de contabilizada a co-ocorrência de todos os pixels 
em relação aos seus oito vizinhos (Fig. 4) a matriz de co-
ocorrência é normalizada para que os valores sejam 
independentes do tamanho da imagem, tornando a técnica 
invariante à escala. Então, são extraídas algumas métricas 
dessa matriz para construir um vetor de características da 
imagem. As métricas são: homogeneidade, dissimilaridade, 
energia, correlação, entropia e contraste. 

2) Porcentagem de cores 

Para contabilizar a porcentagem de cores presentes na 
imagem foram utilizados os pontos gerados na etapa anterior 
para selecionar uma sequência de janelas da imagem com 
centro nestes pontos. Ou seja, para cada ponto (x,y) foi 
selecionada uma janela da imagem com canto superior 
esquerdo sendo (x-(tamanho/2), y-(tamanho/2)) e canto 
inferior direito (x+(tamanho/2)), y+(tamanho/2)). A janela 
utilizada neste trabalho tem tamanho de 15x15 pixels. 

Para contabilizar as cores, a imagem foi convertida de BGR 
(padrão do OpenCV) para HSL. As cores são contabilizadas 
em um vetor que contém as seguintes informações: 
porcentagem das cores (vermelho, amarelo, verde, ciano, azul, 
magenta); porcentagem das não cores (preto, branco e cinza); e 
a proporção entre cor e não cor. As cores e não cores são 
contabilizadas apenas para os pixels dentro das janelas 
selecionadas. 

Para cada pixel foi feita a seguinte verificação: se o valor de 
L for menor que 64 então o pixel é preto, senão se L é maior 
que 191 então o pixel é branco. Caso contrário, verifica-se a 
camada S que se for menor que 75 então o pixel é cinza. Caso 
contrário, verifica-se a formula (1) para a camada H tendo 
como saída um número N que representa as cores: 
[vermelho=0, amarelo=1, verde=2, ciano=3, azul=4, 
magenta=5]. 
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(1) 

O vetor de cores é concatenado com vetor gerado pela 
matriz de co-ocorrência. Essa etapa retorna um vetor de 
características da imagem que será utilizado pelos algoritmos 
de classificação na próxima etapa. Então, essa etapa gera esse 
vetor de características e sabe-se previamente as classes de 
cada um desses vetores. Foram utilizados doze tipos diferentes 
de azulejos, sendo esses as classes. 

D. Treinamento e Validação 

Para cada uma das bases descritas na fase de preparação foi 
criado (utilizando OpenCV) um arquivo do tipo arff, que é 
específico para utilização no software Weka, contendo os 
vetores de características extraídos das imagens. Foram 
utilizados os valores padrões do Weka para os parâmetros dos 
algoritmos. 

A fase de treinamento foi realizada utilizando a validação 
cruzada com 10 dobras (folds) para todas as bases. Os 
parâmetros utilizados em cada uma das técnicas são descritos a 
seguir e a Tabela I mostra os parâmetros utilizados. 

1)  Árvore de Decisão (J48): Os principais parâmetros 
abordados nesse classificador foram o C e o M. O C representa 
o fator de confiança que é usado para podar a árvore, quanto 
menor o fator de confidência mais podagens são feitas. O 
parâmetro M é o número mínimo de instâncias por folha, isto é, 
a quantidade mínima de separação dos dados por ramificação. 

2)  KNN: o parâmetro mais importante neste algoritmo é o 
K. O K define o número de vizinhos a serem selecionados. O W 
define um limiar para o número de instâncias na base de treino. 
E o A define a forma de calcular os vizinhos mais próximos. 
Neste caso, foi utilizada uma busca linear empregando a 
distância euclidiana. 

3)  Naives Bayes: Por se tratar de um classificador que 
trabalha essencialmente na estimativa de probabilidades 
baseadas no conjunto de treino, os parâmetros disponíveis são 
relativos principalmente aos atributos da base e não ao cálculo 
das estimativas em si. 

4)  Random Forest: O principal parâmetro a ser 
considerado para o Random Forest é o I, que define o número 
de árvores a serem geradas. Em geral, a acurácia é diretamente 
proporcional ao número de árvores geradas. No entanto, a 
partir de certo ponto, o aumento do I não interfere tanto na 
acurácia, onde a acurácia tende a convergir a um determinado 
valor. 

Tabela I PARÂMETROS UTILIZADOS NA ETAPA DE TREINAMENTO DOS 

ALGORITMOS DE APRENDIZAGEM DE MÁQUINA. 

Classificador Parâmetro Valor adotado 

J48 
C 0.25 

M 2 
KNN K 1 

Random Forest I 100  
 

IV. RESULTADOS 

A última etapa do reconhecedor é classificar os azulejos. O 
treinamento dos classificadores utilizando as sete bases, 
descritas na seção III.A, e os algoritmos descritos na seção 
II.B. 

A métrica utilizada para avaliar a precisão dos 
classificadores foi o F-measure [23] que é uma medida que vai 
de 0 a 1 calculada pela média harmônica ponderada entre 
precision (número de classificações corretas para a classe 
positiva divido por todas as classificações dadas como 
positivo) e recall (número de classificações corretas para a 
classe positiva dividido pelo número de classes positivas), 
conforme (2). 

         
(2) 

A F-measure é uma medida muito utilizada para comparar 
resultados de testes porque leva em consideração tanto o 
percentual de verdadeiros positivos, quanto o percentual de 
verdadeiros negativos. Como esta medida é utilizada para 
classificações binárias, foi utilizada a média das medidas 
individuais de cada classe (um contra todos). Os resultados do 
treinamento foram divididos em duas tabelas, sendo que a 
Tabela II mostra os resultados para as imagens que não contêm 
somente azulejos e a Tabela III mostra os resultados para as 
imagens que contêm somente azulejos. 

Tabela II RESULTADOS DA EXTRAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS E/OU 

LOCALIZAÇÃO PARA CADA ALGORITMO DE CLASSIFICAÇÃO UTILIZADO, COM 

IMAGENS QUE NÃO CONTÊM SOMENTE AZULEJOS. 

Imagens que não contêm somente azulejos 

 J48 KNN Naive 

Bayes 

Random 

Forest 

Features 0,738 0,787 0,764 0,835 

Features + GPS 0,91 0,893 0,958 0,974 

GPS 0,95 0,944 0,951 0,947 

Features 

(FAST) 

0,717 0,847 0,808 0,863 

Features + GPS 

(FAST) 

0,942 0,916 0,935 0,984 

Tabela III RESULTADOS DA EXTRAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS E/OU 

LOCALIZAÇÃO PARA CADA ALGORITMO DE CLASSIFICAÇÃO UTILIZADO, COM 

IMAGENS QUE CONTÉM SOMENTE AZULEJOS. 

Somente Azulejos 

 J48 KNN Naive 

Bayes 

Random 

Forest 

Features 

(Azulejos) 
0,817 0,869 0,778 0,895 

GPS 0,95 0,944 0,951 0,943 

Features + 

GPS (Azulejos) 
0,982 0,935 0,964 0,985 

 

Na Tabela II o melhor resultado foi encontrado na 
combinação de características extraídas da imagem e 
localização, com pontos de interesse identificados pelo FAST 
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(resultado marcado de negrito). Usar o FAST como base para 
essa extração de características permitiu retirar do 
reconhecimento dados provenientes de elementos não 
desejados, como portas e janelas, que dificultam a classificação 
correta dos padrões azulejados. 

O melhor resultado encontrado na Tabela III também foi 
obtido pela união de características extraídas das imagens e da 
localização geográfica do usuário. Apesar da precisão da 
utilização isolada das coordenadas geográficas terem bons 
resultados, vale ressaltar que estes testes foram realizados com 
uma parte reduzida do acervo de azulejos, e que em muitos 
casos existem azulejos bem próximos de outros em que os 
erros gerados pelo GPS podem ser maiores quando a base for 
estendida. 

Em ambos os casos, somente azulejos ou não, o algoritmo 
Random Forest apresentou o melhor resultado na maioria dos 
casos, sendo considerado como um potencial algoritmo para se 
utilizar na fase de produção da ferramenta. 

V. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Este trabalho apresentou algumas estratégias adotadas para 
classificar azulejos de uma cidade, mostrando resultados de 
diferentes bases, estratégias de reconhecimento e algoritmos de 
aprendizado de máquina. 

Os resultados mostraram que é relevante a utilização 
combinada de técnicas de visão computacional e sensores para 
o problema de classificação de muitas classes (que é o caso de 
azulejos). Apesar da utilização isolada do GPS ter obtido bons 
resultados, essa precisão pode cair com o crescimento da base 
de dados, especialmente porque existem muitos prédios 
vizinhos com azulejos diferentes. A comparação combinada 
com GPS foi realizada principalmente pela possibilidade de 
disponibilizar essa função para um aplicativo voltado para 
dispositivos móveis. 

Ao combinar GPS e técnicas de visão computacional torna-
se possível classificar azulejos diferentes em localidades 
próximas (prédios vizinhos), assim como classificar azulejos 
iguais em lugares diferentes. Ambos os casos são os pontos 
fracos da utilização isolada GPS e visão computacional 
respectivamente. 

Esses resultados são positivos em relação ao 
reconhecimento preciso de azulejos e pode ser uma ferramenta 
útil para recuperar informações (histórias, textos, websites, 
imagens) sobre o acervo em uma visitação in loco. Esta 
ferramenta pode ser disponibilizada tanto de forma embutida 
no smartphone, quanto em forma de serviço na web. 

Como trabalhos futuros destaca-se o desenvolvimento 
dessa ferramenta em uma aplicação de realidade aumentada 
móvel, permitindo a apreciação do público geral; avaliação de 
técnicas de segmentação baseada na resposta desta ferramenta; 
e a avaliação de possíveis aplicações que a classificação e 
segmentação podem gerar, como por exemplo, estimar o grau 
de degradação do patrimônio de azulejos, denúncia 
automatizada de furtos, entre outros. 
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Abstract—Sexual exploitation of children is without a doubt
one of the most heinous crimes in modern society, prompting
us to the need of responding firmly with the development and
implementation of strict laws as well as the development of
efficient and effective means to detect such activities. In this
article, we propose an initial solution to the problem of child
pornography detection in digital images aiming at assisting law-
enforcement agents on investigating criminal activities related
to the generation and distribution of this type of content.
Our solution relies upon a two-tier representation of image
features calculated through the concept of visual dictionaries with
distance-preserving properties of low-level features enabled by
the recently proposed BossaNova formalism. We validate it with
thousands of images of real-world apprehensions of the Brazilian
Federal Police. The results, although still far from solving the
problem, show that this solution is promising.

I. INTRODUÇÃO

Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNI-
CEF)1, a cada 15 segundos, uma criança é abusada no mundo
e, a cada 8 minutos, uma criança é abusada sexualmente no
Brasil. Crianças estão em situação de risco devido à produção,
exibição, distribuição e consumo de pornografia infantil.

A questão do que vem a constituir pornografia infantil é um
problema em si. Os conceitos de criança e pornografia diferem
de paı́s para paı́s e referenciam convicções morais, culturais,
sexuais, sociais e religiosas que nem sempre se traduzem nas
respectivas legislações [1].

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
11.829/20082), em seu art. 1o, preceitua que produzir, repro-
duzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar — por qualquer
meio — cena de sexo explı́cito ou pornográfica envolvendo
criança, ou adolescente, constitui crime.

Assim, para combater a exploração da criança em materiais
pornográficos, a detecção automática de conteúdo de forma
inteligente e contı́nua é primordial. Tipicamente, as soluções
encontradas na literatura para a detecção automática de porno-
grafia infantil são baseadas em: (1) comparação de assinaturas
únicas (hash) dos arquivos [2–6]; (2) detecção de pele [2, 7];
(3) identificação de partes do corpo humano (por exemplo,
faces, genitais) [2, 8]; e (4) extração de caracterı́sticas locais
e modelos Sacolas de Palavras Visuais [9–11].

1http://www.unicef.org/brazil
2http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2007-2010/2008/lei/l11829.htm

Claramente, abordagens baseadas em (1) funcionam apenas
para conteúdos com poucas modificações (dado que modi-
ficações mais complexas podem destruir a assinatura do objeto
multimı́dia compartilhado) e necessitam que haja denúncia
por parte de algum interessado apontando certo conteúdo
como criminoso (e.g., ferramentas de denúncia de conteúdo
impróprio em redes sociais). Abordagens baseadas em (2) na-
turalmente sofrem com o alto número de falsos positivos uma
vez que há um grande fosso semântico entre o conceito de
exposição de pele e a extrapolação de que isso está diretamente
ligado à pornografia infantil. Complementarmente, abordagens
baseadas em (3) não são eficazes quando não se tem exposição
explı́cita de órgãos genitais ou da face, por exemplo. Nesse
sentido, várias pesquisas têm sido feitas na direção (4) e esse
artigo também vai ao encontro de tais abordagens.

Nesse contexto, nesse artigo apresentamos uma solução
automática multi-nı́vel para detecção de pornografia infan-
til em imagens digitais baseada no modelo de sacolas de
palavras visuais. No primeiro nı́vel, codificamos as prin-
cipais informações presentes em uma imagem de entrada
utilizando o conceito de descritores locais de baixo nı́vel.
Para isso, lançamos mão do descritor Speeded-Up Robust
Features (SURF) [12]. Em seguida, mapeamos tais descritores
de baixo nı́vel em uma representação de médio nı́vel utilizando
o conceito de dicionários visuais mas com a preservação do
conceito de distância entre as caracterı́sticas de baixo nı́vel
mapeadas. Para isso, empregamos a técnica BossaNova [13].
Finalmente, os conceitos representados no médio nı́vel são
capturados em uma representação semântica mais sofisticada
(alto nı́vel) para o conceito pornografia infantil vs. não porno-
grafia infantil. Esse último passo é implementado a partir de
um classificador de padrões baseado em máquinas de vetores
de suporte. As principais diferenças com outros trabalhos
utilizando modelos de sacolas de palavras estão no fato de
que todas as outras abordagens utilizam apenas o pipeline
clássico (descrição de baixo nı́vel e criação do dicionário
sem preservação de distância), os códigos-fontes não estão
diretamente disponı́veis, além do fato de que suas validações
são, normalmente, limitadas a poucos exemplos e não casos
reais de apreensão. Diferentemente, nesse artigo utilizamos
casos reais de apreensões da Polı́cia Federal do Brasil bem
como propomos uma solução automática, em multi-nı́vel, de
código aberto.
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Dentre as principais contribuições deste trabalho, destacam-
se a representação com preservação de distância nas carac-
terı́sticas de baixo nı́vel, que conferem uma representação mais
robusta no médio nı́vel, bem como a avaliação consistente
em um conjunto de imagens real em parceria com a Polı́cia
Federal do Brasil contendo dezenas de milhares de imagens.

Este trabalho está organizado como segue: na Seção II são
descritos os trabalhos relacionados; na Seção III é apresentada
a solução proposta; na Seção IV são discutidos os resultados
experimentais; por fim, as conclusões e trabalhos futuros são
apresentados na Seção V.

II. REVISÃO DA LITERATURA

Diversas abordagens foram propostas na literatura para
detecção de imagens de pornografia infantil, algumas focadas
diretamente no conteúdo das imagens e outras baseadas em
informações associadas tais como textos, legendas e nomes
de arquivos.

A abordagem textual busca identificar conteúdo por-
nográfico infantil através das palavras utilizadas na nomen-
clatura dos arquivos [2, 14], e nas descrições textuais neles
contidas [15]. Claramente, as abordagens baseadas em texto
não são apropriadas, uma vez que palavras inofensivas podem
estar maliciosamente associadas a conteúdos impróprios [16].

Outro conjunto de técnicas explorado na literatura con-
siste na extração de assinaturas únicas (hash) de imagens de
pornografia infantil [4]. Bancos de dados de assinaturas são
utilizados pelas principais ferramentas forenses de análise de
mı́dias (e.g. FTK3, EnCase4, Microsoft PhotoDNA [3]), e pelas
ferramentas de monitoramento de redes ponto-a-ponto (e.g.
EspiaMule [5], RoundUp [6]). Um problema evidente com es-
sas técnicas está na busca por assinaturas exatas (i.e., imagens
já registradas nos bancos de dados), o que impede a detecção
de uma imagem que nunca foi analisada anteriormente. Algu-
mas extensões para comparação aproximada foram propostas
mas, ainda assim, alterações no objeto digital muitas vezes
podem gerar uma assinatura hash completamente diferente.

As abordagens mais promissoras para detecção de porno-
grafia infantil são baseadas no conteúdo visual das imagens.
A maioria dos trabalhos encontrados na literatura, no entanto,
propõe técnicas de detecção de pele para filtragem (ou pré-
filtragem) de contéudo pornográfico infantil [2, 8, 11, 17].
Isto se dá pelo fato de que a propriedade mais intuitiva em
imagens de pornografia infantil é a grande fração de pixels
relacionados à pele humana [18]. Apesar disso, essas aborda-
gens geralmente têm como desvantagem a alta taxa de falsos
positivos, dado que imagens com grandes áreas de exposição
de pele não significam necessariamente conteúdo pornográfico
infantil (por exemplo, imagens com pessoas usando roupas de
banho, imagens relacionadas a esportes). Além disso, e mais
importante, imagens de pornografia infantil podem apresentar
pequenas áreas de exposição de pele.

Para contornar estes problemas, Ulges & Stahl [9] propu-
seram um método baseado no modelo Sacolas de Palavras
Visuais (BoVW, do inglês Bag of Visual Words) [19], que

3http://accessdata.com/solutions/digital-forensics/forensic-toolkit-ftk
4https://www.guidancesoftware.com/encase-forensic

surgiu como uma das abordagens mais promissoras para a
classificação de imagens (ver Seção III). Para detectar porno-
grafia infantil em imagens, os autores utilizaram coeficientes
de baixa frequência da transformada discreta do cosseno como
descritores locais, e Máquinas de Vetores de Suporte (SVM, do
inglês Support Vector Machines) para a classificação. Apesar
do método apresentar resultados melhores do que a técnica
de detecção de pele, a taxa de erro para classificação de
pornografia infantil foi de 24.0%.

Carvalho [10] apresentou uma análise comparativa de des-
critores locais — para o modelo BoVW — na classificação de
conteúdo pornográfico e pornográfico infantil. Foram avaliados
os descritores SIFT, OpponentSIFT e WSIFT, em conjunto
com o classificador Naı̈ve Bayes. Segundo o autor, para a
comparação de imagens de pornografia feminina vs. porno-
grafia infantil feminina, o melhor resultado foi obtido com
o descritor OpponentSIFT (taxa de erro de 26%). Os experi-
mentos, entretanto, foram realizados em um conjunto de dados
com apenas 400 imagens.

Outro trabalho que merece destaque na literatura é o de
Schulze et al. [11]. Em tal trabalho, os autores utilizam a
fusão de diferentes caracterı́sticas multimodais. A descrição
do conteúdo visual de imagens e frames de vı́deo é reali-
zada com a extração de quatro caracterı́sticas de baixo nı́vel
(correlogramas de cores, caracterı́sticas de pele, pirâmides
visuais e palavras visuais) e uma caracterı́stica de médio
nı́vel (SentiBank). SentiBank é uma representação de conteúdo
visual de médio nı́vel, baseada na Visual Sentiment Ontology,
e consiste em 1.200 conceitos semânticos e classificadores au-
tomáticos correspondentes, cada um sendo definido como um
par substantivo-adjetivo (ANP, do inglês Adjective Noun Pair).
Cada conjunto de caracterı́sticas passa por um classificador
SVM e os scores individuais são posteriormente combinados.

Além das abordagens encontradas na literatura, ferramentas
forenses também têm sido propostas para detectar conteúdo
pornográfico infantil. O Microsoft PhotoDNA [3], por exem-
plo, caracteriza imagens de pornografia infantil por meio da
utilização de assinaturas únicas de hash. O NuDetective [2]
— ferramenta desenvolvida pela Polı́cia Federal do Brasil —
filtra imagens e vı́deos por meio de informações textuais,
assinaturas únicas e detectores de pele. O INACT [20], por
sua vez, implementa um banco de dados de assinaturas únicas
e descritores MPEG-7 de imagens de pornografia infantil.

Em resumo, podemos observar que, apesar dos recentes
avanços no contexto de detecção automática de pornografia in-
fantil, a tarefa continua sendo um desafio em aberto, visto que
a utilização de técnicas tradicionais (por exemplo, detecção
de pele), nem sempre são adequadas devido à alta taxa de
falsos positivos. Ademais, em relação aos modelos BoVW,
as abordagens propostas têm aplicado apenas o modelo mais
clássico [19]. Este modelo tem se aprimorado e atualmente
existem várias extensões (e.g., BossaNova [13], Fisher Vec-
tor [21]) que oferecem melhores taxas de classificação. Estas
extensões ainda não foram utilizadas para detectar conteúdo
pornográfico infantil, motivando assim o presente trabalho. Por
fim, uma deficiência evidente nos trabalhos analisados é a falta
da comparação com outras abordagens.
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III. ABORDAGEM PROPOSTA

Nesse artigo, apresentamos uma solução para detecção au-
tomática de pornografia infantil baseada em uma representação
multi-nı́vel, consistindo em um mapeamento suave de ca-
racterı́sticas de baixo nı́vel semântico para caracterı́sticas de
maior nı́vel conceitual associado. Para essa representação,
lançamos mãos do conceitos de descritores locais, dicionários
visuais com preservação de informação de distância e
classificação de padrões.

Na Figura 1, é apresentada uma visão geral da abordagem
proposta para detecção de pornografia infantil, que consiste
em duas fases: treinamento (offline) e teste (online). Na fase
de treinamento, depois da extração dos descritores locais
(passo A:1), o dicionário de palavras visuais é obtido aplicando
uma abordagem de aprendizado não-supervisionado sobre uma
amostragem de descritores locais (passo A:2.1). Em seguida,
para cada imagem do conjunto de treinamento, os descritores
locais são quantizados e agregados em uma representação glo-
bal (passo A:2.2), que é dada como entrada para um algoritmo
de aprendizagem de máquina para a construção do modelo de
classificação (passo A:3). Na fase de teste, imagens desco-
nhecidas são apresentadas ao sistema e os mesmos métodos
da fase de treinamento são aplicados (passo B:1 ⇔ A:1 e
passo B:2⇔ A:2.2). Neste caso, as imagens são representadas
usando o dicionário visual previamente aprendido (passo B:2),
e as classes das imagens são determinadas a partir do modelo
de classificação (passo B:3). Cada um destes passos é deta-
lhado a seguir.

A. Baixo Nı́vel — Extração de Descritores Locais

Descritores locais de baixo nı́vel extraem caracterı́sticas vi-
suais, de pequenas regiões das imagens, baseados em atributos
perceptuais (como cor, forma, textura). Estas caracterı́sticas
são geralmente codificadas de modo que sejam invariantes a
transformações das imagens, tais como a translação, rotação,
mudanças de escala ou deformações [22].

Dentre os diversos tipos de descritores locais encontrados na
literatura, o SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) [23] e o
SURF (Speeded-Up Robust Features) [12] são provavelmente
os mais referenciados.

Para a solução proposta, optamos utilizar o descritor SURF
(passos A:1 e B:1). Segundo Bay et al. [12], o SURF é mais
rápido e mais robusto que o SIFT. Além disso, o SURF retorna
um vetor com 64 dimensões, metade do tamanho do vetor
retornado pelo algoritmo SIFT.

B. Médio Nı́vel — Extração das Representações BoVW

Devido à significativa distância semântica entre a
codificação de baixo nı́vel das imagens e o que elas represen-
tam em alto nı́vel (por exemplo, pornografia infantil), um único
nı́vel de descrição é quase sempre insuficiente para tarefas de
reconhecimento de imagens. Nessa perspectiva, surgiram as
representações de médio nı́vel, tendo como principal objetivo
transformar os descritores locais de baixo nı́vel, previamente
extraı́dos, em uma representação global e mais rica da ima-
gem [24].

Tipicamente, a extração das representações de médio nı́vel
pode ser dividida em duas etapas [24]: coding e pooling
(passos A:2.2 e B:2). A primeira etapa quantifica os descritores
locais de baixo nı́vel de acordo com um dicionário de palavras
visuais, normalmente construı́do aplicando um algoritmo de
agrupamento (por exemplo, k-means) em uma amostragem
dos descritores locais extraı́dos. A segunda etapa, por sua vez,
agrega os descritores quantizados em um único vetor.

A abordagem de representação de médio nı́vel mais uti-
lizada na literatura, proposta por Sivic & Zisserman [19], é
conhecida como Sacolas de Palavras Visuais (BoVW, do inglês
Bag of Visual Words). Tradicionalmente, na representação
BoVW, os descritores locais da imagem são associados ao
elemento mais próximo do dicionário visual (hard coding) e,
em seguida, a média desses descritores locais codificados é
calculada, compactando toda a informação em um único vetor
(average pooling).

Várias extensões da representação BoVW foram propostas
na literatura. Entre elas, ressalta-se a representação Bossa-
Nova [13]. Em linhas gerais, esta representação segue o
formalismo do modelo BoVW (coding & pooling), oferecendo
um aprimoramento na etapa de pooling, a fim de preservar de
uma maneira mais rica a informação obtida durante a etapa
de coding. Assim, em vez de compactar toda a informação
relacionada a uma palavra visual em um único valor escalar,
a etapa de pooling resulta em uma distribuição de distâncias.
Para isto, Avila et al. [13, 25] usaram uma estimação não-
paramétrica da distribuição dos descritores, calculando um
histograma de distâncias entre os descritores encontrados na
imagem e cada palavra visual do dicionário.

Em suma, a representação BossaNova tem a vantagem de
ser compacta, conceitualmente simples, e flexı́vel. Por essas
razões, para a solução proposta, utilizamos esta representação.

C. Alto Nı́vel — Classificação Supervisionada

Finalmente, o objetivo da classificação supervisionada é
aprender uma função de mapeamento que atribui rótulos (dis-
cretos) às imagens arbitrárias. Assim, na fase de treinamento,
um classificador é treinado usando os vetores de médio nı́vel
obtidos (passo A:3). Uma vez que modelo de classificação é
aprendido, ele pode ser utilizado para prever o rótulo de um
novo exemplo (passo B:3).

Diversos algoritmos de aprendizado de máquina podem
ser utilizados neste último passo. Na literatura BoVW [13],
a técnica de maximização de margem usando Máquinas de
Vetores de Suporte é a mais utilizada, e também considerada
neste trabalho.

IV. EXPERIMENTOS E RESULTADOS

Nesta seção são apresentados os experimentos realizados
e os resultados obtidos. Primeiramente, na Seção IV-A, é
descrita a base de dados utilizada; em seguida, na Seção IV-B,
são apresentadas as métricas de avaliação aplicadas; na
Seção IV-C, são detalhados os protocolos experimentais; e por
fim, na Seção IV-D, são reportados os experimentos realizados
e são analisados os resultados alcançados.
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Figura 1. Visão geral da abordagem proposta para detecção de pornografia infantil em imagens.

A. Base de Dados
As imagens utilizadas nos experimentos foram obtidas do

arquivo de laudos gerados por peritos criminais da Polı́cia
Federal do Brasil. No total, a base de dados contém 9.987
imagens, sendo 4.998 imagens de pornografia infantil. É im-
portante ressaltar que o conjunto de imagens que não apresenta
conteúdo pornográfico infantil, é composto de imagens de
conteúdo geral, inclusive imagens de nudez e pornografia,
o que torna a tarefa de classificação de pornografia infantil,
nesta base de dados, ainda mais desafiadora. Devido à vedação
legal (Lei no 11.829/2008), as imagens não são ilustradas
neste artigo.

A base de dados é dividida em (i) treinamento, composto
por 5.995 imagens; e (ii) teste, composto por 3.992 imagens.

B. Métricas de Avaliação
Para avaliar o desempenho dos classificadores de pornogra-

fia infantil, as métricas utilizadas foram a acurácia normalizada
(ACC) e a medida F2 (F2).

ACC reporta a taxa de sucesso do classificador, indepen-
dentemente dos rótulos de classe. Matematicamente, isto pode
ser expresso como:

ACC =
TV P + TV N

2
, (1)

onde TVP é a taxa de verdadeiros positivos e TVN é a taxa
de verdadeiros negativos.

F2, por sua vez, é a média harmônica ponderada da precisão
e revocação, na qual a revocação tem o dobro do peso da
precisão (β = 2). Para a detecção de pornografia infantil, a
medida F2 é crucial dado que falsos negativos são inaceitáveis,
porque permitem que imagens com conteúdo pornográfico
infantil não sejam detectadas. A medida Fβ é definida como:

Fβ = (1 + β2)× precisão× revocação
β2 × precisão+ revocação

(2)

onde o parâmetro β denota a importância da revocação em
relação à precisão. Para os nossos experimentos, empregamos

β = 2, o que significa que a revocação é duas vezes mais
relevante que a precisão.

É importante destacar que as duas métricas devem ser
avaliadas em conjunto.

C. Protocolo Experimental

1) Detector de Pele Humana: Técnicas de detecção de
pele humana são amplamente aplicadas para classificação de
pornografia infantil [2, 7]. Diversas soluções para detecção de
pele têm sido propostas na literatura [18], sendo que a forma
mais comum e intuitiva utiliza caracterı́sticas de cor [26].

Kovac et al. [27] propuseram um detector de pele humana
que utiliza testes lógicos para determinar a classe que a
imagem pertence, a partir das diferenças entre os valores
do pixel no espaço de cor RGB (ver Eq. 3). Dessa forma,
determina-se um subespaço de cores capaz de identificar a
pele humana. Por ser uma técnica bastante utilizada e de
fácil implementação, o detector de pele de Kovac et al. foi
reimplementado neste trabalho para fins de comparação.

= {[(R > 95) ∧ (G > 40) ∧ (B > 20)] ∧
= [max(R,G,B)−min(R,G,B) > 15] ∧ (3)
= [|R−G| > 15 ∧ (R > G) ∧ (R > B)]}.

2) Ferramentas Forenses: Apesar de existirem várias ferra-
mentas forenses para combater a pornografia infantil, a maioria
não está disponı́vel para o público em geral — por motivos
óbvios —, e poucas soluções analisam o conteúdo visual das
imagens para classificá-las.

Assim, para avaliar o desempenho da solução proposta,
foram selecionadas as seguintes ferramentas: NuDetective [2],
Localizador de Evidências Digitais (LED), MediaDetec-
tive [28] e Snitch Plus [29]. O NuDetective pode ser adquirido
gratuitamente por agências de aplicação da lei ou para fins
de pesquisa, enquanto que a ferramenta LED está disponı́vel
apenas para os peritos criminais da Polı́cia Federal do Brasil.
O MediaDetective e o Snitch Plus são soluções comerciais
para filtragem de conteúdo pornográfico. Todos estes sistemas
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analisam o conteúdo das imagens por meio de técnicas de
detecção de pele, principalmente.

Além disso, para o MediaDetective e o Snitch Plus, as ima-
gens são classificadas de acordo com o valor de probabilidade.
Ou seja, a imagem tem conteúdo pornográfico infantil se a
probabilidade for igual ou maior que 50%. De modo similar,
para o LED, as imagens são classificadas de acordo com o
valor do Detector de Imagens Explı́citas (DIE), que varia
de 0 a 1000. Para os nossos experimentos, a imagem tem
conteúdo pornográfico infantil se o valor do DIE for igual
ou maior que 500. O NuDetective, por outro lado, atribui
valores binários para a imagem: positivo (pornografia infantil)
ou negativo (não pornografia infantil).

Por fim, o MediaDetective e o Snitch Plus têm quatro modos
de execução pré-definidos, que diferem principalmente quanto
ao rigor do detector de pele. Em nossos experimentos, optamos
pelo modo mais rigoroso. Em relação ao NuDetective e ao
LED, empregamos suas configurações padrão.

3) Solução Proposta — Modelos BoVW: Para a etapa de
baixo nı́vel, primeiramente, as imagens são redimensionadas
para no máximo 100k pixels, economizando o tempo de
processamento das etapas posteriores [30]. Em seguida, descri-
tores SURF [12] são extraı́dos usando uma amostragem densa
com cinco escalas diferentes. Precisamente, usamos regiões de
tamanhos 24×24, 32×32, 48×48, 68×68 e 96×96 pixels,
com espaçamento de 4, 6, 8, 11 e 16 pixels, respectivamente.
Além disso, a dimensionalidade do descritor SURF é reduzida,
de 64 para 32 dimensões, utilizando Análise de Componentes
Principais (PCA, do inglês Principal Component Analysis). Os
códigos do descritor SURF e do PCA foram obtidos a partir
do repositório OpenCV5, uma das bibliotecas mais populares
de Visão Computacional.

Para a etapa de médio nı́vel, são extraı́dos vetores Bossa-
Nova [13], mantendo os valores padrão6, e vetores BoVW [19]
(hard coding e average pooling), para fins de comparação.
O tamanho dos dicionários é variado em {512, 1024, 2048}
palavras visuais.

Por fim, na etapa de alto nı́vel, classificadores SVMs
são aplicados, utilizando um kernel χ2 implementado pela
biblioteca PmSVM7 (Power Mean SVM) [31].

D. Resultados

Na Tabela I são reportados os resultados obtidos pela abor-
dagem proposta, ferramentas forenses e técnicas da literatura.
Para dar ao leitor uma visão mais ampla dos resultados, além
da medida F2 (F2) e da acurácia normalizada (ACC), também
são reportadas a taxa de verdadeiros positivos (TVP) e a taxa
de verdadeiros negativos (TVN).

Como podemos observar, as abordagens baseadas no mo-
delo BoVW superam a solução do detector de pele e as
ferramentas forenses analisadas. Não surpreendentemente, as
soluções baseadas em detecção de pele apresentam elevado
número de falsos positivos, variando de 55, 1% (Snitch-
Plus [29]) a 83, 7% (Kovac et al. [27]). A robustez das

5OpenCV: opencv.org
6BossaNova: https://sites.google.com/site/bossanovasite
7PmSVM: https://sites.google.com/site/wujx2001/home/power-mean-svm

Tabela I
RESULTADOS OBTIDOS PELA ABORDAGEM PROPOSTA, FERRAMENTAS

FORENSES E TÉCNICAS DA LITERATURA.

Solução TVP (%) TVN (%) F2 (%) ACC (%)

Kovac et al. [27] 89,3 16,3 77,9 52,8

LED 93,1 16,4 80,7 54,7
MediaDetective [28] 70,8 16,5 63,9 43,6
NuDetective [2] 76,6 36,1 70,9 56,4
Snitch Plus [29] 70,9 44,9 67,4 57,9

SURF & BoVW 65,1 67,2 65,4 66,2
SURF & BossaNova 66,4 70,2 66,9 68,3

TVP: taxa de verdadeiros positivos — TVN: taxa de verdadeiros negativos
F2: medida F2 — ACC: acurácia normalizada

técnicas baseadas em BoVW é ainda mais evidenciada quando
comparada (SURF & BossaNova) com a melhor ferramenta
forense (NuDetective [2]): uma redução de erro de 28, 0%
em relação à ACC. No que concerne à F2, como as soluções
baseadas em detecção de pele reportam baixo número de falsos
negativos — e alto número de falsos positivos —, os valores
de F2 são consequentemente mais altos. No entanto, para
detecção de conteúdo pornográfico infantil, é essencial obter
bons resultados em relação às duas métricas, ACC e F2.

Entre as soluções baseadas em BoVW, a solução proposta
fornece classificadores mais eficazes, tanto em termos de ACC
(68, 3%) como de F2 (66, 9%). A comparação das soluções
baseadas em BoVW é particularmente relevante, porque, nos
experimentos realizados, as etapas de baixo nı́vel e alto
nı́vel foram fixadas para avaliar o médio nı́vel. Os resultados
confirmaram a importância do uso de uma representação mais
robusta no médio nı́vel para detecção de pornografia infantil.
Para as duas soluções, o melhor resultado foi obtido com
2048 palavras visuais.

V. CONCLUSÃO

Neste artigo, foi apresentada uma solução automática para
detecção de conteúdo pornográfico infantil em imagens digi-
tais, baseada nos modelos avançados de sacolas de palavras
visuais. Mais especificamente, foi utilizada a representação
de imagem BossaNova, que preserva informações importantes
sobre a distribuição dos descritores locais em relação às
palavras visuais.

A solução proposta, avaliada em um conjunto de imagens
real em parceria com a Polı́cia Federal do Brasil (PF), apresen-
tou resultados com qualidade superior em relação às diversas
abordagens encontradas na literatura, inclusive ferramentas
forenses. No entanto, apesar da solução ter apresentado re-
sultados promissores, a detecção automática de pornografia
infantil continua sendo um problema em aberto e continuare-
mos nossos esforços nesse sentido em parceria com a PF.

Em trabalhos futuros, nosso primeiro objetivo é aumentar
a base de dados coletada. Em uma primeira avaliação, já
conseguimos acesso a 60.000 imagens mas que ainda precisam
ser manualmente anotadas. Em seguida, visamos estender esse
número para um milhão. Além disso, destaca-se que todo o
processamento dessas imagens é feita nas premissas da PF
por questões de segurança e privacidade. Além disso, iremos
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investigar abordagens de representação de médio nı́vel base-
adas em vetores de Fisher [21] e explorar soluções de fusão
de dados uma vez que diferentes abordagens podem explorar
propriedades diferentes do problema. Finalmente, após obter-
mos dados de treinamento suficientes, também objetivamos
explorar soluções baseadas em aprendizado em profundidade
(deep learning) de modo a conseguirmos extrair nuances do
problema diretamente dos dados aumentando, assim, nossas
chances de resolver esse difı́cil problema.
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em Crimes Cibernéticos, 2009, pp. 108–113.

[6] R. Hurley, S. Prusty, H. Soroush, R. J. Walls, J. Albrecht,
E. Cecchet, B. N. Levine, M. Liberatore, B. Lynn, and J. Wolak,
“Measurement and analysis of child pornography trafficking on
P2P networks,” in International Conference on World Wide Web,
2013, pp. 631–641.

[7] M. Islam, P. A. Watters, and J. Yearwood, “Real-time detection
of children’s skin on social networking sites using markov
random field modelling,” Information Security Technical Report,
vol. 16, no. 2, pp. 51–58, 2011.

[8] N. Sae-Bae, X. Sun, H. T. Sencar, and N. D. Memon, “Towards
automatic detection of child pornography,” in IEEE Internatio-
nal Conference on Image Processing, 2014, pp. 5332–5336.

[9] A. Ulges, C. Schulze, and A. Stahl, “Automatic image and
video understanding for investigations of child sexual abuse,” in
European Academy of Forensic Science Conference, 2011, pp.
1–2.

[10] I. A. de Carvalho, “Classificação de imagens de pornografia e
pornografia infantil utilizando recuperação de imagens baseada
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Resumo—This paper presents a new kind of edge detector
using the principal elements of Multigrid edge detector methods.
The Multigrid methods are applied in partial differential equa-
tions (PDE’s) and widely used in areas like engineering, physics,
mathematics and computer science. The computational vision is
a sub-area of computer science where the PDE is applieds for
edge detection and image segmentation.

An efficient setup for edge detectors based on the caracteristics
of the Multigrid methods is proposed, and it is shown the results
of these operators applied on a set of imagens. A comparison with
methods well established in the literature is part of the analysis
and results dissemination.

One of the methods proposed shown a better accuracy and
noise reduction although the processing time was higher.

keywords. Multigrid Methods, Computational Vision, Edge
detection, Sobel operators and Laplacian methods.

I. INTRODUÇÃO

Esta pesquisa apresenta a interação entre a ciência da
computação através da área de visão computacional e a
matemática aplicada. Os detectores de bordas baseados nos
métodos Multigrid fazem a interação entre as áreas e potenci-
alizam suas caracterı́sticas, ou seja, a fundamentação teórica
da matemática aplicada tem potencial de suportar a proposição
de um detector de borda. É destacado assim, a caracterı́stica
interdisciplinar da área de visão computacional. Os métodos
de resolução de sistemas lineares, entre eles o Multigrid
tem se destacado, assim como sua implementação usando o
paradigma de computação paralela. Sua aplicabilidade tem
sido em sistemas lineares provenientes da discretização das
Equações Diferenciais Parciais (EDP’s). Outra idéia central é
que os métodos Multigrid potencializam caracterı́sticas dos
métodos iterativos lineares. Por este motivo, quando apli-
cados em EDP’s, com aumento ou redução da resolução,
intensificamos suas caracterı́sticas como a independência ao
refinamento, ótimo controle de ruı́do e escalabilidade com
algoritmos paralelos.

Devido ao conhecimento das caracterı́sticas salientadas são
propostos dois novos detectores de bordas baseados nos
métodos Multigrid aplicados em visão computacional. Vamos
chamar estes detectores de bordas como Operador Laplaciano
Multigrid (OLM) e Operador Laplaciano Multigrid Modifi-
cado (OLMM).

No contexto histórico os primeiros estudos investigando os
métodos Multigrid foram feitos por Fedorenko [5], [6] entre
1961 e 1964, e Bakhvalov [1] em 1966. Tanto Fedorenko
quanto Bakhvalov investigaram a convergência dos problemas
de valor com fronteira de segunda ordem. Entre 1975 e 1976
Hackbusch [8] desenvolveu os elementos fundamentais dos
métodos Multigrid, trabalhando com investigações teóricas e
aplicações práticas dos métodos.

Um artigo clássico e de grande importância para os métodos
Multigrid é o trabalho de Brandt [2] que reúne ideias desenvol-
vidas de 1970 até 1977. Neste artigo Brandt investiga sobre os
métodos lineares e não lineares, técnicas adaptativas aplicadas,
malhas não uniformes, experimentos numéricos para EDP’s
usando o método Multigrid.

As ideias investigadas neste artigo foram baseadas em
estudos prévios dos autores e nos artigos de Perona e Malik
[16], Scott [18], Papandreou e Maragos [15], Tisotdios e
Petrou [20]. O tema que envolve detecção de borda nas áreas
de visão computacional e processamento de imagens é atual
e desafiador, como podemos constatar nos artigos de Liu et
al [12] e Molina et al [11]. O artigo de Molina et al [11]
mostra o estudo das equações diferenciais anisotrópicas para
detecção de borda e a importância de resolver eficientemente
estas equações. Quanto ao artigo de Liu [12] aparece EDP’s
isotrópicas tridimensionais aplicadas em imagens médicas,
o que mostra a necessidade da criação de um método que
conecte Multigrid e detecção de borda de forma a produzir
um método eficiente e consistente.

No contexto acima podemos notar a importância do estudo
de equações anisotrópicas somado ao tratamento das equações
quando o domı́nio é tridimensional, salientando que equações
tridimensionais são tratadas de maneira isotrópicas. Desta
forma, os dois últimos artigos mostram que pesquisar o tema
detectores de bordas, em equações anisotrópicas, e sua natural
evolução para o domı́nio tridimensional fazem parte do estado
da arte na área de visão computacional e matemática aplicada.
Para melhor descrever o tema proposto, o presente trabalho
está dividido da seguinte maneira: uma introdução mostrando o
contexto histórico dos métodos, posteriormente na seção (II)
a descrição dos métodos com suas principais referências. Na
seção (III) podemos ver as imagens geradas pelos métodos
e as análises das caracterı́sticas dos métodos propostos com
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intuito de validar sua aplicação e principalmente sintonizar os
componentes independentes dos operadores (filtros). No fim
deste artigo, seção (IV ), os autores apresentam conclusões e
possibilidades de futuras pesquisas.

II. DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS

Nesta seção serão descritos os operadores que aplicamos
na presente pesquisa. Uma referência que faz uma revisão das
últimas duas décadas de publicações sobre detecção de bordas
pode ser encontrada em Oskoei e Hu [14].

A. Operador de Sobel.

O operador de Sobel, ou filtro de Sobel é usado em
processamento de imagens e visão computacional, mais es-
pecificamente na área de detecção de borda.

Este operador surgiu no artigo de Sobel e Feldman [19]. O
operador consiste em uma aproximação discreta do operador
de diferenciação para o gradiente de uma imagem.

O operador de Sobel usa dois núcleos que são convoluı́dos
com a imagem original para gerar uma aproximação do
gradiente da imagem. Sendo a imagem I(x, y) podemos
definir os núcleos Gx e Gy . Ou seja, o primeiro operador
(núcleo) armazena a aproximação na direção de x e o segundo
operador (núcleo) armazena a aproximação na direção y. Para
maiores detalhes pode-se consultar o artigo original de Sobel
e Feldman, já citado, ou o artigo de Gupta e Mazumdar [7].

Gx ∗ I(x, y) =

 −1 0 1
−2 0 2
−1 0 1


3×3

∗ I(x, y).

Gy ∗ I(x, y) =

 1 2 1
0 0 0
−1 −2 −1


3×3

∗ I(x, y).

Os principais passos da implementação do operador de
Sobel são mostrados abaixo.

(1) Aplicar um borrador (filtro) Gaussiano na imagem.
(2) Aplicar o Sobel (Gx) na imagem.
(3) Aplicar o Sobel (Gy) na imagem.
(4) Ponderar Gx com Gy aplicados na imagem.
Os parâmetros definidos na programação dos operadores

utilizados neste estudo seguem o padrão da biblioteca OpenCV
[13] usados juntamente com a linguagem C [4].

B. Operador LoG - Laplaciano da Gaussiana.

Filtros Gaussianos são amplamente usados em processa-
mento de imagens e detecção de bordas. Os pioneiros que
proporam um detector de borda baseado em filtros Gaussinos
foram Marr e Hildreth [10].

O método consiste em aplicar um borrador (filtro) Gaus-
siano na imagem e posteriormente usar o núcleo gerado pela
aproximação discreta do Laplaciano que pode ser representado
por:

L ∗G(I(x, y)) =

 0 1 0
1 −4 1
0 1 0


3×3

∗G(I(x, y)),

sendo G(I(x, y)) a função Gaussiana aplicada na imagem.
Os principais passos da implementação do operador LoG

são mostrados abaixo.
(1) Aplicar um borrador (filtro) Gaussiano na imagem.
(2) Aplicar o operador Laplaciano no resultado de (1).
Para melhor entendimento das caracterı́sticas do método, o

relatório técnico de Oskoei e Hu [14] apontam pontos fortes
e fracos do operador LoG.

C. Operador com Multirresolução ou LoG Piramidal.

Um artigo pioneiro na área foi escrito por Schunck [17].
Esse método repete o método anterior até o segundo passo,
logo após temos a aplicação da teoria de imagem pirami-
dal, que consiste em sucessivas aplicações de operadores de
restrição até uma imagem com resolução de referência, e
posterior aplicação do operador de interpolação até a resolução
da imagem de entrada.

Os principais passos da implementação do operador LoG
Piramidal são mostrados abaixo.

(1) Aplicar um borrador (filtro) Gaussiano na imagem.
(2) Aplicar o operador Laplaciano no resultado de (1).
(3) Aplicar os operadores de restrição.
(4) Aplicar os operadores de interpolação.

D. Operador Laplaciano Multigrid (OLM).

As referências teóricas para o problema na área de visão
computacional são encontradas e descritas nas seguintes re-
ferências, Perona [16], Papandreou [15], Tsiotsios [20]. A
equação  It = div(c(x, y, t)∇I), ∀x, y ∈ Ω

I(x, y, t) = g, ∀x, y ∈ ∂Ω
I(x, y, t0) = I0(x, y, 0), ∀x, y ∈ Ω

(1)

é uma equação diferencial parcial (EDP) evolutiva, conhe-
cida como equação de difusão anisotrópica. Maiores detalhes
sobre a anisotropia, condições iniciais e fronteira estão descri-
tos em Perona e Malik [16].

A discretização da EDP é realizada por diferenças finitas
com aproximação de segunda ordem. O artigo de Perona e
Malik [16] estabelece com propriedade as questões envolvidas
na discretização desta EDP. Aplicando-se essas ideias geramos
a seguinte equação de diferenças

It+1
i,j = aeI

t
i+1,j+awI

t
i−1,j+acI

t
i,j+anI

t
i,j+1+asI

t
i,j−1, (2)

sendo ae, aw, ac, an, e as coeficientes da equação discreta de
difusão anisotrópica. Na detecção de borda podemos descon-
siderar a evolução temporal, resultando na seguinte equação
de diferenças

0 = aeIi+1,j + awIi−1,j + acIi,j + anIi,j+1 + asIi,j−1, (3)

que pode ser representada pelo seguinte núcleo:

L ∗G(I(x, y)) =

 0 an 0
aw ac ae
0 as 0


3×3

∗G(I(x, y)),

sendo G(I(x, y)) a função Gaussiana aplicada na imagem.
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Baseado no operador com multirresolução e no conheci-
mento dos autores da teoria dos métodos Multigrid e visão
computacional, propomos, neste artigo, dois detectores de
bordas aos quais chamamos de Operador Laplaciano Mul-
tigrid (OLM) e Operador Laplaciano Multigrid Modificado
(OLMM). Os operadores serão descritos nesta seção e na
próxima, respectivamente.

O método (OLM) consiste em aplicar a função Gaus-
siana na imagem e posteriormente usar o núcleo gerado
pela aproximação discreta do Laplaciano, em cada nı́vel de
resolução. De maneira geral estamos aplicando o operador
LoG em cada nı́vel de resolução de imagem, tanto na descida
com o operador de restrição, como na subida com o operador
de interpolação.

Os principais passos do (OLM) são descritos da seguinte
maneira:

(*) Para cada nı́vel de resolução faça.
(1) Aplicar um borrador (filtro) Gaussiano na imagem.
(2) Aplicar o operador Laplaciano no resultado de (1).
(3) Aplicar os operadores de restrição em (2).
(4) Aplicar os operadores de interpolação (3).
(5) Aplicar um borrador (filtro) Gaussiano na imagem

após o passo (4).
(6) Aplicar o Laplaciano no resultado de (5).

E. Operador Laplaciano Multigrid Modifidado (OLMM).

Este operador é baseado no operador Laplaciano Multigrid,
porém, é proposto a supressão da aplicação do operador
Gaussiano e Laplaciano após o processo de interpolação. A
supressão foi realizada depois de uma análise da aplicação do
operador (OLM), na próxima seção será enfatizado o motivo
dessa modificação.

Os principais passos do (OLMM) são descritos da seguinte
maneira:

(*) Para cada nı́vel de resolução faça.
(1) Aplicar um borrador (filtro) Gaussiano na imagem.
(2) Aplicar o Laplaciano no resultado de (1).
(3) Aplicar os operadores de restrição em (2).
(4) Aplicar os operadores de interpolação em (3).

III. ANÁLISE DOS MÉTODOS.

Nesta seção serão mostradas imagens com os resultados dos
métodos propostos acima.

Na figura (2) a imagem da maçã foi definida com inserção
de ruı́do aleatório. Isto foi feito para termos uma ideia de como
os métodos atuam na detecção de borda e no tratamento dos
ruı́dos. A imagem serviu de teste para todos os operadores
definidos acima.

Os resultados dos operadores propostos no artigo bem como
os métodos estabelecidos na literatura da área, como: o Sobel,
LoG, e LoG Piramidal são mostrados nas figuras (3) a (7), nas
quais pode-se notar um bom desempenho, tanto na detecção
da borda, como na atenuação de ruı́dos.

Na figura (6) é mostrado o desempenho do Operador
Laplaciano Multigrid (OLM). Podemos observar que a borda

apresenta duplicidade e o ruı́do foi pouco atenuado. Investi-
gando o (OLM), com cuidado, notamos que a duplicidade e o
ruı́do surgiam na interpolação e aplicação do LoG, depois de
chegarmos a imagem de referência, isto é, quando alcançamos
a resolução de imagem pré-definida e começamos o processo
de interpolação.

Depois de realizado a análise propomos a ideia de suprimir
a aplicação do operador LoG no processo de interpolação. Por
este motivo definimos o Operador Laplaciano Multigrid Mo-
dificado (OLMM), cujo o resultado da aplicação do operador
(OLMM) está na figura (7).

Podemos notar que a borda foi detectada de maneira
consistente e obtivemos uma forte atenuação do ruı́do em
comparação com os outros métodos.

Com intuito de analisar melhor o potencial do (OLMM)
outros testes foram realizados utilizando a imagem da maçã
e uma nova imagem de um tabuleiro de xadrez sem ruı́do,
correspondentes às figuras (8) e (12). Nesta parte da pesquisa
as comparações se restringiram aos operadores LoG Piramidal
e (OLMM).

Nas figuras (9) e (13) foi realizado a diferença entre as
imagens finais da aplicação dos dois métodos. Notamos e era
esperado, pela observação das figuras (5) e (7), que a borda e o
ruı́do continuaram na imagem comprovado pela existência de
uma diferença de nitidez. Este fato nos motivou a aplicarmos
a diferença entre os resultados dos dois operadores com as
imagens originais sem ruı́do.

Os resultados são mostrados nas figuras (10) e (11) para a
imagem da maçã e (14) e (15) para a imagem do tabuleiro
de xadrez. Com as imagens das figuras (10) e (11) podemos
notar que a borda está melhor delimitada no método (OLMM)
e praticamente não observamos ruı́do. Comparando ao LoG
Piramidal podemos afirmar que o operador (OLMM) tem a
borda menos borrada e melhor atenuação dos ruı́dos.

Nas figuras (14) e (15) podemos confirmar o quanto as
bordas estão melhor delimitadas no (OLMM). Podemos ver
na figura (15) que entre as casas do tabuleiro de xadrez não
tem nenhum espaçamento, diferente do que acontece na figura
(14). Devido a este fato podemos afirmar que a detecção de
borda com o (OLMM) mantém melhor acurácia em relação a
imagem original.

Os desempenhos dos métodos estão registrados na tabela
(I), cada método foi rodado 10 vezes e realizado a média ari-
timética para minimizar o efeito da concorrência de processos
administrados pelo sistema operacional. Na primeira coluna da
tabela temos os métodos descritos no artigo, na segunda coluna
está registrado a média citada acima, a terceira coluna mostra a
razão entre os tempos de processamento de cada método (tm)
e o tempo do método mais rápido, que chamamos de tempo de
referência (tr), isto é, Taxa = tm

tr , na última e quarta coluna
está porcentagem de tempo que cada método ficou acima do
tempo de referência.

A figura (1) mostra um gráfico de barras no qual os eixos
das abicissas estão posicionados os métodos (1o coluna da
tabela) e no eixo das ordenadas o tempo de cada método (2o

coluna da tabela) como explicado acima, e ainda, no topo de
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Tabela I
TABELA DE TEMPO PARA OS MÉTODOS PROPOSTOS

.

Método Tempo Taxa Tempo(%)
Sobel 0.0541s 1.05tr 5%
LoG 0.0513s tr ∗

Log Pir 0.0600s 1.16tr 16%
OLM 0.0622s 1.21tr 21%

OLMM 0.0564s 1.09tr 9%

cada barra está a razão (Taxa - 3o coluna da tabela ) entre os
tempos.

Os dados apresentados mostram que o operador laplaciano
multigrid modificado (OLMM) processou em tempo compe-
titivo com os demais métodos, mesmo utilizando operado-
res de restrição e interpolação. Esses fatos mostram que a
configuração dos métodos tipo Multigrid podem ser eficiênte
e ter bom desempenho na detecção de bordas.

Figura 1. Gráfico Métodos versus Tempo.

IV. CONCLUSÃO

Neste artigo foram propostos dois operadores de detecção
de borda que se chamam respectivamente Operador Laplaciano
Multigrid (OLM) e operador Laplaciano Multigrid Modificado
(OLMM).

Com base nas análises das imagens e no desempenho
computacional podemos afirmar que o método (OLMM) é
competitivo em relação à outros métodos investigados neste
artigo estabelecidos na literatura da área. O método mostra
uma melhor redução de ruı́dos bem como um tempo de
processamento competitivo com os outros métodos estudados
no artigo.

Os resultados até aqui alcançados são animadores, pois os
métodos Multigrid apresentam um ferramental para otimizar
a solução de equações difusivas anisotrópicas que não foram
aplicados neste artigo e podem contribuir muito para diminuir
ainda mais os ruı́dos que persistem nas imagens.

Sendo assim, como futuras pesquisas podemos incorporar
as ferramentas dos métodos Multigrid para tratamento da
anisotropia no operador (OLMM) e investigar outros métodos
da visão computacional para detecção de borda, como por
exemplo, a representação de imagens no espaço-escala (scale-
space representation of an image).

Figura 2. Imagem da maçã com ruido.

Figura 3. Operador de Sobel. Figura 4. Operador LoG.

Figura 5. Operador LoG Pirami-
dal.

Figura 6. Operador Laplaciano
Multigrid (OLM).
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Abstract—A tracking system for Real banknote
shows extremely importance for criminal and economic
purposes. In this case an efficient method for detecting
and recognizing the banknote serial number is required.
This work presents a robust proposal to use an Optical
Character Recognition (OCR) system in complex situ-
ations in an automatic serial number recognition of the
Second Series of Real. All shown results are promising,
showing to be feasible the use of the proposed approach
in real applications.

I. Introdução

Com o avanço das tecnologias relacionadas à área de
visão computacional, tanto a ńıvel de hardware, bem como
de software, surge uma infinidade de oportunidades de
utilização dessas tecnologias em diversas áreas do conhe-
cimento. Dentre elas, a utilização de técnicas de visão
computacional na área forense tem permitido melhorias
significativas nos trabalhos de investigação e combate ao
crime organizado.

Dentre os diversos alvos das forças policiais e de órgãos
de controle da economia, a fraude de cédulas de Real tem
grande importância, não só criminalmente, mas também
economicamente. De acordo com [1], no ano de 2015 foram
retidas pelo Banco Central do Brasil mais de 400.000 notas
falsas, sendo mais de 150.000 somente no estado de São
Paulo.

Por força de lei, a cédula de Real deve ser posta em
circulação no Brasil e, com a finalidade de se prevenir sua
falsificação, esta é confeccionada com diversos elementos
de segurança, tais como: número serial, marca d’água,
registro coincidente, imagem latente, entre outros. Outra
caracteŕıstica dela é a unicidade do número serial: não
são postas em circulação pela casa da moeda duas cédulas
com o mesmo número. Esta é uma peculiaridade que pode
ser explorada para alguns fins além de prevenção e de
detecção de falsificação. A partir disso, um sistema de
monitoramento de cédulas baseado na detecção e reco-
nhecimento do número serial, podendo ser utilizado tanto
para fins econômicos quanto criminais, como, por exemplo,
determinação do fluxo de cédulas em território nacional e
investigação de lavagem de dinheiro, faz-se de fundamental
importância.

Para permitir essa concepção do sistema e a viabilidade
de sua implementação em um futuro próximo, porém, o

número serial deve ser alvo de um eficiente método de
detecção e reconhecimento óptico de caracteres (OCR).

Técnicas de OCR atingiram o grau de maturidade
sendo posśıvel serem encontradas, atualmente, em vários
sistemas industriais e comerciais. Além disso, diversas
abordagens promissoras [2]–[4] estão em constante desen-
volvimento. Mesmo com essa evolução, existem caracte-
ŕısticas que ainda são desafiadoras para a comunidade
cient́ıfica, como, por exemplo, efeitos causados pelo não-
alinhamento devido à rotação, alteração de escala e in-
fluência do Background, que em muito comprometem a
qualidade e desempenho desse tipo de sistema [5].

A partir do exposto, este trabalho apresenta uma
proposta de solução robusta que permite a utilização de
dispositivos OCRs em situações com rotação e variação de
escala para a detecção e o reconhecimento automático de
caracteres do número serial de cédulas de Real, usando a
nova famı́lia, a partir de imagens digitais.

Diferentemente de alguns trabalhos em que o foco está
no desenvolvimento de técnicas de OCR [6]–[9], ressalta-se
que o objetivo aqui não inclui esta proposição. Em conso-
nância com as propostas do estado da arte [2], utiliza-se
uma ferramenta pronta, a amplamente difundida Tesseract
[10], [11]. Esta é atualmente a mais poderosa e dispońıvel
implementação gratuita para aplicação de técnicas OCR.
Mesmo sendo uma das melhores e mais utilizadas, ainda
possui suas limitações, principalmente em imagens com
Background que não se difere do texto e com textos
desalinhados, por exemplo.

Esta metodologia proposta é parte componente de um
sistema maior, em que o processo final é realizar o levan-
tamento e rastreamento da circulação de cédulas de Real,
principalmente as da Segunda Famı́lia, em todo território
nacional.

Por fim, a estrutura deste trabalho está disposta da
seguinte forma: na seção II, detalha-se a metodologia
utilizada enquanto que, na seção III, são apresentados os
resultados experimentais obtidos e as métricas de validação
utilizadas. Por fim, na seção IV, são apresentados as
conclusões e os trabalhos futuros.

II. Metodologia Proposta

A metodologia utilizada pode ser dividida em três
etapas: Banco de imagens, Detecção dos números seriais
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e Reconhecimento da cadeia de caracteres. Conforme pode
ser visto pela Figura 1, as duas últimas etapas são rea-
lizadas na ordem apresentada e em estrutura de cascata,
sequenciais.

Figura 1. Fluxograma da metodologia proposta do trabalho.

A. Banco de Imagens

Para a aplicação e avaliação das técnicas propostas, foi
elaborado um banco de imagens de cédulas da Segunda
Famı́lia do Real, composto por cédulas de 2 (dois) e de 5
(cinco) Reais e organizado em quatro classes - Quantidade
de Cédulas; Rotacionadas; Variando escala; e ; Ausência de
números seriais - cada uma desenvolvida para representar
uma peculiaridade a ser encontrada durante a execução do
sistema em situações reais. A ideia básica é construir uma
base de dados que seja capaz de representar as principais
situações, mesmo que em um conjunto reduzido, mais
próximas da realidade em uma aplicação prática desse tipo
de sistema.

Nesta construção da base de imagens, na primeira
classe (Quantidade de Cédulas), varia-se a quantidade de
cédulas por imagem, ou seja, há conjuntos de imagens que
vão de uma a cinco cédulas por imagem. Para a segunda
classe (Rotacionadas), varia-se a orientação das cédulas
presentes nas imagens em relação à direção horizontal em:
0 ◦, 30 ◦, 60 ◦ e 90 ◦. Na terceira classe (Variando escala),
varia-se a distância das cédulas em relação à câmera:
distância pequena, média e grande, que correspondem
respectivamente à 7, 11 e 18 cent́ımetros.

Para as três primeiras classes, os números seriais das cé-
dulas aparecem nas imagens. Já a quarta classe (Ausência
de números seriais) se caracteriza por ter imagens em que
nenhum número serial está viśıvel. O objetivo desta classe
é justamente avaliar a influência da detecção de posśıveis
falsos positivos, tanto na etapa de detecção, quanto na
etapa de reconhecimento dos números de série das cédulas.
Além disso, para todas as classes, com exceção da terceira,
a distância à câmera é a distância média.

Tratando-se de quantidades, há para as classes de 1 à
4, respectivamente, 161, 130, 98 e 34 imagens, totalizando
mais de 980 números seriais viśıveis, o que resulta em mais

de dez mil caracteres a serem detectados e reconhecidos. A
Figura 2 apresenta uma amostra de cada uma das classes
que podem ser encontradas no banco de imagens. Nenhuma
informação a priori da câmera, incluindo qualquer pro-
cesso de calibração e/ou ajustes, foram realizados para a
captura das imagens que compõem essa base.

(a) Imagem da classe Quanti-
dade de Cédulas com 3 cédulas

(b) Imagem da classe Rotaci-
onadas com inclinação de 60 ◦

(c) Imagem da classe Va-
riando escala com distância
grande (18 cm).

(d) Imagem da classe Ausên-
cia de números seriais

Figura 2. Amostra do banco de imagens criado.

B. Detecção dos Números Seriais

Para a tarefa de localização de caracteres em uma
imagem, geralmente utilizam-se basicamente duas abor-
dagens: métodos baseados em similaridade de padrões
(i.e. template matching) ou métodos que encontram os
caracteres partindo da premissa de que os pixels que o
formam possuem caracteŕısticas semelhantes, sendo pos-
śıvel a utilização de componentes conexos [12]. E ainda,
tendo o conhecimento a priori do padrão desejado, no
caso, o número serial, abordagens que utilizam template
matching [13] e outras técnicas para reconhecimento de
objetos, também são posśıveis de serem empregadas [14].

Sabendo que os melhores resultados têm sido obtidos
com a utilização da abordagem de componentes conexos
[2], optou-se por sua utilização. Sendo assim, a tarefa de
localização pode ser dividida em três etapas: determinação
do ângulo de inclinação das cédulas nas imagens, determi-
nação de prováveis regiões que contenham números seriais
e suas posteriores validações, descritas nas Subseções a
seguir.

1) Determinação da Inclinação: A determinação do
ângulo de inclinação das cédulas da imagem e sua posterior
reversão da rotação se divide em dois passos: determinação
de retas na imagem e escolha da reta que representa a
inclinação desejada. Assumindo que os grafismos presentes
em uma cédula possuem vários elementos de alta frequên-
cia, mas que possuem dimensões reduzidas em comparação
à extensão das bordas, e com a finalidade de se destacar
somente os pontos que determinarão as retas associadas a
elas, utilizou-se a seguinte sequência de ações: filtro passa-
baixas (blurring), conversão da imagem para tons de cinza,
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detector de bordas de Canny [15], operador de dilação com
elemento estruturante quadrado e Transformada Hough
[16]. A Figura 3 ilustra as sáıdas obtidas com os passos
descritos.

(a) Resultado Filtro passa-
baixas

(b) Detecção de bordas de
Canny

(c) Resultado da dilatação (d) Aplicação da Transfor-
mada Hough

Figura 3. Ilustração dos passos para determinar as retas.

Definidas as retas, deve-se escolher aquela que guiará
a reversão da rotação. Sabendo que as retas encontradas
estão, em sua grande maioria, associadas às bordas das
cédulas presentes nas imagens, a ideia é encontrar aquela
que está associada à maior borda. Para isso, de um lado,
a imagem, após a aplicação de um filtro passa baixas,
é binarizada pelo método de Otsu [17]. De outro, faz-se
uma máscara, em que cada reta obtida no passo anterior
é referência para a formação de uma região com pixels
diferente de zero, da seguinte forma: tendo uma reta como
base, os limites dessa região serão essa reta transladada de
n pixels para cima e para baixo, tendo como referência de
direção o seu vetor normal.

Faz-se então uma operação lógica AND pixel a pixel
da imagem binarizada com a máscara gerada, resultando
em uma imagem que destacará os pixels localizados nas
regiões próximas às bordas das cédulas. É sensato supor
que a região que está associada à maior borda terá a
maior quantidade de pixels diferentes de zero. Logo, a reta
escolhida como base para a determinação do ângulo de
inclinação será aquela que resultar na maior soma de pixels
diferentes de zero, e o ângulo de inclinação será o ângulo
que esta faz com a horizontal. A Figura 4 ilustra imagens
dos passos descritos para a determinação do ângulo.

2) Prováveis Regiões com Número Serial: O cerne da
tarefa de determinação das prováveis regiões da imagem
que contém um número serial passa pelo algoritmo de pro-
cura por Regiões Extremas Maximamente Estáveis (MSER
- Maximally Stable Extremal Regions) apresentada em [18].
Todavia, para maior eficiência e diferentemente de [19]
que utilizou detector de bordas de Canny, em paralelo,
optou-se por um processamento da imagem que consiste
em filtragem passa-baixa e binarização de Otsu. Assim,
primeiramente, de um lado tem-se uma imagem com as
regiões identificadas, do outro, a imagem após o processa-

(a) Imagem com as retas de-
tectadas na etapa anterior

(b) Imagem binarizada

(c) Máscara binária utilizada (d) Imagem com as regiões de-
finidas

Figura 4. Ilustração dos passos para determinação do ângulo.

mento supracitado. Faz-se então uma operação AND lógico
entre essas duas imagens, resultando em uma imagem que
passará pelas operações descritas no fluxograma da Figura
5.

Figura 5. Fluxograma para a localização do número serial.

Com a finalidade de se discriminar as regiões que
possuem caracteres das que não possuem, faz-se uma
filtragem baseada nas seguintes propriedades geométricas,
que são destacadas em [20], a saber: excentricidade, razão
de aspecto, dimensão e solidez.

Logo após, com o intuito de se encontrar esses grupos
de caracteres, as janelas (bounding boxes) das regiões não
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filtradas são estendidas e aquelas que se sobrepõem são
fundidas. Pontua-se que a extensão é maior na horizontal
do que na vertical, visto que os caracteres que formam um
número serial estão alinhados horizontalmente. Por fim,
as janelas que englobam menos de onze regiões extremas
maximamente estáveis são exclúıdas. Importante frisar que
esse número é decorrente da quantidade de caracteres que
um número serial da cédula da Segunda Famı́lia do Real
possui. Esse passo é feito com a finalidade de se evitar
outros caracteres remanescentes em regiões com letras
pequenas das cédulas. Mesmo possuindo poucas regiões
englobadas após todas as filtragens, essas janelas, quando
levadas para a imagem alvo da validação no passo seguinte
(validação das onze regiões), podem acabar englobando
caracteres o suficiente para serem validados como um
número serial, como, por exemplo, os grafismos de animais
contidas em todas as cédulas da segunda famı́lia de Real.

3) Validação das Onze Regiões: Nessa última etapa,
faz-se uma validação das regiões que não foram eliminadas
nas ações da etapa anterior utilizando a contagem de picos
e vales. Para isso, com base nas coordenadas das janelas
(bounding boxes), recorta-se a imagem, aquela depois das
operações de filtragem passa baixa e binarização de Otsu.

Calcula-se então o quadrado da projeção vertical, defi-
nida como P (x) desse recorte de acordo com a Equação
1.

P (x) = (

k
∑

n=1

I(x, n))2, (1)

em que I(x, y) é o valor lógico de um pixel no recorte
da imagem e k a quantidade dos pixels pertencentes
ao recorte. Em seguida reescalona-se de forma linear os
valores resultantes para a faixa de zero até a unidade,
obtendo P1(x) de acordo com a equação 2.

P1(x) =
P (x)

maxP
(2)

Ao final, limiariza-se esses valores de acordo com a
Equação 3.

P2(x) =

{

0, if P1(x) < δ

1, caso contrário
(3)

em que δ é um valor definido para o processo de limia-
rização, ajustado durante o processo de configuração do
sistema. Sendo assim, espera-se que P2(x) possua onze
trechos com valores unitários em sequência, cada trecho
representando um caractere formador da cadeia de carac-
teres de um número serial. Logo, se uma região não possui
esses onze trechos, não será entendida como uma janela
válida.

Mesmo havendo a etapa de eliminação pelo número
de regiões, essa etapa de validação se faz necessária, pois
descarta algumas partes da imagem que possuem, por
exemplo, onze regiões extremas maximamente estáveis,
mas que não formam um número serial. Como exemplo,
cita-se as regiões em que se localizam a pata das tartarugas
das cédulas de dois reais (vide Figura 2(b)).

C. Reconhecimento dos Caracteres

Para a tarefa de reconhecimento, foi utilizado o fra-
mework do Tesseract [10]. Como este framework possui
mais de uma forma de tratar a imagem para o reconheci-
mento de caracteres, optou-se pela utilização de apenas
dois: tratamento da imagem como um única palavra e
como uma única letra. Para o primeiro modo, a imagem
passada ao software consiste de uma região com toda a
cadeia de caracteres que forma um número serial. Para o
segundo, é passado caractere a caractere individualmente,
sendo que, para isso, cada uma das regiões encontradas
na etapa de validação são entendidas como um região que
engloba um caractere.

Ressalta-se, contudo, que a imagem cuja região é pas-
sada ao Tesseract não é a colorida, mas aquela obtida
após conversão para ńıveis de cinza, filtragem passa baixa
e binarização de Otsu. Dessa forma, a tarefa de reconheci-
mento pelo software é facilitada, já não se observa muito
rúıdo, os caracteres estão bem definidos e não há elementos
de textura significativos.

III. Resultados Experimentais

A partir da abordagem proposta por este trabalho para
a localização e o reconhecimento dos números seriais pre-
sentes nas imagens do banco de cédulas criado, a avaliação
dos resultados considerará como medida de desempenho
a tarefa de determinação do ângulo de inclinação, de
localização do número serial e as melhorias no processo
de reconhecimento feito pelo framework do Tesseract.

Para a mensuração dos resultados, foi utilizada a F -
measure (também conhecida como F1), definida pela
Eq. 4,

F -measure = 2 ·

precision × recall

precision + recall
, (4)

em que precision e recall são definidas por,

precision = tp

(tp+fp)
(5)

recall = tp

(tp+fn)
,

em que tp, fp e fn são as taxas de verdadeiros positi-
vos (true positive), falsos positivos (false positive) e fal-
sos negativos (false negative), respectivamente. Pontua-se
também a existência dos verdadeiros negativos tn. Desta
feita, além dos cenários de análise citados, foi realizada a
avaliação do processo de reconhecimento do número serial
sem nenhuma das etapas da metodologia proposta, usando
somente a imagem da cédula do banco de imagens e o
framework doTesseract, apresentado na Seção III-C.

Antes dos resultados propriamente ditos, faz-se necessá-
rio ressaltar que eles serão dispostos por classe e global, em
que são consideradas concomitantemente todas as classes.

A. Determinação da Inclinação

Neste cenário, considera-se que um tp ocorre quando o
ângulo de inclinação é estimado de forma correta, havendo
uma margem de erro de dois graus para cima e para baixo;
um fp, quando essa margem é extrapolada. Além disso,
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as imagens da classe 4 não são consideradas, pois, como é
composta de imagens com cédulas em posições aleatórias,
não há uma orientação definida para cada imagem.

A Tabela I mostra os resultados obtidos com a proposta
apresentada para a estimação do ângulo de inclinação das
cédulas do banco de imagens.

Tabela I. Resultados da etapa de determinação da
inclinação das cédulas

Classe Classe Classe Classe Global
1 2 3 4

F-measure 0,98 0,96 0,96 - 0,9709

Analisando para cada classe, nota-se que a F -
measure da Classe 1 é maior, o que é justificável por
conta de conter mais cédulas em uma imagem, o que
aumenta as chances de retas relacionadas às bordas serem
identificadas. Além disso, destaca-se uma F -measure de
0, 971 para o conjunto todo. Os erros na estimação do
ângulo ocorrem em duas situações, ambas oriundas do
primeiro passo, o de determinação de retas na imagem:
quando não se encontra nenhuma reta ou quando se en-
contra retas atreladas somente às bordas menores. Logo,
se no primeiro passo, acha-se pelo menos uma reta atrelada
à maior borda, os resultados mostram que a determinação
do ângulo é correta.

B. Localização dos Números Seriais

Na mensuração da proposta para localização dos núme-
ros seriais nas imagens, um tp ocorre quando uma janela
engloba um número serial; um fp, quando engloba uma
região que não possui número serial; um fn, quando há
um número serial, mas nenhuma janela o engloba. Um tn
ocorre nas situações em que não há nenhum número serial
na imagem (imagens da Classe 4), e a abordagem proposta
não retorna nenhuma janela válida.

Como as propostas deste trabalho estão organizadas
em cascata, os erros da etapa de estimação do ângulo de
inclinação refletem nesta etapa. Contudo, para que a avali-
ação da proposta de localização não sofra essa influência, os
resultados não levarão em conta os erros advindos da etapa
anterior. Sendo assim, a Tabela II mostra os resultados
obtidos com a proposta apresentada para a localização dos
números seriais nas imagens do banco.

Tabela II. Resultados da etapa de localização dos
números seriais

Classe Classe Classe Classe Global
1 2 3 4

F-measure 0,99 0,99 1,00 - 0,9930

Ressalta-se que não há ocorrência de falsos positivos.
As ocorrências de falsos negativos ocorrem em imagens
com mais de uma cédula, em que há sombras, geradas
pela cédula superior, próximas ao número serial. Isso afeta
a validação das onze regiões, visto que, por conta dessas
sombras, uma região que deveria ser de vale se torna pico,
resultando em menos regiões.

C. Avaliação Global do Sistema

Neste cenário, avalia-se um cenário global para a me-
todologia proposta, ou seja o processo como um todo, me-

dindo a capacidade da abordagem proposta em reconhecer
de forma correta um número serial da Segunda Famı́lia do
Real presente em uma imagem. Para isso, são utilizadas
duas formas de avaliação, doravante denominadas mensu-
ração por cadeia e mensuração por caractere.

Na primeira, um número serial é tido como uma única
entidade. Logo, ocorre um tp para toda cadeia de caracte-
res reconhecida de forma correta; um fp ocorre para toda
cadeia reconhecida de forma errada, mesmo que só por
um caractere, ou quando forem encontradas mais números
seriais do que a imagem de fato possui; tem-se um tn
quando são localizados a mesma quantidade de números
seriais que a imagem tem; um fn é computado na situação
em que se localiza menos cadeias do que a imagem possui.

Na abordagem de caractere, um número serial já não é
mais encarado como uma única entidade, entende-se que
são onze entidades, caracteres. Portanto, tem-se um tp
para cada caractere idêntico e de mesma posição; computa-
se um fp para cada caractere diferente da mesma posição
ou para a quantidade de caracteres que excederem a onze;
um tn ocorre quando se acerta a quantidade de caracteres,
ou seja, onze na situação em que há um número serial, zero,
quando não há nenhum número serial; por fim, um fn é
computado para cada caractere a menos do que onze. Além
disso, são avaliados três cenários, um de referência e dois
de melhoria, sendo estes dois provenientes da metodologia
proposta.

Quando se envia ao Tesseract uma imagem qualquer
do banco de imagens sem processamento, a sáıda terá
inúmeros caracteres, já que uma cédula possui, além do
número serial, algumas palavras impressas. Partindo desse
ponto e para se ter uma referência, tem-se as imagens
do cenário 1: aplica-se uma máscara com valores zero
em todas as imagens do banco, de modo que apenas os
números seriais das imagens fiquem viśıveis. Ressalta-se
que esse cenário já conta com uma informação a priori
bem relevante para o resultado, a localização dos número
seriais. Ou seja, tem-se um ńıvel alto como referência.

Por sua vez, as imagens dos cenários 2 e 3 consistem das
imagens processadas com as abordagens descritas na seção
II. A diferença é que, para a etapa de reconhecimento dos
caracteres do cenário 2, utiliza-se o segundo modo, passa-se
um caractere por vez ao Tesseract. Para o cenário 3, utiliza-
se o primeiro modo, passa-se toda a cadeia de caracteres
para o reconhecimento. As Tabelas III e IV mostram os
resultados obtidos para os três cenários, considerando as
abordagens de cadeia e de caractere, respectivamente.

Tabela III. Resultados para mensuração por cadeia

Classe Classe Classe Classe Global
1 2 3 4

Cenario 1 0,61 0,20 0,72 - 0,56

Cenario 2 0,16 0,14 0,09 - 0,14

Cenario 3 0,93 0,93 0,94 - 0,93

Tabela IV. Resultados para mensuração por caractere

Classe Classe Classe Classe Global
1 2 3 4

Cenario 1 0,79 0,36 0,87 - 0,75

Cenario 2 0,85 0,83 0,79 - 0,84

Cenario 3 0,98 0,95 0,95 - 0,97
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Ressalta-se, inicialmente, que a classe 4 não conta com
medidas de F -measure, pois, de acordo com a mode-
lagem para mensuração dos resultados, só foram obtidos
verdadeiros negativos tn, o que mostra a total eficiência
do sistema em não reconhecer um número serial em uma
imagem que de fato não possui um (ausência de fp).

Entende-se que a mensuração por caracteres é mais
justa, visto que não atribui um erro total do número
serial caso o sistema seja capaz de acertar parte dos seus
caracteres. A prova disso é que, para todos os cenários, os
resultados foram mais expressivos considerando tal abor-
dagem. Ficando ainda mais evidente quando se considera o
Cenário 2 que, por ter pelo menos um erro de caractere por
número serial em inúmero casos, tem-se F -measures de
0, 14 e 0, 84 para as mensurações por cadeia e caractere,
respectivamente.

Considerando os cenários e tendo em mente a atipici-
dade citada para o Cenário 2, nota-se que o sistema traz
uma melhora expressiva em relação ao cenário de referên-
cia, sobretudo quando se considera o Cenário 3. Tem-se,
respectivamente, para o cenário 1 e 3, F -measures de
0, 56 e 0, 93 (mensuração por cadeia) e F -measures
de 0, 75 e 0, 97 (mensuração por caractere). Portanto,
conclui-se que o Cenário 3, em que é enviado ao framework
do Tesseract a cadeia completa de caracteres do número
serial, é o mais eficiente para o objetivo proposto, apresen-
tando assim os melhores resultados.

IV. Conclusões e Trabalhos Futuros

Neste trabalho foi proposto um método para melhorar
a robustez à variação de escala e rotação para o reconhe-
cimento de números seriais da Segunda Famı́lia do Real
a partir de imagens. Para atingir este objetivo, foi desen-
volvido um conjunto de procedimentos que permitiram a
utilização de framework para sistemas de reconhecimento
ótico de caracteres (OCRs) como o Tesseract. Neste caso
não se limitando somente a este framework, como também
a qualquer outro que utilize uma imagem como entrada.

Os ı́ndices alcançados na análise de desempenho, tanto
de cada etapa individualmente, bem como globalmente,
mostrou que melhorias consideráveis foram alcançadas,
principalmente no tratamento de imagens de entradas
rotacionadas e variando a escala. Incluindo ainda situações
utilizando mais que uma cédula no processo.

Dentre os trabalhos futuros, estão previstos testes
aplicando a metodologia proposta utilizando outros fra-
meworks dispońıveis e avaliar os ı́ndices obtidos. Também
está em fase de desenvolvimento, em parceria com institui-
ções de investigação e financeiras e concepção do protótipo,
utilizando o sistema como um todo, a ser empregado no
processo de rastreamento de cédulas em território nacional.
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Resumo—Pantanal is one of the most important biomes of
the world, with a large number of animal species. To reconcile
the demand of development and biodiversity conservation, it is
important to catalog the species in the region and the impact of
development on the population of animals. However, the task of
identifying the species of animals is time-consuming and depends
on manual inspection of the images. To overcome this issue,
this paper proposes a methodology for animal specie recognition
using convolutional neural networks. Experimental results were
performed using a database with 14.547 images divided into 13
animals species showing a regognition rate larger than 92% when
combining Resnet-152 and SVM classifier.

I. INTRODUÇÃO

O Pantanal é uma região natural localizada principalmente
dentro dos estados brasileiros de Mato Grosso e Mato Grosso
do Sul, mas se estende até a Bolı́via e Paraguai. Esta região
é a maior área úmida tropical do mundo, com área de
aproximadamente 138.183 km2. O nome Pantanal vem da
palavra ”Pântano”, que significa zonas úmidas, porque 80%
das planı́cies do Pantanal estão submersas durante as estações
chuvosas.

Pantanal é um dos ecossistemas mais ricos do mundo,
que abriga um grande número de animais que vivem em
equilı́brio ecológico. Junk et al. [1] lista 263 espécies de
peixes, 96 espécies de répteis, 40 espécies de anfı́bios, 390
espécies de aves e 130 espécies de mamı́feros. O número de
espécies diverge em vários trabalhos, por exemplo, o número
de espécies de aves geralmente é dado como algo entre 600 e
700 espécies [2], embora apenas 390 foram confirmados [1].
Devido à sua importância e diversidade ecológica, o Pantanal
é considerado pela UNESCO como Patrimônio Mundial e
Reservas da Biosfera.

Como resultado do uso insustentável da terra, o Panta-
nal sofre muita perda de biodiversidade e dos seus habitats
naturais associados. Nessa região existem muitas espécies
raras e ameaçadas de extinção, como o tatu-canastra (Pri-
odontes maximus), cervo-pantanal (Blastocerus dichotomus),
tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), cachorro-do-
mato (Speothos venaticus), entre outras. O grande desafio para
o Pantanal é conciliar a crescente demanda para o desenvol-
vimento social e econômico (por exemplo a pecuária, gado,
agricultura, turismo), com a conservação da biodiversidade [3].

Desta forma, conhecer a biodiversidade é essencial para
os esforços dos investigadores que trabalham para proteger o

Pantanal e as espécies ameaçadas de extinção. A identificação
de espécies de animais no Pantanal leva tempo devido ao ambi-
ente de zonas úmidas e aos hábitos alimentares dos animais, o
que torna difı́cil estimar de forma eficaz as espécies e suas den-
sidades por km2. Para acompanhar e monitorar a população,
os pesquisadores passam dias no Pantanal observando as
espécies com a ajuda de tecnologias, como a armadilha com
câmera, as imagens aéreas, etc. O processo de identificação
atual é extremamente demorado, requer treinamento especial
e depende de uma inspeção manual das imagens.

Este artigo propõe uma metodologia para o reconhecimento
de espécies do pantanal usando redes neurais convolucionais
(convolutional neural network - CNN). Para isso, a imagem é
pré-processada e passa como entrada de uma CNN. A saı́da
da penúltima camada da CNN é utilizada como vetor de
caracterı́sticas. Os vetores de caracterı́sticas alimentam o trei-
namento de classificadores supervisionados, como as máquinas
de vetores de suporte. Experimentos foram realizados em
uma base com 14.547 imagens divididas em 13 espécies
importantes. Quatro arquiteturas de CNN e dois classificadores
foram avaliados obtendo porcentagem de classificação correta
de 97.24%.

Este artigo está descrito em 6 seções. A Seção II apresenta
uma revisão de literatura sobre reconhecimento de espécies
de animais em visão computacional e redes neurais convo-
lucionais. A metodologia proposta é descrita em detalhes na
Seção III. A Seção IV apresentas os experimentos e resultados
enquanto que a Seção V apresenta as conclusões e os trabalhos
futuros.

II. REVISÃO DA LITERATURA

A. Reconhecimento de Espécies de Animas em Visão Compu-
tacional

O reconhecimento de espécies animais é um grande desafio
na área de visão computacional, principalmente pela carac-
terı́stica do ambiente em que o animal se encontra e pela
sua movimentação constante. Algumas abordagens têm sido
propostas para superar esses desafios. Um método de captura
muito usado é a armadilha fotográfica que basicamente é um
sensor especialmente visual que grava as imagens dos animais
que se movem através de seu campo de visão [4], [5], [6], elas
são usadas em conjunto com métodos de visão computacional
para a identificação das espécies animais.
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Mauro et al. [7] usou um método de segmentação usando
superpixels e componentes conexos em imagens térmicas para
obter regiões da imagem contendo animais silvestres. Aguzzi et
al. [4] usou as armadilhas fotográficas na captura das imagens,
e aplicou o descritor de Fourier juntamente com o método de
k vizinhos mais próximos para a identificação das espécies
através de contornos dos animais na imagem. Yu et al [5]
propôs uma identificação automatizada de espécies para as
imagens capturadas por armadilhas fotográficas usando SIFT
(transformada de caracterı́sticas invariante a escala) e pirâmide
espacial. Eles testaram o método em um banco de imagens com
18 espécies, obtendo uma precisão média de 82%.

Algumas aplicações mais relacionadas a este trabalho fo-
ram de Chen et al. [8] e Gómez et al. [9], que propuseram
métodos de identificação de espécies de animais usando redes
neurais convolucionais. Chen et al. [8] usou um banco de
imagens com 20 espécies comuns na América do Norte,
chegando a 38% de precisão com um CNN de apenas 6
camadas. Por outro lado, Gómez et al. [9] alcançou 98%
de precisão em um banco de imagens com 26 espécies da
Tanzânia. Eles testaram seis arquiteturas CNNs, dentre elas a
AlexNet [10], VGGNet [11] e GoogLeNet [12].

B. Redes Neurais Convolucionais (Convolutional Neural
Networks - CNN)

As redes neurais convolucionais consistem em camadas
convolucionais, na qual é incorporado o algoritmo de back-
propagation que aprende os parâmetros de cada camada.
Desde a sua criação, a CNN tem sido caracterizada por três
propriedades básicas, as conexões locais, o compartilhamento
de peso e o pooling local. As duas primeiras propriedades
permitem que o modelo aprenda os padrões visuais locais
importantes com menos parâmetros ajustáveis que o modelo
totalmente conectado, e a terceira propriedade prepara a rede
para possuir invariância à translação.

Uma das primeiras aplicações de redes neurais convo-
lucionais é a rede LeNet-5 descrita por LeCun et al. [13]
para o reconhecimento óptico de caracteres. Comparado às
redes convolucionais profundas atuais, a rede foi relativamente
modesta devido aos recursos computacionais limitados da
época e aos desafios do treinamento de algoritmos para redes
maiores. Embora houvesse muito potencial em redes convo-
lucionais mais profundas, só recentemente elas se tornaram
predominantes, seguindo o aumento do poder computacional
atual, da quantidade de dados para treinamento disponı́veis na
Internet e da necessidade de desenvolvimento de métodos mais
eficazes para a formação de tais modelos.

Um exemplo recente e notável do uso de redes convolu-
cionais profundas para classificação de imagens é o desafio
Imagenet [10] em que uma CNN obteve um erro conside-
ravelmente menor comparado com o erro das abordagens
tradicionais de visão computacional (usando SIFT e Máquinas
de Vetores de Suporte). Redes neurais convolucionais também
obtiveram recentemente sucesso para diferentes aplicações,
incluindo estimação de pose humana [14], análise de faces
[15], detecção de pontos-chave facial [16], reconhecimento de
voz [17] e classificação de ação [18].

III. METODOLOGIA PROPOSTA

A metodologia proposta para reconhecimento de espécies
de animais pode ser descrita em três etapas principais: i) pré-
processamento da imagem de entrada; ii) extração de carac-
terı́sticas com redes neurais convolucionais; e iii) treinamento
supervisionado. As três etapas são descritas em detalhes nas
subseções abaixo.

A. Pré-processamento da Imagem de Entrada

A primeira etapa consiste em pré-processar as imagens de
entrada. Como as imagens estão em diferentes tamanhos e
resoluções, uma imagem I é redimensionada para um tama-
nho fixo (W × H × 3). O tamanho fixo deve corresponder
aos requerimentos de entrada de cada arquitetura das redes
neurais convolucionais (e.g., 227 × 227 × 3 para AlexNet e
224 × 224 × 3 para Resnet). O segundo pré-processamento
consiste em subtrair uma cor média µ de todos os pixels da
imagem I:

I(x, y,R) = I(x, y,R)− µR (1)
I(x, y,G) = I(x, y,G)− µG (2)
I(x, y,B) = I(x, y,B)− µB (3)

onde µ é a cor média de todas as imagens usadas para treinar
a rede neural convolucional.

B. Extração de Caracterı́sticas

A arquitetura das CNNs contém milhões de parâmetros
(e.g., 60 milhões para AlexNet), tornando inviável e pro-
blemático o treinamento em uma base com poucas imagens.
Para contornar esse problema, Oquab et al. [19] propuseram
o uso das camadas internas de CNN treinadas em grandes
bases de imagens como extrator de caracterı́sticas. Para usar
uma CNN pré-treinada, a última camada que consiste em um
classificador softmax foi desconsiderada e as camadas restantes
foram utilizadas como um extrator de caracterı́sticas. Nos
experimentos foram utilizadas quatro arquiteturas de CNNs
treinadas na ImageNet ILSVRC com 1.28 milhões de imagens.

Para ilustrar a extração de caracterı́sticas, considere a CNN
conhecida como AlexNet proposta por Krizhevsky et al. [10].
A AlexNet é composta por cinco camadas convolucionais
C1 . . . C5 seguida por três camadas totalmente conectadas
FC6 . . . FC8. A entrada da rede consiste em uma imagem
Y0 = I ∈ R227×227×3. Em cada camada convolucional,
a entrada da camada Yk−1 é convoluı́da com um conjunto
de filtros treinados. Em seguida, aplica-se a unidade ReLU
(Rectified Linear Unit) que consiste em pegar o máximo entre
a convolução e 0, conforme:

Yk = σ(conv(Yk−1,Wk, Bk)) (4)

onde (Wk, Bk) é o conjunto de filtros treinados e σ(Yk) =
max(0, Yk) é a unidade ReLU.

As três últimas camadas totalmente conectadas calculam
Y6 = σ(W6Y5 + B6), Y7 = σ(W7Y6 + B7) e Y8 =
ψ(W8)Y7 + B8, onde Yk denota a saı́da da k-ésima camada
e ψ(X)[i] = eX[i]/

∑
j e

X[j] é o classificador softmax. Para
obter as caracterı́sticas, nós descartamos a última camada que
classifica as caracterı́sticas Y7 nas classes em que a rede foi
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treinada. Dessa forma, as caracterı́sticas consistem na saı́da da
penúltima camada Y7 ∈ <4096 para a rede AlexNet.

As demais arquiteturas utilizadas neste trabalho são des-
critas abaixo. Para todas as camadas, a saı́da da penúltima
camada é utilizada como o vetor de caracterı́sticas.

• VGGNet [11]: a principal contribuição da VGGNet
foi mostrar que CNN com mais camadas pode melho-
rar a acurácia. Os autores apresentaram e treinaram
duas arquiteturas, uma com 16 camadas e outra com
19 camadas. A penúltima extrai vetores com 4096
valores.

• GoogLeNet [12]: esta arquitetura apresenta o módulo
Inception que reduz o número de parâmetros da CNN
(e.g., de 60M da AlexNet para 4M). Dessa forma, os
autores apresentaram uma CNN mais profunda com
27 camadas. Vetores com 1024 valores são extraı́dos
na penúltima camada.

• ResNet [20]: esta arquitetura propôs o aprendizado
residual para treinar redes cada vez mais profun-
das. Os autores forneceram experimentos usando 50,
101 e 152 camadas, que são substancialmente mais
profundas do que as arquiteturas descritas acima. A
penúltima camada extrai vetores com 2048 valores.

C. Treinamento Supervisionado

Dados os vetores de caracterı́sticas extraı́dos com uma
CNN e suas respectivas classes, um classificador pode ser
treinado. Os classificadores tradicionais, tais como máquina de
vetores de suporte e vizinho mais próximo, foram utilizados
nesta etapa. Portanto, essa etapa da metodologia proposta
substitui a última camada das redes que são treinadas espe-
cificamente para as classes da base de imagens.

IV. EXPERIMENTOS E RESULTADOS

Nesta seção são descritos os experimentos, a base de
imagens e os resultados obtidos. Para a validação da me-
todologia proposta, os experimentos foram realizados com
imagens obtidas da Imagenet [21]. A Imagenet é um conjunto
de imagens organizado de acordo com a hierarquia WordNet.
Neste conjunto existem mais de 100.000 classes com média de
1.000 imagens para cada classe obtidas da internet. Portanto,
não existe qualquer controle com relação a resolução e o
dispositivo de captura. Desse conjunto, foram selecionadas
13 espécies de animais do pantanal conforme apresentado
na Tabela I. A base de imagens possui um total de 14.547
imagens em que cada espécie possui de 621 a 1.430 imagens
em diferentes resoluções, ambientes e dispositivos de captura,
iluminação, etc. A Figura 1 apresenta quatro exemplos de cada
espécie em que é possı́vel observar a variação intra-classe.

Para a classificação, utilizaram-se dois classificadores bem
conhecidos na literatura: Vizinho mais próximo (Nearest
Neighbor - NN) [22] e a Máquina de Vetores de Suporte
(Support Vector Machine - SVM) [23] com núcleo polino-
mial. Para o treinamento e testes, as imagens foram divididas
seguindo a validação cruzada em 10 dobras. Dessa forma,
o conjunto de imagens foi particionado aleatoriamente em
10 subconjuntos com tamanho aproximadamente iguais e
mantendo a proporção entre o número de imagens para cada

Tabela I. BASE DE IMAGENS UTILIZADA.

Nome Cientı́fico Nome Popular N. imagens
Ardea occidentalis Garça Branca 1.231

Caiman yacare Jacaré-do-Pantanal 1.430
Caracara plancus Carcará 1.133
Cariama cristata Seriema 834

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha 975
Eunectes murinus Sucuri 1.229

Hydrochoerus hydrochaeris Capivara 1.365
Jabiru mycteria Tuiuiú 1.049

Myrmecophaga jubata Tamanduá-bandeira 1.015
Panthera Onca Onça-pintada 1.514

Pyrocephalus rubinus Prı́ncipe 1.029
Rhea americana Ema 1.122
Tapirus terrestris Anta 621

Tabela II. RESULTADOS EXPERIMENTAIS PARA ARQUITETURAS DE
CNN E CLASSIFICADORES.

CNN NN SVM
AlexNet 86.75(±1.08) 92.35(±0.58)

VGGNet-16 91.10(±0.72) 95.55(±0.42)
VGGNet-19 91.61(±0.59) 95.52(±0.60)
GoogLeNet 92.69(±0.70) 95.61(±0.39)
Resnet-50 94.47(±0.53) 96.67(±0.27)

Resnet-101 94.95(±0.37) 96.93(±0.41)
Resnet-152 95.58(±0.60) 97.24(±0.38)

classe. Dos 10 subconjuntos, 9 subconjuntos são utilizados
para treinar o classificador enquanto que o subconjunto restante
é utilizado para avaliação. O processo é repetido 10 vezes
tomando um subconjunto para avaliação exatamente uma vez.
As porcentagens de classificação correta são utilizadas para
calcular a média e o desvio padrão.

A. Resultados

A Tabela II apresenta os resultados obtidos pela abordagem
proposta usando diferentes CNNs e os dois classificadores.
Para todas as CNNs, o SVM obteve melhores resultados se
comparado ao NN. A maior diferença entre os classificadores
foi para a AlexNet, i.e., de 86.75%(±1.08) com NN para
92.35%(±0.58) com SVM. Os melhores resultados obtidos
para os classificadores NN e SVM foram respectivamente
95.58%(±0.60) e 97.24%(±0.38) ambos para a Resnet com
152 camadas. Esses resultados são extremamente promissores
devido às dificuldades impostas pelas imagens.

Com relação as CNNs, podemos observar que os melhores
resultados foram obtidos pela AlexNet, VGGNet, GoogLeNet
e Resnet, nessa ordem. Com relação a Resnet, os resultados
mostraram que quanto mais camadas a CNN possui, melhor
é o seu resultado. Por exemplo, a Resnet com 152 camadas
(Resnet-152) obteve 97.24%(±0.38) com o classificador SVM,
enquanto que a mesma CNN com 50 e 101 camadas (Resnet-
50 e Resnet-101) obteve 96.67%(±0.27) e 96.93%(±0.41),
respectivamente.

Para avaliar detalhadamente o desempenho das CNNs, a
Figura 2 apresenta as matrizes de confusão para AlexNet,
VGGNet-16, GoogLeNet e Resnet-152 com SVM. Em uma
matriz de confusão, os acertos são armazenados na diagonal
principal. Como podemos observar, as espécies com maior
acerto em todas as CNNs foram o Prı́ncipe (Figura 1(b))
devido a sua coloração especı́fica e a onça-pintada (Figura
1(i)) devido a sua textura. Por outro lado, o Tuiuiú (Figura
1(f)) obteve as menores taxas de 88.37%, 91.99%, 93.33% e
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(a) Ema (b) Prı́ncipe (c) Carcará (d) Jacaré-do-Pantanal (e) Sucuri

(f) Tuiuiú (g) Garça Branca (h) Seriema (i) Onça-pintada (j) Capivara

(k) Anta (l) Tatu-galinha (m) Tamanduá-bandeira

Figura 1. Quatro exemplos para cada uma das 13 espécies que compõem o banco de imagens.

94.85% para AlexNet, VGGNet-16, GoogLeNet e Resnet-152,
respectivamente. Os erros foram obtidos devido à similaridade
do Tuiuiú com a Garça Branca. Na Resnet-152, por exemplo,
3.43% das imagens do Tuiuiú foram classificadas como Garça
Branca.

B. Custo Computacional

Para medir o tempo para a aplicação da metodologia
proposta, experimentos foram executados em um computador
com processador Intel i5 1.6GHz e 8GB de memória RAM.
Vale ressaltar que todos esses resultados foram obtidos rodando
apenas na CPU, isto é, não foi utilizada nenhuma GPU que
deve acelerar ainda mais o processo.

A Tabela III apresenta o tempo médio em segundos para
as etapas: pré-processamento da imagem de entrada (E1),
extração das caracterı́sticas pela CNN (E2), classificação com
o SVM (E3) e o tempo total para as três etapas. Os tempos
de pré-processamento (E1) e classificação com o SVM (E3)

são baixos e similares para todas as CNNs. Como esperado, a
AlexNet possui o melhor tempo de processamento, pois possui
menos camadas. O tempo médio total para reconhecer uma
imagem usando a AlexNet foi de 0.055s, tornando possı́vel
a sua aplicação em tempo real. As demais CNNs também
tiveram tempos totais aceitáveis, como a GoogLeNet com
0.182s e a VGGNet-16 com 0.399s. Por fim, a Resnet com
152 camadas (CNN mais profunda avaliada) possui um tempo
médio total de 0.585s.

C. Classificação de Quadros do Youtube

Para verificar o poder de generalização da metodologia,
vı́deos do youtube contendo diferentes espécies foram obtidos,
seus quadros foram extraı́dos e classificados usando a Resnet-
152 e o classificador SVM. Para treinar a metodologia, todas
as imagens da ImageNet foram utilizadas.

A Figura 3 ilustra alguns quadros dos vı́deos contendo
as espécies: anta, carcará, tamanduá-bandeira, onça-pintada,
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Figura 2. Matrizes de confusão para diferentes CNNs e classificador SVM.

Tabela III. TEMPO MÉDIO PARA CADA UMA DAS ETAPAS DA
METODOLOGIA PROPOSTA: PRÉ-PROCESSAMENTO DA IMAGEM DE

ENTRADA - E1, EXTRAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS PELA CNN - E2 E
CLASSIFICAÇÃO COM O SVM - E3.

CNN E1 E2 E3 Tempo Total
AlexNet 0.012(±0.01) 0.043(±0.002) 0.001(±0.00) 0.055(±0.012)

VGGNet-16 0.013(±0.01) 0.386(±0.003) 0.001(±0.00) 0.399(±0.014)
VGGNet-19 0.012(±0.01) 0.457(±0.003) 0.001(±0.00) 0.469(±0.014)
GoogLeNet 0.012(±0.01) 0.170(±0.002) 0.000(±0.00) 0.182(±0.013)
Resnet-50 0.012(±0.01) 0.229(±0.004) 0.001(±0.00) 0.241(±0.014)
Resnet-101 0.012(±0.01) 0.396(±0.006) 0.001(±0.00) 0.408(±0.015)
Resnet-152 0.012(±0.01) 0.572(±0.007) 0.001(±0.00) 0.585(±0.015)

seriema e tuiuiú. No topo de cada quadro, é apresentada a
espécie mais provável classificada pela metodologia e sua por-
centagem obtida pelo classificador SVM. Apesar dos desafios
(e.g., escalas e ponto de vista), a metodologia apresenta uma
excelente acurácia para as espécies.

V. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Neste trabalho foi proposta uma nova metodologia para
reconhecimento de espécies de animais por meio da obtenção

de caracterı́stica de uma rede neural convolucional. Os resulta-
dos obtidos através desta nova metodologia demonstraram ser
possı́vel uma caracterização robusta em uma base de imagens
bastante complexa. O melhor resultado de 97.24% foi obtido
usando a Resnet com 152 camadas e o classificador SVM.

Os trabalhos futuros incluem a aplicação da abordagem em
outras bases de imagens, e utilizar outros classificadores para
avaliar os resultados. Além disso, pretendemos combinar os
vetores de caracterı́sticas extraı́dos de diferentes CNNs.
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Figura 3. Quadros de vı́deos do youtube classificados pela Resnet-152 e SVM. Na parte superior do vı́deo é apresentada a espécie mais provável seguida pela
porcentagem.
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Abstract—Image classification is one of the main research
problems in computer vision and machine learning. Since in most
real-world image classification applications there is no control
over how the images are captured, it is necessary to consider
the possibility that these images might be affected by noise
(e.g. sensor noise in a low-quality surveillance camera). In this
paper we analyse the impact of three different types of noise
on descriptors extracted by two widely used feature extraction
methods (LBP and HOG) and how denoising the images can
help to mitigate this problem. We carry out experiments on two
different datasets and consider several types of noise, noise levels,
and denoising methods. Our results show that noise can hinder
classification performance considerably and make classes harder
to separate. Although denoising methods were not able to reach
the same performance of the noise-free scenario, they improved
classification results for noisy data.

I. INTRODUCTION

The study of noise in visual data is a matter of major interest
within the image processing and computer vision communi-
ties. Due to that many different denoising algorithms were
developed for both image [1] and video [2] restoration. These
methods are able to improve image quality in applications
raging from microscopy [3] to astronomy [4]

Over the last decades, image classification has motivated
the development of many image descriptors (e.g. LBP [5],
HOG [6]) and, more recently, representation learning tech-
niques [7]. Nonetheless, the preprocessing stages of the image
classification pipeline – that could incorporate and benefit
from denoising techniques – have been neglected [8, 9, 10].
Moreover, little has been done to measure the impacts of
different types of noise in image classification [11], which can
hinder the deployment of computer vision systems in scenarios
where image quality varies.

Considering the above-mentioned gaps, in this paper we
experimentally measure the effects of different types of noise
on image classification and investigate denoising algorithms
help to mitigate this problem. By doing so, we analyse our
results based on the following topics:

1) Is the performance of a classifier hampered by noise
when using the LBP and HOG methods to describe the
image dataset?

2) The decrease in performance is due to the fact that noise
makes it harder to separate the classes or does the model
learned from images without noise is not robust enough
to deal with noisy images?

3) Can denoising methods help in these situations?
Our results show that classifiers suffer to generalise to

different noisy data and image classification becomes harder
when dealing with noisy images. Though denoising algorithms
can help to mitigate the effects of noise, they may also remove
important information, reducing classification performance.

II. RELATED WORK

Ponti et al. [8] divide image classification in five stages (see
Figure 1) and show that the method used to convert the images
from RGB to grayscale can have a substantial impact on
classification performance. They also demonstrate that RGB
to grayscale conversion can be used as an effective dimen-
sionality reduction procedure. Their results show that early
stages of the classification pipeline – despite being neglected in
most image classification applications – can directly influence
classification performance. Some other papers [10, 9] also
point out the importance of these early stages. Nonetheless,
as in [8], they only focus on RGB to grayscale conversion
and do not consider noisy images.

Fig. 1: Classification pipeline. Our study focuses on the first
two stages (highlighted by the gray box). This image was
based on Figure 1 of [8].

Dodge and Karam [11] analyse how image quality can
hamper the performance of some state-of-the-art deep learning
models by using networks trained on noise-free images to
classify noisy, blurred and compressed images. Their results
show that image classification is directly affected by image
quality. Similarly, Kylberg and Sintorn [12] evaluate noise
robustness of several LBP variants. Given that on both these
papers the classifiers are trained in noise-free images, it is not
possible to infer if the learned models are not able to deal with
noisy images or if noise makes the classes harder to separate.

III. TECHNICAL BACKGROUND

A. Local binary patterns

Local Binary Patterns (LBP) [5] is a texture-based image
descriptor that, due to its success, has several variants and
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improved versions [13, 14]. In this paper, we employ the
version that uses uniform patterns and it is invariant to gray
scale shifts, scale changes and rotations. This variant achieves
good results while generating low dimensional features.

The LBP descriptor is the distribution (a histogram) of
texture patterns extracted for every pixel in an image. Thus,
prior to computing the LBP descriptor, it is necessary to
compute a texture pattern representation for each pixel. Such
texture representation is called LBP code and it is based on the
difference between a pixel and its neighbors. These neighbors
can be arranged in a circle or in a square. A neighborhood is
defined by the parameters R and P , where P is the number of
neighbors and R is the radius of the circular neighborhood (or
the side of the square neighborhood). If one of the neighbors
is not at the center of a pixel, its value needs to be obtained
via interpolation.

The LBP code (a binary code) for a pixel gc and its
neighbors is defined as follows:

LBPP,R =

P−1∑
p=0

s(gp − gc)2p, (1)

where s is the sign function and g0, . . . , gP−1 are neighbors of
gc. This LBP code is invariant to grayscale shifts, because it is
based on the differences of pixels and not in absolute values.
Also, since only the sign of the difference result is considered,
the code is invariant to scale. On the other hand, such code is
not invariant to rotation.

It is possible to achieve some invariance to rotation by using
the following LBP code:

LBP ri
P,R = min{ROR(LBPP,R, i) | i = 0, ..., P − 1}, (2)

where ROR(c, i) is the result of i circular right bit-wise shifts
applied to the code c. As an example, if c = 01110010 and
i = 2, then ROR(c, i) = 10011100. By always considering
the minimum of all possible bit-wise shifts, a code that is more
robust to rotations can be obtained.

Pietikäinen et al. [15] discovered that when LBP patterns
are considered circularly, they usually contain two or less
bit transitions (patterns with such characteristic were named
uniform). The other patterns – that have more than two
transactions – occur rarely and were called non-uniform.

Finally, to obtain the LBP descriptor – up to now we were
talking about LBP codes – a histogram is computed. In this
histogram, each uniform pattern has its own bin, while there
is one bin for all the non-uniform patterns.

B. Histogram of oriented gradients

Based on evaluating well-normalized local histograms of
image gradient orientations in a dense grid, Histogram of Ori-
ented Gradients (HOG) [6] takes advantage of the distribution
of local intensity gradients or edges directions to characterize
the local object appearance and shape. This is done by diving
the image window into small connected regions, called cells,
in which a local histogram of gradient directions or edge
directions is computed over all pixels. The final representation

is obtained by combining the histograms computed in all
cells of the image. HOG descriptors are particularly suited
for human detection [6].

To extract HOG descriptors from an image, firstly, gradient
values must be computed. This is most commonly done by
filtering the color or intensity data of the image using the
one-dimensional centered point discrete derivative mask in
the horizontal ([−1, 0, 1]) and vertical directions ([−1, 0, 1]T ).
Then, the image is divided into small cells of rectangular (R-
HOG) or circular shape (C-HOG). Each pixel contained by a
cell is used in a weighted manner to create a orientation-based
histogram. This histogram is created for each cell and its bins
are evenly spread over the orientation of the gradients. The
range of the orientation can be defined over 0 to 180 degrees
or over 0 to 360 degrees, depending if the gradient is “signed”
or “unsigned”. The contribution of a pixel to each bin of the
histogram is weighted based on the magnitude of the gradient
or some function of this magnitude.

To increase robustness to illumination and contrast changes,
gradient strengths are locally normalized by grouping cells
together into blocks. Some methods commonly used for
normalization are: `2-norm (Equation 3), hysteresis-based `2
normalization [16] or `1-sqrt (Equation 4), where ν is the non-
normalized vector containing all histograms of a given block,
‖∆ν‖k is its k norm for k = 1, 2 and e is a small constant.

f =
ν√

‖∆ν‖22 + e2
(3)

f =

√
ν

(‖∆ν‖1 + e)
(4)

Blocks typically overlap, which means that a cell can
contribute to more than one block, and, therefore, to the final
descriptor. The size and shape of the cells and blocks and the
number of bins in each histograms are set by the user.

C. Median filter

The Median filter replaces each pixel value by the median
pixel value in a n×n neighborhood centered on it. This filter
can be described by the following equation:

ẑ(x, y) = median(zk | k = 1, ..., n× n), (5)

where zk for k = 1, ..., n × n are the pixel values within the
neighborhood centered on (x, y).

D. Non-Local Means

The Non Local Means (NLM) originally presented in [17]
has inspired several variations. In this paper we use the
windowed version as proposed by Buades et al. [18]. Given
a noisy image v, this NLM variant defines a restored version
pixel i as a weighted average of all pixels inside of a window
of size s× s centered on i using the following equation:

NL[v](i) =
∑
j∈Si

w(i, j)v(j), (6)
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where the weight w(i, j) measures the similarity between
pixels i and j and Si is the s × s search window (s is an
user-defined parameter). Each w(i, j) is computed as follows:

w(i, j) =
1

Z(i)
e−
||v(Ni)−v(Nj)||

2
2,a

h2 , (7)

where Ni and Nj are p×p regions centered at i and j (p is an
user-defined parameter) and h is an user-defined parameter that
represents filtering level. To compute the similarity between
Ni and Nj an Euclidean distance weighted by a Gaussian
kernel with standard deviation defined by the user-defined
parameter a is used.

IV. EXPERIMENTS

A. Experimental setup

To evaluate if noise hampers classification performance
we generated noisy versions of two datasets (Corel and
Caltech101-600) using different levels of three types of noise:
Gaussian, Poisson and salt & pepper. Moreover, to under-
stand the impacts of employing a denoising algorithm as
preprocessing, we restored these noisy images using two
denoising methods: Median filter and Non-Local Means. All
these operations were performed on both, training and test,
sets of both datasets.

We trained a different linear Support Vector Machines
(SVMs) for every training set version. Given that every train-
ing set version only has one type of noise (or no noise at all),
a model specialized on each level of each type of noise was
created.

Then, these models were used to classify every version of
the test set. As with the training sets, each test set version only
contains one type of noise (or no noise at all). This allows
the experiments to measure how well a model learned on a
particular noisy training set performs on other types of noisy
images (see Figure 2 for a diagram that summarizes this setup).
In addition, by training a model using a certain type of noise
(and noise level) and then evaluating its performance on a
test set with the same characteristics, it is possible to make a
superficial analysis on the linear separability of the problem
(since linear SVMs were used).

Considering the selected datasets have more than two
classes, we trained SVM models using a “one-vs-all” ap-
proach. Furthermore, to evaluate their performance, an average
F1-score weighted by the number of instances in each class
was used. This performance measure was chosen because
it addresses the problem of evaluating the classification of
unbalanced domains, that is, when classes have different
number of instances.

B. Datasets

1) Corel1: a dataset containing 10800 RGB images of 80
classes, where each class has at least 100 images. Sample
images from this dataset are shown in the first row of Figure 3.

1The Corel dataset is available at: https://sites.google.com/site/
dctresearch/Home/content-based-image-retrieval

Fig. 2: Experimental setup diagram. A different model is
trained for every noisy version of the training set. Then, these
models are evaluated on all versions of the test set.

2) Caltech101-6002: a subset [8] of Caltech101 [19] con-
taining 6 classes (airplanes, bonsai, chandelier, hawksbill,
motorbikes, and watch), each one with 100 examples. Images
from this dataset can be seen in the second row of Figure 3.

Fig. 3: Sample images from the Corel (first row) and
Caltech101-600 (second row) dataset [8].

C. Reproducibility remarks and parameter values

Regarding the insertion of noise to the images, we con-
sidered three types of noise: Gaussian, Poisson and salt &
pepper. First, for the Gaussian noise, we used zero mean
and five different values for the standard deviation (σ =
{10, 20, 30, 40, 50}). Figure 4 shows an example of different
levels of Gaussian noise. Secondly, since the Poisson is a noise
dependent signal, to adjust the intensity of the Poisson noise
applied to each image, it was necessary to multiply the image
by a scale factor after generating the noise, controlling its
effect on the image3. In our tests we used five different levels
for the Poisson scale factor (scale = {10, 10.5, 11, 11.5, 12}).
Finally, the salt & pepper noise was applied to each pixel with
five different probabilities: p = {0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5}.

For the image descriptors, the parameters were fixed for
all datasets and all noise types and levels. The LBP method

2The Caltech101-600 dataset is available at: http://www.icmc.usp.br/
pessoas/moacir/data/

3An in depth explanation about the scale factor for the Pois-
son noise can be found at: https://ruiminpan.wordpress.com/2016/03/10/
the-curious-case-of-poisson-noise-and-matlab-imnoise-command/
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(a) Original (b) σ = 20 (c) σ = 50

Fig. 4: Example image from the Caltech101-600 dataset with
different levels of Gaussian noise.

was computed using radius R = 1 and circular neighborhood
P = 8, while, for the HOG method, 8 possible gradients
orientations were considered and each cell was composed
by a region of 16 × 16 pixels, while each block contains a
single cell. To obtain fixed-size feature vectors using the HOG
descriptor, all images in the dataset were resized. This process
was carried out in three steps. First, considering the number of
rows and columns, we computed the values of the bigger and
the smaller dimension of every image. Second, we obtained
the smallest value for the bigger and the smaller dimensions
among all images within the dataset. Thirdly, given b (the
smallest value for the bigger dimension) and s (the smallest
value for the smaller dimension), we resized all images in a
dataset so that they end up with their bigger dimension equals
to b and their smaller dimension equals to s. This procedure
reduces the distortion caused by the resize.

Concerning denoising methods, all NLM restored images
were generate using p = 7, s = 21 (which are recommended
by the original paper [17]) and h = 25. With the Median filter
we used a neighborhood of 11 × 11 pixels. Examples of the
images obtained after applying a denoising method can be seen
in Figure 5. During the classification stage, the parameters
used to train each SVM were selected using a grid-search
performed in a 5-fold cross validation on the training set.

(a) Original (b) σ = 20 (c) σ = 50

Fig. 5: Images from the Caltech101-600 dataset with different
Gaussian noise levels and after applying NLM.

Due to reproducibility purposes, the code used in our
experiments is available online4.

V. RESULTS AND DISCUSSION

Using the experimental setup presented earlier, in this
section we analyse our results considering the three questions
presented in Section I. As can be noticed by the heatmaps
presented in Figures 7, 8, 9 and 10, the HOG descriptor
obtained better results in both datasets. However, our goal is
not to compare the descriptors, but rather analyse the impact

4Repository url: https://github.com/gbpcosta/wvc 2016 noise

of noise in image classification by shedding some light on the
following questions.

1) Is the performance of a classifier hampered when using
the LBP and HOG methods to describe a noisy image
dataset?

To answer this question we created Figures 7, 8, 9 and 10.
Each one of these figures is a heatmap representing the F1-
score levels obtained by a classifier in all versions of a dataset
(noisy, original and restored). It is possible to observe that
the best results were obtained by classifiers trained and tested
using noise-free images. This means that, for the analysed sce-
narios, image classification using LBP and HOG descriptors
classified by a linear SVM, is hampered when using noisy
images as input. Additionally, the higher the noise level the
lower the F1-score (see Figure 6) if we consider a model
trained with the original (noise-free) train data. This effect
was observed also in previous studies [12, 11], but for other
descriptors, classifiers, datasets, and types of noise.

Please notice that the darkest color in the heatmaps is
defined by the best result obtained in that dataset during the
experiments and not by 1.0 (the best possible F1-score value).
For that reason the scale of Figures 7 and 9 is different from
the one of Figures 8 and 10.

Fig. 6: LBP results for the Caltech101-600 when both training
and testing was performed with the same type and level of
noise.

2) The decrease in performance is due to the fact that noise
makes it harder to separate the classes or does the model
learned from images without noise is not robust enough
to deal with noisy images?

If we look at Figure 11 it is possible to see that the
models trained in a specific noise configuration have the best
performance for a test set with the same noise configuration.
Nevertheless, if we compare these best results for every noise
level (as shown in Figure 6), the best F1 – for both descriptors
in both datasets – are obtained when training and test sets are
noise-free. Therefore, given that all these models where build
after a grid search and that linear SVMs were used, our results
indicate that the classes become less linearly separable in the
presence of noise.
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Fig. 7: LBP results for the Corel dataset.

Fig. 8: LBP results for the Caltech101-600 dataset.

Those results also show that LBP and HOG are sensitive
to noise, which might cause it to produce different feature
spaces for the same data under different levels of noise. Thus,
the SVM model might not have been able to create a classifier
that could be sufficiently general for noisy future data, due to
hindered class representation.

3) Can denoising methods help in these situations?
Overall, the use of denoising methods improved the clas-

sification performance when both training and test sets were
affected by the same type of noise. However, the achieved
result was not as good as the one obtained using the original
dataset, probably due to the loss of detail and texture caused
by these methods. Note, however, that models created with
images after denoising did not perform well when tested with
noisy images.

Fig. 9: HOG results for the Corel dataset.

Fig. 10: HOG results for the Caltech101-600 dataset.

A. Supplementary material

Due to the size restrictions, not all results were pre-
sented in this paper. These results are available at:
https://github.com/gbpcosta/wvc 2016 noise.

VI. CONCLUSION

Results presented in the previous section show that test
classifiers in images with a different type of noise not only
confuses the models, but also causes the problem become
harder. This is noticeable on the diagonal of each heatmap,
where none of the classifiers were able to overcome the
performance of the classifier trained and tested with the
original dataset.

When denoising is applied, the results obtained by classi-
fying images from the same category (same type of noise or
denoising method) were slightly better then the ones achieved
by classifying noisy images. However, due to the smoothing
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Fig. 11: Comparison of the LBP results for the Corel dataset
when training and testing is performed using images affected
by the Poisson noise.

caused by these methods, these results did not match the
classification performance of the original dataset.

Future work include the analysis of the effect of noise
in video descriptors, since temporal information might help
overcome the difficulty of describing noisy data. The analysis
performed in this paper should also be extended to include
more datasets, descriptors and denoising methods, mainly to
include deep learning methods, since these represent the state-
of-the-art of image classification. Finally, the use of image
quality metrics such as PSNR and SSIM can be important on
comparing degraded images.
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Resumo—The 3D scene reconstruction process is

characterized by transforming a set of images of a

real environment in a three-dimensional scene. For

terrestrial environments, stereo based systems have

the best performance among the 3D reconstruction

techniques. For underwater environments, visual 3D

reconstruction systems are not widely used, despite

the huge interest in applications in the industry. In

this paper, we present a visual-based system for sub-

marine 3D reconstruction using GoPros cameras. We

investigate the main challenges of this environment:

calibration under water, alignment and rectification

of the images, and extraction of the depth infor-

mation. After reconstructing individual frames, our

system generates the final 3D scene by merging indi-

vidual point clouds from different views of the object.

The efficiency of our system is validated by analyzing

qualitatively and quantitatively the underwater 3D

reconstructions.

1. Introdução
A exploração de petróleo em alto mar se tornou

uma atividade indispensável para o Brasil após a des-
coberta do pré-sal em seu litoral. Considerando-se a
distância entre a superf́ıcie do mar e os reservatórios
de petróleo, que estão localizados abaixo da camada de
sal, a profundidade total pode chegar a 8.000 metros.
Procedimentos complexos para a inicialização de poços
e sua operação, tais como movimentação, manutenção e
monitoramento de tubos, conexões e equipamentos são
alguns dos desafios ocasionados pela localização do pré-
sal. As principais técnicas usadas para o posicionamento
de equipamentos são: a visualização através de ima-
gens em duas dimensões capturadas pelas câmeras dos
ROV’s, através de hidroacústica ou ainda relativamente
a outro equipamento. Além dessas técnicas fornecerem
dados precários e com pouca precisão, o processo ainda
é demorado e custoso, devido a ausência de visualização
3D e informação métrica precisa sobre a forma dos
objetos encontrados no ambiente marinho.

A criação de um sistema de reconstrução 3D subma-
rino eficiente ainda é uma tarefa complexa e cara, apesar

de existirem na literatura muitos sistemas de recons-
trução 3D terrestres. Com um sistema de reconstrução
3D submarino, torna-se posśıvel capturar objetos e suas
formas em uma cena 3D submersa e recriá-los em um
ambiente 3D digital com precisão.

Existem diversas técnicas de reconstrução 3D, en-
tre as quais podemos citar as que utilizam a câmera
Microsoft Kinect, sistemas baseados em sonar, sistemas
que utilizam câmeras mono e estéreo, entre outros. A
câmera Microsoft Kinect tem se popularizado na área
de reconstrução devido ao seu baixo custo e a sua faci-
lidade de utilização. Porém a utilização de raios infra-
vermelhos limitam sua aplicação a ambiente fechados,
impossibilitando sua utilização em ambientes externos
com luz solar [15], [20] ou em ambientes submarinos.
Os sistemas baseados em sonares não apresentam essas
restrições, entretanto possuem baixa resolução, maior
dificuldade na extração de dados e grande sensibilidade a
rúıdos [23], [12]. Já os sistemas de reconstrução 3D com
câmeras monoculares tem pouca precisão [16], [18], [8].

Criamos um sistema submarino usando um par de
câmeras GoPro [13]. Estendemos as técnicas baseadas
em câmeras estéreo terrestre [3], [10], [18], [19], [21] para
o ambiente submarino. Neste trabalho, com os dados
obtidos, o sistema faz o registro [4] de diferentes nuvens
de pontos geradas, bem como a união delas em uma
reconstrução 3D única com diferentes visões do objeto.
O grande diferencial do nosso sistema estéreo utilizando
GoPros está no fato dele reunir várias caracteŕısticas
importantes: leve, compacto, à prova d’água, possui con-
trole de acesso remoto, é alimentado por bateria interna
podendo funcionar por um longo peŕıodo de tempo, e
tem um baixo custo.

A eficiência do nosso sistema de reconstrução 3D sub-
marino foi validado em experimentos qualitativos em que
demonstramos a sua capacidade em reproduzir objetos
a partir de vários pontos de vista. Validamos também o
nosso sistema medindo os objetos reconstrúıdos com um
erro de medição abaixo de 2, 0%. Sendo assim, acredita-
mos que o nosso sistema baseado em GoPros pode servir
como uma alternativa para a exploração de ambientes
submarinos.
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Figura 1: Sistema GoPro estéreo composto por duas câmeras GoPro,
case stereo submerǵıvel, cabo de sincronização e controle remoto.

2. Sistema GoPro Estéreo
O sistema GoPro estéreo utilizado neste trabalho

e mostrado na figura 1, possui duas câmeras GoPro
com resolução de 12 megapixels e memória de 32GB
expandida por cartão micro SD, uma case submerǵıvel
do sistema Hero Duplo para a sincronização de duas
câmeras GoPro bem como o cabo de sincronização que
é acoplado ao par de câmeras. O sistema GoPro estéreo
mede aproximadamente 17 × 8 × 4cm, pesa menos de
380g, é submerǵıvel até 60m de profundidade e possui
controle remoto à prova d’água até 3m de profundidade.

O sistema GoPro estéreo é uma alternativa eficiente
e de baixo custo, se comparado com outros sistemas
estéreo à prova d’água. A câmera apresenta um ângulo
de visão de 170◦ e por isso utilizamos técnicas para
remover a distorção [6].

Como ilustrado na figura 2, o nosso sistema utiliza
imagens de um quadro de calibração e imagens do ob-
jeto como entrada. O processo de calibração fornece a
matriz de calibração da câmera, que é utilizada para a
retificação das imagens e, posteriormente, para a geração
dos mapas de disparidade. Para produzir uma nuvem de
pontos do objeto em cada instante de tempo, utilizamos
uma imagem do objeto da câmera esquerda e uma ima-
gem do objeto da câmera direita.

Após o processo de retificação das imagens (deta-
lhado na Seção 3), nosso sistema detecta os landmarks
nas imagens da câmera esquerda em instantes de tempos
diferentes. As correspondências entre os landmarks em
2D são transformados em correspondências em 3D e
usadas para alinhar as nuvens de pontos reconstrúıdas
em frames diferentes. Por fim, aplicamos nosso algoritmo
de alinhamento para registrar as nuvens individuais, pos-
sibilitando a construção de um modelo tridimensional do
objeto a partir de vários pontos de vista.

3. Sistema Visual de Reconstrução 3D
Submarino

Inicialmente, é feita a captura das imagens que serão
utilizadas como entrada para o sistema. São capturadas
imagens submersas do quadro de calibração e do objeto
a ser reconstrúıdo. A partir dos dados de entrada, o
algoritmo é dividido em 4 etapas.

Calibração. A primeira etapa do nosso sistema
utiliza as imagens do quadro de calibração para realizar
a calibração do par estéreo, extraindo os parâmetros

Figura 2: Ilustração do processo de reconstrução 3D de cenas em um
ambiente submarino utilizando o sistema GoPro estéreo. Imagens do
quadro de calibração são usados para calcularmos os parâmetros da
câmera. Em seguida imagens de um objeto são retificadas e nuvens de
pontos em instantes de tempo individuais são reconstrúıdas. Ao final,
as nuvens de pontos são registradas e o objeto final é gerado a partir
de vários pontos de vista

internos e externos da câmera [6]. Para a extração dos
parâmetros da câmera é necessário identificar e mar-
car as posições dos cantos dos quadrados em diversas
imagens do quadro de calibração, com o quadro em
diferentes posições. Essa identificação e marcação é feita
de forma automática usando o método de Harris [14].
Considerando as marcações e as dimensões do quadro,
utilizamos o método de Zhang [24] para obter os parâ-
metros intŕınsecos e extŕınsecos da câmera.

As informações mais relevantes que a calibração pro-
duz para o nosso sistema estéreo, estão reunidas na ma-
triz Q. Os parâmetros, px e py são os pontos principais
da câmera, Tx é a translação do sistema estéreo em
relação a câmera esquerda, f é a distância focal e p′x
é a coordenada do ponto principal x na imagem direita.

Q =


1 0 0 −px
0 1 0 −py
0 0 0 f

0 0 −1
Tx

(px−p′x)
Tx


Retificação. Na segunda etapa, utilizamos as ima-

gens submersas do objeto. Para cada par de imagens, a
etapa de retificação processa as imagens utilizando os
parâmetros da câmera para alinhá-las e retificá-las. O
processo de retificação traz as imagens das duas câmeras
para um mesmo plano, de forma a alinhá-las para que
pontos correspondentes estejam na mesma linha hori-
zontal em ambas as imagens.

A Figura 3 mostra o par de imagens após o processo
de retificação usando o algoritmo de Boughet [5]. As
linhas vermelhas ajudam a demostrar que o objeto está
alinhado em ambas as imagens. As setas azuis apontam
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Figura 3: Par de imagens retificadas. Linhas em vermelho ilustram o
alinhamento do objeto.

uma deformação nas bordas da imagem, proveniente
do processo de retificação, que não afeta o resultado
final. Acreditamos que esse rúıdo é causado pelo desa-
linhamento horizontal dos centros ópticos das câmeras
do sistema GoPro estéreo. As imagens retificadas são
geradas em escala de cinza.

Reconstrução. A reconstrução consiste na geração
da nuvem de pontos em 3D. Utilizando os parâmetros
da calibração e um par de imagens retificadas da cena
no mesmo instante de tempo, é posśıvel gerar o mapa
de disparidade. O mapa de disparidade é composto por
pixels em uma escala de cinza, onde quanto mais claro
for o pixel, mais próximo ele se encontrará da câmera.
Para gerar o mapa de disparidades leva-se em considera-
ção o ponto da cena 3D real representado na imagem da
câmera esquerda na posição xl e na imagem da câmera
direita xr, a distância focal f e o baseline B. A distância
do ponto na cena real em relação a câmera, valor D, é
calculado usando a equação 1

D =
f ×B

(xl − xr)
(1)

A maior dificuldade na geração do mapa de dis-
paridade é encontrar a correspondência de pixels nas
imagens de ambas as câmeras. Entre os métodos mais
eficientes temos os de larga escala [11], densos [10], de
larga escala densos [1] e de segmentação [22]. Durante
nossos experimentos verificamos que o método de seg-
mentação apresenta o melhor resultado para o ambiente
submarino. Além disso, buscando a redução no tempo
de processamento e facilitar o posterior alinhamento das
nuvens de pontos, uma máscara manual foi utilizada
para remover do mapa de disparidade a informação que
não faz parte do objeto.

Registro das nuvens individuais. O último passo
do sistema é a etapa de registro. Para tanto, são usa-
das as imagens esquerdas retificadas do objeto em ins-
tantes diferentes de tempo, os mapas de disparidade
correspondentes e a matriz Q. As imagens esquerdas
mostram o objeto em diferentes ângulos. Uma delas
será a referência em relação as demais para a fusão das
nuvens de pontos. Considerando dois instantes de tempo
(referência e tempo t), utilizando ambas imagens retifi-
cadas, o algoritmo SURF [2] identifica as features, que
são as caracteŕısticas encontradas em ambas imagens,
e calculamos um conjunto inicial de correspondências
entre elas, figura 4.

Figura 4: Correspondências encontradas pelo algoritmo SURF.

Figura 5: Correspondências mantidas pelo algoritmo RANSAC.

Como pode ser visto na Figura 5, nem todas as
correspondências encontradas são, de fato, equivalentes.
Para remover os outliers, que podem prejudicar o re-
sultado, e manter apenas as melhores correspondências
posśıveis, utilizamos o algoritmo RANSAC [9].

Considerando que as imagens retificadas do objeto
e as imagens de disparidade estão alinhadas, converte-
mos as correspondências em 2D para correspondências
em 3D, transformando cada feature em 2D da imagem
de disparidade em um ponto em 3D. Para calcular as
posições 3D, utilizamos os elementos da matriz de re-
construção da câmera Q e dos mapas de disparidades.
Baseadas na posição do pixel no mapa de disparidades
(px, py) e no valor da disparidade no ponto (d), conforme
descrito pelas equações de 2, 3 e 4, onde qij representa
o elemento localizado na linha i e na coluna j da matriz
Q.

x =
py + q14

(−d× q42) + q44
(2)

y =
px + q24

(−d× q42) + q44
(3)

z =
q34

(−d× q42) + q44
(4)

Note que depois de calcular a posição 3D do pixel, po-
demos utilizar a informação de cor da imagem esquerda
retificada para colorir este ponto.

De forma a alinhar as nuvens de pontos em instantes
diferentes de tempo (referência e tempo t), primeiro
calculamos a transformação que alinha as correspondên-
cias em 3D usando o algoritmo ICP [4]. Em seguida,
aplicamos essa transformação para a nuvem de pontos
do tempo t. Isso faz com que a nuvem de pontos em
t se alinhe com os pontos da referência. O ICP é um
método para o alinhamento de modelos tridimensionais
que se baseia na geometria dos pontos. Inicialmente o
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Figura 6: Imagem da câmera esquerda, imagem retificada e reconstru-
ção em um único instante de tempo.

ICP utiliza dois conjuntos de pontos e uma estimativa
inicial para sua transformação. Na sequência, de forma
iterativa, são gerados pares de pontos correspondentes
entre as nuvens para que a transformação aproxime os
pontos até que eles estejam alinhados, reduzindo o erro
[17].

Depois do alinhamento inicial usando as correspon-
dências em 3D, nós aplicamos o ICP novamente, dessa
vez entre todos os pontos das nuvens na referência e em
t para refinarmos o alinhamento, i.e. para que a nuvem
em t se aproxime ainda mais da nuvem na referência.
Após a transformação final da nuvem em t, o sistema
faz a união das nuvens de forma a gerar a nuvem de
pontos final. A nuvem resultante permite a visualização
das faces do objeto que antes eram vistas em imagens
separadas.

4. Experimentos e Resultados
Para a realização dos experimentos, utilizamos uma

piscina com 70cm de profundidade. Para a calibração do
sistema, capturamos 72 pares de imagens do quadro de
calibração em diferentes posições. Em seguida, as ima-
gens do objeto de interesse foram capturadas movendo-
se o sistema GoPro estéreo e deixando o objeto parado.
O baseline do sistema estéreo limita a distância para a
captura de imagens em cerca de 1, 5m, distância essa que
foi respeitada durante a captura das imagens. O objeto
utilizado foi uma caixa de dimensões 20, 4×20, 4×4, 6cm.
A caixa foi medida de forma a verificar a precisão do
sistema de reconstrução. As medições reais foram feitas
utilizando-se uma régua, e nas nuvens de pontos recons-
trúıdas utilizamos o programa Meshlab [7].

Para a validação do nosso sistema de reconstrução,
foram feitas diversas reconstruções para medir a pre-
cisão nas medições, sendo cada reconstrução feita com
a câmera a uma distância diferente do objeto, indo de
15cm a 70cm. O resultado da reconstrução da caixa
submersa em um único instante de tempo é mostrada na
Figura 6. A partir dessa mesma orientação da câmera
em relação ao objeto, fizemos três reconstruções com
diferentes distâncias entre câmera e objeto. Cada recons-
trução foi usada para validar a precisão da reconstrução
considerando os eixos X, Y e Z. As medições estão
apresentadas na Tabela 1.

Para validarmos qualitativamente o nosso sistema,
executamos 4 experimentos, variando o grau de sobrepo-
sição entre duas reconstruções individuais. Experimento
1 usa duas nuvens de pontos reconstrúıdas mostrando a

Tabela 1: Medições e erros na reconstrução do objeto (20, 4 × 20, 4 ×
4, 6cm) em um ambiente submarino. As colunas MX , MY e MZ apre-
sentam as medições realizadas nos eixos x, y e z, respectivamente, em
cent́ımetros(cm). As colunas EX , EY e EZ mostram o percentual (%)
do erro da reconstrução nos eixos x, y e z, respectivamente. As linhas
EM e σ apresentam o erro médio e o desvio padrão.

Img MX EX(%) MY EY (%) MZ EZ(%)
1 20, 13 1, 34 20, 32 0, 39 4, 53 1, 56
2 19, 87 2, 67 19, 98 2, 10 4, 47 2, 91
3 20, 54 0, 69 20, 60 0, 98 4, 55 1, 10
EM 1, 56 1, 16 1, 85
σ 0, 82 0, 71 0, 77

mesma face, mas reconstrúıdas ortogonalmente. Expe-
rimento 2 faz o registro de duas nuvens reconstrúıdas,
em que uma delas mostra apenas 1 face do objeto. Ex-
perimento 3 faz o registro de duas nuvens reconstrúıdas
mostrando duas faces do objeto. Experimento 4 mostra
um caso em que nosso sistema não consegue alinhar
corretamente as nuvens individuais, onde temos uma
nuvem que mostra apenas uma face do objeto e outra
nuvem que apresenta duas faces do objeto, sendo uma
delas a face mostrada na primeira nuvem.

Como visto na figura 7, o nosso sistema é capaz de
alinhar corretamente duas nuvens de pontos que foram
reconstrúıdas individualmente de forma ortogonal, i.e. a
mesma face vista na vertical e na horizontal. Esse exem-
plo ilustra a capacidade de melhorarmos um modelo 3D
de um objeto a partir de várias reconstruções da mesma
face. Isso é importante, por exemplo, em caso de rúıdo
ou oclusão de partes da face do objeto.

Figura 8 demostra a capacidade do nosso sistema
de alinhar nuvens de pontos que reconstroem partes
diferentes do objeto. A reconstrução da imagem de re-
ferência é capaz de gerar apenas 1 face do objeto (in-
cluindo rúıdos) enquanto a outra reconstrução é capaz de
reconstruir duas faces. Nosso método é capaz de alinhar
as reconstruções individuais e alinhá-las de forma a criar
um modelo mais completo do objeto.

A figura 9 mostra o registro de duas nuvens mos-
trando 2 faces parciais do objeto, com a presença de
rúıdos e oclusões. Nosso método é capaz de alinhar as
nuvens parciais e as combinar corretamente criando um
modelo mais completo do objeto original.

A figura 10 apresenta um caso em que o nosso sistema
não consegue alinhar corretamente duas nuvens indivi-
duais. A nuvem de pontos gerada da imagem de refe-
rência apresenta apenas uma face do objeto, enquanto a
reconstrução da outra imagem é capaz de gerar duas
faces. É importante observar que as nuvens possuem
uma face em comum, onde estão as features que são
utilizadas durante o alinhamento. Nosso método apro-
xima as nuvens, mas o alinhamento final não é correto.
Diferentemente do que pode ser visto nas figuras 7, 8 e 9,
ao final das etapas de registro das nuvens, a reconstrução
da imagem de referência fica atrás da nuvem de pontos
gerada pela segunda imagem.

Na figura 12, é posśıvel observar que mesmo após a
aplicação do RANSAC, ainda restam correspondências
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(a) (b) (c)

Figura 7: Experimento 1: Registro de duas nuvens de pontos reconstrúıdas ortogonalmente mostrando a mesma face do objeto. (a) Reconstruções
originais, onde pode ser visto a distância existente entre as nuvens. b) Alinhamento utilizando as correspondências em 3D. c) Alinhamento final
entre o par de nuvens ortogonais. Podemos ver que o nosso algoritmo é capaz de alinhar corretamente as nuvens individuais

(a) (b) (c)

Figura 8: Experimento 2: Registro de duas nuvens de pontos reconstrúıdas mostrando partes diferentes do objeto. (a) Reconstruções originais, onde
a face superior é reconstrúıda em uma das nuvens. b) Alinhamento utilizando as correspondências em 3D. c) Alinhamento final entre as nuvens.
Apesar da presença de rúıdos, o nosso sistema e capaz de alinhar as nuvens individuais, criando um modelo mais completo do objeto.

(a) (b) (c)

Figura 9: Experimento 3: Registro de duas nuvens de pontos reconstrúıdas mostrando partes diferentes do objeto. (a) Reconstruções originais, onde
as nuvens individuais são reconstrúıdas parcialmente. b) Alinhamento utilizando as correspondências em 3D. c) Alinhamento final entre as nuvens.
Apesar da presença de rúıdos, o nosso sistema é capaz de alinhar as nuvens individuais, mostrando parcialmente duas faces do objeto, criando um
modelo mais completo.

(a) (b) (c)

Figura 10: Exemplo onde nosso sistema não consegue alinhar corretamente as nuvens individuais.

ruins entre as imagens. O uso dessas correspondências
durante o alinhamento acaba por prejudicá-lo, de forma
que o resultado obtido fica aquém do esperado.

Como verificado nas figuras e tabelas, o nosso sistema
estéreo é capaz de reproduzir os objetos a partir de
imagens de diferentes posições e reconstrúı-los com uma
precisão satisfatória em um ambiente submarino. Ape-
sar do bom desempenho, nosso sistema possui algumas
limitações. Atualmente, para o correto funcionamento do

sistema de reconstrução é preciso que tanto as imagens
de calibração quanto as imagens do objeto a ser recons-
trúıdo sejam capturadas debaixo d’água. Além disso,
para o melhor funcionamento dos algoritmos, os obje-
tos devem ser texturizados, como mostrado nas figuras
anteriores. Nosso sistema pode ser aplicado para alinhar
vários pares de nuvens de pontos, desde que exista uma
boa sobreposição entre as nuvens ou as imagens. Do con-
trário, o algoritmo de registro tem dificuldade para achar
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Figura 11: Correspondências encontradas pelo algoritmo SURF.

Figura 12: Correspondências mantidas pelo algoritmo RANSAC.

as correspondências corretas e fazer o alinhamento.

5. Conclusões
Neste artigo, apresentamos um sistema de reconstru-

ção 3D para o ambiente submarino, usando um par de
câmeras GoPro, capaz de reconstruir um objeto captu-
rado em um ambiente submarino. A eficiência do sistema
foi validada por experimentos qualitativos que demons-
traram a capacidade do nosso sistema em reproduzir os
objetos originais, e por experimentos quantitativos que
demostraram a capacidade do nosso sistema em medir
os objetos reconstrúıdos com precisão superior a 98%.

Como trabalhos futuros, desejamos explorar os efei-
tos de atenuação, dispersão e refração em outros ambi-
entes submarinos usando o nosso sistema GoPro estéreo.
Além disso, queremos também reconstruir outros tipos
mais complexos de objetos, reconstruindo todas as suas
faces de forma a gerarmos modelos úteis para outras
aplicações, tais como a criação de modelos miniaturiza-
dos de objetos que podem ser impressos.
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Abstract— The current article presents a implementation 
proposal of the methods Caldas Index and Eklof & Ringertz for 
estimatimative bone age through the carpal and cervical analysis 
on mobile devices. The purpose of the developed application is to 
assist in decision making and reduce the manual effort of health 
professionals, since it calculates the bone age in a semiautomatic 
way. The results, obtained by comparing the ages estimated by 
the application and the ages contained in the reports, presents a 
correlation coefficient of 95% for cervical analysis and 94% for 
carpal analysis. 

Keywords—bone age estimation; application for mobile device; 
medical images 

I. INTRODUÇÃO 

A idade óssea (IO) é utilizada para diagnosticar anomalias 
ósseas e identificar estágios de desenvolvimento na pediatria, 
endocrinologia e ortodontia, além da estimação de idade na 
área forense. A IO é obtida via análise de qualquer osso ou 
conjunto de ossos por meio de radiografias da região de 
interesse, sendo as imagens da mão e punho (carpal) e das 
vértebras cervicais as mais utilizadas.  

A aplicação de técnicas computacionais para análise de 
imagens médicas vem proporcionando um grande avanço na 
medicina. Estruturas de difícil visualização podem ser 
realçadas e características como dimensão e volume, podem 
ser medidas com relativa facilidade, servindo como uma 
segunda opinião na análise de um especialista [1]. Atualmente, 
a utilização de técnicas computacionais para a determinação 
da IO vem crescendo significativamente, com a meta de 
oferecer meios alternativos para a avaliação do crescimento e 
desenvolvimento de indivíduos.  

Dentre o conjunto de métodos existentes para a estimação 
da IO, destacam-se o trabalho desenvolvido por Caldas [1], 
que estudou a avaliação da maturação esquelética na 
população brasileira por meio de análise das vértebras 
cervicais e o método de Eklof & Ringertz [2], que baseia-se na 
análise das dimensões dos ossos da mão, punho e carpo (10 
centros de ossificação) [2]. 

Considerando a aplicação de técnicas computacionais para 
realizar a estimação da IO, destaca-se na literatura o trabalho 
desenvolvido por Olivete [3]. Este apresenta um software 
automático baseado no método de estimação Eklof & Ringertz 
simplificado, que utiliza apenas os ossos da mão (5 centros de 
ossificação). O sistema realiza a marcação dos centros de 

ossificação e calcula o comprimento de cada osso. Após obter 
as medidas, faz uma busca em um banco de dados de medidas, 
para fazer a estimação da idade óssea para cada um dos 
centros de ossificação analisados. A idade óssea final é 
calculada por meio da média das idades obtidas [4]. Segundo 
Olivete, após analisar 68 imagens, utilizando um desvio 
padrão de 0.4 e 0.5 anos, obteve-se uma alta taxa de 
concordância com o laudo médico – cerca de 97%.  

O portal de informações, desenvolvido por Silva [5], 
também deve ser destacado, pois reúne uma grande quantidade 
de imagens radiográficas e informações sobre a estimação de 
IO, além de funções para calcular a idade óssea utilizando 
imagens carpais e cefalométricas. 

Pode-se citar também o trabalho desenvolvido por Castro 
et al. [6], um sistema automatizado para estimar a idade óssea 
carpal utilizando o método Tanner-Whitehouse (TW2) [7]. O 
método TW2 classifica cada osso separadamente em um 
estágio, aos quais são atribuídos escores. Estes escores são 
somados e então é dada a idade óssea correspondente [8]. Este 
método é realizado manualmente, comparando visualmente a 
radiografia da mão do paciente com um atlas.   

O sistema de Localização, Segmentação e Classificação 
Automáticas de regiões de interesse do método Tanner-
Whitehouse (LSCA-TW) [9] desenvolvido por Castro, 
trabalha de forma automatizada. O software recebe como 
imagem de entrada uma radiografia de mão e punho e faz um 
processamento para a localização dos dedos. Na etapa seguinte 
é realizada a segmentação das regiões de interesse, no caso 
deste trabalho são as epífises dos dedos I, II e V, por meio dos 
Active Shape Models (ASM). Na etapa de classificação é 
utilizada uma série de imagens de referência dos estágios de 
maturação óssea, chamadas de imagens médias. Estas imagens 
são alinhadas a imagem de entrada e então é feita uma 
comparação que permite a classificação em um estágio de 
maturidade. Segundo Castro, após analise de 257 radiografias, 
os resultados obtidos apresentaram uma taxa global de acerto 
de 81,25% em concordância com o laudo médico. 

Considerando o cenário descrito acima e a necessidade do 
desenvolvimento de ferramentas para auxiliar os profissionais 
no processo de obtenção da IO, o presente artigo apresenta um 
aplicativo para dispositivos móveis capaz de calcular a idade 
óssea através da análise vertebral, por meio do método Índice 
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de Caldas e análise carpal utilizando o método Eklof & 
Ringertz simplificado, que baseia-se apenas nos ossos da mão. 

Na Seção 2 são apresentados os métodos utilizados para 
estimação da idade óssea. A Seção 3 traz uma visão geral 
sobre o Portal de Informações, com o objetivo de detalhar 
procedimentos necessários para o processo de estimação da 
IO. A Seção 4 mostra as linguagens e tecnologias utilizadas no 
desenvolvimento do sistema. O aplicativo desenvolvido é 
apresentado na Seção 5. Os resultados serão apresentados na 
Seção 6 e a conclusão e os trabalhos futuros são descritos na 
Seção final. 

II. MÉTODOS PARA ESTIMAÇÃO DA IDADE 

ÓSSEA 

Para estimação da IO o aplicativo possui duas rotinas 
baseadas em métodos computacionais: uma para calcular a IO 
baseando-se na análise de radiografias cervicais utilizando o 
método Índice de Caldas, e outra que se baseia em radiografias 
carpais utilizando o método Eklof & Ringertz. A seguir, são 
descritos tais métodos: 

A. Índice de Caldas 

Caldas et al. [1] desenvolveram dois métodos para 
avaliação da maturação esquelética utilizando 
telerradiografias, a partir de uma amostra que incluiu 128 
meninas e 110 meninos, com idade entre 7,0 – 15,9 anos. 
Corpos das vértebras cervicais C3 e C4 foram medidos e duas 
equações (1) e (2) foram desenvolvidas para determinar a 
idade óssea através de vértebras cervicais. A Fig. 1 apresenta 
os corpos das vértebras C3 e C4. 

Equação para obtenção da IO para pacientes do sexo 
feminino: 

IOf = 1,3523 + 6,7691 * (AH3/AP3) + 8,6408 * (AH4/AP4)    (1) 

Equação para obtenção da IO para pacientes do sexo 
masculino: 

IOm = 1,4892 + 11,3736 * (AH3/AP3) + 4,8726 * (AH4/AP4) (2)

 

Fig. 1. Corpos da terceira e quarta vértebras cervicais medidos em radiografias 
cefalométricas laterais: altura anterior do corpo da vértebra (AH), altura do 
corpo da vértebra (H), altura posterior do corpo da vértebra (PH), largura 
antero-posterior do corpo da vértebra (AP). Fonte: Caldas [1]. 

B. Método de Eklof & Ringertz 

O método de Eklof & Ringertz analisa a dimensão de dez 
centros de ossificação da mão, punho e carpo. Porém, a 
obtenção dos centros de ossificação do punho e do carpo é 
muito complexa, devido a grande concentração de tecidos. Por 

isso, utiliza-se o método simplificado, que baseia-se na análise 
dos centros de ossificação apenas da mão. 

O método consiste na obtenção do comprimento da falange 
proximal III, metacárpico II e metacárpico IV, os ossos 
analisados são mostrados na Fig. 2. Para cada uma das 
medidas encontradas, consulta-se uma tabela para cada 
identificação dos valores referentes à idade. Essa tabela foi 
proposta pelos autores depois de cálculos estatísticos baseados 
em uma série de 1013 crianças analisadas. A idade óssea final 
é calculada pela média das idades obtidas de todos os centros 
de ossificação [2]. 

 

Fig. 2. Pontos 1 e 2: falange proximal III, Pontos 3 e 4: 
metacárpico II e Pontos 5 e 6:  
metacárpico IV. Fonte: Eklof e Ringertz [2]. 

O presente trabalho está relacionado ao projeto 
desenvolvido por Silva [5] durante seu trabalho de conclusão 
de curso. A seguir será apresentado o Portal Web 
desenvolvido durante a execução desse projeto. 

III. PORTAL DE INFORMAÇÕES 

O Portal Web consiste no gerenciamento de informações e 
de uma base de dados de imagens radiográficas (carpais e das 
vértebras cervicais) aplicado na estimação da IO, disponível 
no endereço (<www.fct.unesp.br/carpal>).  

O portal fornece informações sobre imagens radiográficas, 
métodos para estimação da idade óssea e material para 
download – dissertações, artigos e teses sobre o tema, 
posteriormente, o aplicativo desenvolvido também estará 
disponível no portal. Além dessas funcionalidades é possível 
incluir, alterar, localizar, remover e gerenciar imagens 
privadas e consultar imagens públicas. Para auxiliar na  
localização das imagens armazenadas no banco de dados, o 
sistema oferece um buscador com diversos filtros [5].  

Em conjunto, o sistema também inclui um estimador de IO 
a partir da análise de imagens carpais e cervicais. O estimador 
calcula a idade óssea aplicando o método de Eklof & Ringertz 
para imagens carpais e o Índice de Caldas para imagens 
cervicais.  

Para utilizar as funcionalidades e o material disponível é 
necessário fazer um cadastro simples informando nome, e-
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mail, senha e tipo de usuário (médico, pesquisador ou 
desenvolvedor). Após o término, um e-mail de confirmação é 
enviado, e o acesso é liberado após a confirmação [5]. 

IV. METODOLOGIA 

A seguir é feita uma breve descrição geral do sistema, 
citando suas funcionalidades e objetivos. Também são 
apresentadas as tecnologias e linguagens utilizadas no 
processo de desenvolvimento do aplicativo. 

A. Visão geral do sistema 

O aplicativo oferece mecanismos para estimação da idade 
óssea por meio de análise cervical e carpal. Além disso, 
também é possível buscar imagens radiográficas armazenadas 
em uma base de dados, via Web Service, por meio de vários 
filtros.  

B. Linguagens e tecnologias 

Para a criação do aplicativo foi utilizada a linguagem de 
programação orientada a objetos Java, pois o aplicativo foi 
desenvolvido para ser executado em dispositivos móveis com 
sistema operacional Android. Para armazenar as imagens das 
radiografias foi criado um banco de dados juntamente com um 
sistema gerenciador de banco de dados MySQL com 
linguagem SQL (Structured Query Language – Linguagem de 
Consulta Estruturada) [10]. A comunicação entre o aplicativo 
e o banco de dados é feita por meio de Web Service. 

1) Android 
O Android foi baseado no kernel do Linux e, é responsável 

por gerenciar a memória, os processos, threads e a segurança 
dos arquivos e pastas, além de redes e drivers. Permitindo que 
aplicações em segundo plano consigam executar sem que o 
usuário perceba, enquanto ele está acessando a internet ou 
atendendo uma ligação [11]. 

A plataforma Android é livre e tem código aberto, o que 
permite que alterações sejam feitas no código-fonte, 
contribuindo assim para o seu aperfeiçoamento, pois 
desenvolvedores do mundo todo podem contribuir para o 
código-fonte, adicionando novas funcionalidades ou apenas 
corrigindo falhas [11]. 

A segurança do Android é baseada na segurança do Linux. 
Cada aplicação é executada em um único processo e cada 
processo possui uma thread dedicada. Para cada aplicação 
instalada no celular é criado um usuário no sistema 
operacional para ter acesso a sua estrutura de diretórios, assim 
nenhum outro usuário pode ter acesso a esta aplicação [11]. 

Todas as interfaces do aplicativo, bem como os métodos 
foram desenvolvidos utilizando o ambiente de 
desenvolvimento Android Studio, que possui um conjunto de 
templates e todas as ferramentas necessárias para edição de 
código [12]. A seguir será descrito o sistema gerenciador de 
banco de dados utilizado para armazenar as imagens das 
radiografias e suas informações. 

2) MySQL 
O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de 

dados relacional (SGBD) que utiliza a linguagem SQL 
(Structured Query Language) como interface. Possui código 
aberto e portabilidade de inúmeras plataformas, como por 

exemplo, Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, entre outras 
[13]. 

O acesso e o gerenciamento do banco de dados pode ser 
feito via linha de comando ou por interface gráfica com o 
programa MySQL Workbench. Para fazer a comunicação 
entre o aplicativo desenvolvido e o banco de dados foi 
utilizado Web Service que será descrito a seguir. 

3) Web Service 
Web Service tem o objetivo de criar aplicações que são 

serviço na internet. A comunicação entre os serviços é 
padronizada possibilitando a independência de plataforma e de 
linguagem de programação [14]. 

A tecnologia de Web Service permite que aplicações 
desenvolvidas em diferentes plataformas, se comuniquem, 
transmitindo conteúdos disponíveis na internet pelo Web 
Service – tanto para uma aplicação desktop quanto para um 
dispositivo móvel. 

Neste trabalho o serviço de requisição e inserção das 
imagens no banco de dados foi desenvolvido em linguagem 
Java. Para a criação do cliente no Android foi utilizada a 
biblioteca KSOAP, responsável por consumir o Web Service. 

V. APLICATIVO DESENVOLVIDO 

A. Funcionalidades 

O aplicativo faz a estimação da idade óssea através da 
análise carpal e cervical. É possível fazer a análise de uma 
imagem de uma radiografia armazenada no próprio dispositivo 
móvel ou buscar a imagem na base de dados e visualizar as 
informações referentes a essa imagem. Além disso, após o 
processo de estimação da idade óssea de uma imagem 
armazenada no dispositivo móvel, é possível salvar essa 
imagem no banco de dados, juntamente com as informações 
da radiografia: nome do paciente, idade cronológica na 
imagem, sexo, tipo de radiografia (carpal ou cervical), 
estimativa médica da idade óssea e região do paciente, como 
mostra a Fig. 3. 

O estimador permite a marcação dos pontos e calcula as 
medidas necessárias para a obtenção da idade óssea, utilizando 
o método Eklof & Ringertz simplificado para imagens carpais 
e o método Índice de Caldas para imagens cervicais. 

 

Fig. 3. Interface de cadastro das informações referentes a imagem radiográfica 
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B. Acesso à base de dados: consultas de imagem 

As imagens das radiografias armazenadas no banco de 
dados possuem informações que podem ser visualizadas 
(nome do paciente, idade cronológica, idade no laudo médico, 
idade óssea estimada pelo aplicativo, sexo e região). 

O aplicativo oferece filtros para auxiliar na localização de 
imagens na base de dados. Os filtros são: sexo, idade 
cronológica (escolher entre 0 ou 18 anos), região em que o 
paciente nasceu (norte, nordeste, sudeste ou centro-oeste) e 
tipo da radiografia (carpal ou cervical). A Fig. 4 mostra a 
interface responsável por realizar a busca por meio de filtros. 

Após realizar a busca, caso nenhuma imagem seja 
encontrada o usuário é notificado. Se existir uma ou mais 
imagens elas serão apresentadas de acordo com a filtragem e a 
ordem de inserção na base de dados. Em seguida, é possível 
visualizar as informações da imagem e aplicar o método de 
estimação da idade óssea. 

 

Fig. 4. Filtros para localização das imagens no banco de dados 

C. Estimadores de idade óssea via análise carpal e cervical 

O aplicativo possui duas rotinas, uma para estimar a IO via 
análise cervical e outra que realiza a estimação via análise 
carpal. Foram implementados os métodos Índice de Caldas, 
baseado na análise de imagens cervicais e o método Eklof & 
Ringertz simplificado, que atua em imagens carpais. A Fig. 5 
mostra a interface do estimador durante a marcação dos pontos 
(a – estimador via análise vertebral; b – estimador via análise 
carpal). O menu possui opções para mover os pontos e deixá-
los na posição correta. As imagens da Fig. 5 apresentam os 
pontos integrantes do processo de estimação da IO utilizando 
o método de Caldas e o de Eklof & Ringertz, respectivamente. 

O estimador possui um conjunto de funcionalidades para a 
marcação dos pontos necessários, sendo possível aproximar e 
arrastar a imagem. Ao iniciar a estimativa é apresentado um 
mapa para informar quais são os centros de ossificação e os 
pontos que devem ser marcados.  

Para converter o tamanho do centro de ossificação em uma 
imagem para o tamanho real, é necessário que seja informado 
o DPI (dots per inch – pontos por polegada) da imagem 
analisada. 

 
a) 

 
(b) 

Fig. 5. Interface que disponibiliza as rotinas para estimação da idade óssea, 

a) método baseado na análise cervical e b) estimação via análise carpal. 

VI. RESULTADOS 

Para verificar a confiabilidade dos métodos Índice de 
Caldas e Eklof & Ringertz em consonância com o laudo 
médico, foi analisado um conjunto com 50 imagens, contendo 
25 imagens de radiografias de cervicais e 25 imagens de 
radiografias carpais de 25 pacientes (cada paciente possui uma 
imagem cervical e uma imagem carpal). Esse conjunto de 
imagens é composto por 12 radiografias de pacientes do sexo 
feminino e 13 radiografias de pacientes do sexo masculino, 
com uma faixa etária que varia entre 72 a 184 meses. O 
gráfico da Fig. 6 compara a idade obtida, de cada uma das 
imagens selecionadas, utilizando o método Índice de Caldas, o 
método Eklof & Ringertz e a idade presente no laudo médico 
da imagem. 

O gráfico da Fig. 7 mostra o diagrama de dispersão entre a 
média das idades dos laudos e os resultados obtidos no 
estimador pelo método Índice de Caldas. Mesmo com algumas 
variações foi alcançado um alto coeficiente de concordância 
com o laudo médico, acima de 95%. 

O diagrama de dispersão entre a média das idades dos 
laudos e os resultados obtidos no estimador pelo método Eklof 
& Ringertz é mostrado na Fig. 8, apesar de algumas variações 
também foi alcançado um coeficiente de concordância 
satisfatório, acima de 94%. 

168

Proceedings of XII Workshop de Visão Computacional - November 09th-11th, 2016



 

 
Fig. 7. Diagrama de dispersão entre a média das idades dos laudos e as idades obtidas com o aplicativo pelo Índice de Caldas 

 

 
Fig. 8. Diagrama de dispersão entre a média das idades dos laudos e as idades obtidas no estimador pelo método Eklof & Ringertz

VII.  CONCLUSÃO 

Analisando os resultados obtidos aplicando os métodos 
(Índice Caldas e Eklof & Ringertz) no conjunto de imagens 
(ambos os sexos), observou-se que a diferença média em 
meses da idade apresentada no laudo médico confrontado com 
a idade obtida com o método Índice de Caldas foi de 6 meses 
e, quando utilizado o método Eklof & Ringertz foi de 5 meses. 
Estes valores são considerados aceitos pelos especialistas da 
área médica, que trabalham com variações para estes valores 
com até 12 meses de desvio-padrão. 

Um problema observado e que dificulta a obtenção precisa 
dos pontos é causada pelo Efeito Heel. Algumas imagens 
apresentam uma tonalidade mais clara devido a distribuição 

irregular de intensidade dos raios-X, que não variam 
uniformemente. Partes da radiografia ficam pouco 
sensibilizadas, enquanto outras são sensibilizadas em excesso. 
Essa diferença de intensidades influencia no contraste 
necessário para a obtenção de uma boa imagem e dificulta a 
marcação precisa dos pontos para o cálculo da idade óssea. 
Para minimizar este problema, atualmente, estão sendo 
estudados métodos de processamento digital de imagem que 
sejam capazes de melhorar a qualidade das imagens, visando 
desta maneira, automatizar os métodos de estimação da IO 
apresentados.  

Como trabalho futuro, pretende-se salvar os dados da 
imagem de entrada, principalmente os pontos utilizados no 
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processo de determinação da IO para que seja possível 
carregá-los em uma posterior visualização. Em conjunto, 
também serão realizados testes utilizando um conjunto maior 
de imagens, divididas em grupos de faixa etária, para melhor 
análise de confiabilidade dos resultados obtidos com o 
aplicativo, e também, a realização de testes com usuários 
especialistas e comuns, para avaliar a eficácia da interface 
desenvolvida. 
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Abstract—This paper presents a method for image steganog-
raphy by utilizing a holographic approach intend to create
a watermark imperceptible to the naked eye, but retrievable
without the original source, and thus creating a robust copy-right
protection. The proposed approach is a hybrid method based
on a two-step procedure: (i) hologram generation and blending,
where an identifier is encoded into a holographic signal, and then
hidden into the content media; (ii) code retrieval after the media
is intercepted from a leaking source. To perform the first step, a
fast graph-based approach is used to segmented an input frame
into a set of prominent partitions, and the most best-suited region,
regarding visual perception, is used to hide the holographic
signal. To make the code readable again, a numerical method
of wave-front propagation is applied to diffract the entire frame
reversely, using the same parameters of the holographic encoding
generation procedure. The aforementioned procedures are based
on the original Gabor’s principle of holography (i.e., by wave-
front propagation), and hologram has several advantages related
to security aspects, since the original identifier is distributed over
the content and cannot be removed after combined. Nonetheless,
the code is recoverable and the original code can be obtained
regardless of the source, be that the media file it-self or a recorded
frame of it. The obtained results of our approach demonstrates
this technique as a promising solution for video media content
protection and steganography.

Index Terms—steganography; digital holography encryption;
watermarking; image blending; copyright protection.

I. INTRODUCTION

In modern time, the debate revolving the copy-right in-
fringement has been fire up due the large disseminated culture
of digital piracy. On-line piracy is a problem for producers
and manufacturers of content, such as music, motion, software
and printed media, accounting of about 42% of all on-line
transactions [1]. Reports from the software industry show that
piracy by itself was associated with global losses of US$ 51
billion in 2009 [2]. Additionally, its estimated that 70% of all
on-line users find nothing wrong with on-line piracy entailing
in an accumulate lost of revenue. To combat this trend many
researchers have being working on different computational
approaches that allows the copy-right owner to track the
leak source of it’s content. One manner to provide artifacts
to protect digital media is by means of the steganographic
approaches [3],[4] e [5].

Steganography is the combination of techniques used with
the intent to hide the existence of a message inside another
message, granting the possibility to conceal a watermark
in plane sight [3]. Steganography has as basic fundamental
premise some concepts such as imperceptibility and security.
Specifically for the context of video content protection, where
images and videos are used as means of information, the secret
message is embedded in pixel value in the spatial domain [6].
This is done by firstly transforming the image to the frequency
domain where a set of discrete transformations can be used
such as discrete cosine transform (DCT), wavelet transform
(DWT), Hadamard transform, double density dual tree DWT,
curvelet transform, and so on [3]. Another very common
approach is the Less Significant Bits (LSB) [7][8], where the
less significant bit of each pixel is changed and thus forming
a binary code. By having such a minimalistic approach, LSB
approach is able to implement the steganography without
changing the original picture, but by apply changes in the
binary domain of the image, it can be easily destroy by
modification to the image that myth alter the binary value
of the pixel. .

Frequency domain approaches such as DCT performs op-
erations in the frequency domain and utilize the knowledge
of the JPEG compression algorithm to help hide a numerical
code, taking into account the analysis of relevance for each
pixel [9][10]. The central idea is breaking the image into pixel
blocks (usually 8x8 squared-matrices), and then having each
block analyzed in an individual manner to assert its relevance
to the overall image. Three distinct frequency bands are then
extract (low, medium and high frequencies) enabling to deter-
mine the optimal region to insert the numerical code. However,
by changing frequency bands some outcomes may emerge
(high frequency band changes may result in distorted image,
and low frequency may lose the numerical code), making this
category of approaches hard to be parametrized due to the
image standard compression algorithm. By comparison the
middle frequency band gets much less distorted, and even if
it might change some values,the code it is still retrievable,
and since changes to the middle frequency band are not that
impactful to the image, it doesn’t cause any visible changes

171

Proceedings of XII Workshop de Visão Computacional - November 09th-11th, 2016



to the image [7]. Unfortunately since the DCT utilize the
compression algorithm standard for image it doesn’t has the
same efficiency in video steganography, due to a difference
in compression standard, the H.264 and the newest HEVC or
H.265.

A very important aspect for steganography is its capacity to
recover a code even in the presence of content modification,
such as filtering or reassembling operations. Image down-
sampling, for instance, uses interpolation techniques whose
pixel information is averaged on its neighborhood, changing
severely its bits content.

Another category of methods said robust or invariant to
content transformation are those based on holography [11][12].
Holography is a well-know principle invented many decades
ago by Denis Gabor [13], where a beam of electrons was
used to produce interferences when a wave-front intercepts
particles (object plane) on its path. These interferences are
produced by physical laws of diffraction of light, producing a
unique concentric signal well know as hologram. Holograms
are recorded (digitized) into a second plane (hologram plane).

Holograms for steganography are not common on its pure
form, and they present some advantages when compared to
some state-of-the-art approaches. Firstly, the large number of
configurations (pinhole size and shape, wave-length, object
shape, distance object and hologram plane, etc.) provide a
robust manner to encode an input signal, and are recoverable
by the right input parameters only. Secondly, the original input
signal can be recovered even in the presence of partial holo-
graphic information, increasing the robustness of the inserted
holographic code. For these reasons a holographic approach
for steganography can provide a very robust and efficient
manner of video digital media protection.

In this paper a steganographic approach based on hologram
generated by computer and blending operation into the media
content is presented. Differently from the methods found in
the literature, our approach is based on the original Gabor’s
principle of wave-front diffraction. The holographic signal
is blended into regions whose visual perception is hard by
naked eye. A fast graph-based segmentation method is used
to convert the input frame into a set of partitions, to hide the
code into the most suitable region in terms of perceptibility.
The experimental results have demonstrated this approach
suitable for media content protection, since the holographic
signal is complex to be removed, even when identified over the
frames (as a slight noise). Additionally, the hologram is still
retrievable in the presence of partial information and robust to
image transformations.

The remaining of this paper is organized as follows: Section
II is comprised of a detailed step-by-step explanation of our
chosen approach including the numerical diffraction method,
the fast graph-based segmentation method for partitions local-
ity, and the blending and retrieval strategies, respectively. Our
preliminary experimental results are presented in Section III,
followed by a concept of partiality provided when holograms
are used. Finally, our conclusion and discussions, and future
works related to this approach are presented in Section IV.

II. PROPOSED APPROACH

The method described in this paper is composed of two
distinct main parts, more specifically (i) hologram generation
from an identifier and blend into the media content, and
(ii) code retrieval from the frames. The first step is shown
in Fig.1. To encrypt any arbitrary code, an algorithm for
scalar numerical diffraction is used, as presented in the next
subsection. After obtained, the hologram is blended into the
media content, as illustrated by the diagram of the Fig.1. Using
a segmentation algorithm, the best suited region is used to
receive the encrypted code in the form of a hologram. The
second step of our approach is a reverse procedure, where
frames are diffracted using the same parameters used in Fig.2.
In the next subsections the methods explained below will be
detailed. The scalar diffraction theory to generate holograms
are presented and subsection A. Subsection B explain the
segmentation method used to locate the best suited regions to
blend the holograms. Subsection C and D explain the blending
and retrieval procedures, respectively.

Fig. 1. General overview of the blending procedure. Input frame are
extracted frame-by-frame. A segmentation method defines on which partitions
the encrypted code should be inserted. Video is reassembled with hidden
holograms.

Fig. 2. General overview of ID retrieval procedure. An intercepted media is
analyzed frame-by-frame. Using the proper hologram encoding configuration,
ID code is revealed.

A. Numerical Diffraction Computation and Hologram Gener-
ation

Diffraction is the physical effect of bending of a wave-front
when it intercepts obstacles such as particles and openings.
The apparent effect of bending produces interferences during
the propagation of light, and when it intercepts an electronic
plane, this effect can be digitized and processed by a numerical
method. This interference is basically defined by the geometry
of the intercepted object, and in its simplest case (i.e, a sphere),
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the resulting image resembles a set of concentric rings. Using
other patterns or geometries such as number or letters, the
resulting pattern is as complex as possible, since interferences
collide with adjacent interferences coming from other parts of
the domain.

In Fourier optics, diffraction calculations can be classified
into convolution-based diffraction and Fourier transform-based
diffraction. A very interesting method to compute diffraction
at short distances and using a spherical wave is the Angular
Spectrum Method (ASM). ASM is a method for modeling
the propagation of a wave field by expanding itself into a
summation of plane waves. Having some physical properties
known such as distance between spherical wave point-source
and pattern to be diffracted, the ASM can be expressed by
II-A:

having fx and fy as spatial frequencies and A(fx, fy, 0)
being the Fourier transform F [u(x1, y1)]. H is a transfer
function of the system(impulse response function).

The implementation of the aforementioned equation is ex-
pressed by the following discretization:

u(m,n) = FFT−1[FFT [u(m,n)]H(m1, n1)], (1)

given by the Fast Fourier Transform (FFT) and its inverse
operation. The spatial frequencies fx and fy are respectively
(fx, fy) = (m1∆fx, n1∆fy), and m1,n1 are integer indices
on the destination source whose ∆fx and ∆fy are the detector
sampling pitches on the frequency domain. Distances between
the source plane (aperture function) u(x1, y1) and the destina-
tion plane (sensor) is given by z, being the distance parameter
used in our algorithm to change the detection plane position.

Finally, the transfer function is given by:

H(fx, fy) = exp(iz
√
k2 − 4π2(f2x + f2y )), (2)

with k = 2π/λ as the wave-number and λ is the wavelength
of the light-source.

Fig. 3. Computerized hologram generation (right side) from any arbitrary
input ID code (left side). Encrypted code is shown as a Prewitt compass.

As result of the numerical scalar diffraction previously
shown, any arbitrary pattern can be initially used as object
plane of a diffraction procedure. The Fig.3 demonstrates this
procedure for an input ID code and its encrypted result after
diffraction is applied. The encrypted code is shown as a
gradient image in order to make visible the complexity of
pattern interferences produced by the wave-fronts over the
distance z.

Fig. 4. Illustration of the fast graph-based segmentation method for video
processing over time.

B. Segmentation Method and Optimal Partition Localization

The image segmentation method used is a fast graph-
based approach, specifically designed to extract the promising
regions. The purpose is to locate all regions on the image
according to some similarity criterion, creating a graph with
of 4 or 8 adjacent neighborhoods pixels. The method starts
from the first position in the image, expanding its graph
network having as discrimination function the L2-norm be-
tween adjacent candidate nodes. A scalar-value is used as
scale-space parameter to break measurements corresponding
to non-similar areas, being used as a global parameter for the
segmentation algorithm. The procedure is applied for every
each pixel on the input image, providing as result a map of
partitions for such located regions.

The segmentation method is able to execute in real-time
over a down-sampled video from HD resolution. Additionally,
for each region extra computations are performed during its
execution such as relative area, perimeter, mean intensity (m-
dimensional), center of mass, and others. In the Fig.4 we can
observe the result of the segmentation algorithm utilized in
this work.

After obtained, the set of partitions must be analyzed in
order to locate the region whose visual perception is the
best-suite to hide a hologram code. The set of partitions is
filtered based on the following assumptions: (a) the candidate
partition should have a relative area equivalent to at least one
fifth of the frame size; (b) high concentration of gradient
information estimated by the Prewitt compass, since texture
effect minimize the perception of holograms; (c) we are using
the blue channel only (from a RGB triple), since the perception
of differences for specific spectrum frequency range is the
less perceptible to the human eye. Using the aforementioned
strategies we are able to minimize the impact of the blending
procedure on the encoded media.

The algorithm works interactively frame-by-frame, indicat-
ing for each frame the corresponding partition that meets the
requirements. Also, some frames may not find a suitable region
and then there is no blending procedure for such frames.
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Fig. 5. The figure represents the link effect, resulted from the over ratio of
the holographic image hiden in the frame. The first and last frame represent
unaltered frames, and the middle frame represents the a Hologram with a
blink effect.

C. Holographic Blending

For the merge of frames and the hologram, two different
aspects should be observed, (a) the size of the hologram in
relation to the frame, and (b) the correspondent value its given
to each image, those aspects will define the visibility of our
watermark. Since it is our purpose to hide the watermark and
make it invisible to the naked eye, this aspects can not be
simply ignored.

First, is important to discuss the size of the hologram rela-
tive to the frame, an important balance should be considered,
although may be logical to assume that the smallest possible
hologram would be advantage. This is due to the fact of having
less information to be hidden, it is important to point out that
it would also be harder to recover, not only for been small
but also because it may lose to much information due the
compression algorithm. In comparison whether we were to
use larger size hologram, lets say the same size as the frame,
that would cause the frame to be heavily alter, resulting in a
twinkle, or blink, effect in the video, as seen in the Fig.5.

The second aspect of the blending process is the ration
between the two images, the hologram and the frame, it’s
important to highlight the project takes a spacial approach by
adding the both pixel intensity, therefore the proportionality
given to the hologram will direct affect the capability of the
code to be recovered, if the ration of the hologram is to low
then the code will be lost, but in the same way as the previous
parameter, if it is to high it can cause the video to have a blink
effect.

There is a third aspect for the merging process that should
be taken into account: the frequency a hologram is embedded
into the video. However, this aspect is out of the scope of
this paper for now, and we are not addressing this aspect in
this manuscript. With the intent to generate a larger pool of
samples, we will be embedding the hologram into every frame
with a suitable region only for experimental results.

Fig. 6. Hologram diffraction in the presence of partial information. First
column to the third show the original hologram, scalar diffraction, and zoomed
area, respectively. From the top to bottom: diffraction of a whole hologram,
half and one-fourth, respectively.

D. Recovering a Holographic Code

As of this moment in the work we have chosen to better
control the recovery process by manually inputting the position
of each frame that contains the holograms, that was done
so it creates a more control environment for testing and
experimentation. Therefore the recovery process is split in to
two distinct steps, first we manually input the coordinates of
each frame we wish to detach from the video, and then create
a copy containing exclusively the information contain in the
blue channel of the select frame. Since the hologram is added
directly to the blue channel without been dispersed or split in
anyway, we can move straight to the second step without any
need for additional image processing. Following the removal
of the information contained in the blue channel we directly
diffract the image produced by the blue channel, following the
same parameter that we use to create the hologram and that
allow us to reveal the originally code.

III. EXPERIMENTAL RESULTS

In this section we will be detailing the different parameters
that had been chosen for this experiment, as well as demon-
strating our preliminary results.

A. Environmental Setup and Input Data

First of all is important to state that the video utilized in
this experiment is a public domain media sample of 1280 by
720 pixels. Our control test has three distinct parameter that
need to be addressed: first for the embedding process; the
segmentation region is filter by two parameters; and the size
of the area and the concentrated value on the blue channel.
We have set the minimum region for a 5000 pixels and the
minimal intensity value on the blue channel to be 100. Those
will minimize our impact in the original frame and turn less
discernible. The last parameter is the proportional merger of
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Fig. 7. Video sample used in our experiments and its variations over time.

the frame and the hologram, we have choose to work with a 83
percent of the original frame and 17 percent of the hologram.
All the parameter set before are specific for our sample test
and should be configure for each video. That has entail, for
our sample video, that the majority of the frames had the
prerequisites parameter allowing us to embed the hologram
in almost every frame. An example of our process executing
for a video processed environment is shown in1.

B. Holography as an Approach of Data Encryption

To create a digital hologram of a numerical code one
can say, that is in it self, a form of encryption due to the
sophisticated method needed to create it and the immeasurable
difficulty of deciphering the hologram without the original
software. Another advantage of using holograms as a form of
the encryption is that it allow us to recover the original code
from partial information, like a damage or half the holographic
image.

As can be seen in the Fig.6 even with a partial hologram the
complete code can still be retrieved. In the following image
it demonstrate the result and difference of retrieving the code
from a complete hologram, half hologram and a quart of a
hologram.

C. Preliminary Results

Since our chosen procedure resulted in the insertion of the
hologram to larger number of frames that allow us to pick
four distinct frames to specify, it is important to highlight the
difference in each frame.

The first frame has a black car positioned covering partially
the hologram, and due to the blue color intensity on the car
been low, we skip adding the hologram to this specific region,
causing the hologram to be only partially infuse to this frame.
The following frames, frame 334 and 351 were chosen due the
existence of a higher number of objects around the hologram,
which can cause interference in the recover process, and the
last the frame 389 was chosen for been a cleaner image, as
can be seen in the Fig.7.

1https://www.youtube.com/watch?v=CYvEoULzl58 as of 05/18/2016

Fig. 8. Embedding a hologram into the original media content. At the left side
the original frame is shown. The middle illustrates the hologram is already
inserted with minimal interference in quality. A zoomed regions is also shown
at the right side for these specified regions.

In the Fig.8, we represent the results of the embedding
process in the video sample, it is expose as follow: first there is
a column with the original frames; next it is the same frames
but with the hologram embedded into it, and follow by the
zoom image of the hologram.

This following image, Fig.9 represents the decoding result
of our approach, we first demonstrate the blue channel of
each respective frame. It is important to highlight that, even
though the embedding process can make it that the watermark
is unnoticeable while watching the video, it is significant more
visible when observe only the blue channel. The following
column represents the decoding process, we can observe that
the more heterogeneous a image is the more pollution the
defractive image will generate. In the last column we can
observe the zoom of the decoded code, it is imperative to
highlight that even though the difference among the sample
frames the result was virtually the same.

IV. CONCLUSION AND DISCUSSIONS

This paper has presented an approach for steganography
based on the original concept of holography. The hidden code
is intended to be imperceptible to the observer, but at the same
time recoverable on the targeted media content. For this pur-
pose, we used a combined approach where image segmentation
locates the best-suited region to insert the hologram, making
the system robust to damage on the original content.

From a computational point of view, the proposed approach
has demonstrated itself as a very interesting approach to be
used in the watermarking or steganography context. Holo-
grams may appear at distinct position over time, difficulties
its localization by a even by a trained observer. Nonetheless,
the hologram by itself a kind of encryption of information,
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Fig. 9. Numerical diffraction procedure used to reveal the original code, from
the same Fig.8. Left side shown the original frame on the blue channel. At the
middle the diffraction procedure. Right side shown the revealed holographic
code.

where using a physical process, information is transformed in
a set of interferences, interacting and colliding with each other.

Our preliminary results have demonstrated this technique
as a promising solution for video media content protection
and steganography. Future works related to this approach will
include the use robust methods for blending the holographic
code into the media content. Also, a more robust validation
procedure regarding holographic indestructibility and repro-
duction from recording must be performed.
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Abstract—Automatic entrance systems are increasingly gaining
importance to guarantee security in e.g. critical infrastructure. A
pipeline is presented which verifies that only a single, authorized
subject can enter a secured area. Verification scenarios are
carried out by using a set of RGB-D images. Features, invariant
to rotation and pose are used and classified by different metrics
to be applied in real-time. The performance was evaluated by
using scenarios in which the system was attacked by a second
subject. The results show that the presented approach outer-
performs competitive methods. It concludes with a summary of
strengths and weaknesses and gives an outlook for future work.

I. INTRODUCTION

Safely separating individuals is increasingly gaining im-
portance at entrances of high security sectors at critical in-
frastructure. Separation systems are used to ensure that only
one individual can pass through a designated transit area.
Depending on the location, different physical appliances such
as turnstiles or airlocks are used. A mantrap portal (see Fig.
1a) has entrance and exit doors. It is built regarding to physical
protection classes as they are defined in the standards EN
1627 [1] and EN 1063 [2]. Subjects enter the mantrap portal,
close the door and the system then verifies that only one
person is in the portal. A verification whether a person is
authorized to pass through this area is usually additionally
applied but will not be part of this study. In case there is
only one subject in the mantrap portal, the system should
unlock the second door to give access to the secure area (see
Figure 1). A particular challenge lies in the attack detection
of the system. In this its needs to be taken into account that
people deliberately try to trick the system by using certain
equipment. This work presents a pipeline for the separation of
individuals and gives an overview about its reliability under
attack. The presented technical approach explores the usage
of disparity maps, taken with a top-view mounted RGB-D
Kinect 2 camera. A model was extracted from the disparity
map, representing the shape of a subject and the surrounding
background. A color-histogram features were used in a feature
vector for classification with machine learning techniques.
The solution presented here was carried out as verification
with identity claim and verification without identity claim
scenarios. Users of the system could be wearing glasses, caps,
hats, backpacks and/or jackets and coats. The performance
was evaluated in empirical testing with a test group, selected
according to their physical characteristics. Particular attention
was paid to the compromising of body features as defined in
VdS3112 [3] set to protect against sabotage. The results are

presented as Equal Error Rates (EER) and Receiver Operating
Characteristics (ROC) curves.

II. RELATED WORK

Manufacturers of mantrap portals [4] [5] use scales [6] or
photo sensors [7] to measure humans weight or body shape.
Systems using weight suffer from the principal disadvantage
of a high tolerance in order to guarantee that subjects can
pass with heavy objects. As the walls of such systems are
often not covered by the scale, might people also able to
spoof these systems. Nevertheless there is only few studies
from academia about this topic. One of them is our previous
work in which [8] we presented a top-view single subject
verification in mantrap portals using a low resolution thermal
camera. It came to the conclusion that the presented approach
using top-view perspective is a useful extension-technique in
verifying isolation. Nevertheless it showed some weaknesses
in evaluation scenarios where attacker carried aids (like a
mirror or helmet) to manipulate the system. An overall EER
(Equal Error Rate) of 20.2% in all scenarios and 7.9% only in
scenarios carried out without aids was achieved. It concludes
that more information could improve the results e.g. by using
other sensor data or establishing pose and position guidelines.
Similar to our use-case, the patent [9] describes a technique
which provides increased levels of security for a mantrap
portal by using two zones inside a mantrap. Primary and
secondary sensors are used in combination for continuous
monitoring and detection of presence of unauthorized subjects
prior to granting access to a secured area.

Unlike the use-case in which a portal is used, there is
some work focusing on the detection or counting of hu-
mans from different viewing directions. A solution for people
counting using stereo vision cameras mounted on the ceiling
was presented by Van Oosterhout et al.[10]. The images of
the observed area were used to detect human heads in a
surveillance scenario. The latter method consists of foreground
selection, head detection, and blob separation. As the used data
collection did not include attack attempts and the observed
area was much wider, a portability evaluation is needed.
Hoshino et al. presented a method for people counting and
humans height measurement using optical flow and stereo
vision [11]. Their results showed a low average error of 2.5cm
in height measurement but had disadvantages related to hair
or pose variations. The analyzed scenario focused furthermore
on moving subjects, it is therefore unknown if this approach
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will work in the here presented scenario. Other approaches are
mostly based on the detection of humans from camera side
view perspective. The authors of [12] described an approach
for pedestrian detection in stereo infra-red images. It is based
on the localization and distance estimation of warm areas in
the scene. A final validation process is applied based on the
head shapes morphological and thermal characteristics.

III. THE EVALUATION ENVIRONMENT

The mantrap portal that was used in evaluation has a square
area of 900x900mm. The height of 2130mm is adapted to
the internal installation of the office buildings. The system
has two doors attached opposite to each other (see Figure 1a)
with central frosted glass interior trim. The structure is closed
from above with two fluorescent light lamps at its ceiling
mounted for illumination. Centered on the ceiling construction
is a RGB-D of the type Microsoft Kinect 2.0 [13] mounted.
The Kinect 2.0 ToF (time-of-flight) sensor has a field of view
of 70.6◦x 60◦[14] resulting in an average of about 7 x 7 pixels
per degree. The used time of flight method measures the time-
of-flight of a light signal between the camera and the subject
for each point of the image. The resolution of the resulting
depth image is 512 x 424 pixels. Our experiments showed
that objects in a distance from 400mm to 8000mm from the
sensor can be read.

(a) (b)

Figure 1 – (a) Mantrap functionality (b) 3D Model Mantrap
Portal

Due to the dimensions of the camera itself and the maximal
height of the ceiling was the camera mounted at 2300mm
height above the mantrap. The camera generates a point cloud
with the geometric parameter x,y and z. Objects closer than
400mm to the sensor result in missing points for that objects.
The reliability of the proposed approaches is therefore reduced
to subjects not higher than 1.9m.

A. Examined Scenarios

The presented approach is not based on biometrics as
the examined modality does not match biometric criteria in
terms of uniqueness. Generally biometric systems can be
either a verification system or an identification system. The
differences between these two types of systems differ in how
quickly a system operates and how accurate it is. In this work
two different approaches targeting verification with the claim
(VIC) of an identity and verification without a claimed identity

(VWIC) are presented.
The verification of a subject, that claimed their identity, is
based basically a comparison of the captured characteristic
(sample) with its reference. In contrast, verification of a
subject, without claimed identity, is a comparison between
the captured characteristics (sample) with a model of the two
classes ’single subject’ and ’multiple subjects’. VWIC in this
work can be seen as closed set identification as there is only
a binary classification between the classes ’one subject’ and
’multiple subjects’. The VIC scenario reaches usually lower
error rates as a sample of the captured subject is compared only
against the references of the claimed identity (1:1 comparison).
In our use-cases, the verification sample (containing either one
or two subjects or a subject with objects) is compared against
a previously enrolled one. In a VWID scenario, a sample
is compared against all templates in the database showing a
single subject (1:n comparison).
Authorized subjects sometimes need to pass the portal carrying
different objects like vacuum cleaners or cash boxes. These
objects differ in their appearance and therefore it is not
possible to enroll them individually. To be able to test the
system performance for those special cases, the performance
of the system was examined by including cases of a single
subject carrying objects. These objects got selected as they
are often carried in security areas (see Table I).

TABLE I – Carried Objects

Type Properties

Plastic bucket Rectangular form, 10L Capacity, Filled with
about 8 litres of water at 50◦C

Vacuum cleaner Brand: Fakir, Model: S20L, Surface temper-
ature about 45◦C

Parcel Material: cardboard, adhesive tape, Dimen-
sions: 98 x 40 x 30 cm (WxDxH)

To determine the robustness of the created system against
attacks in a real-life scenarios, attacking schemes under which
two people enter the mantrap were defined. It was assumed
that one subject has a basic knowledge of the function of
the system. In the context of the test, this subject repre-
sented a ”subject with authorized access”. The second subject
demonstrated a variety of levels of understanding about the
functionality of the system and acted as the ”attacker” trying
to gain unauthorized access. Compared to our previous work
in which thermal imaging was used [8] the scenario using a
I-Pad was rejected. The six study scenarios and the used aids
are described in Table II and III.

B. Data Acquisition

The participating subjects were selected in line with defined
physical properties in height and weight in order to cover
a variety of body shapes. There were two subgroups that
have been divided according to BMI (body mass index) in
lean and normal. The height of a subject formed three more
groups (small, medium, tall) so that there where six different
body-types. Because the test subjects may negatively affect the
evaluation process and/or the evaluation of the measurement
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TABLE II – Attack Scenarios

# Knowledge (attacker) Aids utilized

1 None None
2 The attacker is aware that a separation of

individuals is performed however may not
be aware which technical method is applied
to do this.

None

3 The attacker is aware that a separation of
individuals is performed and is also aware
that RGB-D imaging is used.

None

4 As scheme 3 Motorbike helmet
5 As scheme 3 Mirror
6 As scheme 3 Sheet of aluminum

TABLE III – Aids utilized by Attacker

Type Properties

Motorbike helmet Design: flip-up helmet, material: polycarbonate,
Size: XL

Sheet of aluminum Material: two-layered polyester film (PET) ac-
cording to DIN 13232, features: extremely thin,
highly reflective dimensions: 160x210cm, 12µ

Mirror Finish: circular, diameter: 50 cm

by their behavior, the test subjects were informed about the
procedure and guided by the laboratory employee. The test
subjects were instructed to position themselves in the middle
of the mantrap portal and to turn to a specified side of the
room. They were furthermore told to focus a marked point on
one side of the portal’s wall. The recording process was started
in agreement with the test subject by an laboratory employee.
The data collection (enrollment, genuine and imposter) took
place on different days. A total of 12 subjects were enrolled
in the data acquisition process. For the genuine data collection
each test subject was recorded with and without carrying items
(see Table I). In case of the attack scenarios (imposter), the
subjects were divided into groups of 6 subjects were each
group played either the role of an authorized person or attacker
alternately (see Table II and Figure 3).

Figure 2 – ’Subject A’ Genuine Verification Attempts with- and
without Objects.

The used mantrap portal allowed no distractions in the form
of sound or light. The measurements were carried out over
a period of four weeks, at different time of a day. For the
data acquisition in the attack schemes, the subjects entered
the mantrap in pairs which reflected all possible combinations

Figure 3 – ’Subject A’ Imposter Verification Attempts with
different Attackers.

of physical characteristics. A total of 21 point clouds over a
time period of approx. 3-4 seconds were collected in every
recording.

TABLE IV – Quantities of Acquired Image Sets

Dataset Recordings Description

Enrollment 12 12 subjects (2x all body types)
Genuine 48 12 subjects x 4 scenarios (3

with objects, 1 without)
Imposter (Attacks) 216 6 subjects (all body types) x 6

subjects x 6 attack scenarios

The point clouds from the Kinect RGB-D camera were
converted into 3-channel 2D matrices by applying a color-
map to the z value of the point cloud. For pixel with no
corresponding point in the cloud the color-value 0 was applied.
For further processing the images were converted into the HSV
(Hue-Saturation-Value) color space.

There were also background images of the empty portal
acquired (see image {Imb} in Figure 4) that showed some
differences compared to the images during acquisition (see
image B in Figure 4). Especially in corners and at the doors
of the portal, noise was given (dark blue areas indicates ’no
depth value’). This could be reasoned by reflections from the
walls, the glass components in the door areas or the accuracy
of the time of flight sensor. Comparing a depth value of a
specific point between the background image and the image
when a subject entered the room, the value could either: a) be
the same b) change slightly or c) disappear. As humans have
different shapes and can never stand completely still, these
noise was one of the challenges to deal with.

IV. THE PROPOSED METHODS

In order to verify a image sample, following pipeline shown
in Figure 5 is presented which is based on the idea of using a
subject shape model and a background model for comparison.

As at least one subject is present in the image sample, the
subject shape model can be used for comparison with the
previously enrolled reference model. The background model
is needed to ensure that the remaining part of the portal is the
same as during enrollment. Following steps describe how the
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Figure 4 – Images showing Pre-processing and generation of Shape- and Background Model.

Figure 5 – Used Pipeline.

head area was detected. The used parameter were calculated
by testing iteratively with the acquired images and shown in
table V.

1) Foreground selection: The selection of foreground can
be performed on the base of appearance or depth. Appear-
ance based methods are affected by shadows, whereas depth
methods are imprecise because of foreground fattening [15].
An adaptive Gaussian mixture-based background/foreground
segmentation method [16] was used to exclude the parts from
the sample image that have the same texture as the background
image. It allows dynamic background elements to be modeled
through color intensities at individual pixel locations using
a mixture of Gaussian probability density functions. That
method has the advantage that it is more robust against focus
problems with shadows and multi-modal background regions
than non-adaptive methods using just a single reference image.
Nevertheless, the background images used for training the
model, were acquired in a separate recording of the empty
portal and then applied on the algorithm for all samples
individually. Parts of the samples which belong to the portal
and have not been changed during the recording were therefore
extensively excluded.

2) Missing depth exclusion: As discussed in the data acqui-
sition chapter of this work, some random noise was given in all
images due to the scenery. For this reason the foreground mask
still (see Figure 4 Imc ) considers parts of the background to
be foreground. The pixel of an image where no information
was given either on the sample Ims or the background images

Imb were therefore excluded by applying pixel wise the color
value 0 to them. The results of this pre-processing step are
shown in Figure 4 Imf

3) Blob detection: The goal in the blob detection step is to
find the circle like head area. A head Blob is considered to be
a group of connected pixels in the image that form a circular
like shape. The blob detection has follows steps:

1) First, the image is converted into gray scale. The sample
is then converted into various binary images applying
lower and upper color thresholds. The distance between
neighboring thresholds defines the amount of binary
images.

2) Structural component analysis is used create connected
components from the grouped white pixel of the binary
images. Filtering of the detected blobs detects only
circular ’head alike’ blobs of a certain size. Following
formula is used to filter blobs for their min- and max
circularity:

4π · area
perimeter · perimeter

(1)

3) The centers of the grouped blobs is computed and blobs
located closer than a minimal distance are merged.

4) The center points and radius of the merged blobs are
computed and used in further segmentation of the
shoulder area (see Figure 4 Imf for an illustration of
the detected head-blob).

TABLE V – Parameters for (Head) Blob Detection.

Name of Parameter Value

Minimal color threshold 50 (color in gray scale)
Maximal color threshold 130 (color in gray scale)
Minimal areas of blob 2300 pixel
Maximal areas of blob 15000 pixel
Minimal circularity 0.1
Minimal convexity 0.87

If the number of detected blobs is unlike ’one’, the verifi-
cation attempt is counted as rejected. Rejected samples with
a single subject on the image were counted as False-Negative
(FN) and rejected samples with more than one subject as True-
Negative (TN).
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4) Contour extraction: In the contour extraction step, the
head area is selected and its average color is calculated. For
selecting the head area, the given radius and the center-point
were used. The average color values for this area were used
to calculate a range for the shoulder area.

5) Shoulder detection: The range for detecting the head
and shoulder area was defined using a upper and lower color-
offset. The lower boundary was calculated using the head
average color, minus a constant value. The upper boundary
was calculated by adding a constant value to the head average
height. The constants where defined by manually testing with
the collected data. Morphological closing was applied using
a ellipse element of size 5x5 pixel to eliminate noise in the
image. The image was then binarized and structural component
analysis applied in order to receive connected components.
The connected components were approximated using a dis-
tance between the original curve and its approximation. The
Douglas-Peucker algorithm was used for the approximation,
so that elements with a maximum distance of 3 pixel were
closed. For each component a circle of the minimal enclosing
area was created. The distance between the center-point of
the enclosing circle center and the head center was calculated
using the euclidean distance. The distance and the size of the
components were used to filter the components.

Figure 6 – Shape and background models for a genuine attempt.

6) Shape and background model generation: The area of
the components calculated in the head and shoulder detection
steps were used to calculate a binary mask (see 4 Img). The
mask was used to extract a color body shape from the pre-
processed image Imd. The remaining parts of image Imd were
used as background mask (see Figures 6 Imsm and Imbm).

7) Feature extraction: A color histogram, using the HSV
color model was extracted from the background model using
180 bins. The value of each bin represents the appearance of
the color in the image. These kind of feature is used because
it is rotation invariant and takes the body height and size of
the shape into account.

A. Image comparison or classification

In the verification with identity claim scenario, the feature
vectors were compared directly with the enrolled template
of the same subject. The comparison metric correlation per-
formed best, compared to other metrics as they are Chi-Square,

Intersection and Bhattacharyya distance. A verification attempt
is successful if the correlation score between the sample
feature vector and the enrolled template is below a certain
threshold (see chapter results). In the verification without
identity claim scenario a classification of the feature vector
is performed using the machine learning technique SVM.
In this scenario a classifier was trained using a number of
images of both cases (also called ’classes’) showing one or
two subjects. Training images from a selection of ’genuine
verification attempts’ (see Figure 2) and imposter verification
attempts (see Figure 3) were used.

V. RESULTS

An Evaluation of the blob detection was performed in order
to define the accuracy of this pre-processing step. On all
images with one head, a detection accuracy of 98.4% was
achieved.

In the case of verification with identity claim, the first
two attack scenarios without additional aids were recognized
completely (see VI). While the third attack scenario, where the
attacker had advanced knowledge about the system resulted
in an EER of 12%. In many images of that attack scenario,
the attacker was lying flat on the ground or hided himself
below the access allowed person (see Figure 3 image 3 for
an example). In that cases, the tolerance of the depth sensor
was too high to differ between ground and attacker or access
allowed subject and attacker. In some cases the attacker could
also put himself in position where its body and the noise of
RGB-D image were overlapping. The attack scenarios with
aids resulted in less than 5% EER. This is reasoned because
the depth images that contain additional objects besides the
attacker body, make a bigger differences in the depth when
comparing with the reference image or model. As a result a
attacker cannot deceive the system by using these additional
aids on the contrary of the method using thermal imaging.

In the scenarios where no identity was claimed, the error
rates in general increased. The main reason for that was the big
variation of body shapes within our test-group. Besides that,
the classifier lost some of its accuracy because of the noise
given in the images. The scenario in which a mirror was used
to spoof the system resulted in lower error rates, which shows
that the RGB-D is not that vulnerable to those attacks such as
thermal imaging.

The size of carried objects have an impact on the system,
at is was observed that the scenario when subjects where
carrying a parcel archived the lowed accuracy in the genuine
comparisons. There was no correlation between the body
size or stature of the attacker and their chance of success.
The ROC curve (see Fig. 7) shows the archived FPR (False
Positive Rate) in relation to the TPR (True Positive Rate)
of all verification attepts with and without identity claim,
for all different scenarios. The TPR was calculated from the
number of accepted or rejected attempts of authorized subjects
and the total number of attempts. The tests resulted in an
overall EER (Equal Error Rate) of 5% for the verification with
identity claim scenario and 11% for the verification without
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identity claim scenario (see Figure 7). When looking only
at the attack scenarios 1-3, which were carried out without
any aids, resulted in higher EERs of 4% resp. 15% in the
scenario without identity claim. In contrast, the scenarios 4-6
in which additional aids were used achieved equal error rates
by an average of 2% resp. 9%. Compared with the previously
examined approach using thermal imaging [8] achieves the
here presented solution lower error rates in most of the attack
scenarios. When used operationally in physical access control,
the use of a threshold resulting in equally weighted error rates
might be not recommended. Instead a lower TPR might be
tolerable, which would result in a less convenient system but
would guarantee a lower FPR and therefore higher security.

Figure 7 – Averaged Results for Verification with/without Claim
of an Identity against the Baseline.

TABLE VI – Equal Error Rates By Scenario

Scenario Verification
with Identity
Claim

Verification
without Identity
Claim

Thermal

All 5% 11% 22%
1 No Knowledge 0% 11% 6%
2 Basic Knowledge 0% 12% 6%
3 Adv. Knowledge 12% 22% 6%
4 Helmet 4% 7% 26%
5 Mirror 0% 7% 56%
6 Sheet of Aluminium 1% 12% 28%

VI. CONCLUSION

A pipeline was presented in which images of a RGB-D
sensor were used to analyze whether they show a single subject
or a spoofing attack. A challenge in this task is the correct
classification, even if subjects are carrying items with them
(such as vacuum cleaners and cash boxes) or change their
appearance in any way. With respect to speed and accuracy,
low level histogram features were used and classified using
distance metrics and machine learning techniques. We can

summarize that the presented system shows some advantages
to other approaches using weight or thermal imaging. The
results show furthermore that there is no scenario in which
an attacker can be sure to overcome the system. The archived
scores indicate that the approach is able to distinguish between
humans with objects and attacks in which an attacker is using
additional aids, in most of the cases. The used sensor shows
disadvantages regarding the minimal distance between sensor
and subject (400mm) in the portal which is a limitation.
In order to solve these disadvantages, other depth sensors
or a combination with thermal imaging might lead to more
accuracy and will be part of future work.
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Abstract

This work proposes the use of computer-based methods
in the texture analysis of the palisade parenchyma, aim-
ing to find anatomical features that aid taxonomic iden-
tification of plants. Methods such as Fourier descriptors,
Wavelet descriptors, Gabor filters, Co-occurrence matri-
ces and Histogram’s gray levels selection using multi-level
Otsu’s method, have been applied over 60×60 windows ex-
tracted from histological images of leaves. Signatures com-
puted have been evaluated using LDA (Linear Discrimi-
nant Analysis). Experiments have been performed using 8
typical woody species from Cerrado, located at São Paulo
State, Brazil. Among the methods employed, the histogram
analysis has presented the best results, with success rate of
91.87% in the evaluated taxa.

1. Introduction

Traditional methods used in plant taxonomy, which use
herborized plants and have in the external morphology its
main tool for taxa identification, are not always adequate
in solving taxonomic problems [12]. An alternative is the
use of anatomical characteristics, which have proved to be
important in the identification of some taxa, even when
the samples present a vegetative state [20]. However, rel-
evant characteristics, such as color, texture, complexity of
the anatomic cuts, have not been considered for plant iden-
tification.

To fill this important gap, many works have proposed
applying computational tools to extract information from
plants, especially from their leaves. For instance, the paper
[15] analyzes 10 species from genus Passiflora using frac-
tal dimension to extract signatures from leaf margins and
venation. In the paper [19] the authors employ computer
vision to assess several attributes (color, texture and thick-
ness) from leaf microscopic images. Also, the paper [3] uses
Gabor filters to extract textural information to classify 20
plant species.

In order to contribute to literature, the present work in-
tends to use computational methods to collect information
from leaf histological cuts, aiming their use in plant taxo-
nomic identification. For this purpose, texture analysis of
the palisade parenchyma (an internal leaf tissue) from typ-
ical woody species from Cerrado, located at São Paulo
State, Brazil, have been performed. The approach proposes
a novel descriptor to be used in plant taxonomy, especially
over texture samples from histological images, such as leaf
tissues.

This paper is organized as follows: Section 2 shows
all the necessary steps to obtain the leaf samples. We
present our proposed approach to classify the pal-
isade parenchyma in Section 3. We explain how we
created the image database, show the classification proce-
dure and the compared methods, and discuss the obtained
results in Section 4. Finally, Section 5 presents some re-
marks on this work.
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2. Preparation of the Samples

For each considered species, we collected a middle frag-
ment of completely expanded leaves (between the main vein
and the leaf margin), from 10 different adult individuals,
chosen at random, and located at Assis Ecological Station,
Assis, São Paulo State, Brazil, situated at coordinate points
(22 ◦33’65” - 22 ◦36’68”S and 50 ◦22’29” - 50 ◦23’00”W).
Samples were fixed in FAA 70, dehydrated in a graded
ethanol series, infiltrated with and embedded in paraffin and
cut into sections of 8µm. The cross-sections were stained
with astra blue-basic fucsine and permanently mounted in
entellan. Images have been achieved using a trinocular mi-
croscope Leica, model DM-1000, embedded with a video
camera Leica, DFC-280. After acquiring the images (ampli-
fied in 200×), 60 × 60 pixels windows have been selected
from palisade parenchyma (Figure 1).

3. Histogram-based approach

Histograms do not preserve spatial information about
pixels distribution, only the amount of pixels with a given
gray level. Therefore, different images may present the
same histogram. Otherwise, the frequency with which some
gray levels are present in the image may be used for pur-
poses of pattern recognition. Thus, this paper proposes the
use of a set of gray level frequencies as a feasible signature
to the identification of samples from palisade parenchyma
from different species.

In order to select this set of gray levels we chose to use
the Otsu’s method [9]. Otsu’s traditional case splits a his-
togram composed by L gray levels into two classes,C1 with
gray levels [1, . . . , t] and C2 with gray levels [t+ 1, . . . , L],
by selecting a threshold t that maximizes the variance inter-
classes. In this paper, we proposed using a multi-level ver-
sion of Otsu’s method [9], so that the histogram is split into
CM+1 classes from selection of M gray levels.

An important question about Otsu’s method involves the
number of thresholds M selected from the histogram to
compose the image signature. Moreover, it is necessary that
the set of gray levels selected presents a great capacity to
discriminate samples from different image classes. This can
be achieved by applying Otsu’s method over the average
histogram of the images. So, the following approach has
been used:

1. Given an image j, compute its histogram hj(i). Re-
peat this procedure for all given images considered in
the experiment;

2. Compute the average histogram, h(i), from the com-
puted histograms;

3. Select M different threshold levels by applying the
Otsu’s method of multi-level threshold [9] over the av-
erage histogram, h(i).

Thus, the set of frequencies [h(k1), h(k2), . . . h(kM )],
where ki is one of M threshold levels selected by Otsu’s
method, is the signature used to characterize a texture sam-
ple from palisade parenchyma.

4. Experiments and results

We collected palisade parenchyma samples from 8 dif-
ferent species. For each species, we collected 10 leaves from
different adult individuals. Then, we extracted a total of 4
texture windows of 60×60 pixels size from each leaf, result-
ing in a total of 40 texture windows for each species. This
totalizes 320 samples in the dataset used in the experiments.
We computed histogram signatures for each sample accord-
ing to the proposed approach (Section 3). Identification of
different taxon samples has been performed using LDA
(Linear Discriminant Analysis), a statistical method for su-
pervised learning [5], in a leave-one-out cross-validation
scheme.

First, we evaluated the histogram in order to compute
the number of thresholds M that best characterizes sam-
ple histograms. The preparation of the samples (Section 2)
presents a staining stage, thus it would be interesting to see
whether one color channel is more relevant than others. Fig-
ure 2 shows the performance of our approach as a func-
tion of the number of thresholdsM computed by multi-level
Otsu’s method for different color channels. We clearly note
that the best performance is achieved by the blue channel:
by using M = 128, we achieve a success rate of 91.87%.
This superior performance of the blue channel in compar-
ison to other channels may be due to the staining process
with astra blue-basic fucsine.

The oscillations in the success rate result from the pro-
posed scheme to compute the M selected thresholds by us-
ing the Otsu’s method. A feature vector containing M + 1
thresholds is different from its previous version, which uses
only M thresholds, so that, it may not present the same
discriminative properties present in the latter. In fact, this
new feature vector could select threshold values that present
characteristics that are similar for different texture patterns,
thus producing a small decrease in the success rate.

We also compared our approach to other grayscale and
color texture approaches. To apply the grayscale methods
we converted the images into grayscale by considering its
luminance value. The compared grayscale texture methods
are:

• Co-occurrence matrices [6]: this method computes the
occurrences of pair of pixels i and j in a determined
angle θ and direction d. In the experiment we used
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Figure 1. (a) Sample of Byrsonima intermedia species and respective 60 × 60 pixels window from pal-
isade parenchyma; 60 × 60 pixels size windows selected from palisade parenchyma from species:
(b) - B. intermedia, (c) - M. albicans, (d) - T. stenocarpa, (e) - V. tucanorum, (f) - X. aromatica, (g) - G. polymor-
pha, (h) - M. chamissois and (i) - J. caroba.

(a) (b)

(c) (d)

Figure 2. Proposed method performance as the number of selected thresholds M changes for differ-
ent color channels: (a) Channel red; (b) Channel green; (c) Channel blue; (d) Luminance.
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d = {1, 2} and angles θ = {0 ◦, 45 ◦, 90 ◦, 135 ◦}.
We computed from each co-occurrence matrix the at-
tributes energy and entropy, resulting in a feature vec-
tor of 16 features.

• Fourier descriptors [1]: the bi-dimensional Fourier
transform is obtained from the input image and
a shift operator is applied over its frequency do-
main. Next, 29 descriptors are computed from this
shifted spectrum. A descriptor is a sum of all the abso-
lute values that are located at the same radial distance
from the image center.

• Wavelet descriptors [4]: In the experiments we per-
formed a 2D wavelet multiresolution decomposition.
Three dyadic decompositions were computed using
daubechies 4. We computed energy and entropy for
vertical, horizontal and diagonal details, resulting in
an image signature of 18 features.

• LBP [13]: this method computes a histogram repre-
senting the occurrence of binary patterns in circular
neighborhood. In the experiments, we used rotation in-
variant uniform patterns for three different spatial res-
olutions P and three different angular resolutions R,
(P,R): (8,1), (16,2) and (24,3), resulting in a signa-
ture of 54 features.

• Gabor filters [8, 11]: this filter can be understood as
a Gaussian function modulated by a sinusoid with de-
termined direction and frequency. In the experiments
we used 8 rotations and 8 scales, minimum frequency
of 0.01 and maximum frequency of 0.4. These param-
eters were established according to the mathematical
model presented in the paper [11]. From each filter, we
computed the energy feature, thus resulting in a fea-
ture vector with 64 features.

The compared color texture methods are:

• Gabor EEE [7]: a linear transformation is applied to a
RGB input image to convert it into a Gaussian color
model. Next, Gabor filters are applied in each color
channel (Ẽ, Ẽλ and Ẽλλ). In the experiments we used
8 rotations, 8 scales, minimum frequency of 0.01 and
maximum frequency of 0.4 [17]. The remaining pa-
rameter values were obtained according to the mathe-
matical model presented in the paper [11]. This proce-
dure resulted in 64 features per color channel, totaling
192 features.

• HRF (Histogram Ratio Features) [14]: This method
uses the concept of co-occurrence in histograms of
color images. First, the image is converted into xyY
color space. Next, the histograms of the three channels
are converted into a single histogram and ratio features
are obtained as pairs of histogram bins with respective

count ratios. In this method, which has its own classi-
fier, the image determines its signature length. Thus, it
was not possible to use LDA.

• Multilayer CCR [2]: this approach is based on the
LBP3×3 operator [13]. This method uses a predefined
palette to split a color image into a stack of binary im-
ages. Then, it applies the CCR operator to each layer
and each binary image is characterized by the prob-
ability of occurrence of rotation invariant binary pat-
terns. We obtain the feature vector by concatenating
the histograms computed for each layer. In this experi-
ment, we used a palette of 64 colors and a 10 bins his-
tograms for each palette entry, thus resulting in a total
of 640 features.

• MSD (Micro-Structure Descriptor) [10]: This method
uses image edge similarities to find micro-structures in
the images. Next, the MSD is obtained from underly-
ing colors of micro-structures that have similar orien-
tations. A histogram of 72 bins is the image signature.
The method’s classifier is the 1NN approach with L1
distance.

• LBP+Haralick [16]: this method uses 28 differ-
ent color spaces to represent an input image. For
each color space, the method computes the vecto-
rial LBP. Then, it computes Haralick features from the
co-occurrence matrices from each resulting LBP im-
age. The 10 most discriminating Haralick features are
selected for texture classification.

Table 1 shows the comparison among our method and
other compared methods. Results show that, although sim-
ple, our proposed approach surpassed all the compared
methods. Such result is particularly impressive when we
consider that even novel color texture methods (such as
Multilayer CCR, MSD and Gabor EEE) did not obtain a re-
sult better than a simple histogram extracted from one single
color channel of the input image. This suggests that some-
times the nature of the problem may require a very simple
approach to be solved, forcing us to abandon the intuition
that, if very discriminative methods well-established in lit-
erature are applied successfully in many classification prob-
lems, they have “necessary” to present the best performance
in “all” the domains.

In fact, results demonstrate that histogram analy-
sis has presented the best performance because pal-
isade parenchyma presented a clear color difference among
the species (see Figure 1), while samples of a same species
present similar pixel intensity distribution in each color
channel, especially in blue channel. The distinct col-
ors could be caused by differences in the cell chemistry.
These differences can be assessed because the chemi-
cal components react in different ways with the stains,
causing different color patterns [18].
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Method No of descriptors Samples correctly classified Success rate (%)
Proposed approach 128 294 91.87
Co-occurrence matrices 16 249 77.81
Fourier descriptors 29 201 62.81
Wavelet descriptors 18 193 60.31
LBP 54 263 82.19
Gabor filters 64 246 76.88
Gabor EEE 192 281 87.81
HRF - 106 33.12
Multilayer CCR 640 291 91.25
MSD 72 257 80.31
LBP+Haralick 10 194 60.62

Table 1. Comparison of results yielded for different methods considered.

Although all the compared approaches presented success
rate inferior to the proposed one, some approaches use a
smaller set of descriptors. For example, LBP method [13]
presented the best result (82.19%) among the compared
grayscale methods while using less than half of the num-
ber of descriptors of our approach. However, its result was
9.68% lower than our obtained accuracy. On the other hand,
Multilayer CCR [2] obtained the second best general re-
sult (91.25%) in the experiment, slightly lower than ours
(91.87%), but using about five times our number of descrip-
tors.

5. Conclusion

This paper has presented the use of multi-level Otsu’s
method to select relevant characteristics from histogram, re-
sulting in a feasible signature for plant taxonomic purposes.
The identification of plants from images of their tissues is a
difficult task due to the similarity among samples of differ-
ent taxa and the irregularities presented in a same taxon. The
excellent results achieved by using histograms demonstrate
that the identification of plants using histological analysis
is possible and that the palisade parenchyma offers key fea-
tures for the identification of a given species.
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Abstract

This work proposes a different approach for threshold
selection that uses the second derivative of the gray lev-
els histogram of an image. The derivative is an useful tool
to understand the behavior of a signal, here represented by
the image histogram. By using it, it is possible to detect the
peaks of a histogram, i.e., regions of the histogram that rep-
resent clusters of different gray levels. In a bimodal his-
togram, these peaks represent object and background. Both
peaks can be detect by mapping the gray levels at the nega-
tive regions located between two consecutive zero crossings
of the second derivative of the histogram, and the region be-
tween these peaks represents the diffuse separation between
object and background on the image. We compared the pro-
posed method with other threshold selection methods, such
as Otsu. The obtained results show that our appraoch is a
good alternative for threshold selection.

1. Introduction

Image segmentation is one of the most difficult task in
image processing [7]. Among many existent techniques,
thresholding is a simple and commonly used approach [8].
Its basic idea is to group the image pixels according to their
gray-levels using a specific threshold. There exist many
method to automatically select the optimal gray-level to use
as a threshold value [5, 4, 3, 6], being the Otsu method one
of the most used due its simplicity and excelent result in real
world images [8].

In this work we propose a novel threshold selection
method based on the second derivative of the histogram of
the image. The method is based on a simple idea that com-
bine two basics concepts widely applied in image process-
ing: histogram analysis and the use of derivatives for detect-
ing the peaks representing object and background. By using

the second derivative of a histogram it is possible to split the
histogram into different regions and identify which of these
regions are related to the object and background of the im-
age. This also enables us to detect the region between peaks,
which represents the diffuse separation between object and
background on the image

This paper is structured as follow: in Section 2, we
present a detailed description of the derivative property of
the Fourier Transform and the proposed approach. In order
to validated the proposed method, we compare it with four
different thresholding techniques described in the literature:
Valley Emphasis [5], Modified Valley Emphasis [4], Bal-
anced Histogram [3] and Otsu [6]. We applied these tech-
niques in a set of different images. Section 3 presents these
experiments and the obtained results. Section 4 presents the
concluding remarks and discuss future work.

2. Second derivative threshold

2.1. Derivative Property of the Fourier Transform

The Fourier transform is one of the most important tools
in signal processing and image applications. It enables us
to analyze the behavior of a signal from its frequency spec-
trum, so that, it is possible to analyze signal’s characteristics
from distinct regions of the spectrum, independently [2, 1].
Among its many properties, the Fourier transform has the
derivative property. This property enable us to calculate the
derivative of a signal u(t) from its frequency spectrum and
it can be described by the following equation

dau(t)

dta
= F−1 {F {u(t)} (j2πf)a} (1)

where F and F−1 are, respectively, the Fourier trans-
form and its inverse, f is the frequency, j is the imaginary
number and a is the order of the derivative.

Although simple, we must be consider some important
aspects in order to apply the derivative property over a sig-
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Figure 1. (a) Example of gray level histogram
of an image; (b) Histogram after replica-
tion and signal reflection. The dark part of
the graph represents the original signal at
[0 . . . 255]; (c) Second derivative of the his-
togram. The light line indicates the zero
crossings.

nal. First of all, it should be ensured a good and uniform
space sampling of the signal. In the case of gray-level his-
tograms, this is not a problem as each bin of the histogram
represents a different integer gray level and the difference

between sequential bins is always one. Then, it should be
considered the presence of the Gibbs phenomenon in the
derived signal. This is due to the discontinuity at the ex-
tremities of the signal (non-periodic signal) and the fact that
the Fourier transform does not converge uniformly in the
discontinuities [1]. In order to avoid this problem, we use
a replication scheme and signal reflection, so that the sig-
nal becomes periodic and the Gibbs phenomenon is dimin-
ished. This replication process is illustrated in Figure 1b,
where the original signal is shown in dark color in the inter-
val [0 . . . 255].

Finally, we must also consider the tendency that the dif-
ferentiation methods have to emphasize high frequencies of
a signal, including undesired noises [2, 1]. This setback can
be easily avoided with the application of a low-pass filter,
such as the Gaussian filter, during the derivative calculus
(using the convolution property of the Fourier transform) as
shown by the following equation:

dau(t)

dta
= F−1 {F {u(t)}G(f, σ) (j2πf)a} (2)

where G(t, σ) is the Fourier transform of a Gaussian with
standard deviation σ.

2.2. Proposed approach

In a bimodal histogram, we have the most of grayscale
information concentrated in two intervals: one representing
the object and, the other, the background. The derivative is
an useful tool to understand the behavior of a signal, here
included the histogram of a grayscale image. The second
derivative of a histogram enable us to detect the peaks of
a bimodal histogram. They are located between two zero-
crossing of the derivative when its signal is negative (Fig-
ure 1c). By considering these two ranges of gray levels as
the two peaks in a bimodal image, the intermediate values
(i.e., the range of values where the derivative is positive be-
tween the two peaks) represents the set of values that do
not belong to the object, neither the background. These val-
ues represent the fuzzy separation between object and back-
ground.

In this context, we propose a threshold value located at
the center of the valley between these two peaks, i.e., be-
tween the second and first zero crossings of the first and
second peaks, respectively.

3. Experiments and results

3.1. The influence of the smoothing in the his-
togram

In our method, we have used the Gaussian filter with
standard deviation σ to smooth the histogram before com-
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Figure 2. (a) Example of gray level histogram of an image; (b) Histograma of the image; (c)-(f) Second
derivative and its zero crossings for different values of σ = {5, 10, 15, 20}.

puting its second derivative. This is necessary as differenti-
ation methods have a tendency to emphasize high frequen-
cies of a signal, including undesired noises [2, 1]. How-
ever, the degree of smoothing that we apply over the sig-
nal also affects the number and position of the zero cross-
ings in the second derivative and, as a consequence, the lo-
cation of the selected threshold. As an example, Figure 2a
shows an image, Figure 2b shows its histogram, while Fig-
ure 2c-f shows the second derivative and the zero crossings
for different σ values. It is clear that the value of the param-
eter σ affects the second derivative as well as the number of
zero crossings and the point of the selected threshold. De-
pending on the histogram aspect, a small σ will maintain
small variations in the histogram, which will be detected
as small peaks in the second derivative. In the case where
more than two peaks are present, we use the two most cen-
tral peaks to compute the threshold.

In order to find out which σ will produce an optimal
threshold, we have tested different values for this param-
eter in a small set of images. Figure 3 shows some segmen-
tation results for various images and σ values while Table
1 presents the optimal thresholds computed for each image
and σ value. We notice that, as the σ value increases, the
value of the selected threshold tend to decrease and the seg-
mentation becomes inefficient. However, the most noisy the
histogram, larger the σ value will be necessary to achieve
this result, as we can see in the camera picture. As a con-
clusion, based on our experiments and the image segmenta-

tion quality, we suggest to use σ = 4 as the best smoothing
parameter for the proposed method.

σ = 4 σ = 6 σ = 9 σ = 14 σ = 17
camera 131 129 121 117 90
peppers 120 122 123 92 91

boat 99 132 150 93 93
house 143 158 157 123 122
blobs 133 202 49 49 49

Table 1. The optimal thresholds for various
values of σ.

3.2. Comparison with other thresholding methods

In this experiment, we aim to compare our method with
four thresholding methods found in literature: Valley Em-
phasis [5], Modified Valley Emphasis [4], Balanced His-
togram [3] and Otsu [6]. To accomplish this task, we use
three different standard images: boat, peppers and lena. For
this experiment we considered σ = 4 as the best smooth-
ing parameter for our method.

Figure 4 shows the histogram and the threshold values
achieved for each method and image considered, while Fig-
ure 5 shows the segmentation results. We notice that our
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Figure 3. Segmentation results for various images and σ values. From top to bottom: original image,
and segmentation achieved for σ = {4, 6, 9, 14, 17}.

method tends to compute a threshold value similar to Val-
ley Emphasis and Otsu mehods, so that, these methods pro-
duce similar segmentation results. The exception is the lena
image. This is due to a more complex variation among gray
levels, which is characterized by a large set of peaks and
valleys in the histogram. In this case, the use of a higher
σ to produce a smoother curve would decrease the thresh-
old value computed. However, this have the disadvantage
that the segmentation tends to become inefficient as we see

in Figure 5. Smaller threshold values, as those computed us-
ing the other aproaches, are not able to yield a good set of
details at lena’s face. This testifies that our method could
get better results in comparison to other approaches in these
cases.
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Figure 4. Threshold computed for different
images. (a) boat; (b) peppers; (c) lena.

4. Conclusion and Future Work

In this paper, we proposed a threshold selection method
based on the second derivative of the histogram. This novel
method uses the zero crossings of the second derivative to
detect the two peaks that represent the object and back-
ground on a grayscale image. Then, it selects a threshold
value located at the center of the valley between these two
peaks. The method also uses a Gaussian filter to smooth

Figure 5. Segmentation results for different
images. From top to bottom: original image,
Valley Emphasis, Modified Valley Emphasis,
Balanced Histogram, Otsu, Proposed.

the histogram before computing its second derivative. This
process enables us to reduce noisy information in the his-
togram and helps to locate the best threshold value. Com-
parison with other threshold techniques have demonstrated
the effectiveness of the proposed method on different im-
ages. Thus, the presented method opens a new source of
research in image segmentation to be explored. As future
work, we aim to study a mechanism for automatic selec-
tion of the σ parameter, so that, the threshold could be se-
lected based exclusively on the image content and without
human interference.
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Abstract— People with disabilities and reduced mobility have 

needs that should be meet in all fields of everyday life, in personal 

computing is no different. The social and digital inclusion of 

people with disabilities has several individual and collective 

benefits such as increasing their autonomy and self-esteem and 

developing new abilities. This paper presents and implements the 

idea of a virtual keyboard that allows a user with disabilities to 

interact with a personal computer in a controlled environment. 

The system is based on face detection and controls the mouse for 

interaction with a virtual keyboard. The system presents some 

encouraging results in terms of performance but requires more 

attention related to user movements. The techniques used and 

partial results are presented in this paper. 

Keywords— People with disabilities; Computer vision; Personal 

Computing; Keyboard; Usability; OpenCV. 

 

I.  INTRODUÇÃO 

A acessibilidade das pessoas com deficiência, nos mais 
diferentes ambientes, já é uma realidade e pode ser evidênciado 
em hospitais, shoppings, empresas, no transporte público, entre 
outros, sendo esse público também amparado por leis que 
garantem o direito de acessibilidade a esses meios.  

A Tecnologia Assistiva é a disciplina, que engloba diversas 
áreas do conhecimento, com o objetivo de promover a pesquisa 
e desenvolvimento de recursos que possibilitem a execução de 
diversas tarefas do cotidiano pelas pessoas com deficiência de 
qualquer espécie [1]. No âmbito da computação pessoal o 
desenvolvimento de tecnologias assistivas é realizado em 
pequena escala e com pouca divulgação, muitas de origem 
acadêmica, como o trabalho desenvolvido por Junior [4] e 
melhorado em questões de desempenho por Brasiliano [5], 
onde é proposta a movimentação do cursor do mouse a partir 
dos movimentos dos olhos do usuário destinado às pessoas 
com mobilidade reduzida, e o trabalho sobre interfaces para 
jogos educativos destinados às pessoas com deficiência mental 
desenvolvido por Canal e Brum [6], onde são analisados os 
elementos e detalhes essenciais para realizar a construção de 
uma interface de um jogo interativo para pessoas portadoras de 
Síndrome de Down, trabalhos esses que reforçam a 
importância e relevância do tema para a integração social e 

desenvolvimento intelectual dos usuários. A utilização de 
recursos computacionais, antes não utilizados, para o público 
de deficientes promove o aumento da autoestima em 
decorrência do sentimento de inclusão social, do 
desenvolvimento educacional e da capacitação profissional 
desses indivíduos [2], que passam a desenvolver suas 
atividades de maneira mais autônoma e de forma mais 
eficiente. 

A disciplina de Visão Computacional, que diz respeito à 
interpretação computacional dos elementos das imagens 
captadas de forma semelhante à visão humana [10], como 
detecção de elementos, interpretação de padrões, análises de 
comportamentos, entre outros, é uma importante ferramenta 
para o desenvolvimento de tecnologias assistivas. Os elementos 
teóricos e práticos de detecção de faces, e identificadores de 
comportamentos possibilitam desenvolver softwares capazes 
de interagir com usuários com deficiência e permitir que os 
mesmos realizem diversas tarefas, por exemplo, uma pessoa 
com deficiência física interagir com o sistema, através de uma 
câmera, apenas com os movimentos da cabeça. 

A partir da teoria descrita pela visão computacional, 
juntamente com a programação utilizando a biblioteca 
OpenCV, foi possível desenvolver uma solução de baixo custo 
e fácil usabilidade, para permitir que usuários com baixa 
mobilidade possam utilizar um teclado virtual apenas 
utilizando os movimentos do rosto. A solução detecta o rosto 
do usuário, identifica o ponto central do rosto e o utiliza como 
apontador para a escrita, ao posicionar o apontador em uma 
determinada tecla por um determinado tempo, o caractere é 
impresso em tela. As seções a seguir descrevem em detalhes o 
desenvolvimento e funcionamento da ferramenta proposta.  

II. TECLADO VIRTUAL DE ACESSIBILIDADE 

A. Descrição 

O objetivo principal do desenvolvimento do teclado virtual 
proposto foi o de permitir que uma pessoa com deficiência ou 
baixa capacidade motora pudesse utilizar o teclado do 
computador de maneira intuitiva e facilitada. Para garantir que 
diversos níveis de capacidades motoras fossem abrangidos, a 
interface do projeto foi desenvolvida de maneira que as teclas 
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pudessem ser acionadas apenas com o movimento do rosto do 
usuário, na tela de visualização foram inseridos os desenhos 
das teclas, incluindo as funções de apagar caractere e caractere 
de espaço, o box de escrita e a identificação do apontador de 
escrita, como pode ser observado na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O modo de funcionamento do teclado foi simplificado, 
bastando ao usuário direcionar o apontador de escrita, definido 
como a região central da face, para a tecla desejada e aguardar 
2 segundos, assim o caractere selecionado é impresso em tela 
dentro do box de escrita. 

Devido aos recursos utilizados, que envolvem apenas o 
desenvolvimento de software e uma câmera, o teclado virtual 
possui um baixo custo de implementação. A câmera utilizada 
para este trabalho foi a webcam da máquina de 
desenvolvimento, que possui baixa resolução e baixo custo. Já 
o software foi desenvolvido em C++, juntamente com a 
biblioteca OpenCV, em uma máquina Intel i3 Dual Core 
2,4Ghz e 4GB de memória, que também foi utilizada para 
todos os testes que serão apresentados. 

B. Fluxograma e Descrição do algoritmo do teclado virtual 

 De maneira geral o algoritmo do projeto executa, após os 
devidos pré-processamentos que incluem a inicialização de 
variáveis e parametrizações, a função de configuração da 
câmera, impressão dos caracteres do teclado e box de escrita, 
detecção da face do usuário, demarcação do apontador de 
escrita, mapeamento e identificação das teclas e visualização 
dos caracteres digitados, todas essas funções inseridas em um 
loop de leitura da câmera utilizada. A figura 2 apresenta o 
fluxograma do algoritmo utilizado. 

 No fluxograma apresentado, observam-se demarcadas em 
vermelho as entradas do algoritmo e a ordem de execução das 
técnicas utilizadas. Basicamente temos a divisão de duas fases 
de processamento, demarcada em azul a primeira fase se refere 
a operações transparentes para o usuário, onde são realizadas as 
operações de configurações, detecções e montagem da string 
do texto do usuário, demarcada em verde a segunda fase trata 

das operações de apresentação dos elementos na interface do 
usuário, como box de escrita, o teclado visualizado e o texto do 
usuário. 

C. Técnicas utilizadas 

1) Configurações de câmera: 
 Um dos principais procedimentos utilizados em algoritmos 
de visão computacional é o pré-processamento das imagens e 
demais entradas do software, esse processamento visa garantir 
a qualidade dos dados, preparando os mesmos ou reduzindo 
ruídos, para que as operações posteriores possam ser realizadas 
com a maior precisão ou com o maior desempenho possível 
[10]. Durante o desenvolvimento do teclado virtual foram 
necessários dois pré-processamentos básicos da imagem 
capturada pela câmera. 

O primeiro deles foi a configuração da resolução da câmera 
e a segundo foi a orientação horizontal da captura. A biblioteca 
OpenCV além de permitir a captura de imagens por câmeras, 
permite realizar configurações gerais na mesma, como ajuste 
de brilho, contraste, resolução, entre outros, flexibilizando a 
implementação de diversos tipos de pré-processamento. Assim, 
foi realizada a configuração da resolução da câmera baseada na 
própria resolução limite de filmagem da mesma, de 640x480 
pixels. Foi observado que aumentar a resolução acima do 
suportado pela câmera, apesar de aumentar o tamanho da 
imagem, causa uma sobrecarga do processamento e desfoque 
na imagem. Já a configuração da orientação de captura, 
necessária para o bom funcionamento do projeto se refere à 
inversão horizontal da imagem capturada para que o usuário 
pudesse ver seus próprios movimentos como se estivesse 
olhando para um espelho, essa função foi implementada a 
partir da função 'flip' do OpenCV. 

2) Detecção de face Haar Cascades e o apontador de 

escrita: 
A detecção da face do usuário e a demarcação do apontador 

do teclado são elementos importantes do projeto, uma vez que 
possibilitam a interação do usuário com o sistema.  

Para realizar a detecção da face do usuário é utilizada a 
técnica de classificadores cascata baseada em recursos Haar. 
Essa técnica, proposta por Paul Viola e Michael Jones no artigo 
"Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple 
Features" [11], é um meio rápido e eficiente de realizar a 
detecção de objetos, seu algoritmo necessita de um treinamento 
onde imagens positivas, no caso faces humanas, e negativas 
são utilizadas permitindo que o classificador reconheça o 
padrão das imagens e extraia as características predominantes 
das imagens positivas. As características encontradas durante o 
treinamento do classificador são, então, procuradas em cascata 
na imagem de entrada, ou seja, dado um número de 
características elas são agrupadas e esse grupo de 
características é procurado na imagem de entrada, caso seja 
encontrado o objeto é dado como detectado. A biblioteca 
OpenCV já possui alguns templates de arquivos de treinamento 
utilizados no algoritmo de detecção Haar Cascades, como faces 
frontais, olhos, nariz, corpo, entre outros, o que facilita a 
implementação desse algoritmo para a detecção de faces [8][9]. 

  

 
Figura 1. Interface do teclado virtual 
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Após realizar a detecção da face do usuário é necessário 
desenhar em tela o apontador de escrita, que é utilizado para 
selecionar a tecla desejada. Para tanto, é calculado a partir da 
região demarcada pelo detector de face o centro da face, onde 
um círculo azul foi desenhado, assim quando o rosto do usuário 
muda de posição o apontador de escrita muda também 
permitindo a seleção de qualquer tecla. 

3) Marcação e Leitura das teclas: 
Os elementos de interação com o usuário do teclado virtual 

deveriam ser visualizados em tela. O primeiro desses 
elementos era o próprio teclado, que foi inserido na parte 
central da tela com um layout semelhante ao teclado físico de 
usabilidade geral. Para tanto, um teclado foi desenhado e 
gravado em formato TIFF para que pudesse ser importado para 
o software e impresso em tela, sendo essa imagem em tons de 
cinza com a parte que se desejava na cor preta e o restante na 
cor branca. Após a importação da imagem do template do 
teclado,  é  realizado  um   procedimento  de  cópia  de   pixels, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onde apenas os pixels pretos da imagem eram copiados em 
tela. Após o teclado ser impresso em tela foram necessários 
dois outros procedimentos para identificar a tecla selecionada 
pelo usuário, o mapeamento e a identificação da tecla 
selecionada.  

O mapeamento do teclado foi feito a partir dos pontos onde 
cada caractere estava localizado, sendo os valores desses 
pontos armazenados em um vetor. Assim, por exemplo, o 
caractere da letra 'A' estava localizado na posição 120 em x e 
250 em y, então no vetor de coordenadas na posição 0 esses 
valores foram armazenados, o mesmo processo foi realizado 
para as outras teclas. Outro vetor foi criado contendo o valor 
ASCII dos caracteres do teclado, ou seja, na posição 0 desse 
vetor o valor 65 que representa o caractere 'A' foi alocado. 

 A identificação da tecla é realizada pelo procedimento de 
máscara, onde uma imagem exclusiva de processamento é 
criada a partir da imagem capturada, essa segunda imagem 
possui apenas pixels brancos que representam o apontador de 

 
Figura 2. Fluxograma do algoritmo do teclado virtual 
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escrita e são identificados na imagem capturada por serem 
azuis, ou pixels pretos que representam o restante da imagem 
de entrada, ou seja, o apontador de escrita foi isolado para que 
apenas os pixels brancos dessa imagem sejam identificados. 
Então, foi implementado um verificador com um vetor 
contador de tempo, esse verificador realiza a análise contínua 
das coordenadas mapeadas das teclas, caso a coordenada tenha 
a cor branca na mascara o contador daquele caractere é 
incrementado, o caractere que possuí o contador em um 
determinado valor primeiro, configurado para 
aproximadamente 2 segundos, é escrito no box de texto. Assim, 
temos 3 vetores que controlam os caracteres, um de 
coordenada, um com o próprio caractere e outro com o 
contador de tempo da identificação de cada caractere, todos 
com suas posições correspondentes. 

4) Apresentação da escrita do usuário: 
Para que o usuário pudesse visualizar o texto escrito, foi 

inserido em tela um box de escrita representado por um 
retângulo branco na parte superior da tela, onde os caracteres 
são inseridos. Na prática a string acumulada com os caracteres 
digitados deve ser reescrita a cada interação do processamento 
e impressa dentro do box de escrita, assim para cada tecla 
digitada são executadas operações na string para inclusão ou 
exclusão de um caractere, no final do procedimento o vetor de 
contagens de identificação de tecla é reiniciado. 

III.  RESULTADO 

A. Análise Geral 

Ao final da construção do software do teclado virtual, foi 
obtida uma aplicação com uma interface simples, amigável e 
intuitiva, e que corresponde com o objetivo proposto. Na 
prática pôde ser observado que o apontador de escrita, que foi 
definido para se localizar no centro da face detectada, se 
posicionou na região do nariz do usuário, o que de certa 
maneira facilita ainda mais a utilização da ferramenta. O 
tamanho do layout do teclado apesar de poder ser ajustado na 
imagem template se mostrou, também, adequado para a sua 
rápida e fácil utilização. As figuras 3 e 4 mostram o teclado em 
funcionamento.  

Após ser atestado o funcionamento da ferramenta foi 
necessário realizar uma análise quantitativa, mensurando a 
usabilidade da ferramenta e uma análise qualitativa, a fim de 
mapear o público que poderia utilizar a ferramenta, bem como 
suas limitações de uso. As seções a seguir apresentam essas 
análises. 

B. Usabilidade do Sistema 

 Com o objetivo de mensurar a usabilidade do sistema 
desenvolvido, foi realizada uma análise quantitativa, coletando 
o tempo de escrita de algumas palavras por uma amostra de 
usuários. As palavras escolhidas para a coleta dos dados foram 
BRASIL, CAMISA e BONITA, todas com 6 caracteres e 
dispersão das teclas aproximadas para que a transição entre elas 
influenciassem de forma semelhante no tempo de escrita. Foi 
utilizada uma amostra de 4 usuários, que digitaram as palavras 
na ferramenta, sendo coletados os tempos para a escrita de cada 
palavra. O resultado esperado dessa análise era que os usuários 

aprendessem a utilizar o sistema ao digitar as palavras, sendo 
que o tempo de escrita da última palavra deveria ser menor que 
o tempo de escrita da primeira palavra, já considerando um 
tempo mínimo de escrita de cada palavra de 12 segundos, 2 
segundos para a digitação de um caractere, mais o tempo de 
movimentação entre as teclas. A tabela 1 apresenta os dados 
coletados, já o gráfico 1 apresenta a comparação visual dos 
mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA I. TEMPO DE ESCRITA NO TECLADO VIRTUAL 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Teclado Virtual de Acessibilidade 

 
Figura 4. Usabilidade do teclado virtual: Escrevendo a frase “TECLADO 

VIRTUAL” 

 
Tempo de escrita(s) 

 

Usuário BRASIL CAMISA BONITA 

Taxa de 

Redução de 

Tempo Média 

(%) 

1 40,7 38,3 33,5 11,79 

2 98,8 92,4 80 12,75 

3 92,9 65,5 56,4 34,39 

4 45,5 41,3 44,1 6,15 
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Já que as palavras possuem movimentos semelhantes para 
serem escritas e que todas obrigam o usuário a percorrer todo o 
teclado, temos que a mudança da palavra não influenciou a 
redução do tempo de escrita. Essa redução se deu mais pelo 
aprendizado da ferramenta do que por outros fatores, já que os 
tempos de escrita das palavras diminuíram a cada interação dos 
usuários, em média a redução do tempo de escrita para 6 
caracteres foi de 16,3%. Durante a primeira interação do 
usuário com a ferramenta observou-se dificuldade ao digitar a 
tecla, pois os mesmos não posicionavam o apontador durante 
os 2 segundos necessários, o que aumentou o tempo de escrita, 
posteriormente a escrita se tornou mais fluida diminuindo o 
tempo de utilização. O objetivo do teste de usabilidade foi 
alcançado, demonstrando que o sistema é de fácil utilização e 
rápido aprendizado.   

C. Mapeamento e descrição dos usuários do sistema 

Para realizar o mapeamento e a consequente descrição dos 
possíveis usuários do sistema, foi observado durante o teste de 
usabilidade como os usuários se comportavam no que diz 
respeito ao posicionamento corporal, para realizar a escrita das 
palavras.  

De maneira geral foi constatado que nenhum dos usuários 
movimentava apenas a cabeça, todos precisaram movimentar o 
tronco, seja para os lados para alcançar as teclas dos extremos 
do teclado, seja fazendo movimentos para frente ou para trás, 
para alcançar as teclas superiores e inferiores. Os movimentos 
exclusivamente da cabeça foram executados para a seleção das 
teclas que estavam posicionadas na parte central do teclado. A 
impossibilidade de alcançar todas as teclas apenas com o 
movimento da cabeça restringe os usuários tetraplégicos de 
utilizar a ferramenta de forma plena, assim, para que o teclado 
pudesse atender a esse público seria necessário implementar 
recursos adicionais ou alternativos no que diz respeito ao 
controle do apontador de escrita. Trabalhos futuros poderiam 
implementar essas melhorias, uma possível solução seria 
introduzir uma câmera de maior resolução, permitindo um 
rastreamento facial mais eficiente, e reduzir o tamanho do 
template do teclado, possibilitando alcanças qualquer tecla com 
movimentos pequenos. Outra solução, seria a implementação 
de um eixo de controle pequeno, onde o usuário apontaria 
apenas sua extremidade e moveria um segundo apontador pela 
tela. Assim, temos que a ferramenta desenvolvida pode ser 

utilizada por pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência 
dos membros superiores, como braços e mãos. 

 Já que o algoritmo do teclado virtual utiliza apenas a 
detecção de face para interagir com o usuário, espera-se que 
acessórios como óculos e chapéu, cor de pele, e vestimenta não 
interferem no funcionamento da ferramenta.  

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização da biblioteca OpenCV foi essencial para tornar 
o projeto implementável, facilitando a construção de funções 
primordiais do sistema, como a detecção da face do usuário e 
identificação por máscara do apontador do teclado.  

Apesar do sistema desenvolvido impossibilitar seu uso 
pleno pelo público de pessoas tetraplégicas, como indicado 
através do mapeamento de usuários do sistema, seu objetivo foi 
atingido, do ponto de vista funcional o sistema atende um 
grande público de pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida, e possibilita as mesmas de utilizarem sistemas 
computacionais convencionais a um baixo custo e com grande 
autonomia. A idealização e construção desse projeto abrem 
inúmeras oportunidades para trabalhos futuros, como o 
desenvolvimento de ajuste de expansão para permitir a 
usabilidade de pessoas tetraplégicas e a inclusão de um speaker 
para pronunciar o texto escrito, aumentando ainda mais o 
público de usuários. Também poderia ser implementada a 
escrita em qualquer outra ferramenta computacional, como os 
editores de texto do computador, teclas para controle de 
browsers de internet, entre outros, integrando a ferramenta aos 
sistemas já presentes no cotidiano dos usuários de 
computadores pessoais. 

 O desenvolvimento de softwares de acessibilidade deve ser 
alvo de mais pesquisas e aplicações, garantindo a inclusão 
social das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, o 
que promove não só benefícios para esse púbico, mas também 
benefícios ao mercado de trabalho e à economia, uma vez que 
essas pessoas podem contribuir na sociedade de maneira mais 
ativa e digna. 
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Abstract—Study of pupil dynamics as biosignal has advantages,
due to the fact that it is strictly related to the neurologic activity.
Besides, it is easy to process acquisition data, and do not
involve invasive methods. Individuals that present neurological
disorders and some diseases such as autism, Alzheimer’s and
Parkinson’s, exhibit abnormal behavior of pupil dynamics.
So, it is indispensable to study and analyze these dynamics in
population of individuals that do not present such conditions, to
find patterns and correlations that might permit to establish a
connection of these behavior changes. Thus, six healthy subjects
had the pupil dynamic recorded by a custom pupilometer in
eyeglass form, capable of tracking the pupil by setting some
parameters such as luminance and time response. Preliminary
findings show that it might be possible to establish standard
pupil dynamics in several illumination conditions, although
large samples are necessary for a more accurate analysis.

Keywords: Pupil Dynamics, Biosignal, Pupilometer, Pupillome-
try.

.

I. INTRODUÇÃO

O sistema nervoso autônomo (SNA), que é uma ramificação
do sistema nervoso central (SNC), possui um papel essencial
para sobrevivência humana [1][2], pois é responsável por
controlar fibras e glândulas que executam diversas funções
vegetativas do corpo humano, como: respiração, circulação
sanguínea, batimentos cardíacos e uma outra série de processos
automáticos e de adaptação [1].

Dentre as atribuições deste sistema está a dinâmica do
comportamento pupilar, que é controlada pelo equilíbrio de
suas vias simpáticas e parassimpáticas [1][3]. Considerado um
método não invasivo, este comportamento tem sido utilizado
como indicador involuntário da atividade de ambas as vias do
SNA [2][4][5][6]. Revelando-se como importante biosinal na
medicina e potencial indicador de condições de saúde.

Apenas dois comportamentos são observados nesta
dinâmica, contração (miose) e dilatação (midríase) [1]. O
primeiro é resultado da ativação da via simpática, quando há
aumento na quantidade de luz que incide sobre os olhos -
pupil light reflex (PLR) [1][7], enquanto o segundo, representa
a reação sobre baixas condições de luminosidade, causada pela
ativação da via parassimpática, dark reflex (DR) [1][3].

Outro fator importante e que está interligado a ambos
os comportamentos, é o reflexo consensual, causado pelo

cruzamento dos nervos em uma área do cérebro conhecida
como quiasma óptico [8]. Devido a ele, espera-se que as
respostas pupilares sejam simétricas, independente de qual
olho é estimulado [1][9], reação de grande relevância [10]
e cujas assimetrias são usadas na identificação de doenças na
retina e nervos ópticos [9], assim como traumas cerebrais [1].

Além destes reflexos, a pupila pode ser analisada ainda
por meio do seu tamanho em determinadas condições de
luminosidade. O intervalo entre os valores mínimos e máximos
para cada uma dessas condições é pouco conhecido, mas sabe-
se que está relacionado com a qualidade da visão [11] e que
durante a primeira década de vida é variável [11][12], sendo
estável até os 20 anos, onde começa a apresentar uma perda
em consequência do processo natural de envelhecimento [13].

Seja o tamanho ou os reflexos, tais características do com-
portamento pupilar humano, representam importantes objetos
de pesquisa. O tamanho, pôde ser encontrado em estudos
envolvendo: reconhecimento biométrico [14]; aperfeiçoamento
de cirurgias refrativas [11]; identificação de carga cognitiva
em motoristas [15]; e no treinamento policial para o reconhe-
cimento de pessoas sobre a influência de drogas [16].

Os reflexos pupilares são correlacionados com processos
cognitivos, neurais e de orientação [3], fator que abre o
leque de possibilidades e oferece boas expectativas para me-
dicina no campo de diagnósticos, principalmente de doenças
que também possuem correlação com estes processos e que
são difíceis de reconhecer prematuramente, como: Parkinson
[2][17], Alzheimer [18] e autismo [19][20].

Nesta área, equipamentos modernos para a realização de
leituras do diâmetro da pupila, conhecidos como pupilômetros
vem sendo desenvolvidos [5][21], baseados principalmente em
tecnologia infravermelho, o que permite que a medição seja
feita em baixas condições de luminosidade [12], fator essencial
para que o registro do processo de dilatação também seja feito.

Os dados gerados por meio destes equipamentos e que pos-
sibilitam os achados envolvendo o comportamento da pupila,
como biosinal, só são possíveis graças a sistemas computa-
dorizados baseados em visão computacional, responsáveis por
realizar as tarefas de reconhecimento e extração de caracterís-
ticas [15][16][17][18][19][20], processos indispensáveis para
os avanços deste ramo de pesquisa.

Utilizando-se destes mesmos princípios e tendo em vista
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um tema pouco explorado, este estudo tem como propósito
investigar a existência de padrões e correlações na dinâmica
pupilar que possam servir como biosinal na identificação de
pessoas saudáveis, mensurações que podem vir a contribuir
como parâmetro na área médica no diagnóstico de: desordens,
doenças e anormalidades.

II. TRABALHOS CORRELATOS

Kohen et al [12] buscou medir o tamanho normal da pupila
em crianças de 0 a 15 anos, quando em condições de baixa
luminosidade. O principal objetivo era definir parâmetros para
cirurgias refrativas. Nesta pesquisa, constatou-se que a pupila
registra um crescimento na primeira década de vida, o que
aumenta a relevância de exames pré-operatórios, visto que
diâmetros diferentes, demandam de ajustes equivalentes.

MacLachlan et al [11] objetivou mensurar o alcance do
diâmetro pupilar em indivíduos normais, com idades de 1 mês
a 19 anos, para contribuir com cirurgias refrativas, além de
parâmetros para o desenvolvimento de lentes intraoculares e
pesquisas médicas. Foi identificado por meio das médias, a
existência de um aumento nos diâmetros conforme a idade
avança, sendo significativa dos 17 aos 18 anos.

Bergamin el al [9] investigou o comportamento pupilar em
indivíduos saudáveis, objetivando identificar quais períodos
do comportamento pupilar produzem fatores melhores dis-
cerníveis entre pacientes normais e anormais. Conclui-se que
o período com maior relevância para identificação de doenças
que causam assimetria pupilar no experimento é o tempo entre
a máxima velocidade e o pico da contração.

Traustason et al [8], teve como proposito analisar as dife-
renças entre os reflexos pós-iluminação observados no olho
oposto ao estimulado (reflexo consensual) em participantes
saudáveis. Para isso o experimento utilizou de duas faixas
do espectro visível ao olho humano: azul e vermelho. Foi
observado que com o azul, os dois olhos se comportam de
forma síncrona, o que não acontece quando a luz é vermelha.

III. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Participantes

Para a realização do estudo, seis voluntários saudáveis, sem
histórico de patologias, cirurgias ou lesões oculares foram
selecionados, sendo 4 do sexo masculino e 2 do sexo feminino,
com idade variando de 24 a 55 anos e média de 38,5. Todos
foram informados do propósito da pesquisa e assinaram termo
de consentimento livre e esclarecido.

Testes de aferição de pressão arterial, ritmo cardíaco e
oxigenação sanguínea não apresentaram anormalidades e ne-
nhum dos voluntários estava sob uso de medicamentos tópicos
oculares ou que a princípio pudessem causar interferência nos
resultados observados.

A realização dos experimentos foi autorizada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), em projeto
submetido à Plataforma Brasil, sob o número CAAE
23723213.0.0000.5083.

B. Pupilômetro

No processo de aquisição das imagens, um pupilômetro
portátil, em formato de óculos, Figura 1, foi utilizado [21].
O dispositivo reproduz um ambiente controlado, vedado de
qualquer iluminação externa. Possui leds de luz branca (estí-
mulos) e infravermelha (filmagens) posicionados a 3 cm de
cada olho e emite estímulos luminosos de 1 a 38 lux, que
podem ser gerados em intervalos pré-determinados [5][21].

Figura. 1. Pupilômetro [5]

A captura das imagens é feita por meio de câmera in-
fravermelha Point Grey Firefly MV 0.3 MP Mono USB 2.0
(Microm MTV022) com sensor CMOS e tamanho de pixels
de 6.0 µ, configurada para uma resolução de 752x480 com
30 fps (frames por segundo) [5][21]. Um exemplo de imagem
capturada pode ser observado na Figura 2.

Figura. 2. Imagem Capturada pelo Pupilômetro [5]

A escolha do dispositivo se justifica pela efetividade do
processo de teste dos reflexos pupilares, da aquisição das
imagens [5][21] e dos refinamentos realizados. Além de se
tratar de um aparelho portátil e permitir ser configurado de
acordo com os parâmetros de interesse, como: tempo, início e
duração das filmagens e o tempo e intervalo entre os estímulos.

C. Procedimentos

Inicialmente os participantes passaram por um período de
adaptação ao escuro (dark adaptation), para que a máxima
dilatação fosse atingida. Este período foi configurado em
aproximadamente 5 minutos, tempo necessário para que a
pupila chegue ao seu platô de dilatação (cone plateau) [22].
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Figura. 3. (a) Canal Infravermelho da Imagem, (b) Imagem Segmentada, (c) Diâmetro da Pupila

Após este período, foram orientados a não piscar e com o
pupilômetro devidamente posicionado foi realizada a filmagem
de acordo com a parametrização interna do dispositivo, previa-
mente configurada em: 50 segundos de duração, com estímulos
de 1 lux durante 10 segundos a cada 10 segundos, Figura 4.

Dessa forma, cada vídeo foi composto por: dois momentos
com estímulo e três sem estímulo. Considerando que a câmera
foi setada para registrar 30 fps (frames por segundo), cada
registro possui 1500 frames, que foram divididos em cinco
conjuntos, conforme pode ser observado na Figura 4.

Figura. 4. Configurações do Procedimento

Este procedimento foi realizado várias vezes e a partir de
verificação manual, que considerou, principalmente, a quali-
dade das imagens, foram selecionados de 2 a 4 vídeos de cada
voluntário e a média entre essas filmagens foi calculada para
as análises. Devido a duplicidade dos dados e em razão dos
reflexos serem equivalentes, apenas a filmagem do olho direito
foi utilizada na extração.

D. Extração e Normalização dos Dados

Os vídeos foram normalizados, utilizando a técnica Z-score.
Para a segmentação e extração do diâmetro da pupila em
pixels, o algoritmo proposto por Pinheiro et al. [23] foi usado.
Desenvolvido em OpenCV, o algoritmo recebe como entrada
uma imagem normalizada conforme a Figura 3 (a) e realiza um
processo de binarização utilizando-se de um limiar de 20%,
isolando o contorno da pupila sem grandes perdas.

Por meio da função findCountours os contornos são detec-
tados e uma forma de retângulo é definida para cada intervalo
de pixels, pela função boundingRect, conforme Figura 3 (b).
Por fim, o retângulo mais próximo do centro é selecionado
e a função minEclosingCircle se encarrega de calcular um
círculo que se aproxime da dimensão deste retângulo, o que
permite que o diâmetro seja medido em pixels pela distância
euclidiana, conforme Figura 3 (c).

Para a identificação e remoção de ruídos, causados prin-
cipalmente por piscadas e falta de foco, um algoritmo em
Matlab foi desenvolvido. Por meio de interpolação linear
[4][8][17][19][20][24] e com valores pré-ruído e pós-ruído,
os diâmetros são estimados e os gaps preenchidos. O sinal
com e sem interpolação pode ser observado na Figura 5.

Figura. 5. Comparação dos sinais com e sem interpolação linear

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme descrito nos métodos, o diâmetro pupilar de seis
participantes saudáveis foi extraído por meio de filmagens,
realizadas de acordo com o procedimento que pode ser visto
na Figura 4. Ao todo foram selecionados 16 vídeos, o que
equivale a 24.000 imagens (frames), cujo o diâmetro em pixels
foi extraído e a média frame a frame calculada, o que pode
ser observado na Figura 6, juntamente com a média geral.

Em um primeiro momento, a média de todos os diâmetros,
para cada participante, foi analisada e sua representação pode
ser observada na Figura 7, onde os dados foram dispostos em
um box plot, distribuídos de acordo com suas medianas.
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Figura. 6. Diâmetro pupilar médio dos participantes durante o experimento e a respectiva média

Figura. 7. Médias do diâmetro dos participantes

O diagrama permite observar a variabilidade, sendo que a
medida analisada foi amplitude total, resultado da subtração
entre os valores máximo e mínimo, que no gráfico estão
expostos nos dois extremos de cada caixa. A partir disso nota-
se que {P2=50,49, P6=49,57} apresentam amplitudes equiva-
lentes, enquanto {P1=35,78, P3=34,46} ficam bem próximos
e {P4=40,42, P5=55,77} distantes do restante.

Por fim, medianas mostraram similaridades na metade dos
participantes {P2=78,84, P3=78,53, P5=78,78} e não similari-
dade na outra metade {P1=74,59, P4=76,40, P6=71,31}. Dessa
forma, a amplitude e a mediana não demonstram correlação
entre os participantes, no entanto, análises com uma população
maior são necessárias para melhor compreender estes fatores.

Em um segundo momento e a título de primeira investi-
gação, três diferentes respostas pupilares foram analisadas,
em cada uma delas um frame foi selecionado, baseando-se
no menor desvio padrão.

Para análise dos resultados, uma vez que o tamanho da
amostra é inferior a 30 indivíduos e segue uma distribuição
aproximadamente normal, foi utilizada a distribuição de pro-

babilidades t de Student, que segue a seguinte equação :

t =
X̄ − µ

S√
n

(1)

Onde X̄ e S representam a média e o desvio padrão
amostral, enquanto n é o tamanho da amostra e µ é a média
da população. Este valor t é obtido por meio de uma tábua
de valores, onde considera-se o intervalo de confiança para
a média, bem como o número de graus de liberdade-gl da
amostra, que pode ser calculado como (n -1), no caso, gl=5.
Neste estudo, foram realizados testes de intervalo de confiança
de 90% para a média, o que remete ao valor de t=2,015.

Assim, é possível calcular o erro máximo de estimativa:

E = tc.
S√
N

(2)

Ao efetuar-se este cálculo, uma vez que o diâmetro pupilar
médio da população para cada uma das condições é desco-
nhecido, é feita uma correção, de modo que, ao estimar um
intervalo de confiança para a média, seja possível estabelecer
os limites inferior e superior, de forma a representar a densi-
dade de probabilidade da distribuição da população.

X̄ − E < µ < X̄ + E (3)

Vale ressaltar que as probabilidades que serão apresentadas,
consideram novas extrações, desde que feitas seguindo os
mesmos procedimentos e parâmetros descritos nesta pesquisa.

A. Dark Reflex (DR)

Dark reflex é o reflexo do olho a baixas condições de lu-
minosidade [22], pode ser observado nos vídeos nos seguintes
conjuntos de frames: {1-300}; {601-900} e {1201-1500}.

Para a análise do DR o frame 3 foi selecionado, com
diâmetro médio de 90,49 pixels, desvio padrão de 4,59,
mínimo de 85,41 e máximo de 97,87, resultando em uma
distribuição t que pode ser observada na Figura 8.
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Figura. 8. Distribuição de probabilidades do diâmetro pupilar no Frame 3,
P(X) = {Função de Densidade e Probabilidade}, X= {Diâmetro Pupilar Médio
(Pixels) no Frame 3}

Analisando-se o gráfico apresentado na Figura 8, que re-
presenta a distribuição de probabilidades t, é possível afirmar
com um nível de confiança de 90%, que a média do diâmetro
pupilar da população no frame 3, está contida entre os limites
inferior e superior obtidos pelo desvio padrão corrigido de
3,78, sendo: 86,71 e 94,27 pixels, respectivamente.

B. Pupil Light Reflex (PLR)

Pupil light reflex é o reflexo do olho quando há aumento na
luminosidade [7], pode ser observado em dois momentos do
experimento, onde estímulos de 1 lux foram aplicados durante
10 segundos, conforme Figura 4, resultando em dois conjuntos
de frame: {301-600} e {901-1200}.

Para a análise do PLR o frame 482 foi selecionado, com
diâmetro médio de 54,97 pixels, desvio padrão de 2,10, valor
mínimo de 51,78 e máximo de 58,60, resultando em uma
distribuição t, conforme Figura 9.

Figura. 9. Distribuição de probabilidades do diâmetro pupilar no Frame 482,
P(X) = {Função de Densidade e Probabilidade}, X= {Diâmetro Pupilar Médio
(Pixels) no Frame 482}

Na Figura 9, por meio da distribuição de probabilida-
des t, verifica-se que de acordo com o nível de confiança
desejado, 90%, a média do diâmetro pupilar da população
no frame 482 está contida no limite compreendido pelos
valores mínimo=52,58 e máximo=57,36, obtidos pelo desvio

padrão corrigido de 2,39, que ficou próximo do desvio padrão
amostral que foi de 2,10 pixels.

É relevante destacar que como o pupilômetro utilizado ofe-
rece um ambiente controlado, variações de luminosidade que
poderiam ocorrer e influenciar os resultados foram eliminadas,
diferentemente de outros experimentos [6][11][18][25].

C. Post-Illumination Pupil Response (PIPR)

Com exceção do primeiro intervalo sem iluminação do
experimento {1-300}, os outros dois momentos {601-900} e
{1201-1500} não passaram por adaptação e por isso serão
analisados também de forma individual, pois se sabe [1]
que nestes períodos existe influência da resposta pupilar pós-
iluminação (post-illumination pupil response – PIPR).

Tal fenômeno é observado devido ao PLR ser influenciado
não apenas pelas células especializadas na percepção de brilho
e cor, mas de células ganglionares que mesmo na ausência de
luz geram estímulos que interferem no diâmetro e que estão
relacionados ao ciclo biológico de 24 horas [1][24].

Para a análise do PIPR, o frame 694 foi selecionado,
com diâmetro médio de 77,89 pixels, desvio padrão de 1,57,
mínimo de 76,02 e máximo de 80,12, que gerou a distribuição
t que pode ser observada na Figura 10.

Figura. 10. Distribuição de probabilidades do diâmetro pupilar no Frame
694, P(X) = {Função de Densidade e Probabilidade}, X= {Diâmetro Pupilar
Médio (Pixels) no Frame 694}

No gráfico da Figura 10, é possível observar o limite
formado pelos valores mínimo=76,58 e máximo= 79,16, cujo
o desvio padrão corrigido foi de 1,29 pixels, menor desvio
padrão corrigido observado no experimento. Por meio destes
dados foi possível inferir com confiança que a probabilidade
da média pupilar da população no frame 694, estar contida no
intervalo formado por estes limites é de 90%.

Para a ciência a descoberta do PIPR é relativamente nova
em relação a compreensão do sistema visual [1] e tem sido
alvo de interesse em pesquisas que buscam correlação com
condições de saúde, como: diabetes [26] e glaucoma [24].

V. CONCLUSÃO

Este estudo representa um passo inicial para a investigação
de padrões e correlações na dinâmica pupilar em pessoas
saudáveis. Para isso, os reflexos médios a estímulos luminosos
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de 6 participantes foram analisados, o que foi possível por
meio de vídeos registrados por um pupilômetro portátil em
formato de óculos, desenvolvido com este propósito.

Com a definição de intervalos com o nível de confiança
em 90%, o diâmetro médio esperado para indivíduos com o
mesmo perfil do investigado pôde ser estimado, sendo impor-
tante ressaltar que o PIPR - Reflexo Pupilar Pós-Iluminação
foi o reflexo com maior similaridade entre os participantes,
registrando um desvio padrão corrigido de apenas 1,29 pixels.

Os achados permitiram observar que a dinâmica pupilar em
certos estágios presentes nos reflexos: DR, PLR e PIPR, são
potenciais marcadores (biosinais) na identificação de pessoas
saudáveis, o que pode contribuir para o reconhecimento de
perfis que apresentem alguma doença, desordem ou anorma-
lidade, que podem demonstrar padrões diferentes, conforme
indicam as literaturas [2][16][17][18][19][20] [24][26].

Tendo isso em vista, a pesquisa cumpriu com o seu obje-
tivo de investigar a existência de padrões e correlações na
dinâmica pupilar, onde análises com distribuição t-Student
foram performadas com eficácia, permitindo notar a existência
de similaridade em todas as regiões de iluminância analisadas.

Como trabalhos futuros, sugere-se conduzir experimentos
com uma amostra de maior escala e realizar comparações com
grupos que possuam alguma determinada patologia, fatores
que podem contribuir para uma melhor compreensão do fun-
cionamento da dinâmica pupilar e das condições relacionadas.

REFERENCES

[1] D. Purves, G. J. Augustine, D. Fitzpatrick, W. C. Hall, A.-S. Lamantia,
J. O. Mcnamara, and S. M. Willians, Neuroscience, third edit ed.,
Massachusetts U.S.A, 2004, vol. 3.

[2] K. Yamaji, Y. Hiratai, and S. Usui, “The pupil as a possible monitor
of the autonomic nervous system,” Proceedings of the 19th Annual
International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and
Biology Society. ’Magnificent Milestones and Emerging Opportunities
in Medical Engineering’ (Cat. No.97CH36136), vol. 6, no. C, pp. 2777–
2781, 1997.

[3] C. A. Wang and D. P. Munoz, “A circuit for pupil orienting responses:
Implications for cognitive modulation of pupil size,” Current Opinion
in Neurobiology, vol. 33, pp. 134–140, 2015.

[4] S. Baltaci and D. Gokcay, “Negative sentiment in scenarios elicit
pupil dilation response,” in Proceedings of the 14th ACM international
conference on Multimodal interaction - ICMI ’12. New York, New
York, USA: ACM Press, 10 2012, p. 529.

[5] H. M. Pinheiro, E. Nery, R. Camilo, M. Oftalmologista, and R. Martins
Da Costa, “Metodologia e Dispositivo Portátil para Avaliação do Reflexo
Pupilar,” Twenty-first Americas Conference on Information Systems,
Puerto Rico, 2015, p. 10, 2015.

[6] Y. Altay, M. M. Altay, G. Demirok, O. Balta, and H. Bolu, “Measure-
ments of Pupillary Diameter and Wavefront Aberrations in Pregnant
Women,” vol. 2016, 2016.

[7] T. M. Gable, A. L. Kun, B. N. Walker, and R. J. Winton, “Comparing
heart rate and pupil size as objective measures of workload in the driving
context,” in Adjunct Proceedings of the 7th International Conference
on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications -
AutomotiveUI ’15. New York, New York, USA: ACM Press, 9 2015,
pp. 20–25.

[8] S. Traustason, A. E. Brondsted, B. Sander, and H. Lund-Andersen,
“Pupillary response to direct and consensual chromatic light stimuli,”
Acta Ophthalmologica, vol. 94, no. 1, pp. 65–69, 2016.

[9] O. Bergamin, M. Zimmerman, and R. H. Kardon, “Pupil light reflex in
normal and diseased eyes,” Ophthalmology, vol. 110, no. 1, pp. 106–114,
1 2003.

[10] S. M. Brown, A. M. Khanani, and K. T. Xu, “Day to day variability
of the dark-adapted pupil diameter.” Journal of cataract and refractive
surgery, vol. 30, no. 3, pp. 639–44, 3 2004.

[11] C. MacLachlan and H. C. Howland, “Normal values and standard
deviations for pupil diameter and interpupillary distance in subjects aged
1 month to 19 years,” Ophthalmic and Physiological Optics, vol. 22,
no. 3, pp. 175–182, 5 2002.

[12] E.-M. Kohnen, A. A. Zubcov, and T. Kohnen, “Scotopic pupil size
in a normal pediatric population using infrared pupillometry.” Grae-
fes archive for clinical and experimental ophthalmology Albrecht von
Graefes Archiv fur klinische und experimentelle Ophthalmologie, vol.
242, no. 1, pp. 18–23, 1 2004.

[13] C. R. Bernadelli, “Influence of source light in clinical parameters of
pupillary Cycle,” vol. 13, no. 12, pp. 3953–3958, 2012.

[14] R. M. da Costa and A. Gonzaga, “Dynamic Features for Iris Recog-
nition.” IEEE transactions on systems, man, and cybernetics. Part B,
Cybernetics : a publication of the IEEE Systems, Man, and Cybernetics
Society, vol. 42, no. 4, pp. 1072–1082, 2012.

[15] O. Palinko and A. L. Kun, “Exploring the effects of visual cognitive load
and illumination on pupil diameter in driving simulators,” in Proceedings
of the Symposium on Eye Tracking Research and Applications - ETRA
’12. New York, New York, USA: ACM Press, 3 2012, p. 413.

[16] J. E. Richman, O.D, K. G. Mcandrew, M.S.N, ARNP, D. Decker, S. C.
Mullaney, B.S, and M.S, “An evaluation of pupil size standards used by
police officers for detecting drug impairment,” p. 8, 2004.

[17] C.-A. Wang, H. McInnis, D. C. Brien, G. Pari, and D. P. Munoz,
“Disruption of pupil size modulation correlates with voluntary motor
preparation deficits in Parkinson’s disease.” Neuropsychologia, vol. 80,
pp. 176–84, 1 2016.

[18] F. Fotiou, K. N. Fountoulakis, M. Tsolaki, A. Goulas, and A. Palikaras,
“Changes in pupil reaction to light in Alzheimer ’ s disease patients : a
preliminary report,” pp. 111–120, 2000.

[19] J. Martineau, N. Hernandez, L. Hiebel, L. Roché, A. Metzger, and
F. Bonnet-Brilhault, “Can pupil size and pupil responses during visual
scanning contribute to the diagnosis of autism spectrum disorder in
children?” Journal of Psychiatric Research, vol. 45, no. 8, pp. 1077–
1082, 2011.

[20] H. J. Nuske, G. Vivanti, K. Hudry, and C. Dissanayake, “Pupillometry
reveals reduced unconscious emotional reactivity in autism.” Biological
psychology, vol. 101, pp. 24–35, 9 2014.

[21] H. M. Pinheiro, R. M. D. Costa, L. L. G. D. Oliveira, E. N. R. Camilo,
and G. Hua, “Development of an effective method and a portable device
to evaluate the pupillary reflex,” Proceedings - IEEE Symposium on
Computer-Based Medical Systems, vol. 2015-July, pp. 187–190, 2015.

[22] L. A. R. Gabriel, N. S. Peachey, and J. S. Sunness, “Retinal Function
Testing and Genetic Disease,” in Genetic Diseases of the Eye. Oxford
University Press, 1 2012, pp. 343–355.

[23] H. M. Pinheiro, R. M. Costa, G. T. Laureano, R. J. Romero, F. A. A.
M. N. Soares, and L. O. Galdino, “Human Iris Segmentation on Videos
Obtained via Natural Lighting from SmartPhones,” X Workshop de Visão
Computacional - WVC 2014, pp. 230–236, 2014.

[24] P. Adhikari, A. J. Zele, and B. Feigl, “The post-illumination pupil
response (PIPR),” Investigative Ophthalmology and Visual Science,
vol. 56, no. 6, pp. 3838–3849, 2015.

[25] G. Z. Steiner and R. J. Barry, “Pupillary responses and event-related
potentials as indices of the orienting reflex,” Psychophysiology, vol. 48,
no. 12, pp. 1648–1655, 2011.

[26] B. Feigl, A. J. Zele, S. M. Fader, A. N. Howes, C. E. Hughes,
K. A. Jones, and R. Jones, “The post-illumination pupil response of
melanopsin-expressing intrinsically photosensitive retinal ganglion cells
in diabetes,” Acta Ophthalmologica, vol. 90, no. 3, pp. 230–234, 2012.

206

Proceedings of XII Workshop de Visão Computacional - November 09th-11th, 2016



Age and Gender Classification of Facial Images on Mobile

Larrisa Teixeixa∗, Jonatha Nunes† and Cristina Vasconcelos ‡
Instituto de Ciência da Computação

Universidade Federal Fluminense
Emails: ∗larissateixeira, †jonathanunes@id.uff.br and ‡crisnv@ic.uff.br

Resumo—This work extends Convolutional Neural Networks
(CNN) for the tasks of age and gender classification of facial
images. While the state-of-the-art solution is based on a CNN
topology of 3 convolutional layers and 2 fully connected layers,
we propose an investigation of topologies of higher complexity.
Two public image datasets, named Adience [1] and CACD
[2], were evaluated to better estimate the usage of CNNs
as an efficient tool to generalize this problem. Our proposal
achieved 97,0% and 80,8% of accuracy for respectively gender
and age classification showing a significant improvement in
current state-of-art results on Adience dataset (85,9% and
49,5% respectively) and 73,2% for age classification in CACD
with is also a relevant result. In addition, we have developed
a mobile application prototype to evaluate the viability of the
proposal in a low budget hardware within an uncontrolled
environment and in real-time.

1. Introduction

Analisar faces é uma tarefa relativamente simples para
seres humanos e muitas vezes até realizada de maneira
subconsciente. Entretanto, continua a ser um problema
desafiador para máquina. Agrupa problemas de especial
investigação e desafio para a área de Visão Computacional,
devido não só a imensa variação das caracterı́sticas faciais
entre indivı́duos, como também às deformações possı́veis
decorrentes de expressões do próprio indivı́duo, e a diver-
sos outros fatores relacionados ao imageamento tais como
posição em relação a câmera, iluminação do ambiente,
ruı́dos de captura e confusão de cenário.

A relevância do desenvolvimento de técnicas robus-
tas para problemas de análise de faces é confirmada por
inúmeros campos de aplicação tais como análises biométrica
identificação e segurança (forense); entretenimento: como
por exemplo na análise de bancos de imagens de redes
sociais; análise de emoções; ajuste e análise de conteúdo
e usabilidade, entre diversas outras.

Mais especificamente, este trabalho foca na análise de
fotos de faces para classificação automática de idade e
gênero. Neste contexto, dentre os trabalhos com técnicas
divulgadas na literatura, destaca-se os resultados apresenta-
dos por Levi e Hassner [1]. Em seu trabalho, apontam as
limitações das abordagens baseadas em soluções clássicas
de Visão Computacional no suporte às enormes variações

existentes em aplicações que se propõe a tratar imagens
de cenários e imageamento não controlados. Por tal mo-
tivo, propuseram uma solução baseada em uma rede neural
convolucional com aprendizado em uma base de imagens
e apresentam uma melhora significativa nos resultados de
classificação tanto de gênero, quanto de idade.

Motivados pelos resultados de Levi e Hassner [1], in-
vestigamos o problema de classificação de idade e gênero
a partir da análise de uma fotografia por aprendizado pro-
fundo. Estendemos a investigação de [1] com a análise de
Redes Neurais de Convolução mais profundas do que as
originalmente usadas e coletamos resultados em duas bases
públicas.

2. Trabalhos Relacionados

No contexto de análise de faces, é possı́vel encontrar
inúmeros trabalhos relacionados, por isso nos limitaremos
a um pequeno subconjunto deles. Focamos em abordagens
recentes baseadas em aprendizado profundo com aplicações
em dispositivos móveis.

Pesquisadores do Facebook [3] desenvolveram um sis-
tema de reconhecimento facial apresentando 97,25% de
precisão, apenas 0,28% a menos que um humano. O pro-
jeto chamado DeepFace, apresenta o melhor desempenho
conhecido para sistemas de reconhecimento facial quando
medido contra uma base comum de dados utilizadas para
avaliar a eficácia destes sistemas. Sua arquitetura é baseada
em uma rede de convolução de alternancia de camadas
de convolução-pooling-convolução em três camadas local-
mente conectadas seguidas por duas camadas totalmente
conectadas. As imagens passadas para tal rede, que pos-
sui mais de 120 milhões parâmetros, são de fotos faci-
ais retificadas para uma pose frontal onde mais de 95%
desses parâmtros vêm das camadas localmente conectadas.
Os resultados apresentados entretanto não são replicáveis
facilmente, pela dependência do treinamento em uma grande
base de imagens, de domı́nio da empresa. A base Social
Face Classification dataset (SFC dataset) possui 4,4 milhões
de imagens anotadas de 4.030 indivı́duos (cada um com
cerca de 800 a 1200 faces).

O projeto do aplicativo FaceLock [4] tem o intuito de
propor um método de autenticação em dispositivos móveis
baseado em conhecimento que não impõe carga de memória
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do usuário. Sendo assim, se propõe a bloquear ou desblo-
quear dispositivos móveis pela autenticação de faces captu-
radas pela câmera acoplada em tais dispositivos, permitindo
que esse procedimento elimine o esforço de memorizar
senhas e códigos.

Para a calibração do algoritmo, recolhe pelo menos
quatro fotografias de rosto usando o nome alvo como um
atributo de pesquisa de imagens do Google. São aceitas as
primeiras quatro fotografias em que todo o rosto seja visı́vel,
independentemente do ângulo de visão, iluminação, idade ou
outras fontes de variabilidade de imagem. Apesar de que tal
projeto não foi desenvolvido com aprendizagem profunda,
está bem relacionado quando ao uso de análise de faces com
dispositivos móveis. Destacando-se a necessidade de traba-
lhar com baixo consumo de memória e de processamento,
além da integração com câmeras acopladas.

Gênero e idade desempenham papéis fundamentais em
interações sociais bem como na escolha por produtos e
interesses pessoais. O trabalho de Levi e Hassner busca
completar o espaço entre as capacidades de reconhecimento
automático e os métodos comuns de avaliação de idade e
gênero. Para este fim, motivados pelos resultados obtidos
em sistemas de reconhecimento facial recentes, buscou-se
estender o enorme progresso alcançado pelo uso de CNNs
também para a tarefa de classificação de idade e gênero
de imagens faciais [1]. A arquitetura proposta por Levi e
Hassner apresenta uma rede de três camadas de convolução
e duas completamente conectadas. bons resultados teve ga-
nhos semelhantes com uma arquitetura de rede simples,
modelada considerando a disponibilidade bastante limitada
da idade e gênero com rótulos precisos em conjuntos de
dados de rosto existentes.

Através da arquitetura proposta, apesar de que os testes
foram feitos em uma base de escala consideravelmente
menor do que a usada pelo projeto DeepFace [3], os pes-
quisadores puderam concluir o poder efetivo do uso de
arquiteturas baseadas em CNN na tarefa de classificação de
gênero e idade, ou seja, que de fato a solução de redes de
convolução se generaliza para diversas tarefas. Além disso,
com a intenção de ter seu trabalho replicado e estendido,
este trabalho fornece versão pública dos modelos treinados
e sistema de classificação, a fim de proporcionar um ponto
de apoio para o desenvolvimento de mais métodos futuros
efetivos.

Inspirados pelos resultados apresentados por [3] e [1],
ao mesmo tempo que atentos às restrições computacionais
existentes no desenvolvimento de software em tempo real
para dispositivos móveis em ambiente não controlados apon-
tados por [4], este trabalho propõe a investigação de clas-
sificadores baseados em Redes Neurais de Convolução para
classificação de gênero e idade, ampliando a complexidade
da redes utilizadas e bases de treinamento e avaliação em
relação a proposta de [1].

3. Metodologia

Neste trabalho procuramos estender as contribuições
de Levi e Hassner para classificação de gênero e idade

utilizando CNNs. Para isso, a seguir apresentamos a rede
originalmente usada em [1] e duas redes que conquistaram
desempenhos significativos na classificação de 1000 classes
de objetos, na competição chamada de Imagenet Large Scale
Visual Recognition Challenge (ILSVRC) sobre 1,2 milhoes
de imagens. São as arquiteturas chamadas de Alexnet [5] e
GoogleNet (ou Inception) [6].

3.1. Arquitetura de Levi e Hassner

A rede proposta por [1] consiste em uma CNN de
múltiplas camadas, sendo três focadas na construção de uma
hierarquias de features através de camadas de convolução,
e duas camadas de decisão, completamente conectas . En-
tre as camadas de convolução foram aplicadas camadas
de operações de RELU, normalização e pooling. Entre as
camadas completamente conectadas, há camadas de RELU
e foi utilizado treinamento com dropout. Por último, o resul-
tado da classificação é expresso com uma camada de saı́da
com respectivamente um vetor de 8 posições no caso de
classificação de idades e 2 posições para a rede de gêneros.
Para o treinamento são anexadas camadas de funções de
cálculo de precisão e de erro (ou perda).

Na fase de treinamento, foram usadas fotos de tamanho
inicial 256x256 que são redimensionadas para 227x227 e
é definido um lote de 50 imagens para o intervalo de
aprendizado. As camadas estão descritas abaixo:

Na primeira camada de convolução, cada neurônio está
conectado a uma vizinhança de tamanho 7x7, com passo de
4 em 4 pixels entre os campos visuais do neurônios. Esta
camada tem como saı́da 96 fatias. Em seguida, é aplicado
as operações de: ReLU, pooling com operação de máximo
de uma vizinhança de 3x3, intercalado de 2 em 2 pixels;
normalização, mantém as regiões de interesse de cada fatia.
A segunda camada de convolução recebe a saı́da da primeira
camada e adota kernels de tamanho 5x5, com passada de 2
em 2 pixels, produzindo 256 mapas de features seguidos
por operações de ReLU e pooling. De maneira semelhante
a terceira e última camada de convolução recebe a saı́da
da segunda e produz 384 mapas de features seguidos por
operações de ReLU e pooling.

Modelando a tarefa de classificação, possui duas cama-
das completamente conectas com 512 neurônios cada uma,
seguidos das camadas de ReLU e dropout. A camada de
dropout foi definida uma probabilidade de 50% de chance
de desligamento dos neurônios. A última camada comple-
tamente conectada resulta em um vetor de valores entre 0 e
1 e espaço de 8 posições com a classificação de idade ou 1
posições para a classificação de gênero.

3.2. AlexNet

AlexNet é uma CNN que obteve melhor desempenho
até então nas competições ILSVRC-2010 e ILSVRC-2012
(The ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge)
[7]. Ela foi treinada observando 1,2 milhões de imagens em
alta resolução para a classificação de 1000 classes diferentes
de objetos como requerido pelo concurso. Seus resultados
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Figura 1: Módulo Inception [6]

superaram a rede em estado-da-arte anterior ao alcançar
37,5% e 17,0% de erros top-1 e top-5 na competição de
2010.

Conforme [5], A AlexNet possui um total de 60 milhões
de parâmetros e 650 mil neurônios distribuı́dos em 5 ca-
madas de convolução, algumas dessas intercaladas pelas
camadas de max-pooling com sobreposição e 3 camadas
completamente conectadas . Os autores dessa rede acrescen-
taram o método de dropout para reduzir o risco de overfitting
nas camadas completamente conectadas, o qual se mostrou
ser muito eficaz. E também, usaram o método ReLu para
modelar os neurônios, que demonstra melhor performance
no treino de grandes bases de imagens.

A primeira camada convolucional recebe como entrada
imagens de dimensão 224x224x3 com passos de 4 pixels
e produz 96 mapas de caracterı́sticas utilizando kernels de
tamanho 11x11x3. A segunda camada convolucional recebe
uma entrada vinda das camadas de normalização e pooling,
as filtra kernels de tamanho 5x5x48 produzindo 156 mapas
e conecta a sua saı́da a novas camadas de normalização e
pooling. A terceira, quarta e quinta camadas são conectadas
umas nas outras sem serem intercaladas pelas camadas
de normalização ou pooling. A terceira camada tem 385
kernels de tamanho 3x3x256. A quarta e a quinta camada
convolucional tem 384 e 256 kernels, respectivamente, de
tamanho 3x3x192. As camadas completamente conectadas
tem 4096 neurônios cada.

3.3. GoogLeNet

A arquitetura Inception propõe um modelo novo de
rede de convolução com a intenção de montar pequenas
redes subcontidas no interior da rede maior [6]. Um módulo
Inception é ilustrado na Figura 1. Este módulo ilustra o fato
que q arquitetura Inception buscou alcançar uma rede mais
profunda do que as anteriores, ao mesmo tempo que mais
larga. É possı́vel observar que o sinal de entrada para um
módulo inception passa a ser processado por filtros de dife-
rentes tamanhos, enquanto nas redes anteriores tal tamanho
era tipicamente uniforme em cada camada de convolução.
O módulo Inception também introduz o conceito de filtros
para agregar camadas altamente correlacionadas, definidos
por filtros de tamanho 1×1 mas completos na dimensão de
profundidade dos mapas processados.

A rede GoogLeNet é composta pelo empilhamento de
módulos Inception e foi modelada com eficiência compu-
tacional e praticidade em mente, de modo que a inferência

pudesse ser executada em dispositivos individuais, incluindo
aqueles com recursos computacionais limitados, especial-
mente com baixo consumo de memória.

Mais especificamente, a rede tem 22 camadas de
profundidade, quando computados apenas camadas com
parâmetros ou 27 camadas se também contadas as de
pooling. O número total de camadas (independentes da
organização dos blocos de construção) usado para a
construção da rede é em cerca de 100. Ao término do con-
junto de camadas de construção de mapas de caracterı́sticas,
utiliza uma camada de agrupamento de valor médio, antes do
classificador final, e possui uma camada adicional linear. Tal
camada linear permite a adaptação da rede para outros con-
juntos de anotações, no entanto, é utilizada principalmente
por conveniência e não foi esperado que ela tivesse um efeito
maior. O uso de dropout se manteve essencial mesmo após
a remoção das camadas completamente conectados.

A grande profundidade da rede proposta para os padrões
até então utilizados causa uma preocupação com sua capaci-
dade de propagar para trás gradientes durante o treinamento
através de todas as camadas de maneira eficaz. Por outro
lado, o desempenho alcançado por redes rasas nesta tarefa,
sugere que os mapas produzidos pelas camadas no meio da
rede deveriam ser muito discriminativas.

Para alcançar o objetivo de manter a profundidade e
a qualidade das camadas intermediárias, foram adicionadas
classificadores auxiliares conectados a camadas intermedi-
arias. Durante o treinamento, a perda dos classificadores
intermediários foi adicionada ao total de perda da rede de
maneira ponderada (as perdas dos classificadores auxiliares
foram ponderados de 0,3). No tempo de inferência, estas
redes auxiliares são descartadas.

A estrutura da rede extra, incluindo os dois classifi-
cadores auxiliares pode ser descrita como: 128 filtros de
convolução 1 x 1 para a redução da dimensão e ativação
linear retificada; uma camada completamente conectada com
1024 unidades seguida de uma unidade de ativação linear
retificada; uma camada de dropout com aproximadamente
70% das saı́das descartadas; e por fim uma camada linear
de perda calculada por softmax como classificadora.

4. Experimentos

De maneira a validar o ganho dos experimentos propos-
tos, replicamos o trabalho de [1] e estendemos o problema
de classificação de gênero e idade a novas redes e bases.

Os experimentos propostos em [1], ponto de partida
deste trabalho, foram implementados usando o Caffe [8],
um framework open-source muito utilizado no aprendizado
profundo utilizando imagens rotuladas de redes sociais.

Em nossa pesquisa, partindo para o teste de arquiteturas
mais complexas (com mais parâmetros a serem aprendidos),
houve a preocupação com o possı́vel overfitting dos modelos
além de possı́vel falta de generalização do aplicativo móvel
desenvolvido sobre as soluções se treinadas diretamente na
base adotada por [1]. Logo, buscamos bases de imagens
contendo um maior número de faces humanas com maior
diversificação de traços e idades.
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Duas bases foram selecionadas para os experimento
desenvolvidos: a base Adience [9], adotada no trabalho [1]
e portanto permitindo a comparação de resultados obtidos
e a base CACD (Cross-Age Celebrity Dataset) [2]. Através
destas bases, diferentes modelos de redes foram treinados
e modificados na busca pelo melhor desempenho. Por fim,
como forma validar a aplicação dos modelos obtidos em um
sistema de baixo recurso computacional (de processamento
e de memória), foi desenvolvida uma aplicação móvel inte-
ligente que se mostrou capaz de gerar resultados em tempo
real. As bases e os experimentos serão detalhados a seguir.

5. Bases de Treinamento

5.1. Adience

A base Adience consiste em imagens automaticamente
enviadas para o Flickr [10], a partir de dispositivos móveis.
Foi utilizada esta técnica, pois assim, essas imagens seriam
enviadas sem prévia com filtragem manual propositalmente,
como é tipicamente o caso em páginas da web de mı́dia, com
condições de visualização precárias e não dimensionadas
por um padrão, refletindo assim, muitos dos desafios do
mundo real de rostos que aparecem nas imagens da internet
(Figura 2). Com isso, as imagens da base capturam extremas
variações que ocorrem nas fotos de faces, como condições
de luminosidade do ambiente, borrão, angulação, dentre
outros. Fato crucial para nosso trabalho que de fato busca
mecanismos robustos ao ambiente de captura e processa-
mento pro dispositivos móveis. A base Adience inclui cerca
de 26.000 imagens de 2.284 indivı́duos.

Figura 2: Imagens da base Adience. Amostra dos desafios da
classificação de idade e gênero em capturas não controladas
ou pós-processadas [1]

Para nossos experimentos normalizamos as imagens da
base Adience para dimensão 256x256 pixels, com extensão
png. Em memória ocupa cerca de 1.6Gb sendo a divisão de
imagens utilizadas no treinamento, validação e testes para
as tarefas de classificação de idade e gênero detalhadas na
Tabela 1.

Classificação Treinamento Validação Teste
Idade 11.823 10,8% (1.284) 36,5% (4.316)

Gênero 12.256 11% (1.339) 32,7% (4.007)

Tabela 1: Adience: conjuntos de treinamento, validação e
teste

As categorias de classificação de idade foram divididas
em oito intervalos (Figura 3): 0-2 anos, 4-6 anos, 8-13 anos,
15-20 anos, 25-32 anos, 38-42 anos, 48-53 anos e acima
de 60. A anotação da base para gênero foi mapeada em
uma classificação binária (Figura 3): Masculino e Feminino.

Figura 3: Adience: Distribuição das amostras entre as cate-
gorias de Idade. Cada barra representa o número de imagens
utilizadas no treinamento de uma classe.

Figura 4: Adience: Distribuição das amostras entre as cate-
gorias na Adience para Gênero. Primeira barra representa o
gênero feminino e a segunda, do gênero masculino.

5.2. Cross-Age Celebrity Dataset (CACD)

A base Cross-Age Celebrity Dataset contém 163.446
imagens de 2.000 celebridades com idades variando de 16
à 62 coletados a partir da base de imagens do Google
Image Search. As imagens são recolhidas a partir de motores
de busca usando o nome da celebridade e do ano (2004-
2013), como palavras-chave. É possı́vel então estimar a
idade das celebridades sobre as imagens ao subtrair o ano
de nascimento do ano de que a foto foi tirada (Figura 5).

Em nossos experimentos normalizamos as imagens da
base para a dimensão 256x256 pixels produzindo 2.14 GB
em memória. As iamgens foram aleatóriamente separadas
em um grupo de treinamento com 105.989 imagens, outros
10% (13.249) foram utilizadas para validação e outros 10%
(13.248) para testes. Seguindo a anotação da base original,
as categorias criadas para idade atenderam a intervalos de
maneira a produzir classificações em quatro seções (Figura
6): 15-20 anos, 25-32 anos, 38-43 anos e acima de 60.

Enquanto que a motivação para a adoção desta base foi
atendida pelo grande número de imagens anotadas forneci-
das, por outro lado, observamos que a base apresenta um
desbalanceamento no núemro de amostras das categorias
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Figura 5: CACD: coluna indica o ano de nascimento das
celebridades e linha indica ano de captura das imagens.
Imagens na mesma coluna são da mesma celebridade [2].

Figura 6: CACD: Distribuição de amostras entre de idade.
Cada barra representa o número de imagens utilizadas no
treinamento de acordo com sua classificação de idade.

amostradas suas classificações (Figura 6). Mais especifica-
mente contém cerca de 10 mil imagens na categoria 15-
20 anos; 40 mil entre 25-32 anos; 53 mil imagens entre
38-43 anos; e apenas cerca de 2 mil faces acima de 60.
Observamos também que a anotação conter intervalos largos
entre as categorias, deixando assim furos na predição da
idade e limitando a possibilidade de se propor outros cortes
e intervalos aos mecanismos de classificação propostos.

6. Experimentos de Treinamento

Os treinamentos realizados neste trabalho utilizaram 2
GPUs (GeForce GTX TITAN X de 12GB de memória e
Tesla K40c de 11.2GB de memória). Foram programados
utilizando Caffe pela API de treinamento de redes neurais
denominada Digits [11]. Foram feitos diversos treinamen-
tos durante a formação deste trabalho variando estrategi-
camente diferentes atributos como: bases, topologias de
redes e parâmetros. Serão descritos abaixo, detalhadamente,
parte destes experimentos, onde objetivamos mostrar a pro-
gressão da customização dos modelos de acordo com cada
classificação.

Os modelos de treinamentos, primeiramente, foram
feitos com base Adience para classificação de idade e
gênero. Ao final, a melhor configuração foi replicada para
a base CACD. Então, treinamos as redes de acordo com as

anotações de classes disponı́veis, como já descrito acima.
Os dados não foram aumentados artificialmente.

Em um conjunto inicial de treinamentos, as redes foram
treinadas diretamente nas bases Adiece e CACD, tendo seus
pesos iniciados de maneira aleatória. Os lotes de treinamento
usados nesses casos foram de 100 imagens para a AlexNet
e 24 imagens para GoogLeNet. Adotamos uma polı́tica de
decaimento da taxa de aprendizado que se inicia em 0,01,
decaindo até 0,0001 ao ser multiplicada por 0,1 a cada 10
épocas, totalizando 30 épocas.

Em um segundo grupo de treinamentos foi avaliado
a convergência do treinamento quando partindo de pesos
originalmente adequados a tarefa original da Alexnet e da
GoogLeNet de classificação de 1000 objetos, segundo o
mecanismo conhecido como fine-tuning.

7. Aplicação Inteligente em Dispositivo Móvel

Como forma de validar a real viabilidade de se im-
plantar abordagens baseadas em redes neurais convolucio-
nais em dispositivos de baixo recurso computacional (tanto
em relação a memória quanto de processamento) foi de-
senvolvido um protótipo em linguagem Java de aplicação
móvel para sistemas Android para avaliação de fotos obtidas
pela câmera acoplada ao dispositivo, ou alguma já salva
previamente no dispositivo. O protótipo desenvolvido será
disponibilizado para uso público.

Para integração do caffe, responsável pela aplicação da
rede em uma imagem que se deseja classificar, com o apli-
cativo, foi utilizada a biblioteca caffe-android-lib [12]. Em
termos de memória, o carregamento de cada rede implica
no uso de dois arquivos: deploy.prototxt (39,6 KB) descre-
vendo o modelo da rede e network.caffemodel (41,3 MB),
descrevendo os pesos aprendidos durante o treinamento. O
tamanho em memória de tais arquivos ilustra o fato de
que soluções baseadas em CNNS possuem uma enorme
demanda de recursos computacionais para seu treinamento,
mas em tempo de uso de redes treinadas tais recursos são
significativamente menores.

A Figura 7 apresenta as telas de classificação do dis-
positivo, após a escolha da foto a ser avaliada (seja vinda
da câmera ou galeria). Caso esteja na opção de rede de
idade, mostrará uma das oito classificações: 0-2, 4-6, 8-13,
15-20, 25-32, 38-43, 48-53, 60+. Para cada classificação o
aplicativo demora em um celular Moto G (3a Geração - 1GB
RAM) cerca de 1s entre o click e a exibição da classificação
escolhida.

8. Resultados

As Tabelas 2 e 3 apresentam respectivamente a
comparação dos resultados de classificação de idade e
gênero na base Adience das abordagens propostas e também
fornecem uma comparação com os resultados publicados por
[1].

A menor acurácia nos testes da base CACD quando
comparados aos testes na Adience comprovam a maior
variabilidade e complexidade dos exemplos dessa base.
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(a) Classificação de Idade (b) Classificação de Gênero

Figura 7: Aplicativo móvel desenvolvido

Rede FT TA Epc Lote Acurácia Perda
LeviHassner Não 0,001 50 0.49500

AlexNet Não 0.01 30 100 0.70384 0.52356
AlexNet Não 0.001 50 100 0.72384 0.52303

GoogleNet Não 0.01 30 24 0.73959 0.66512
GoogleNet Sim 0.01 30 75 0.808148 0.07367

Tabela 2: Resultados comparativos dos modelos de treina-
mento para a base Adience classificação de Idade. FT: Fine
Tuning; TA: Taxa de Aprendizado Inicial; Epc: épocas

Os resultados apresentados revelam uma significativa
melhora da acurácia nos experimentos propostos quando
comparados ao trabalho do estado da arte. As redes com
melhor resultado foram embarcadas no aplicativo do dispo-
sitivo móvel proposto.

9. Conclusões

O trabalho apresentado neste artigo validou o poder de
extensão de topologias de Redes Neurais Convolucionais
inicialmente desenvolvidas para uma tarefas quando adapta-
das e treinadas a uma nova tarefa. Na experiência descrita
redes inicialmente propostas para classificação de objetos
foram treinadas e adaptadas para o problema de classificação
de idade e gênero.

A contribuição dos experimentos propostos é compro-
vada se comparada ao estado da arte até então conhecido
apresentado no artigo recente de Levi e Hassner [1]. Testes
na base [9] utilizada no trabalho original demostram um
ganho de acurácia de 0.495 para 0.808 chegando como
melhor resultado entre as abordagens propostas.

A generalização dos experimentos propostos foi avaliada
em relação a base Adience adotada por [1] e em uma
segunda base pública, CACD [2] de proporções conside-
ravelmente maiores (cerca de 160 mil imagens anotadas).
Também nesses resultados nossa abordagem conquistou os
melhores desempenhos já divulgados.

Rede FTg TA Epc Lote Acurácia Perda
LeviHassner Não 0,001 50 0.89000

AlexNet Não 0.01 30 100 0.94357 0.03802
GoogLeNet Não 0.01 30 100 0.91443 0.07417
GoogLeNet Sim 0.01 30 50 0.97037 0.001724

Tabela 3: Resultados comparativos dos modelos de treina-
mento para a base Adience classificação de Gênero. FT:
Fine Tuning; TA: Taxa de Aprendizado Inicial; Epc: épocas

Rede FT TA Epc Lote Acurácia Perda
AlexNet Não 0,01 30 100 0.68188 0.825774

GoogLeNet Não 0.01 30 100 0.697559 0.585041
GoogLeNet Sim 0.01 30 50 0.732229 0.417968

Tabela 4: Resultados comparativos dos modelos de treina-
mento para a base CACD. FT: Fine Tuning; TA: Taxa de
Aprendizado Inicial; Epc: épocas

Por fim, a viabilidade da implantação da proposta em
dispositivos de baixo consumo de recursos computacionais
foi validada pela implantação de um sistema de classificação
em tempo real para dispositivos móveis avaliado em um
hardware de baixo custo.

Os autores agradecem a nVidia pela doação das GPUs
utilizadas neste projeto.
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Abstract—A digital image can be represented in several dimen-
sions. In automatic identification process of buildings, people and
others objects, resolution can determine efficiency and efficacy of
recognition algorithms. Image dimension reduction is useful to
minimize computational effort and avoiding adaptation of object
detection algorithms. However, the image reduction process also
requires high effort and can spend almost same amount of saved
time and effort. This paper proposes a parallel implementation
of the Gaussian Pyramid multiresolution approach for image
reduction of any image and experimental implementation in
CUDA. The implementation was performed in 3 different GPU’s
and compared with traditional approach in a regular personal
computer. Experiments show significative time processing reduc-
tion which means high efficiency and potential for adoption of
our parallel solution in a image processing chain.

Keywords—Pyramid Gaussian, Parallel programming, Speedup

I. INTRODUÇÃO

Uma imagem digital pode ser encontrada em diversas
dimensões, sendo bastante comuns formatos entre 0,3 e 15 Me-
gapixels. Este tipo de imagem pode ser facilmente apresentado
em uma tela de computador usando algoritmos que reduzem
as dimensões das imagens descartando-se linhas e colunas
alternadamente de modo a se ter uma versão possível de ser
exibida na área desejada. A redução de resolução também
é útil quando deseja-se reduzir o esforço computacional ou
evitar a adaptação de algoritmos para detecção de objetos,
dentre outros. A abordagem de descarte de linhas e colunas,
embora seja útil para visualização através do olho humano,
pode não ser boa para fins de processamento, visto que muitos
dados relevantes podem ser descartados, comprometendo os
resultados dos algoritmos.

Atualmente, existe uma categoria de imagens chamadas
Imagens Gigapixel que possuem volume de dados da ordem de
0,3 a 300 Gigapixels. Dessa forma, a redução da dimensão da
imagem pode auxiliar em aplicações com tarefas de identifica-
ção de objetos, pessoas e edificações, visto que a quantidade
de informações a serem trabalhadas é menor, possibilitando
o estudo em vários níveis de resolução, a fim de verificar
se informações necessárias às identificações mencionadas an-
teriormente, ainda estão presentes em outras resoluções da
imagem.

Diversos trabalhos têm utilizado abordagem paralela para
implementar algoritmos tradicionais de processamento de ima-

gens. Em 1999, Yip et al. [8] propuseram um algoritmo
paralelo para estimação de derivadas parciais de imagens 2D e
3D em arquiteturas de memória distribuída MIMD (Mútiplas
Instruções Múltiplos Dados). Neste trabalho foi explorada a
característica de separabilidade do filtro Gaussiano, sendo que
o algoritmo foi implementado em diversas fases correspon-
dentes ao filtro separado. Foi utilizado um sistema Paragon da
Intel com mais de 100 processadores e foram obtidos speedup’s
significativos.

Em 2009, Kraus [5] desenvolveu uma abordagem paralela
para Pyramidal blurring que consistia de operações de redução
e sintetização de pixels utilizando a interpolação bilinear por
filtragem cúbica B-spline. Os experimentos foram realizados
apenas em imagens de 1.024x1.024 pixels com 16 bits RGBA
em uma Geforce 7900 GTX. Os experimentos realizados
apresentaram 0, 85 ms para o processamento de 1 nível.

Em [7], Olmedo et al. apresenta uma abordagem de pro-
cessamento ponto a ponto de imagens digitais usando tanto
uma implementação sequencial quanto outra com computação
paralela, enfatizando, em particular, operações de mudanças
de contraste, escurecimento, clareamento e limiarização em
imagens, por exemplo, com o objetivo de reduzir o tempo
de execução de tais operações na abordagem paralela. Na
abordagem paralela apresentada do referido trabalho, foram
usados 32× 32 blocos (1024 blocos no total), cada um deles
possuindo largura x altura da imagem / 1024 threads. As
imagens utilizadas são de dimensões de 256×256, 512×512,
1.024 × 1.024, 1.800 × 1.400 e 4.000 × 3.000 pixels. Os
experimentos mostraram que os filtros implementados em
CUDA apresentaram melhores resultados quando comparados
com funções do OpenCV e implementações em linguagem
C de forma sequencial. Com exceção do filtro negativo com
imagens de baixas resoluções, o OpenCV obteve melhores
resultados. Porém, no caso de imagens de alta resolução, a
performance da implementação paralela em CUDA foi melhor.

Elboher e Werman (2012) [3] desenvolveram um método
paralelo para convoluir imagens com filtros Gaussianos a
partir de operações de imagens integrais ao longo das colunas
e linhas das imagens. Segundo os autores, foram obtidos
resultados melhores que a convolução Gaussiana sequencial
prevista no estado da arte, enquanto a acuidade de aproximação
similar foi preservada.

Recentemente, em 2016, Li et al. [6] propuseram um
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algoritmo paralelo para casamento (matching) de imagens
RAW1 de alta resolução. Foi utilizada uma arquitetura de
processador de múltiplos núcleos para matching e imagea-
mento. Os experimentos demonstraram que o método proposto
pôde adquirir casamentos mais robutos na maioria dos casos e
em menor tempo quando comparados a métodos tradicionais
como Binary robust independent elementary features (BRIEF),
Oriented FAST and rotated BRIEF (ORB), Binary robust
invariant scalable keypoints (BRISK) e Fast retina keypoint
(FREAK).

O presente trabalho propõe uma abordagem paralela para a
Pirâmide Gaussiana, baseada em arquiteturas M-SIMD (GPU)
com a finalidade de acelerar o processamento de imagens
quaisquer como passo inicial para, no futuro, tal implementa-
ção ser ampliada e adaptada para o processamento de imagens
Gigapixel. É importante ressaltar que a abordagem multirre-
solução da Pirâmide Gaussiana é implementada nas versões
sequencial e paralela, que serão detalhadas posteriormente.

Este artigo encontra-se organizado da seguinte maneira:
a Seção II descreve a abordagem multirresolução da Pirâ-
mide Gaussiana. A Seção III apresenta os pseudocódigos
relacionados às abordagens sequencial e paralela da Pirâmide
Gaussiana, seguida da Seção IV que traz as implementações
relativas às abordagens propostas, desenvolvidas para realizar
os experimentos. Já a Seção V apresenta os experimentos
realizados, a medida de desempenho utilizada e os resultados
alcançados. Por fim, a Seção VI apresenta as conclusões
obtidas a partir da análise dos resultados.

II. A PIRÂMIDE GAUSSIANA

A abordagem multirresolução da Pirâmide Gaussiana tem
como objetivo a redução da resolução de uma imagem para
vários níveis. Por exemplo, se a imagem de origem tiver
resolução 64 × 64 pixels, num primeiro nível de redução, a
imagem de destino gerada terá resolução de 32× 32 pixels no
nível seguinte, caindo pela metade em cada nível subsequente.

A Pirâmide Gaussiana se inicia a partir de uma imagem
de origem g0 que contenha C colunas e L linhas de pixels.
Cada pixel representa a intensidade de luz de um ponto da
imagem correspondente a um inteiro I entre 0 e K − 1[2].
Essa imagem se torna o nível inferior ou zero da Pirâmide
Gaussiana. O nível 1 da Pirâmide contém a imagem g1, que
é uma versão reduzida ou filtrada passa-baixa de g0. Cada
valor do nível 1 é computado como uma média ponderada
dos valores no nível zero dentro de uma janela 5 × 5. Cada
valor do nível 2, representado por g2, é obtido dos valores
do nível 1 aplicando o mesmo padrão de pesos. Para melhor
entendimento, uma representação gráfica do processo em uma
dimensão é apresentado na Figura 1.

A função Gaussiana, conhecida também como distribui-
ção normal, pode ser vista na Figura 2(a), a qual pode ser
referenciada como “curva em forma de sino”. Além disso,
pode-se verificar a máscara Gaussiana usada nesse processo
na Figura 2(b).

1Formato bruto, geralmente refere-se à formatos próximos às características
do sensor.

Figura 1. Representação gráfica do processo que gera uma Pirâmide
Gaussiana em uma dimensão[2].

(a) Função Gaussiana (b) Máscara Gaussiana 5x5

Figura 2. Representação gráfica e matricial da Função Gaussiana, respetiva-
mente.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figura 3. Aplicação da abordagem de Pirâmide Gaussiana em uma imagem
bidimensional. a) 100%, b)50%, c)25%, d) 12.5% e e) 6.25%.

O kernel da Pirâmide Gaussiana é calculado conforme a
Equação 1.

iml+1(i, j, k) =

2∑
m=−2

2∑
n=−2

gm(m,n) ·iml(2i+m, 2j+n, k) (1)

onde iml+1 e iml são as imagens de destino e origem, res-
pectivamente, gm é a máscara Gaussiana, i, j e k representam
linha, coluna e canal de cor da imagem, respectivamente.

A aplicação da abordagem multirresolução de Pirâmide
Gaussiana em uma imagem bidimensional pode ser percebida
na Figura 3, repetida em 5 níveis de decomposição, a partir
do nível 0 (Figura 3(a)), que representa a imagem original.

III. PIRÂMIDE GAUSSIANA SEQUENCIAL E PARALELA

A. Abordagem Sequencial

O PSEUDOCÓDIGO I apresenta a parte principal da abor-
dagem da Pirâmide Gaussiana, considerando sua construção
padrão, ou seja, sequencial, para uma imagem bidimensional.
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PSEUDOCÓDIGO I. LISTAGEM DO PSEUDOCÓDIGO DA ABORDAGEM
SEQUENCIAL

f u n c t i o n Reduce ( iml , gm ) : iml+1

{ Reduz a dimensão da imagem iml para o próximo n í v e l da
p i r â m i d e }
E n t r a d a iml[1..linhas, 1..colulas, 1..canais] : Byte

gm[−2..2,−2..2] : Real
S a í d a iml+1[1..linhas/2, 1..colunas/2, 1..canais] : Byte

1 begin
2 f o r k ← 1 to c a n a i s do
3 begin
4 f o r i← 1 to linhas/2 do
5 begin
6 f o r j ← 1 to colunas/2 do
7 begin
8 newPixe l ← 0 ;
9 f o r m← −2 to 2 do

10 begin
11 f o r n← −2 to 2 do
12 begin
13 newPixe l ← newPixe l
14 + iml [2∗ i +m, 2∗ j +n , k ]
15 ∗ gm (m, n ) ;
16 end
17 iml+1 [ i , j , k ] ← newPixe l ;
18 end
19 end
20 end
21 end
22 end

No pseudocódigo apresentado, iml e iml+1representam a
imagem de origem e de destino, respectivamente, e gm é a
máscara Gaussiana, conforme representação da Figura 2(b).

As linhas 2 a 6 referem-se às estruturas de repetição para
percorrer cada canal, linha e coluna da imagem, respectiva-
mente. As linhas de 7 a 20 referem-se ao cálculo da convolução
sobre um único pixel da imagem de destino. Na convolução,
quando aplicada a pixels próximos da borda da imagem,
não há pixels vizinhos suficientes para realizar seu cálculo.
Uma das abordagens tradicionais é adotar pixels de valores
nulos correspondentes a posições inexistentes na imagem. No
pseudocódigo apresentado não é considerado o tratamento do
valor dos pixels fora da região da imagem. Nas linhas 12 a 16
é calculado e acumulado o valor do novo pixel e, na linha 17,
tal valor é armazenado na imagem de destino.

B. Abordagem Paralela

Na abordagem paralela apresentada neste trabalho, cada pi-
xel da imagem de destino é calculado em paralelo. Entretanto,
o cálculo do pixel gerado a partir da convolução da máscara
com a janela da imagem original é realizado em uma estrutura
de repetição não paralelizada. Assim, ocorrem diversas con-
voluções em paralelo, porém o cálculo da convolução não é
paralelo. O PSEUDOCÓDIGO II apresenta a parte principal
da abordagem paralela da Pirâmide Gaussiana.

IV. IMPLEMENTAÇÕES EXPERIMENTAIS

A partir dos pseudocódigos apresentados na Seção III, as
implementações a seguir foram desenvolvidas para realizar os
experimentos. Para a versão sequencial, foi considerada uma
máquina com processador Core i7-5500U de 2.4 GHz, 8 GB
de memória RAM. Já para a versão paralela, foram feitos testes
em 3 GPU’s distintas, com as seguintes configurações:

• GPU NVIDIA GeForce GTX 830M com 2 multipro-
cessadores com 128 núcleos cada, 2 GB de memória

RAM, computabilidade 5.0 e capacidade máxima de
1024 threads por bloco;

• GPU NVIDIA Tesla C2075 com 14 multiprocessado-
res com 32 núcleos cada, 6 GB de memória RAM,
computabilidade 2.0 e capacidade máxima de 1024
threads por bloco;

• GPU NVIDIA GeForce Titan X com 24 multiproces-
sadores com 128 núcleos cada, 12 GB de memória
RAM, computabilidade 5.2 e capacidade máxima de
1024 threads por bloco.

PSEUDOCÓDIGO II. LISTAGEM DO PSEUDOCÓDIGO DA ABORDAGEM
PARALELA

f u n c t i o n ReduceP ( iml , gm ) : iml+1

{ Reduz , em p a r a l e l o , a dimensão da imagem iml para o
próximo n í v e l da p i r â m i d e }
E n t r a d a iml[1..linhas, 1..colunas, 1..canais] de Byte

gm[−2..2,−2..2] de Real
S a í d a iml+1[1..linhas/2, 1..colunas/2, 1..canais] de Byte

1 begin
2 f o r a l l p i x e l s in iml ( i , j , k ) ,
3 1 ≤ i ≤ linhas/2, 1 ≤ j ≤ colunas/2 ,
4 1 ≤ k ≤ canais pardo
5 begin
6 newPixe l ← 0 ;
7 f o r m← −2 to 2 do
8 begin
9 f o r n← −2 to 2 do

10 begin
11 newPixe l ← newPixe l
12 + iml [2∗ i +m, 2∗ j +n , k ]
13 ∗ gm (m, n ) ;
14 end
15 iml+1 [ i , j , k ] ← newPixe l ;
16 end
17 end
18 end

Para codificação e compilação foram utilizados Linux
Ubuntu 14.04, compilador GNU C++ 4.8.4, OpenCV 2.4 e
CUDA SDK 7.5. A fim de considerar os custos de todas as
transferências de dados nos experimentos, foram reportados os
tempos decorridos em uma máquina dedicada desconsiderando
fatores externos, como alta carga causada por outros processos.

A. Implementação Sequencial

O CÓDIGO I mostra a parte principal da implementação da
abordagem padrão, ou seja, sequencial da Pirâmide Gaussiana
para uma imagem bidimensional.

A variável gm é do tipo Matrix<float>, desenvolvido pelos
autores, e otimizado para o uso tanto em funções na CPU
quanto na GPU. Além disso, Matrix é um tipo criado para
armazenar matrizes multidimensionais em forma de um vetor
unidimensional em que os elementos das linhas de uma matriz
são armazenados sequencialmente. Assim, ele encapsula um
vetor linear da imagem RGB no mesmo formato do OpenCV,
a estrutura da imagem (linhas, colunas e canais) e funções do
CUDA para realizar alocação e liberação de memória, bem
como cópias de dados entre memória do sistema e da GPU.

Na função imReduce, os parâmetros im1 e im2 são a
imagem de origem e de destino, respectivamente, e gm é a
máscara Gaussiana. Todavia, o valor de cada pixel da máscara
já se encontra multiplicado por 1/256. Observa-se que as
variáveis im1 e im2 são do tipo Mat, que é um tipo para
armazenamento de imagens da biblioteca do OpenCV.
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CÓDIGO I. LISTAGEM DA FUNÇÃO SEQUENCIAL

1 void imReduce ( Mat im1 , Mat im2 , Matr ix < f l o a t > gm) {
2
3 i n t l 2 = im2 . rows ;
4 i n t c2 = im2 . c o l s ;
5 i n t z = im2 . l a y e r s ;
6
7 f o r ( i n t k = 0 ; k < z ; k ++){
8 f o r ( i n t i = 0 ; i < l 2 ; i ++){
9 f o r ( i n t j = 0 ; j < c2 ; j ++){

10 f l o a t nPix = 0 ;
11 f o r ( i n t m = −2;m <= 2 ; m++){
12 f o r ( i n t n = −2;n <= 2 ; n ++){
13 f l o a t oPix = p i x ( im1 , 2∗ i +m, 2∗ j +n , k ) ;
14 nPix = nPix + oPix ∗ gm(m+2 , n + 2 ) ;
15 }
16 }
17 im2 . a t <cv : : Vec3b >( i , j ) [ k ] = ( unsigned char ) nPix ;
18 }
19 }
20 }
21 }

As linhas 7 a 9 referem-se às estruturas de repetição para
percorrer cada canal, linha e coluna da imagem, respecti-
vamente e as linhas de 11 a 16 referem-se ao cálculo da
convolução sobre um único pixel da imagem de destino.

Nas linhas 13 e 14, o valor do novo pixel é calculado e na
linha 17 é armazenado na imagem de destino.

B. Implementação paralela

Na implementação paralela, os dados das imagens são
passados a partir do tipo Matrix e cada thread é responsável
pelo cálculo paralelo de um pixel na imagem de destino.
Porém, conforme já mencionado anteriormente, o cálculo do
pixel gerado a partir da convolução da máscara com a janela da
imagem original é realizado em uma estrutura de repetição não
paralelizada. Ressalta-se que no tipo Matrix, para uso na GPU,
os dados são alocados dinâmicamente com a função cudaMa-
locPitch, copiados com a função cudaMemcpy2d e acessados
usando parâmetro de Pitch retornado pela função alocação.
O uso destas funções proporciona um melhor alinhamento do
acesso à memória e viabiliza a realização de cache de dados
pela GPU que reduzem significativamente o tempo de acesso
à memória global.

Considerando que cada GPU suporta uma quantidade má-
xima T de threads por bloco, e o algoritmo desenvolvido foi
planejado para trabalhar com imagens que possuem 3 canais de
cores (R,G,B), a dimensão do bloco foi calculada conforme a
Equação 2, e o grid foi definido em duas dimensões, conforme
Equações 3 e 4,

nt =
⌊√ T

nc

⌋
, (2)

bx =
⌈C
nt

⌉
, (3)

by =
⌈ L
nt

⌉
, (4)

onde nt é o número de thread, T (1.024) é o número
máximo de threads por bloco, nc (3) é o número de canais
da imagem, de modo que nt × nt × 3 ≤ T , bx e by são
os números de blocos nos eixos x e y, respetivamente e C

e L são o número de colunas e linhas da imagem original,
respetivamente.

Desta forma, a função kernel é invocada com [bx × by]
blocos com [nt× nt× 3] threads cada.

O CÓDIGO II apresenta a listagem da implementação
paralela da Pirâmide Gaussiana.

CÓDIGO II. LISTAGEM DA FUNÇÃO PARALELA

1 _ _ g l o b a l _ _ void imReduceP ( Matr ix < unsigned char > im1 ,
2 Matr ix <unsigned char > im2 , Matr ix < f l o a t > gm) {
3
4 i n t i = blockIdx . x ∗ blockDim . x + threadIdx . x ;
5 i n t j = blockIdx . y ∗ blockDim . y + threadIdx . y ;
6 i n t k = blockIdx . z ∗ blockDim . z + threadIdx . z ;
7
8 i n t l 2 = im2 . rows ;
9 i n t c2 = im2 . c o l s ;

10 i n t z = im2 . l a y e r s ;
11
12 i f ( ( i >= 0) && ( i < l 2 ) &&
13 ( j >= 0) && ( j < c2 ) &&
14 ( k >= 0) && ( k < z ) ) {
15 f l o a t nPix = 0 ;
16 f o r ( i n t m = −2; m <= 2 ; m++){
17 f o r ( i n t n = −2; n <= 2 ; n ++) {
18 f l o a t oPix = p i x ( im1 , 2∗ i +m, 2∗ j +n , k ) ;
19 nPix = nPix + oPix ∗ gm(m+2 , n + 2 ) ;
20 }
21 im2 ( i , j , k ) = ( unsigned char ) nPix ;
22 }
23 }
24 }

Comparando-se a implementação sequencial (CÓDIGO I)
com a implementação paralela (CÓDIGO II) é possível perce-
ber que a implementação paralela não apresenta as estruturas
de repetição para percorrer os canais de cores, linhas e colunas
da imagem. Ao invés disso, as linhas 4 a 6 do código calculam
as coordenadas do pixel a ser convoluído de acordo com as
informações de bloco e thread. Como dito no início desta
seção, as imagens de origem e destino são passadas para a
GPU no formato Matrix.

C. Medidas de Desempenho

Os experimentos medem os tempos médios e totais de
processamento obtidos com as Equações (5) e (7), o desvio
padrão e o ganho de desempenho (speedup) obtidos com as
Equações (6) e (8)[1], [4].

T (PT )i = T (CG)i + T (P )i + T (GC)i, (5)

Speedupi =
T (1)i

T (PT )i
, (6)

T (P )Total = T (CG)1 +

7∑
i=1

T (P )i + T (GC)7, (7)

SpeedupT =

∑7

i=1
T (1)i

T (P )Total

, (8)

onde, T (PT )i é o tempo médio total para redução em
paralelo para o nível i, T (CG)i e T (GC)i são os tempos
médios de cópia da CPU-GPU e GPU-CPU, respectivamente,
T (P )i é o tempo de processamento paralelo do nível i.
Speedupi é o ganho de desempenho de processamento e T (1)i
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TABELA I. RESULTADOS OBTIDOS NOS EXPERIMENTOS

Dimensões Número Dimensões Tempo de execução (ms) Tempo de execução paralelo (ms)
da de do Grid sequencial GTX 830M C2075 Titan X

Imagem de Pixels bx by µ σ µ σ µ σ µ σ
16.384× 8.192× 3 402.653.184 512 256 56.879, 94 163, 14 500, 01 5, 43 401, 82 6, 04 370, 79 6, 01
8.192× 4.096× 3 100.663.296 256 128 14.727, 26 459, 05 125, 47 2, 87 99, 95 2, 35 92, 25 2, 37
4.096× 2.048× 3 25.165.824 128 64 3.590, 10 14, 79 32, 58 1, 17 25, 66 0, 48 23, 60 0, 48
2.048× 1.024× 3 6.291.456 64 32 901, 19 6, 41 8, 94 0, 51 7, 51 0, 67 6, 81 0, 48
1.024× 512× 3 1.572.864 32 16 226, 49 3, 04 2, 70 0, 16 2, 31 0, 16 2, 18 0, 16
512× 256× 3 393.216 16 8 57, 43 2, 76 0, 68 0, 26 0, 60 0, 26 0, 57 0, 26
256× 128× 3 98.304 8 4 16, 03 0, 39 0, 24 0, 08 0, 23 0, 08 0, 23 0, 08

é o tempo médio de processamento sequencial. T (P )Total é o
tempo médio total de processamento paralelo para os 7 níveis
consecutivamente e SpeedupT é o ganho de desempenho total
para os 7 níveis consecutivamente.

A seção seguinte apresenta os resultados obtidos a partir
dos experimentos realizados.

V. RESULTADOS

Os experimentos realizados consideram o uso de imagem
com 16.384×8.192 pixels em resoluções diferentes e com três
canais de cores (RGB). Após cada experimento é gerada uma
imagem que possui metade da resolução anterior e que é uti-
lizada como imagem inicial para demais experimentos. Como
os tempos de processamento reduzem significativamente para
imagens pequenas, os experimentos foram realizados apenas
em 7 níveis de resolução. Ressalta-se que cada experimento
é realizado por 10 repetições e seus valores são usados para
a obtenção do valor médio de tempo de processamento (µ) e
desvio padrão (σ).

A Tabela I apresenta a dimensão e o número de pixels
das imagens, o número de blocos de threads utilizados (con-
siderando que as GPU’s utilizadas suportam apenas 1.024
threads por bloco), os tempos médios de execução (Equação
(5)) e do desvio padrão apresentados nas versões sequencial
e paralelas. Ressalta-se que os tempos médios de execução
paralela consideram também os tempos de cópia da imagem
entre CPU-GPU e GPU-CPU.

As Figuras 4(a) e 4(b) mostra um comparativo dos tem-
pos médios de execução alcançados com as implementações
sequencial e paralelas. No eixo x das figuras é representado o
nível de redução que foi realizado sobre a imagem e no eixo
y é apresentado o tempo em escala linear e logarítmica para
os gráficos 4(a) e 4(b), respectivamente.

É possível perceber tanto na Tabela I quanto na Figura
4 que, nos primeiros níveis de redução, onde o volume de
pixels é mais expressivo, o tempo médio de processamento
da abordagem sequencial mostra-se significativamente superior
aos tempos médios da abordagem paralela. Como os tempos
das GPU’s são significativamente mais baixos que o tempo
sequencial, a Figura 4(b) permite visualizar apenas a ordem de
grandeza linear do tempo sequencial em relação ao tempo nas
GPU’s. Assim, a Figura 4(b), que apresenta o tempo em escala
logarítmica, permite visualização da grandeza logarítmica dos
tempos de cada abordagem.

A Tabela II mostra os speedup’s obtidos (Equação (6)),
considerando o tempo médio de processamento sequencial em
relação aos tempos médios de cada solução paralela. Como
pode ser percebido os speedup’s para as 3 GPU’s apresentam

1 2 3 4 5 6 7

Nível de Redução

0

1

2

3

4

5

6

T
em

p
o

 (
m

s)

×10
4

Sequencial

GTX 830M

Tesla C2075

Titan X

(a) Escala linear

1 2 3 4 5 6 7

Nível de Redução

10
-2

10
0

10
2

10
4

10
6

L
o

g
(T

em
p

o
) 

(m
s)

Sequencial

GTX 830M

Tesla C2075

Titan X

(b) Escala logarítmica

Figura 4. Comparação do tempo médio de execução entre as implementações
sequencial e paralelas.

ganhos significativos em todos os experimentos e demonstram
forte correlação ao volume de pixels.

TABELA II. GANHO DE DESEMPENHO PARA REDUÇÃO DE UM NÍVEL

Dimensões Número Speedup
da Imagem de Pixels GTX830M C2075 TitanX

16.384× 8.192× 3 402.653.184 113, 76 141, 55 153, 40
8.192× 4.096× 3 100.663.296 117, 38 147, 34 159, 65
4.096× 2.048× 3 25.165.824 110, 18 139, 90 152, 13
2.048× 1.024× 3 6.291.456 100, 75 119, 93 132, 27
1.024× 512× 3 1.572.864 83, 79 98, 23 104, 00
512× 256× 3 393.216 85, 01 96, 36 100, 88
256× 128× 3 98.304 65, 77 69, 15 70, 51
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Figura 5. Comparação dos speedup’s entre as GPU’s.

Na Figura 5 é apresentado o comparativo dos speedup’s
alcançados com as implementações paralelas. No eixo x é
representado o nível de redução realizado sobre a imagem
a cada experimento. Assim, é possível perceber que com a
redução do volume de dados, ocorre uma queda no Speedup
de cada experimento. Ressalta-se que o Speedup representado
possui ocilasções discretas que estão associadas ao tempo da
abordagem sequencial que apresentou algumas reduções mais
significativas de acordo com a geometria da imagem. Prova-
velmente este fenômeno está associado a algum alinhamento

217

Proceedings of XII Workshop de Visão Computacional - November 09th-11th, 2016



de memória que proporcionou acesso mais rápido aos dados
durante o processamento.

A Tabela III mostra os tempos gastos na cópia de dados da
CPU para a GPU, bem como da GPU para a CPU nas versões
paralelas implementadas.

TABELA III. TEMPO MÉDIO (µ) DE CÓPIA DE DADOS

Dimensões Número Tempo Médio (ms)
da Imagem de Pixels CPU-GPU GPU-CPU

16.384× 8.192× 3 402.653.184 272, 19 67, 09
8.192× 4.096× 3 100.663.296 68, 01 16, 46
4.096× 2.048× 3 25.165.824 17, 08 4, 62
2.048× 1.024× 3 6.291.456 4, 77 1, 54
1.024× 512× 3 1.572.864 1, 54 0, 49
512× 256× 3 393.216 0, 37 0, 14
256× 128× 3 98.304 0, 11 0, 08

O tempo de cópia CPU-GPU representa a cópia da imagem
na sua dimensão original e o tempo GPU-CPU representa a
cópia da imagem na sua dimensão reduzida. Ressalta-se que,
a cada transformação, a imagem tem sua dimensão reduzida
para 1/4 do número original de pixels. Como pode ser visto na
Tabela III, os tempos médios de cópia CPU-GPU e GPU-CPU
apresentam uma relação proporcional de aproximadamente 1/4
entre si. Os tempos de cópia apresentados são expressivos
no caso da imagem com dimensões maiores, enquanto se
mostram quase insignificantes nos experimentos com imagens
de dimensões menores.

TABELA IV. TEMPO TOTAL DE PROCESSAMENTO E GANHO DE
DESEMPENHO PARA REDUÇÃO DE 7 NÍVEIS CONSECUTIVOS

Tipo CPU/GPU Tempo (ms) SpeedupSequencial Core i7 76.398, 44

Paralelo
GTX 830M 488, 42 156, 42
C2075 355, 88 214, 67
Titan X 314, 22 243, 14

A Tabela IV apresenta o tempo total para redução da
imagem em 7 níveis (Equação (7)) e ganho de desempe-
nho (Equação (8)). Observa-se que os tempos das execuções
paralelas são menores que a execução do primeiro nível de
redução, apresentado na Tabela I. Isto deve-se ao fato de que,
embora a imagem original precise ser copiada para GPU e
este tempo seja grande, ao final da redução dos sete níveis,
apenas a imagem final é copiada de volta para a CPU e
esse tempo de cópia é insignificante (0,08 ms). Assim, o
processamento de vários níveis em sequência proporciona uma
expressiva economia de tempo de processamento, pois evitam-
se sucessivas cópias entre CPU e GPU.

VI. CONCLUSÕES

Este trabalho apresenta uma abordagem de programação
paralela com a Pirâmide Gaussiana para a redução de dimensão
de imagens e realiza uma comparação com a mesma aborda-
gem sequencial. A proposta tem como finalidade apresentar
uma alternativa para manipulação de imagens de altíssima
resolução conhecidas como Gigapixel em um tempo acessível.
A abordagem foi desenvolvida utilizando a tecnologia NVI-
DIA Cuda e testada em 3 GPU’s, sendo uma para uso em
computadores de mesa básicos e outras duas para computação
científica de alto desempenho.

Os resultados da comparação mostram que o tempo para
redução de resolução em GPU’s com alto poder de processa-
mento é expressivamente reduzido frente às CPU’s modernas.

Para uma imagem RGB de aproximadamente 0, 125 Gigapixels
(16.384×8.192), o tempo de processamento sofre uma redução
de até 153 vezes, já incluídos seu tempo de cópia para a
memória da GPU e retorno para a memória da CPU. A mesma
imagem, para reduzir 7 níveis de resolução consecutivamente,
apresenta uma queda no seu tempo total de processamento
pois, o tempo de retorno da imagem reduzida torna-se insigni-
ficante, e consequentemente aumenta o ganho de desempenho
para até 243 vezes.

Desta forma, diante do reduzido tempo de processamento,
a abordagem apresentada demonstra um desempenho elevado
e caracteriza-se como uma possibilidade de uso em estágios
preliminares de diversos algoritmos clássicos, bem como os
mais modernos para filtragem, segmentação, dentre outros em
imagens Gigapixel.
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Abstract—Good feature extraction techniques are essential to 

reach positive results in a computer vision system. In this paper, 

we present comparisons of feature extraction techniques 

computed from fruit images, considering color, shape and 

texture, as well as the combination of all computed feature 

vectors. In order to compare the computed feature spaces we 

employed three classifiers: the MultiLayer Perceptron (MLP), 

the kNN and the Naive Bayes. Experiments revealed that the 

recognition rate observed was greater than 70% when all 

features are combined. 
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I.  INTRODUÇÃO 

Um padrão pode ser considerado como um conjunto de 
características que se repetem, as quais permitem que objetos 
de uma mesma classe sejam agrupados por meio da análise de 
dados dos objetos de interesse. Esses dados podem pertencer 
aos objetos ou serem extraídos por meio de técnicas de 
extração das características. Assim, de acordo com Tou e 
Gonzalez (1981) o reconhecimento de padrões pode ser 
definido como um procedimento em que se busca a 
identificação de algumas estruturas dos dados, em comparação 
com estruturas previamente conhecidas, e sua posterior 
classificação, dentro das classes, de modo que o grau de 
associação seja maior entre estruturas de mesma classe e menor 
entre classes de estruturas distintas. Deste modo, o 
reconhecimento de padrões visa classificar dados baseados em 
conhecimento preliminar ou informações extraídas de padrões. 

O reconhecimento de frutas pode ser foco da utilização de 
técnicas de reconhecimento de padrões, por exemplo, e tem sua 
importância relevante em diversas áreas. A exemplo para esta 
afirmação, sistemas deste tipo podem auxiliar na identificação 
de frutas exóticas; para crianças, os sistemas de 
reconhecimento de frutas podem auxiliar no aprendizado de 
reconhecer as frutas, saber informações nutricionais, benefícios 
à saúde entre outras. Além disso, esses sistemas podem ser 
úteis na zona rural para a identificação de frutas podres, com 
algum tipo de fungo, que estão maduras, prontas para colheita e 
entrega no mercado, se ainda não estão prontas para o 

consumo, ou seja, facilita a escolha de frutas para 
comercialização, diminuindo o tempo de escolha, que seria 
feita pelo ser humano em um período maior. Ainda, no 
comércio, esses sistemas podem ajudar na fase de rotulação, 
colocando cada fruta em sua determinada “classe” de forma 
correta, pois, como isso depende do conhecimento prévio que 
determinado funcionário do comércio possui, podem acontecer 
enganos e gerar prejuízos financeiros. 

Encontram-se na literatura diversos trabalhos sobre o 
reconhecimento de frutas, assim, percebe-se que as técnicas 
desenvolvidas levam em conta o uso de mais de uma 
característica para efetuar o reconhecimento, pois o uso de 
apenas uma das características não apresentou resultados  
satisfatórios. Como exemplo, o sistema proposto por 
Arivazhagan [5] envolve cor e textura. 

As dificuldades para reconhecer frutas por meio da extração 
de características se devem ao fato da difícil decisão de quais 
características extrair e de quais técnicas utilizar. Deste modo, 
este trabalho propõe uma abordagem de reconhecimento de 
frutas baseada nas características de cores dos canais HSV, 
RGB e Cinza; na forma, usando Fourier e descritores de área, 
perímetro, diâmetro e centroide; e na textura, por meio de 
matrizes de co-ocorrência e medidas estatísticas. Antes de se 
iniciar a extração das características foram realizadas algumas 
etapas de pré-processamento e o uso da técnica de 
processamento de imagens chamada Morfologia Matemática. 
Após a extração das características citadas anteriormente, 
foram realizadas combinações entre elas para verificar quais 
apresentariam melhores resultados, pois, utilizar apenas uma 
das características não é satisfatório. Assim, os experimentos 
apontam que a combinação das três características (i.e. cor, 
forma e textura) é essencial para obter os melhores resultados 
de classificação. 

As demais seções estão organizadas da seguinte maneira: 
na Seção 2 são apresentados os trabalhos relacionados ao 
reconhecimento de frutas; a Seção 3 apresenta a metodologia 
de extração de característica empregada neste trabalho; na 
Seção 4 são apresentados os resultados dos experimentos 
realizados; finalmente, na Seção 5, tem-se a conclusão deste 
trabalho. 
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II. TRABALHOS RELACIONADOS 

O sistema elaborado por Arivazhagan [5] propõe uma 
combinação eficiente entre as características de cor e textura, 
para o reconhecimento de frutas. O conjunto de dados utilizado 
possui 15 categorias diferentes: Ameixa, Batata Agata, Batata 
Asterix, Caju, Cebola, Laranja, Limão Taiti, Kiwi, Maçã Fuji, 
Maçã Granny Smith, Melância, Melão Honeydew, Nectarina, 
Pêra Williams e Pêssego; totalizando 2.633 imagens usadas 
para finalidade experimental. Para uma aplicação real em um 
supermercado, o autor afirma que pode ser necessário lidar 
com variações de iluminação, fundo e sombras. Por 
conseguinte, a fim de reduzir a complexidade da extração, é 
interessante executar a subtração de fundo e focar no objeto da 
descrição. A subtração é comumente usada para a classe de 
técnicas de segmentação de objetos de interesse em uma cena. 
O nome "subtração de fundo" vem a partir da técnica simples 
de subtrair a imagem observada (original) a partir da imagem 
estimada e do limiar resultado para gerar os objetos de 
interesse. O melhor canal para realizar a subtração de fundo é o 
canal S de imagens HSV-armazenados. Isso é compreensível, 
tendo em vista que o canal S é muito menos sensível às 
variações de iluminação do que qualquer um dos canais de cor 
RGB. As imagens de fruta são convertidas para o espaço de 
cores HSV. Os recursos estatísticos tais como média, desvio 
padrão, assimetria e curtose são derivados de H. O componente 
V é submetido a uma decomposição de nível, usando a 
Transformada Wavelet Discreta e, a co-ocorrência permite o 
cálculo de contraste, energia, homogeneidade local, sombra 
cluster e proeminência conjunta, que são derivados a partir da 
matriz de co-ocorrência construída a partir da sub-banda de 
aproximação. Em primeiro lugar, o sistema de reconhecimento 
de fruta é avaliado com cor e textura individualmente. As taxas 
de reconhecimento obtidos foram de 86% combinando 
características de cor e textura, contra 45% para cor e 70% para 
textura. 

Seng e Mirisaee [6] propuseram um sistema de 
reconhecimento de frutas que se baseia na análise de cor, forma 
e tamanho das frutas. O algoritmo utilizado para classificação 

foi o kNN (k-Nearest Neighbor), que mede a distância entre os 
atributos obtidos do objeto desconhecido com os atributos da 
base de dados. Antecedendo o processo de classificação, é 
realizada uma fase de treinamento, em que diversas frutas têm 
suas características extraídas e armazenadas. As características 
consideradas por este sistema são: cor no formato RGB, forma, 
perímetro e área, sendo estes calculados pelos valores presentes 
nas bordas das frutas. Para determinar as cores, os autores 
utilizam cálculos da média nos canais RGB separadamente. A 
forma foi obtida usando segmentação com limiar, auxiliado por 
operações de morfologia matemática. Para os experimentos 
foram utilizadas 50 imagens de frutas, sendo 36 imagens para 
treinamento e as restantes para o teste. A precisão do 
reconhecimento do sistema foi de 90%. 

O trabalho de Arivazhagan [5] utilizou uma grande base de 
frutas, entretanto, esse conjunto não está disponível para 
comparação com o trabalho atual. Já o trabalho Seng e 
Mirisaee [6] utilizou uma base muito pequena. Portanto, neste 
trabalho, as comparações foram utilizadas com uma base 
cedida por Nishida e outros [11], que trabalharam com a 
classificação de frutas, utilizando as características de cor e de 
forma. Neste trabalho, evoluiremos o trabalho de Nishida e 
outros, adicionando também a análise de características de 
texturas, bem como sua combinação com os outros tipos de 
características (i.e., cor e forma). A próxima seção apresenta a 
metodologia de extração de características utilizada neste 
trabalho. 

III. METODOLOGIA DE EXTRAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS 

Este trabalho abrange a tarefa da extração das 
características de cor, forma e textura de frutas, representadas 
em imagens digitais. Deste modo, esta seção discorre sobre as 
técnicas de extração de características utilizadas neste trabalho. 
A Figura 1 apresenta um fluxograma que representa as 
operações realizadas em cada etapa para que sejam extraídas as 
características de cor, de textura e de forma.  
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Figura 1 – Fluxograma das etapas de processamento utilizados para extração de características de cor, de textura e de forma.

Imagem da 

fruta 

(RGB)  

 

Matrizes de 

Co-

ocorrência 

Negativo 

da Imagem 

Imagem 

convertida p/ 

tons de cinza 

Imagem 

binarizada 

Imagem 

erodida 

Imagem 

dilatada 

Algoritmo 

do 

ceguinho 

Filtro de 

Sobel 

Imagem do 

contorno da 

fruta 

220

Proceedings of XII Workshop de Visão Computacional - November 09th-11th, 2016



Para cada imagem, são avaliados dois casos para a extração 
de características, sendo um deles considerando os pixels 
brancos pertencentes ao fundo da imagem e o outro 
desconsiderando-os. Assim, é possível verificar se os pixels de 
fundo podem influenciar na eficiência do processo de 
classificação. 

Inicialmente, são criadas quatro matrizes bidimensionais, 
sendo uma para cada canal de cor do espaço RGB e uma para o 
canal de cinza. Em seguida, é calculada a média, variância e o 
desvio padrão de cada canal RGB e da imagem em tons de 
cinza. A partir dos canais RGB, também são obtidos os canais 
do espaço HSV. Após isso, são aplicados descritores de 
entropia, energia, homogeneidade, momento de 3ª ordem e 
variância inversa em cada um destes canais dos espaços RGB, 
HSV e na imagem em tons de cinza. Dessa maneira, é possível 
aumentar a quantidade de características relacionadas a cor e 
tons de cinza. Ao final de todas essas operações é obtido um 
vetor com 48 características. 

Além das características de cor, também foram extraídas 
características de forma e, para isso, é necessário binarizar a 
imagem, cujo valor do limiar é calculado pelo método do  
Otsu [8]. Assim, os valores dos pixels acima do limiar serão 
brancos e os abaixo serão pretos. A próxima etapa consiste na 
detecção dos contornos da fruta e para assegurar que o 
contorno tenha a menor quantidade possível de ruídos, são 
realizadas operações morfológicas de erosão e de dilatação na 
imagem binarizada. Dessa maneira, os pixels que não fazem 
parte da fruta são removidos, permitindo que o contorno a ser 
extraído seja é contínuo e que nenhum outro pixel influencie 
negativamente o algoritmo de detecção de contorno, que 
percorrerá as bordas da fruta. 

Para extrair o contorno da fruta, foi utilizado o método de 
Sobel, pois, este possui os efeitos de diferenciação e de 
suavização, eliminando certos ruídos presentes na imagem 
além de detectar bordas nas direções horizontais e verticais 
[10], de modo que na imagem de saída, fiquem visíveis apenas 
os pixels brancos que delimitam a fronteira da fruta com o 
fundo da imagem. Em seguida, utilizou-se um método 
conhecido como Perseguição de Borda (Algoritmo do 
Ceguinho) [1]. Ao final de todo percurso do contorno, as 
coordenadas ficam armazenadas em dois vetores, sendo um 
designado para armazenar somente as posições capturadas na 
coordenada x e o outro é designado para armazenar somente as 
posições capturadas na coordenada y. A Figura 2 representa o 
resultado obtido após os procedimentos acima. 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Figura 2 – Em (a) é apresenta a imagem original e em (b) é 
apresentada a imagem de contorno da fruta. 

 

A partir da imagem com o contorno da fruta, aplica-se as 
seguintes técnicas para extrair as características de forma: 
descritores da Transformada 1D de Fourier, sendo 20 
descritores de cada coordenada de contorno (x e y); perímetro; 
área; centroide; e diâmetro. Essas técnicas de extração resultam 
em um vetor com 45 características. 

A textura é uma característica visual importante para 
identificação de elementos e estruturas similares em uma 
imagem, pois suas propriedades podem representar uma 
determinada classe de objeto. Neste trabalho, a técnica base 
utilizada para a extração da característica de textura é a Matriz 
de Co-ocorrência [4], que é encontrada a partir da imagem de 
entrada em níveis de cinza. Nessa etapa de extração, são 
geradas quatro matrizes de co-ocorrência de 0º, 45º, 90º e 135º. 
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Em seguida, aplica-se as seguintes medidas como descritores: 
variância, entropia, energia, homogeneidade, momento 3a 
ordem e variância inversa; resultando em um vetor com 25 
características de textura. 

A próxima seção apresenta os experimentos realizados com 
uma base de dados com quinze tipos de frutas e os resultados 
obtidos a partir da utilização dos vetores de características 
extraídos. 

 

 

Figura 3 – Conjunto de Frutas utilizado nos experimentos. 

IV. EXPERIMENTOS 

Esta seção apresenta os resultados dos experimentos 
realizados com 163 imagens de frutas adquiridas a  
partir do Google Images. Esse conjunto foi cedido por  
Nishida e outros [11]. A Figura 13, exemplifica o conjunto de 
imagens de frutas utilizados, o qual é composto por quinze 
tipos de frutas: abacaxi, avocado, banana, cereja, damasco, 
kiwi, laranja, limão, maçã, manga, melancia, melão, morango, 
pêra e uva. 

A partir desse conjunto de dados, foram extraídas as 
características apresentadas na Seção III. Para comparar a 
qualidade dos diferentes vetores de características e a 
combinação deles, foram utilizados classificadores e a taxa 
correta de classificação foi considerada para identificar os 
melhores vetores de características. Neste trabalho, foi utilizada 
a ferramenta WEKA [2], que é um software de código aberto, 
contendo um conjunto de algoritmos de aprendizado de 
máquina para tarefas que contenham mineração de dados. Os 
classificadores utilizados foram: MultiLayer Perceptron, kNN 
e Naive Bayes. 

A. Resultados 

Como apresentado na Figura 3, as imagens das frutas 

possuem fundo branco, por isso, os experimentos foram 

realizados considerando o fundo e também o desconsiderando, 

para que fosse observada a influência do fundo da imagem no 

processo de classificação das frutas. 

A partir dos vetores de características extraídos pela 

aplicação das técnicas citadas na Seção III, foram realizadas 

algumas combinações entre os três grupos de características 

(cor, forma e textura). 

Os testes foram realizados na opção Validação Cruzada, 

para que o conjunto de dados fosse dividido em amostras de 

testes estatisticamente independentes. Neste trabalho, foram 

utilizadas dez dobras, assim, cada experimento é repetido dez 

vezes (k = 10) para obtenção de estimativas  

mais confiáveis [7]. 

A Tabela 1 apresenta os resultados de classificação para 

todos os vetores de características extraídos do conjunto de 

imagens de fruta. Iniciando a discussão dos experimentos com 

o classificador MultiLayer Perceptron (MLP), a característica 

de cor, com um total de 48 atributos, considerando o fundo 

branco obteve 49% de acerto. O resultado foi de 50% de 

acerto, desconsiderando o fundo branco. Considerando a 

característica de forma, com 45 atributos, obteve-se 40% de 

acerto. Para a característica de textura, com 25 atributos, 47% 

de acerto na classificação das frutas. A combinação das 

características de cor e forma, com 92 atributos (sendo 48 de 

cor e 44 de forma), obteve uma porcentagem de 63% de acerto 

para as imagens considerando fundo branco e 62% de acerto 

sem fundo branco na classificação. Para a combinação das 

características de cor e textura, com 72 atributos, chegou-se a 

63% de acerto, estes valores para fundo branco e 63% de 

acerto, desconsiderando o fundo branco, assim, percebe-se que 

o fundo não influenciou na porcentagem de acertos para este 

caso. Combinando forma e textura que possui 69 atributos, 

tem-se 45% de acerto. Após estas combinações, foram 

combinados todos os vetores de características, chegando a 

116 atributos (sendo 48 de cor, 44 de forma e 24 de textura), 

assim para cor, forma e textura juntas, encontrou-se os 

seguintes resultados, 71% de acerto para fundo branco e 72% 

de acerto para as imagens sem considerar fundo branco.  
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TABELA 1 – TAXA CORRETA DE CLASSIFICAÇÃO PARA CADA UM DOS VETORES DE CARACTERÍSTICAS COMPUTADOS A PARTIR DO 

CONJUNTO DE DADOS DE FRUTAS. FORAM UTILIZADOS OS CLASSIFICADORES MULTILAYER PERCEPTRON (MLP), KNN E NAIVE BAYES. 

 

Características # Atributos MLP KNN (k = 3) Bayes 

Cor com Fundo 48 49.08 48.46 61.34 

Cor sem Fundo 48 50.31 49.07 61.34 

Forma 45 40.49 38.65 44.17 

Textura 25 47.85 35.58 44.78 

Cor com fundo e Forma 92 63.19 55.21 68.71 

Cor sem fundo e Forma 92 62.57 55.82 69.32 

Cor com fundo e 

Textura 

72 63.80 53.98 70.55 

Cor sem fundo e 

Textura 

72 63.80 53.37 71.16 

Forma e Textura 69 45.39 32.51 58.28 

Cor com fundo, Forma 

e Textura 

116 71.16 53.98 70.55 

Cor sem fundo, Forma 

e Textura 

116 72.39 53.98 69.93 

 

 

Os resultados obtidos com o classificador MLP, 

mostram que a combinação das três características gera um 

bom resultado, observando a taxa correta de classificação. 

Adicionalmente, ainda que o fundo branco não tenha exercido 

grande influência na taxa de classificação, é recomendado que 

ele seja desconsiderado. 

O classificador kNN, com valor de k igual a três, não 

obteve resultados tão bons quanto o MLP. O melhor resultado 

do kNN foi de aproximadamente 55% para as características 

de cor e de forma. 

O classificador Naive Bayes obteve resultados 

melhores que o KNN. Comparando-o com o classificador o 

MLP, no que se refere às características de cor, de forma, 

combinação de cor e de forma, combinação de cor e de 

textura, o Naive Bayes foi melhor. Por outro lado, 

relacionando com a combinação das três características, o 

MLP apresentou resultados melhores. O melhor resultado do 

Naive Bayes foi com a combinação das características de cor e 

de textura, em que obteve uma taxa correta de classificação de 

aproximadamente 71%. 

Por meio dos experimentos apresentados, é possível 

notar que, em sua maioria, a combinação de diferentes 

técnicas de extração de características produzem melhores 

resultados do que a utilização de uma única técnica. 

Adicionalmente, também é notável que diferentes 

classificadores possuem desempenho distintos. Assim, de 

acordo com o que pode-se observar em relação aos 

classificadores, os que se saíram melhores foram o MultiLayer 

Perceptron e o NaiveBayes.  

 

 

 

V. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Este trabalho comparou técnicas de extração de 
características de cor, de forma e de textura, bem como a 
combinação entre eles, no contexto de reconhecimento de 
frutas. Os resultados dos experimentos mostraram a influência 
de cada tipo de característica na taxa de classificação correta de 
três diferentes classificadores: Multilayer Perceptron (MLP), 
kNN e Naive Bayes. 

Nota-se que a classificação das frutas baseadas apenas em 
característica de forma, mostraram-se com resultados abaixo de 
50% de acertos em todos os classificadores utilizados. 
Algumas frutas possuem formas semelhantes, por isso que esta 
característica sozinha não é tão precisa (por exemplo, forma da 
laranja e do limão). 

Considerando apenas a característica de cor, os resultados 
foram melhores em comparação com as outras e, considerando 
o valor mais alto obtido pelo classificador NaiveBayes, sendo 
de aproximadamente 61%, relativamente bem acima dos 
demais classificadores. 

A característica de textura, assim como a característica de 
forma, utilizada individualmente, não teve resultados 
satisfatórios, pois a porcentagem de acertos ficou abaixo dos 
50%.  

Com a combinação das características de cor e de forma, os 
resultados para os três classificadores foram acima de 50%. 
Nesse caso, convém salientar que o classificador kNN 
apresentou resultados inferiores em relação aos outros dois. 
Entretanto, no trabalho apresentado por Nishida e outros [11], a 
combinação da forma com outras características de cor 
conseguiu um resultado de classificação de 80%. 

Para a combinação das características de forma e de textura, 
os resultados não são muito bons, no geral, pois apenas o 
classificador Naive Bayes obteve resultados com taxa de acerto 
acima de 50% de acerto. 
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Considerando a combinação das características de cor, de 
forma e de textura, os resultados obtidos foram acima dos 50% 
de acertos para todos os classificadores, sendo que, novamente, 
o classificador kNN obteve os menores valores. O classificador 
MLP obteve os melhores resultados tanto para o caso em que o 
fundo da imagem foi considerado quanto para a utilização das 
imagens sem fundo, alcançando taxas de classificação acima de 
70% de acerto. 

Após a análise dos resultados, pode-se perceber que a 
proposta inicial do trabalho para analisar o efeito da 
combinação das três técnicas de extração de características, 
considerando fundo ou não, foi satisfatória e resulta nas 
melhores taxas de classificação. Ainda, é possível observar as 
diferenças de resultados entre os classificadores utilizados, 
sendo que o kNN em todos os casos se obteve desempenho 
inferior aos classificadores Naive Bayes e MultiLayer 
Perceptron. 

Para possíveis trabalhos futuros, propõe-se a realização de 

uma seleção de características para melhorar a porcentagem de 

acertos e ainda, aplicar essas técnicas em uma quantidade 

maior de imagens de frutas. Adicionalmente, pretende-se 

melhorar as taxas de classificação do kNN por meio da 

utilização de outras medidas de distância, verificando qual é a 

melhor para cada vetor de características. 
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Abstract—The mobile augmented reality applications offer a 

very good resource for tourists and enthusiasts that want to 

explore the historical buildings of a city. Usually those 

applications offer an augmented navigation functionality by GPS 

and sensors, such as magnetometer and accelerometer. However, 

virtual markers positioning suffer some errors when the desired 

location is near, due to the lack of GPS accuracy. The image 

recognition can be very helpful at this point, as the facades of the 

buildings can be detected and visualized in a distinct way. 

Therefore, this paper presents precision and process time tests 

using three algorithms present in OPENCV to detect Historical 

Buildings facades aiming to add this functionality to a mobile 

augmented reality application. The techniques called ORB, 

BRISK and AKAZE were evaluated to detect keypoints and 

calculate the descriptors, and the techniques RANSAC and 

LEAST MEDIANS to calculate the homography matrix. Lastly, a 

keypoints filtering technique was proposed, it eliminates points 

based on pixels colors and decreasing the recognition time. 

Keywords—Mobile Augmented Reality, Keypoints Detectors 

and Descriptors, Time and Precision Evaluation. 

I.  INTRODUÇÃO 

A realidade aumentada está cada vez mais sendo utilizada 
em diversas aplicações como jogos, arquitetura, medicina, 
treinamento militar e formação profissional em diversas áreas 
[1, 2]. Além disso, a evolução e popularização dos dispositivos 
móveis geram oportunidades de trazer essa tecnologia para o 
dia-a-dia das pessoas. 

Unir esta tecnologia ao turismo é uma ideia muito atrativa, 
de modo que permitir a exploração de lugares que se deseja 
visitar, oferecendo uma forma interativa e divertida de realizar 
passeios e viagens turísticas [3]. 

Existem diversas modalidades de realidade aumentada 
voltada ao turismo, sendo mais comuns as que oferecem uma 
navegação aumentada pela posição geográfica dos pontos 
turísticos [4], revelando a direção dos lugares próximos ao 
usuário à medida que este aponta a câmera do seu dispositivo 
móvel para a direção dos lugares. A Fig. 1 mostra um exemplo 
de aplicação que utiliza esta ideia. 

Esse tipo de aplicação, geralmente não oferece, ao mesmo 
tempo, o recurso de reconhecimento da fachada dos lugares 
que estão próximos do usuário, e também possuem problemas 
para mostrar muitos locais na mesma direção, perdendo a 
ênfase do local que o usuário está vendo naquele momento. Por 

fim, quando o usuário está bem próximo do lugar a acurácia 
GPS geralmente é insuficiente fazendo com que o marcador 
virtual fique ligeiramente desalinhado com o prédio, como 
mostra a Fig. 1. 

Com o propósito de melhorar a experiência turística em um 
aplicativo de realidade aumentada móvel, foram realizados 
testes para escolha de algoritmos presentes na biblioteca 
OpenCV [5] com base em seu tempo de processamento e 
precisão no reconhecimento de fachadas de prédios históricos. 
O objetivo é encontrar um bom balanceamento entre precisão e 
tempo de processamento, uma vez que este precisa ser 
executado em dispositivos móveis, que possuem diversas 
configurações e nem sempre têm alto poder de processamento. 

 

Fig. 1. Captura de Tela de uma aplicação de relidade aumentada móvel 
voltada ao turismo. Esta imagem mostra uma falha ao posicionar os 

marcadores virtuais somente com base no GPS e sensores. 

Com o reconhecimento das fachadas de prédios é possível 
melhorar e enriquecer a experiência do usuário que utilize a 
aplicação. Por exemplo, a Fig. 2 mostra uma possibilidade do 
que pode ser feito com o reconhecimento de fachadas 
funcionando no aplicativo móvel. Neste caso a fachada de um 
prédio histórico abandonado (a) (com obra de restauração 
prevista) foi reconhecida utilizando uma imagem de referência 
(b), assim foi possível mostrar como esse prédio ficaria após a 
sua reforma (c). 

O restante do artigo foi organizado em quatro partes. A 
Seção II descreve sucintamente a teoria relacionada com o 
trabalho, dando ênfase nos algoritmos e técnicas utilizadas no 
decorrer do trabalho. A Seção III apresenta a preparação e 
organização dos testes de desempenho realizados nos 
algoritmos presentes no OpenCV. A Seção IV apresenta os 
resultados obtidos. Por fim, a Seção V apresenta as conclusões 
do trabalho. 
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(a) (b) (c) 

Fig. 2. Resumo ilustrativo de uma funcionalidade para aplicação em realidade aumentada móvel voltada ao turismo. (a) mostra a foto de um prédio histórico 

abandonado. (b) mostra a imagem de referência utilizada pelos algoritmos de reconhecimendo. Após o reconhecimento da fachada e de extrair os parâmetros de 
posicionamento a imagem (c) mostra a fachada do prédio reformada (imagem sobreposta na imagem da cena).  

 

II. TEORIA RELACIONADA 

Esta seção descreve a teoria relacionada com este trabalho. 
São apresentados os conceitos e algoritmos utilizados. 

A. Realidade Aumentada Móvel 

Realidade aumentada é uma técnica utilizada para aumentar 
os sentidos do ser humano, seja adicionando ou completando o 
mundo real com conteúdo digital, usando computadores [6]. 
Azuma et al. [7] definem a Realidade Aumentada como um 
sistema que: combina elementos virtuais com o ambiente real, 
é interativa e em tempo real; e registra ou alinha objetos reais e 
virtuais em uma única cena, dando a impressão que os objetos 
virtuais de fato estão no ambiente real. 

Na realidade aumentada móvel a cena do mundo real é 
capturada pela câmera de um dispositivo móvel e é associada a 
uma camada de conteúdo virtual que é apresentado na tela do 
próprio dispositivo. Como a captura da cena real e a 
apresentação ao usuário estão no mesmo dispositivo, o usuário 
tem a sensação de enxergar através de uma lente mágica, uma 
vez que elementos ou informações que não estavam na cena 
real, agora podem ser vistas e aumentadas através da tela do 
dispositivo móvel. 

Um cenário comum de aplicações de realidade aumentada é 
apresentado na Fig. 3. O sistema de rastreamento extrai 
informações da imagem (ou de sensores) do mundo real, de 
modo que seja possível alinhar a câmera do mundo virtual com 
a do mundo real. Assim, o sistema gráfico pode desenhar 
(rasterizar) objetos virtuais com a mesma perspectiva do 
mundo real. A fase de registro é o momento que as 
informações do mundo real são combinadas com informações 
virtuais. No final essa combinação é apresentada ao usuário. 

Atualmente o aplicativo de realidade aumentada móvel 
utilizado neste trabalho possui um sistema de rastreamento que 
opera através da leitura de sensores, como GPS, magnetômetro 
e acelerômetro. O objetivo é adicionar o reconhecimento de 
imagem (fachadas dos prédios históricos) neste sistema de 
rastreamento. 

Foram realizados testes para decidir quais algoritmos 
utilizar em cada etapa do sistema de rastreamento de imagem. 
Foram testados algoritmos de detecção e casamento de pontos 
de interesse entre uma imagem de referência e a imagem da 

cena. Assim como, algoritmos que calculam a matriz 
homográfica a partir dos pares de pontos encontrados na etapa 
anterior. A matriz homográfica são os parâmetros da câmera 
real, assim, a partir dela é possível calcular a posição de 
elementos virtuais na cena real. 

 

Fig. 3. Cenário típico de aplicações de realidade aumentada. 

B. Detectores e Descritores de Pontos de Interesse 

Alguns algoritmos podem ser utilizados para encontrar 
pontos de interesse em duas imagens (referência e cena), de tal 
forma que seja possível encontrar um conjunto de pares de 
pontos que coincidem nas duas imagens, realizando assim a 
detecção da imagem de referência na cena. 

Atualmente existe uma quantidade expressiva de 
algoritmos que realizam esta tarefa [8]. Entretanto, essa 
quantidade expressiva gera dificuldades na escolha do melhor 
algoritmo para utilização. Assim, este artigo realiza um teste 
com três desses algoritmos que têm implementações prontas na 
biblioteca de visão computacional OpenCV. São eles ORB [9], 
AKAZE [10] e o BRISK [11]. Os três algoritmos utilizam 
descritores binárias para realizar a correspondência. 

O ORB é uma combinação duas outras técnicas: o 
FAST[12] (um detector rápido de pontos de interesse) e o 
BRIEF[13] que computa descritores (características) de pixels 
na imagem através de testes binários simples, e realiza um teste 
para tornar o BRIEF invariante à rotação. Segundo as 
comparações feitas por Rublee et al. [9] com outras técnicas 
conhecidas (como o SIFT e o SURF) o ORB é duas vezes mais 
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rápido que o SIFT, uma vez que o SIFT demanda alto custo 
computacional, principalmente em sistemas de tempo real. Ele 
também é uma ordem de magnitude mais rápido que o SURF. 

O BRISK é outra técnica de detecção e descrição de pontos 
de interesse em imagens baseado no FAST e no BRIEF. O 
algoritmo usa vários segmentos para uma detecção mais coesa 
em relação a escala. Também é uma ordem de magnitude mais 
rápido que o SURF e surgiu da mesma necessidade de reduzir 
o tempo computacional do SIFT e do SURF, porém tentando 
manter o mesmo nível de precisão. 

O AKAZE, como os anteriormente citados, possui 
computação mais rápida do que os conhecidos SURF e SIFT e 
também é mais rápido que seu predecessor KAZE, além de ter 
melhor desempenho do que o ORB e o BRISK. Utilizando o 
FED - Fast Explicit Diffusion – consegue melhorar a detecção 
de características num espaço de escala não linear. 

C. Transformação Homográfica 

A transformação homográfica é um tipo de transformação 
que permite aplicar perspectiva em objetos. Geralmente esta 
pode ser utilizada para transformar um plano tridimensional 
para ser visto por outro ângulo através de uma projeção 
perspectiva. A transformação homográfica em computadores 
geralmente é calculada a partir de uma matriz 𝐻, tal que ao 
multiplicar a matriz de pontos 𝑥 de um objeto com a matriz 𝐻, 
temos a matriz de pontos do objeto transformado 𝑥’ de acordo 
com a função equação (1) [14]. 

𝑥′ =  𝐻𝑥 (1) 

A matriz 𝐻 apresenta oito graus de liberdade que 
representam os números de parâmetros que podem variar de 
forma independente, dando a esta transformação a 
possibilidade de realizar transformações em projeções 
perspectivas. 

Atualmente a biblioteca OpenCV possui dois métodos 
robustos para calcular a matriz homográfica entre uma imagem 
de referência e sua correspondência na imagem da cena. Os 
métodos são o RANSAC [15] e o Least Medians (LMEDS). 

O RANSAC [15] é um método iterativo que pode estimar 
parâmetros com alto grau de acurácia, ele seleciona amostras 
onde estas são classificadas como "inlier" e "outlier" e 
computa a homografia. Ele necessita de dois parâmetros a 
serem configurados: um limiar para classificar as amostras e 
também determinar o número de iterações que o algoritmo 
deve rodar, se o número é limitado a solução final pode não ser 
a solução ótima. 

O LMEDS [16] é uma abordagem que surgiu a partir da 
tentativa de melhorar a técnica clássica já existente de mínimos 
quadrados, que visa minimizar os valores dos erros. Ela 
funciona muito bem quando há menos de 50% de "outliers" 
(falsos emparelhamentos) encontrados. 

Uma vantagem do LMEDS sobre o RANSAC é que este 
não precisa estimar um limiar ou determinar o número de 
iterações, a desvantagem é que ele não é capaz de lidar com 
situações em que os "outliers" correspondem a mais da metade 
dos dados [14]. 

D. Árvores de Decisão 

É um algoritmo muito utilizado para classificação e 
regressão, que utiliza uma estrutura de árvore formada por 
vários testes baseados nos atributos dos dados de entrada, onde 
o resultado de cada teste define qual será o próximo nó 
descendente [17]. Cada nó da árvore corresponde a um teste de 
uma das propriedades e os galhos dos nós são rotulados com 
possíveis valores dos resultados de cada teste. Cada nó folha da 
árvore é associado a uma possível classe. 

Por meio desse método é possível resolver problemas com 
várias entradas e pode-se aumentar a confiabilidade dos 
modelos através de testes estatísticos. A árvore de decisão pode 
sofrer de overfitting quando não se utiliza uma estratégia 
adequada de podagem. 

A velocidade de classificação da árvore de decisão é 
𝑂(𝑙𝑜𝑔(𝑛)), que geralmente depende da altura da árvore e 
quantidade de filhos por nó. Quando se utiliza um valor de 
altura máxima para a árvore essa complexidade tornasse 
constante limitada a essa altura máxima. 

E. Operações Morfológicas 

Transformações morfológicas são operações simples 
baseadas no formato de uma imagem. São operações 
normalmente realizadas em imagens binárias, e precisam de 
duas entradas, a imagem original e um Elemento Estruturante 
(EE), que decide a natureza da operação realizada [18]. Dois 
operadores morfológicos básicos são a Erosão e Dilatação. 

A erosão é baseada em diminuir os limites de um objeto na 
cena. O EE passa por todos os pixels da imagem, e um pixel só 
vai ser considerando como 1 se todos os pixels baseados no EE 
forem 1, senão sofre erosão, passando a ser 0. 

A dilatação faz o oposto da erosão, enquanto o EE passa 
pelos pixels da imagem, compara o pixel com o EE, e todos os 
elementos que não são 1 no EE passam a ser 1 na imagem. 

As operações morfológicas utilizadas neste trabalho são as 
de abertura e fechamento. A operação de abertura é a 
realização da operação de erosão seguida de dilatação. 
Geralmente suaviza o contorno de um objeto e elimina as 
saliências mais finas. A operação de fechamento é a operação 
de dilatação seguida de erosão, e funde as descontinuidades, 
preenchendo as lacunas e fechando pequenos buracos. 

III. PREPARAÇÃO E ORGRANIZAÇÃO DOS TESTES 

A Fig. 4 mostra uma visão geral da estratégia adotada neste 
artigo para realizar a sobreposição de imagens no local das 
fachadas de prédios históricos. Como este estudo é voltado 
para utilização em um sistema de Realidade Aumentada Móvel 
foi considerado nos testes que o prédio que deve ser detectado 
na imagem é escolhido com base na posição geográfica do 
usuário e a direção para onde este aponta a câmera do 
dispositivo móvel. Os sensores disponíveis nos dispositivos 
móveis, como GPS, magnetômetro, acelerômetro e giroscópio, 
são utilizados para este propósito. 

O reconhecimento do local é feito a partir da localização do 
usuário (latitude e longitude), verificando a direção na qual o 
usuário aponta sua câmera (através de sensores de posição e 
movimento), e escolhendo o local mais próximo para onde o 
usuário está apontando sua câmera. Os locais devem estar 
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previamente cadastrados com suas respectivas coordenadas 
geográficas. 

 

Fig. 4. Fluxo de uma aplicação de realidade aumentada móvel (baseada em 

localização) com a funcionalidade de detecção de fachadas e sobreposição de 

uma imagem desejada. 

Depois que o sistema identifica qual o prédio que deve ser 
localizado na imagem, inicia-se etapa de detecção da fachada 
do prédio na imagem capturada pela câmera do dispositivo 
móvel (imagem da cena).  

Para tal, utiliza-se o algoritmo de detecção e 
correspondência de características. Neste artigo, foram 
avaliados três algoritmos com descritores binários presentes na 
biblioteca OpenCV. São eles: ORB, BRISK e AKAZE. A 
correspondência de pontos de interesse é realizado com um 
algoritmo de força bruta utilizando a distância de Hamming 
[19] entre os descritores binários. 

Após encontrar um conjunto de pares de características, 
foram testados dois algoritmos para calcular a matriz 
homográfica: o RANSAC e o LMEDS. As implementações dos 
dois algoritmos também estão presente na biblioteca OpenCV. 

A Fig. 5 mostra a sequência de operações para a realização 
dos testes. As imagens da cena e referência primeiramente são 
escaladas em seu maior tamanho (altura ou largura). Em 
seguida são aplicados os algoritmos para detecção da imagem 
de referência na cena e obtenção da matriz homográfica. As 
setas tracejadas mostram o que foi variado para comparação 
nos testes. 

Os testes foram realizados medindo o tempo e a precisão 
(medido de acordo com o resultado do registro) de cada uma 
dessas técnicas. A Fig. 6 mostra um exemplo de falha no 
cálculo da matriz homográfica e consecutivamente falha de 
registro na cena. 

Após a verificação da melhor configuração entre tempo e 
precisão, foi realizada uma proposta de melhoria do tempo de 
execução. Foi utilizada a técnica árvore de decisão para decidir 
a cada pixel (com cores em HSV) se esse pixel pertence ou não 
ao prédio de interesse. Essa estratégia foi adotada para 
minimizar os cálculos necessários para encontrar os descritores 
de cada ponto interesse e para realizar a correspondência entre 
os pontos de interesse da cena e da imagem de busca (treino). 

Em outras palavras, a árvore de decisão filtra os pontos (com 
base na cor) que não pertencem ao prédio, evitando que os 
cálculos seguintes sejam realizados para esses pontos. 

 

Fig. 5. Sequência de operações realizadas na detecção de fachadas. As setas 
tracejadas mostras os valores que foram avaliados no teste. 

 

Fig. 6. Exemplo de falha no processo de obteção dos parâmetros da camêra do 

usuário. Este critério de falha foi utilizado nos testes de precisão. 

A. Ambiente de Teste 

O notebook utilizado para executar os testes foi um 
Notebook Inspiron 14’ 2640, Intel Core i5, 6GB de RAM 
DDR3 com o sistema operacional Ubuntu 14.04.4 LTS. A 
linguagem utilizada foi o Python 2.7.6, pois sua sintaxe é de 
fácil entendimento além de ser alto nível o que implica na fácil 
compreensão e execução dos scripts criados, facilitando a 
elaboração dos testes. 

As bibliotecas usadas foram MatPlotLib 1.5.1, Scipy 
0.13.3, NumPy 1.11.0 e o OPENCV 3.1.0 que são utilizadas 
para executar os algoritmos de visão computacional referentes 
aos testes. 

B. Obtenção da Base de Imagens 

Para a obtenção das imagens utilizadas nos experimentos, 
foram utilizados os seguintes dispositivos móveis: MOTO G, 
Segunda geração, Android Versão 6.0, câmera de oito (8) 
megapixels, resolução máxima de 3264 x 2448 pixels, com 
ângulo de abertura F2; MOTO E segunda geração, Android 
versão 5.1, câmera de cinco (5) megapixels, resolução máxima 
para imagens de 2592x1944 pixels; e um Samsung Galaxy Tab 
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terceira geração, Android versão 4.4.2, câmera de 3.15 
megapixels com resolução máxima para imagens de 
2048x1536 pixels. 

As imagens obtidas para os experimentos são chamadas de 
imagens de cena, devido ao seu propósito de utilização em 
aplicações de realidade aumentada móvel. Essas imagens 
possuem fachadas dos monumentos históricos do Estado do 
Pará, para este teste, a igreja da Sé, palacete Faciola e IHGP 
(Instituto Histórico e Geográfico do Pará). As fotos foram 
capturadas durante a manhã, tarde e fim da tarde. 

IV. RESULTADOS 

Esta seção mostra os resultados dos testes baseados na 
resolução das imagens (600, 800, 1000 e 1200), nos algoritmos 
de detecção dos pontos de interesse (ORB, BRISK e AKAZE) 
e no cálculo das homografias (RANSAC e LMEDS), assim 
como a proposta de melhoria do tempo de processamento. 

A. Teste Inicial com os Algoritmos do OpenCV 

Este teste utilizou 124 imagens de três fachadas em 
condições de iluminação variada (muito ensolarado, 
iluminação normal, e baixa iluminação) e diferentes posições 
de captura, objetivando medir o tempo de processamento e a 
precisão dos algoritmos presentes no OpenCV. 

A Fig. 7 mostra os gráficos da comparação de tempo e 
precisão entre os algoritmos ORB, BRISK e AKAZE, 
utilizando RANSAC ou LMEDS e variando o tamanho da 
imagem. Vale ressaltar que a imagem foi escalada durante a 
execução do algoritmo e o tempo de escala foi considerado nos 
testes. As imagens tinham em média 2500 pixels de largura por 
1400 de altura antes da operação de escala. 

O algoritmo AKAZE combinado com o RANSAC teve em 
média uma melhor precisão que o BRISK e o ORB. O ORB 
teve um tempo de execução bem menor que os demais 
algoritmos, entretanto sua precisão foi significativamente 

menor. O BRISK teve uma precisão semelhante ao AKAZE, 
mas teve um tempo de execução bem maior. 

Dessa forma a combinação de algoritmos AKAZE e 
RANSAC teve o melhor desempenho em tempo e precisão. O 
tamanho de imagem que teve a maior precisão foi 1000 (no 
maior lado), como o tempo cresceu de forma linear, foi 
escolhido o tamanho 800 que apresenta um balanceamento 
entre precisão e tempo de execução. 

B. Teste de Melhoria do Tempo de Processamento 

Foi realizado um teste para melhorar o tempo de 
processamento para detectar a fachada dos prédios. Essa 
melhoria proposta tem como base o fato de que quanto mais 
pontos de interesse são gerados pelo algoritmo, mais tempo é 
necessário para computar os descritores de cada ponto, assim 
como, para realizar a correspondência entre os pontos de 
interesse semelhantes. 

Sendo assim, foi elaborada uma estratégia que filtrar os 
pontos de interesse detectados na cena que não possuem as 
cores do prédio que se pretende detectar. Por exemplo, de 
forma ideal os pontos detectados nas folhas das árvores 
presentes na imagem (pixels majoritariamente verde escuro) 
são descartados se a fachada do prédio não tiver cores verdes. 

Para realizar a tarefa de filtragem de pontos de interesse 
deve-se utilizar um algoritmo que classifique de forma rápida 
cada pixel da imagem. Assim, foi utilizada a técnica de 
aprendizado de máquina árvore de decisão. Esta técnica possui 
tempo de predição logarítmico ou até constante dependendo da 
altura da árvore. 

Para realizar os testes foram treinadas três árvores de 
decisão, uma para cada fachada dos três prédios do treino. Para 
o treino foram selecionadas sete imagens de cada prédio e foi 
criada uma máscara (imagem preto e branco) marcando os 
pixels que pertencem ou não aos prédios de interesse. O 

 

Fig. 7. Gráficos dos testes de tempo e precisão mostrando todos os valores e algoritmos utilizados. 
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parâmetro variado no algoritmo de treinamento da árvore foi a 
altura máxima da árvore. Foram escolhidas árvores de altura 
20, 25 e 25 (uma para cada prédio) por gerarem uma f-measure 
em torno de 0.75. 

A fim de melhorar a precisão do reconhecimento das 
árvores foram aplicadas operações morfológicas nas matrizes 
booleanas resultantes da classificação realizada pela árvore de 
decisão. Primeiramente foi aplicada abertura, para eliminar 
outliers reconhecidos como falso positivo. Em seguida foram 
aplicadas operações de fechamento para preencher possíveis 
áreas de falso negativo. O número de vezes que cada operação 
foi realizada foi escolhido pelo maior f-measure gerado. 

Para não comprometer a precisão dos algoritmos de 
detecção, foram realizadas algumas operações de dilatação ao 
final do processo. A dilatação foi aplicada até que o recall (taxa 
verdadeiro positivo dividido pelo conjunto de todos os 
verdadeiros) ficasse acima de 0.9, garantindo que o filtro não 
descarte muitos pixels localizados na fachada do prédio de 
interesse. 

Após o treinamento das árvores e escolha da quantidade de 
operações morfológicas realizadas, foi realizado o mesmo teste 
de tempo e precisão (número de acertos dividido pelo número 
de imagens testadas) com o AKAZE, RANSAC e escala de 
800 utilizando ou não o filtro de pontos de interesse. A Tabela I 
mostra os resultados obtidos com a filtragem proposta neste 
trabalho. 

TABELA I.   TEMPO DE PROCESSAMENTO E PRESIÇÃO SEM E COM A UTILIZAÇÃO 

DO FILTRO DE PONTOS DE INTERESSE PROPOSTO NESTE TRABALHO. 

 Sem filtro Com filtro 

Tempo 5.5 ± 1.8𝑠 4.6 ± 1.7𝑠 

Precisão 0.76 0.76 

A partir desses resultados foi observado que o filtro 
realizado nos pontos de interesse detectados pelo algoritmo 
AKAZE diminuíram o tempo de processamento da tarefa de 
registro sem impactos significativos na precisão da tarefa. 
Assim, neste artigo foram selecionadas as técnicas, por meio de 
experimentos, a serem utilizadas em um aplicativo de 
Realidade Aumentada Móvel. 

V. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Este trabalho apresentou testes de tempo de processamento 
e precisão de algoritmos utilizados para detecção de fachadas 
de prédios históricos. Os algoritmos avaliados estão 
disponíveis na biblioteca OpenCV. Os testes tiveram por 
objetivo escolher um conjunto de técnicas e parâmetros para 
utilização em uma aplicação de realidade aumentada móvel. 

Os resultados dos testes mostraram que utilizando os 
parâmetros padrões da biblioteca OpenCV, a técnica AKAZE 
combinada com o RANSAC tiveram um melhor custo 
benefício em relação ao tempo e precisão de reconhecimento.  

Uma melhoria proposta foi apresentada para reduzir o 
tempo computacional do processo de reconhecimento e 
registro. Esta proposta utilizou as cores dos pixels detectados 
pelo algoritmo AKAZE e elimina a maioria dos pixels que 

possuem cores que não estão presentes na fachada do prédio. 
De forma os pontos de interesse que passam para a próxima 
etapa são mais significativos, diminuindo o tempo para 
computar os descritores dos pontos e realizar a correspondência 
de pontos. 

Como trabalhos futuros, será implementada esta 
funcionalidade na aplicação de realidade aumentada móvel, e 
será avaliado o mesmo algoritmo com uma sequência de 
imagem. Será avaliado o tempo e a latência da aplicação em 
diferentes configurações de dispositivos móveis. Caso a 
latência ainda seja alta serão realizadas mais tentativas de 
diminuir o tempo computacional sem alterar a precisão 
significativamente. 
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ABSTRACT 

 
The precise and fast post mortem person identification is a 

legal obligation. In general, biometric features such as 

fingerprint and face can be used for this purpose. However, 

due to the fast decomposition of the soft human body 

tissues, there are many cases in which skeleton-based post 

mortem person identification is the unique alternative. The 

distinctiveness of the frontal sinus structure has stimulated 

researchers to propose methods for human identification 

based on this skeleton-based biometric trait. This paper 

presents a automatic method for frontal sinus recognition 

using Computed Tomography (CT) images. This method 

was assessed on a dataset of 310 CT images and obtained 

10.92% of equal error rate (EER). This result corroborates 

that the frontal sinus can play an important role in post 

mortem person identification and shows that it is possible to 

develop automatic computer systems to aid the Forensic 

Medicine experts in this task. 

 

Index Terms— Biometrics, Post Mortem Person 

Identification, Frontal Sinus, Computed Tomography, 

Forensic Medicine. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A identificação biométrica de pessoas refere-se ao uso de 

características físicas ou comportamentais com o objetivo de 

determinar a identidade de indivíduos. Para serem usadas 

como identificadores biométricos, tais características devem 

apresentar algumas propriedades, como por exemplo: 

universalidade, unicidade, permanência e aceitabilidade [1]. 

Para a identificação post-mortem, muitas vezes a 

maioria das características biométricas (como impressão 

digital, íris, veias das mãos, face, orelhas e retina) não pode 

ser utilizada devido ao fato da rápida decomposição dos 

tecidos moles do corpo humano. Para este propósito 

específico, partes do esqueleto humano, como dentes, tórax, 

vértebras e cavidades dos ossos são mais apropriadas. 

Na Medicina Forense, algumas pesquisas foram 

conduzidas com o objetivo de investigar a possibilidade do 

uso dos seios frontais para a identificação humana. 

Investigações prévias estabeleceram que os altos 

padrões radiográficos dos seios frontais são únicos para cada 

indivíduo [2, 3, 4, 5]. 

A possibilidade de identificação de pessoas falecidas 

pela comparação de suas radiografias dos seios frontais foi 

inicialmente proposta por Schuller [4], em 1943. 

Nos últimos anos, alguns estudos foram realizados para 

a identificação humana e para a determinação de gênero por 

meio da análise de medidas dos seios frontais obtidas de 

filmes de raios-X, como os trabalhos realizados por Kirk [5], 

que conduziu um estudo retrospectivo de 39 casos para a 

identificação do esqueleto usando a região dos seios frontais, 

e o trabalho realizado por Belaldavar et al. [6] , que concluiu 

que a área, altura e comprimento dos seios frontais são, em 

média, maiores em homens do que em mulheres.   

Em relação a imagens de tomografia computadorizada 

(TC), existem poucos estudos na literatura que abordam o 

uso dos seios frontais para a identificação humana tendo esta 

modalidade de imagem como fonte para a aquisição das 

características biométricas. Alguns exemplos são os 

trabalhos de Uthman et al. [7] e Carvalho ei al. [8], que 

conduziram experimentos focados na identificação e 

definição de gênero utilizando imagens de TC e estruturas 

dos seios paranasais (seios frontais e outras estruturas 

cranianas). 

Imagens de TC permitem a segmentação e 

reconhecimento dos seios frontais de maneira mais fácil e 

precisa quando comparadas a imagens de raios-X devido ao 

melhor contraste fornecido pela tecnologia de TC. Outra 

vantagem no uso de TC ao invés de raios-X é que exames de 

TC produzem sequências de imagens da região de interesse. 

Outro ponto a ser destacado é que, em geral, os 

métodos propostos na literatura para a segmentação dos 

seios frontais são manuais ou semiautomáticos [9,10]. 

O objetivo deste trabalho foi propor e desenvolver um 

método totalmente automático de reconhecimento dos seios 

frontais utilizando imagens de tomografia computadorizada 

e descritores de região, para utilização na Medicina Forense 

para identificação post-mortem de pessoas. 
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2. SEIOS FRONTAIS 

 

Os seios frontais consistem em um par de cavidades 

irregularmente localizadas no osso frontal do crânio, que se 

comunica com a foça nasal via infundibulum [2]. 

O desenvolvimento embriológico dos seios frontais 

acontece de uma célula etmoidal, e não pode ser visualizado 

no nascimento. Ele tem inicio durante o segundo ano de 

vida, atingindo o tamanho máximo por volta dos vinte anos. 

Como os seios frontais permanecem inalterados mesmo após 

a morte [2,3], eles são muito apropriados para a 

identificação post-mortem. 

A Figura 1 exibe uma imagem de raios-X (esquerda) e 

uma imagem de TC (direita) de dois indivíduos distintos, 

com seus seios frontais indicados por retângulos. Pode ser 

observado que a imagem de TC permite uma melhor análise 

das estruturas dos seios frontais, quando comparada a 

imagem de raios-X.        

 

 
(a)                                     (b) 

Figura 1. (a) Imagem de raios-X; (b) Imagem de tomografia 

computadorizada. Os seios frontais estão destacados pelos 

retângulos em ambas as imagens. 

 

3. MATERIAS E MÉTODOS 

 

Esta seção apresenta o método proposto para o 

reconhecimento automático de indivíduos utilizando 

características regionais dos seios frontais obtidas a partir de 

imagens de tomografia computadorizada. A base de dados 

utilizada também está descrita nesta seção. 

 

3.1 Base de Dados de Imagens de TC dos Seios Frontais 

  

A base de dados de imagens de TC dos seios frontais 

utilizada neste trabalho é composta por 310 imagens, obtidas 

de dois exames de tomografia computadorizada de 31 

indivíduos, com idades acima dos 20 anos, provenientes dos 

arquivos do Hospital Estadual de Bauru, no Estado de São 

Paulo. Cada exame de TC é composto por uma sequência de 

cinco imagens. As Figuras 2 (a)-(c) mostram sequências de 

cinco imagens de três exames de TC da base de dados. 

     
(a)                       (b)                           (c) 

Figura 2. Amostras de imagens de TC dos seios frontais da 

base de dados utilizada neste trabalho. Cada coluna representa a 

sequência de cinco imagens que compõem o mesmo exame. 

 

3.2 Método Proposto 

 

O objetivo deste trabalho foi propor e desenvolver um 

método totalmente automático de identificação biométrica 

de pessoas, que utiliza características dos seios frontais 

obtidas de imagens de tomografia computadorizada. 

O método é composto por três etapas: segmentação dos 

seios frontais, extração de características e casamento. 

 

3.2.1 Segmentação dos Seios Frontais 

  

A segmentação dos seios frontais é realizada de forma 

totalmente automática, utilizando-se a técnica de 

limiarização, sendo o valor do limiar encontrado 

automaticamente a partir dos histogramas de tons das 

imagens de TC. 

A Figura 3 mostra exemplos de segmentações obtidas 

automaticamente pelo método proposto, e a Figura 4 

apresenta o diagrama esquemático do processo de 

segmentação automática dos seios frontais. 
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  (a) 

 
       (b) 

 
  (c) 

Figura 3. Exemplos de segmentações automáticas dos hemisférios 

dos seios frontais. 

 

Figura 4. Diagrama da Segmentação Automática dos Seios 

Frontais realizada para o método proposto. 

 

3.2.2 Extração de Características dos Seios Frontais 

 

A extração de características dos seios frontais é realizada 

utilizando imagens binarizadas resultantes da segmentação 

destas estruturas em imagens de TC. 

As características dos seios frontais são definidas 

como: a área dos seios frontais segmentados, o perímetro da 

borda dos seios frontais segmentados e a máxima distância 

entre dois pontos pertencentes a borda dos seios frontais 

segmentados. É importante destacar que estas medidas são 

obtidas para dois hemisférios. Assim, os descritores de 

características dos seios frontais são compostos pela área, 

pelo perímetro e pela máxima distância dos dois hemisférios 

(esquerdo e direito), para todas as imagens obtidas no exame 

de TC (no nosso caso, 5 imagens), totalizando 30 

características que foram normalizadas pela largura total do 

crânio (medida esta obtida na etapa de segmentação).  

A Figura 5 ilustra as características dos seios frontais 

que compõem os descritores no método proposto. A área dos 

seios frontais é estimada pela contagem de pixels brancos 

para cada um dos hemisférios, como pode ser observado na 

Figura 5 (a). O perímetro dos seios frontais é estimado pela 

contagem de pixels brancos pertencentes aos contornos 

destas estruturas, calculados pela aplicação de um operador 

de detecção de contorno como pode ser observado na Figura 

5 (b). Finalmente, as máximas distâncias de cada hemisfério 

são calculadas como as máximas distâncias entre dois 

pontos da borda dos seios frontais, como pode ser observado 

na Figura 5 (c). 

A Figura 6 ilustra a composição dos descritores de 

características dos seios frontais.  

 

 
    (a)                                (b)                             (c) 

Figura 5. (a) Área dos seios frontais (número de pixels brancos); 

(b) Perímetro dos seios frontais (número de pixels brancos 

pertencentes a borda); (c) Máxima distância dos seios frontais 

(máxima distância de quaisquer dois pontos das bordas de cada 

hemisfério).  

 

 
Figura 6. Representação dos descritores de características 

propostos pelo método. 

 

3.2.3 Casamento (Matching) 

 

No casamento, os descritores de características dos seios 

frontais obtidos de imagens de TC segmentadas foram 

comparados utilizando a Distância Euclidiana, de acordo 

com a Equação 1.   

 

                                                     
  

          (1)                       

onde  k é o tamanho do descritor de características. 

 

4. AVALIAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO 

 

Com o objetivo de avaliar o desempenho do método 

proposto, utilizando descritores de região dos seios frontais 

obtidos de imagens de tomografia computadorizada, a base 

de dados de imagens de TC foi segmentada de duas 

maneiras distintas, uma totalmente automática pelo método 

proposto e outra totalmente manual.  
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4.1. Segmentação dos Seios Frontais 

 

Foram conduzidas duas segmentações distintas para a 

avaliação do método proposto: uma totalmente automática e 

uma totalmente manual. 

Na primeira, técnicas de processamento de imagens 

foram aplicadas com o objetivo de definir regiões de 

interesse referentes aos seios frontais. É importante destacar 

que esta segmentação apresenta desafios, visto que abaixo 

dos seios frontais, em imagens de TC, dificilmente encontra-

se regularidade mesmo para imagens de TC.  

Para efeito de comparação, foram realizadas 

segmentações manuais das imagens dos seios frontais, 

utilizando-se o aplicativo ImageJ [11], com a supervisão de 

um especialista na área de radiologia e cirurgia de cabeça e 

pescoço. A base segmentada manualmente foi considerada o 

Conjunto Verdade (Ground Truth). 

 

4.2 Protocolo 

 

Após a extração de características e composição dos 

descritores de características, as pontuações obtidas com 

casamentos genuínos e impostores foram calculadas pela 

comparação destes descritores, da seguinte forma: 

 Comparações genuínas: descritores de características 

dos seios frontais de mesmos indivíduos mas exames 

distintos foram comparados utilizando a Distância 

Euclidiana (Equação 1); 

 Comparações Impostoras: descritores de características 

dos seios frontais de indivíduos distintos foram 

comparados para toda a base de dados utilizando a 

Distância Euclidiana (Equação 1). 

Após a obtenção das pontuações, as respectivas 

distribuições de pontuações de genuínos e impostores foram 

calculadas, assim como as curvas ROC (Receiver Operating 

Charactersitics). 
 

5. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

A avaliação do método proposto de reconhecimento 

automático de pessoas baseado em imagens de TC foi 

conduzida, inicialmente, pela análise dos descritores de 

características propostos, compostos pelas medidas de área, 

perímetro e máxima distância. 

     Em seguida, a avaliação de cada medida componente do 

descritor de características foi realizada, com o objetivo de 

melhorar os resultados e buscar as medidas mais 

discriminantes para as estruturas utilizadas. 

O valor de Equal Error Rate (EER), resultado de cada 

caso estudado, refere-se ao valor de limiar para o qual as 

taxas de falsa aceitação e de falsa rejeição são iguais. 

Os melhores resultados obtidos foram os que utilizaram 

duas das três medidas dos seios frontais para a composição 

dos descritores de características: o perímetro e a máxima 

distância. O valor mais baixo de EER, para a segmentação 

automática dos seios frontais foi de 10,92%, e para a 

segmentação manual, o valor mais baixo de EER obtido foi 

de 7,43%. 

A Figura 7 ilustra as distribuições das pontuações dos 

casamentos genuínos e impostores utilizando o perímetro e a 

máxima distância para composição dos descritores de 

características, utilizando a segmentação automática da base 

de dados. Já a Figura 8 ilustra as distribuições das 

pontuações dos casamentos genuínos e impostores com a 

mesma seleção de características para os descritores, mas 

com segmentação manual da base de dados. 

O descritor de características completo, composto pelas 

medidas de área, perímetro e máxima distância, apresentou 

valor de EER igual a 11,30% para a segmentação automática 

dos seios frontais, enquanto que para a base segmentada 

manualmente, a utilização deste descritor apresentou valor 

de EER igual a 9,04%. As Figuras 9 e 10 apresentam, 

respectivamente, as distribuições das pontuações dos 

casamentos genuínos e impostores para as segmentações 

automática e manual da base de dados, utilizando três 

características (área, perímetro e máxima distância).  

A Figura 11 apresenta as curvas ROC para todos os 

casos experimentais abordados. 

 

  

 
Figura 7. Distribuições de pontuações de casamentos genuínos e 

impostores para descritores com as melhores características 

(abordagem de segmentação automática). 
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Figura 8. Distribuições das pontuações de casamentos genuínos e 

impostores para descritores com as melhores características 

(abordagem de segmentação manual). 

 

 

 
Figura 9. Distribuições das pontuações de casamentos genuínos e 

impostores para descritores completos (abordagem de segmentação 

automática). 

 
Figura 10. Distribuições das pontuações de casamentos genuínos e 

impostores para descritores completos (abordagem de segmentação 

manual). 

 

  

 
Figura 11. Curvas ROC para os experimentos realizados. 

 

6. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
 

     O método proposto para o reconhecimento humano 

utilizando os seios frontais como características biométricas 

prova que mesmo com a utilização da segmentação 

automática das imagens de TC (que apresentam erros 

relacionados a aproximações), pode-se obter bons 

resultados, próximos dos obtidos com a segmentação 

manual da base.  
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Ainda, com estes resultados de EER, pode ser 

observado que com a seleção das melhores características, 

obteve-se o melhor resultado para o método, ainda com 

valores próximos para ambas as segmentações, garantindo o 

correto cálculo dos descritores de características. 

Os resultados de EER foram satisfatórios para a 

utilização de descritores de região dos seios frontais, 

descritores estes de fácil e acessível cálculo, sem a 

necessidade de alto poder computacional ou complexidade 

envolvida para sua obtenção. 

O método proposto para o reconhecimento automático 

de indivíduos utilizando características obtidas de imagens 

de tomografia computadorizada dos seios frontais 

apresentou o melhor resultado de EER (10,92%) utilizando 

duas características dos seios frontais para a composição dos 

descritores de características: o perímetro e a máxima 

distância, com segmentação automática da base de dados. 

Para a base segmentada manualmente, e mesmos descritores 

de características, o melhor valor de EER foi de 7,43%. 

Com a utilização dos descritores de características 

completos, compostos por área, perímetro e máxima 

distância dos seios frontais, os valores de EER foram de 

11,30% para a base segmentada automaticamente e 9,04% 

para a base segmentada manualmente.  

Assim, constata-se a qualidade das imagens de 

tomografia computadorizada que, além de tornarem o 

processo de segmentação automática mais fácil, apresentam 

a sequência de imagens para composição dos descritores de 

características, tornando-os mais robustos por carregarem  

mais informações acerca das estruturas a serem avaliadas. 

Ainda, a utilização de imagens de TC é indispensável 

para avaliação clínica de doenças sinu-nasais e cirurgia da 

cabeça e pescoço, caracterizando uma ferramenta importante 

no diagnóstico e tratamento de doenças paranasais, dado 

baixo custo de aquisição e fácil armazenamento [12,13]. 

Conclui-se, portanto, que o reconhecimento baseado em 

características dos seios frontais adquiridas de tomografias 

computadorizadas é viável e factível, tornando-se uma 

importante alternativa para a identificação post-mortem em 

aplicações forenses, como desastres de aviões ou tragédias 

em massa. 
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An Efficient Refocus Method Based on Focus Stack
and Average Filter for Mobile Applications
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Abstract—In this paper, we present a new refocusing technique
based on multi-focus images acquired with a smartphone. In
contrast to traditional refocusing approaches, our proposed
technique presents a low computational cost, which makes it
suitable for mobile applications. We use a depth map and an
all-focus image to allow the scene’s refocus. Both depth map
and all focus image are generated from a focus stack, which
is obtained by adjusting the positions of imaging plane with
different depths. The efficiency of our method is due to the use
of a average filter rather than a Gaussian filter. The experimental
results show that our proposed method is a promising technique,
capable of providing refocused images with satisfactory quality
despite its simplicity.

Keywords-Refocusing; Pilha de Focos; Depth of view; Mapa de
Profundidade; Ajuste Focal.

I. INTRODUÇÃO

Tecnologias como câmeras plenópticas, ajuste de foco a
laser ou foco ajustável via software têm propiciado o surg-
imento de novos aplicativos de fotos capazes de fornecer
mais qualidade na edição. Esses aplicativos tentam coletar o
máximo de informação disponı́vel para melhor processamento
da cena e funcionalidades de edição profissional.

Uma das funcionalidades fornecidas recentemente é a pos-
sibilidade de ajuste de foco após o momento da captura
da imagem. Essa técnica é conhecida como refocusing e é
explorada em muitos trabalhos, como por exemplo naqueles
produzidos por Zhang e Cham [1] e Zeng [2].

Neste trabalho é proposta uma nova técnica de refocusing a
partir de imagens obtidas de smartphones. A única exigência
sobre o dispositivo é que tenha suporte a foco ajustável via
software. Em nossa abordagem evita-se a necessidade de
movimentação da câmera como acontece, por exemplo, em
aplicações como Google Camera [3]. Nós utilizamos uma pilha
de focos da cena, que consiste em uma sequência de imagens
com diferentes configurações de foco e com pequeno intervalo
de aquisição entre as fotos. A partir dessa pilha é possı́vel
extrair informações suficientes para o processo de refocus,
analisando o borramento de cada região ao longo das imagens.

Neste trabalho, a aquisição das pilhas de focos por smart-
phones foi abstraı́da do processo de pré-processamento e do
processo de refocusing, tendo sido todos o experimentos real-
izados utilizando imagens do dataset Light Field Saliency[4].
As imagens intermediárias e finais de alguns resultados são
exibidas como exemplo, na sessão de resultados.

O restante deste artigo é organizado da maneira mostrada a
seguir. A Seção 2 discute sobre alguns trabalhos relacionados
à este artigo. A Seção 3 descreve a metodologia empregada
em cada passo da técnica proposta. A Seção 4 exibe alguns
resultados obtidos e um problema encontrado. Por fim, na
Seção 5 apresentamos nossas conclusões.

II. TRABALHOS RELACIONADOS

Este trabalho parte da união e aprimoramento de três
conceitos principais: i) Shape From Defocus, apresentado em
Nayar [5] e aprimorado em Favaro et al.[6]; ii) Refocusing [1]
e iii) a criação de all-focus images [7], [8].

Em geral, muitos trabalhos procuram se distanciar da abor-
dagem de análise de pontos genéricos de uma imagem em
busca de estimativa de um mapa de profundidades da cena e,
através dele, realizar o refocus. Isso se deve à falta de robustez
dessa técnica a falhas, por exemplo, ao longo de bordas ou
áreas com textura de baixa distinguibilidade. Imagens com
muitos ruı́dos podem aumentar a variância em uma área que
deveria estar mais embaçada e, com isso, reduzir a eficácia
das estimativas.

Com o advento das câmeras plenópticas, o processo de
refocus ficou mais simples, ainda que apenas nesse tipo de
câmera em especial. Câmeras plenópticas armazenam, além
da intensidade dos raios de luz que incidem sobre o sensor,
seu ângulo de incidência, o que permite uma boa estimativa
da profundidade de cada pixel na cena.

O uso destas câmeras ganhou força principalmente com o
lançamento das câmeras plenópticas Lytro [9]. Essas foram as
primeiras câmeras plenópticas focadas no público geral. Além
dos recursos de hardware, foram lançados também algoritmos
que objetivam a construção de mapas de profundidade a
partir do mapa de ângulos. Por exemplo, Fiss e Szeliski [10]
apresentam um algoritmo eficaz para o refocusing de imagens
seguindo a linha de utilização de câmeras plenópticas.

Também há abordagens recentes que não fazem uso de
imagens plenópticas, como aquela mostrada por Moreno et
al.[11]. Nela são utilizadas imagens com matrizes densas e
homogêneas de pontos padronizados projetados no ambiente.
Dessa forma, ao invés de medir o borramento na imagem como
um todo, o algoritmo mede apenas o borramento sobre tais
pontos. Isso o torna mais invariante a bordas ou a áreas com
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pouca textura, mas gera menos dados e requer procedimentos
de interpolação.

Suwajanakorn et al. [12] mostra um método de estimar a
estrutura tridimensional de uma cena a partir de uma pilha
de focos não calibrada. O método consiste em reunir todos
os dados relacionados com a cena e os parâmetros intrı́nsecos
ao dispositivo de captura, para então obter a estrutura 3D. A
calibração de parâmetros e processamento dos dados torna o
problema intratável para resoluções muito altas, necessitando
da otimização de problemas não-lineares com alta complexi-
dade computacional, tornando o método pouco eficiente para
aplicações mobile.

Uma abordagem similar ao nosso trabalho é proposta por
Zeng [2]. Nela segue-se uma sequência que começa pela
estimativa de borramento das várias imagens da cena, passa
pela criação do mapa de profundidades e da all-focus image,
e termina com o refocus propriamente dito. O autor se utiliza
do método de interpolação de Lagrange para estimar a pro-
fundidade de cada ponto da cena e assim construir o mapa de
profundidades. Para produzir a all-focus image da cena, ele se
utiliza das regiões mais nı́tidas de cada imagem. Através dela,
e utilizando filtros gaussianos com diferentes desvios-padrão,
é possı́vel alterar a região focada da cena.

III. METODOLOGIA

Para atingir o objetivo do trabalho optou-se por dividi-
lo em duas partes. A primeira delas consiste na extração
das informações sobre as profundidades dos elementos pre-
sentes na cena. Os valores obtidos servem como base para a
construção das imagens a serem utilizadas na segunda parte.
Nela é realizado todo o processo de refocus e o usuário tem
possibilidade de escolher a região a ser focada. A Figura 1
apresenta o diagrama do fluxo de dados e principais etapas
das duas partes.

Para realizar a primeira etapa, primeiro é necessário calcular
a variância local de cada uma das imagens da pilha de
focos. Após isso, para cada um dos pixels da imagem, são
determinadas quais as duas imagens em que eles aparecem nas
regiões mais nı́tidas. Com essa informação é possı́vel realizar
a estimativa de profundidade e então gerar a all-focus image
e o mapa de profundidade da cena.

Na etapa de refocus da cena, quando um ponto é selecionado
na all-focus image, o mapa de profundidade é consultado
para verificar qual o valor daquele ponto. Em seguida, cada
pixel da all-focus image é submetido a um filtro da média de
tamanho proporcional à distância entre sua profundidade e a
profundidade da imagem de referência. O filtro da média é
usado enquanto o usuário está se decidindo qual profundidade
será focada. Uma vez que o filtro da média tem baixo custo
computacional, o usuário poderá trocar o ponto de referência
várias vezes, até ficar satisfeito. Finalmente, quando o ponto de
referência estiver definitivamente escolhido, o procedimento
de refocus é repetido, desta vez usando um filtro gaussiano.
As subseções seguintes apresentam os detalhes de cada uma
das partes.

A. Cálculo da Variância

Dada as diversas imagens com diferentes configurações de
foco, gera-se uma lista de matrizes contendo o grau de nitidez
da área de cada pixel de cada uma das imagens. O grau
de nitidez, sendo o conceito oposto do grau de borramento,
corresponde à variância do pixel em relação à sua vizinhança.
De fato, o borramento causa o aumento da influência do pixel
sobre a região onde este se encontra, o que é bem modelado
pelo conceito de variância. Sendo a nitidez definida como um
quantificador para a distinguibilidade de um ponto dentro de
determinada área no plano de imagem, esta pode ser medida
por indicadores de variabilidade de elementos em um conjunto,
como é o caso da variância.

Dado um pixel P no centro de uma janela J , de dimensões
N ˆN , sua variância é dada por:

σ2
P “

N
ÿ

i“1

N
ÿ

j“1

pJi,j ´ JN,N q
2

N2 ´ 1
, (1)

sendo JN,N a média das intensidades dos pixels na janela.
Como o somatório de todos os pixels de uma janela cor-

responde à convolução da imagem com um kernel unário
de mesmas dimensões da janela, uma forma matricial de
computar todas as variâncias de uma imagem I , dadas janelas
JN,N , se resume em

σ2
I “

1

N2 ´ 1
ˆp1NˆN˚ppow2pI´

1

N2
ˆp1NˆN˚Iqqqq, (2)

sendo ˚ a operação de convolução e pow2 uma função capaz
de elevar todos os elementos de uma matriz ao quadrado.

Aplicando-se a Equação 2 a todas imagens da pilha, obtém-
se a estimativa da nitidez de cada uma delas. O próximo passo
é estimar a profundidade de cada ponto.

B. Estimativa de Profundidade

A estimativa de profundidade começa buscando em quais
imagens da pilha cada região da cena está mais nı́tida. Para
isso, é calculado o valor da variância da vizinhança de cada
um dos pixels de cada uma das imagens. Para cada ponto da
cena são selecionadas as duas imagens em que ele aparece
melhor definido e, portanto, em que sua vizinhança aparece
com maior variância. Essas duas imagens são utilizadas na
construção do mapa de profundidade e da all-focus image.

Para construir o mapa de profundidade são utilizadas médias
ponderadas entre os depth of view das duas imagens con-
sideradas, tendo como pesos as variâncias do pixel em cada
imagem. Aqui é feita a suposição de que as profundidades das
regiões focadas das imagens cresçam de forma linear. Ou seja,
supõe-se que a região focada da primeira foto da pilha está a
uma distância x da câmera, enquanto a da segunda foto está
a uma distância 2x, a da terceira 3x e assim por diante. A
linearidade é utilizada pelo fato de que nem sempre as pilhas
de foco contém dados sobre as configurações de foco de cada
imagem, como é o caso do dataset considerado em nossos
testes. Assim, o valor do pixel P no mapa de profundidade é
dado por
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Fig. 1. Diagrama da metodologia de refocus. Todo o processo é realizado em duas partes. A primeira consiste em calcular a variância local de cada uma
das imagens da pilha de focos. São então verificadas as imagens em que cada pixel aparece mais nı́tido em relação à sua vizinhança para então gerar a
all-focus image e o mapa de profundidade da cena. Na etapa de refocus o usuário escolhe um ponto de referência, cuja profundidade servirá como base para
determinar o tamanho do filtro a ser aplicado em cada pixel da all-focus image. O usuário poderá mudar a seu gosto o ponto de referência. Por isso, durante
essas sequencias de escolhas, é usado o filtro da média, que possui baixa complexidade computacional. O resultado definitivo é gerado a partir de filtros
gaussianos aplicados a cada pixel, pois assim se obtém um resultado mais natural.

dephtMappP q “
depthpI1q ˆ I1pP q ` depthpI2q ˆ I2pP q

I1pP q ` I2pP q
,

(3)
sendo:
‚ I1pP q e I2pP q são, respectivamente, os valores das

variâncias de P nas duas imagens em que aparece na
região mais nı́tida;

‚ depthpI1q e depthpI2q representam as profundidades
relativas às imagens em que P aparece na região mais
nı́tida.

Após calculada a imagem do mapa de profundidade, é
possı́vel perceber a existência de vários ruı́dos nela. Para
eliminá-los optou-se pela aplicação de dois filtros: o bilateral
e o da mediana. O filtro bilateral é utilizado primeiro para
reduzir o ruı́do visando manter as bordas da imagem para que
as regiões continuem bem definidas. Depois o filtro da mediana
é utilizado para melhorar a suavização, por ser bastante efetivo
em ruı́dos do tipo salt-and-pepper.

Além do mapa de profundidades, uma all-focus image é
extraı́da da pilha de focos. Tal imagem é caracterizada por ser
nı́tida ao longo de toda a sua área. Sendo assim, cada pixel
Iaf pi, jq da all-focus image é dado por P rispx, yq, sendo P ris
a imagem de ı́ndice i da pilha de focos. Sendo σ2

I rjspx, yq
a variância da vizinhança do pixel de coordenadas px, yq na
j-ésima imagem da pilha de focos, o valor do ı́ndice i será tal

que σ2
I rispx, yq assume seu valor máximo. Dessa forma, cada

pixel px, yq da all-focus image corresponde ao pixel px, yq com
maior nitidez da pilha de focos, considerando a vizinhança de
px, yq.

Com o mapa de profundidade e a all-focus image gerados,
é possı́vel seguir para a próxima etapa. Vale notar que, uma
vez que tais imagens foram obtidas, as imagens da pilha de
focos podem ser descartadas e isso contribui para uma menor
utilização de memória.

C. Refocus

A última fase do processo recebe como entrada um ponto
de referência na imagem, a all-focus image e o mapa de pro-
fundidade. Seu objetivo é gerar uma imagem que se aproxime
da imagem que seria obtida caso a profundidade do ponto de
referência fosse a profundidade média do depth of view.

Para gerar o efeito de embaçamento nas áreas distantes
do ponto de referência, utiliza-se um filtro de passa-baixa,
como o gaussiano ou o da média. Um filtro de tamanho de
kernel diferente é utilizado para cada profundidade dentro
do mapa de profundidade, de forma que profundidades mais
distantes do novo depth of view sejam influenciadas por kernels
proporcionalmente maiores.

Diferente dos demais passos, é esperado que este seja
executado diversas vezes pelo usuário, até que o mesmo fique
satisfeito com o resultado. Portanto, eficiência foi colocada
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como prioridade, de forma que o tempo de resposta seja muito
pequeno ou de preferência instantâneo aos olhos humanos.

Assim, foram criados dois algoritmos para esta fase. Um
deles, baseado em aplicações de kernels gaussianos, é mais
próximo da naturalidade, porém possui uma complexidade
assintótica maior. O outro, baseado no filtro da média, possui
baixa complexidade assintótica. Na prática, os resultados de
ambos se mostraram muito parecidos, ainda que o filtro da
média tenha melhor desempenho. Portanto, por ser mais rápido
que o gaussiano, o filtro da média pode ser aplicado para di-
namizar o refocus enquanto o usuário ainda está escolhendo o
depth of view da imagem. Quando o mesmo for definitivamente
escolhido, a imagem final poderá ser construı́da utilizando o
filtro gaussiano.

Para fins de simplificação, são consideradas apenas ima-
gens monocromáticas nas descrições dos procedimentos. Para
aplicá-los a imagens com mais canais de cor, basta considerar
cada canal como uma imagem independente.

A saı́da desses algoritmos consiste numa imagem I com as
mesmas dimensões da all-focused image Iaf . Cada pixel px, yq
de I é formado pela média ponderada de algum conjunto C
de pixels de Iaf . Portanto, de acordo com o cálculo da média
ponderada, o valor de Irx, ys é dado por

Irx, ys “
1

ÿ

pi,jqPC

αi,j

ˆ
ÿ

pi,jqPC

αi,j ˆ Iaf ri, js, (4)

sendo α a matriz com os pesos da média.
Os pixels que entrarão na computação dessa média são os

que estão dentro da janela de dimensões K ˆK centrada no
pixel Iaf rx, ys, sendo K o tamanho do kernel a ser aplicado.
Dessa forma, Irx, ys pode ser melhor definido como

Irx, ys “
1

K
ÿ

i“0

K
ÿ

j“0

αi,j

ˆ

K
ÿ

i“0

K
ÿ

j“0

αi,jˆIaf rx´
K

2
`i, y´

K

2
`js.

(5)
O tamanho K do kernel é obtido a partir da variação

absoluta da profundidade do pixel px, yq em relação ao pixel
de referência pxref , yref q no mapa de profundidade Dm. Será,
portanto,

k “ |Dmrx, ys ´Dmrxref , yref s| ˆ λ (6)

para alguma constante λ informada como parâmetro. A partir
de λ, o usuário é capaz de definir o grau de discrepância de
uma região em foco para uma desfocada. Os valores de α
definirão se será executada um filtro da média ou um filtro
gaussiano.

1) Abordagem com Filtro Gaussiano: Como ressaltado an-
teriormente, é esperado que o refocusing utilizando o desfoque
gaussiano tenha resultados mais naturais do que o filtro da
média, já que as células visuais humanas possuem resposta
aproximadamente gaussiana [13].

Com base nisso, foi elaborado um algoritmo com pior caso
de ordem assintótica Opn4q. A rigor, a ordem de complexidade

associada ao algoritmo seria

Opmˆ nq ˆOpK2
maxq, (7)

sendo m e n as dimensões da all-focus image Iaf e K2
max o

tamanho máximo do kernel gaussiano, já que é realizado um
somatório de K2

max valores no pior caso para cada pixel de
Iaf . Ainda que K2

max tenha uma ordem tipicamente demasi-
ado menor do que mn, o caso Opn4q foi considerado para fins
de simplificação e comparação com o segundo algoritmo.

Cada pixel P da imagem de saı́da I é calculado através
ds variáveis acumuladoras, A e B, ambas iniciadas em zero.
Para cada pixel dentro da janela centrada em Iaf pP q e de
lado K, A é acrescida da intensidade desse pixel na all-focus
image multiplicada pelo coeficiente gaussiano correspondente.
Tal coeficiente é calculado na mesma expressão que soma
o próximo valor à variável acumuladora A, sem necessidade
de ser calculado previamente e armazenado. A variável B é
acrecida do fator gaussiano a cada iteração. A intensidade de

P será dada pela razão
A

B
.

Os coeficientes são obtidos através da fórmula fechada e de
ordem assintótica constante αpi, jq, sendo pi, jq coordenadas
dentro do kernel gaussiano.

Um kernel gaussiano kα de lado K pode ser aproximado
pelo produto uTu, sendo u um vetor Kx1 contendo os
coeficientes de um binômio de Newton de grau K´ 1. Sendo
assim, o i-ésimo elemento do vetor u será dado por

CpK, iq “
k!

i!pK ´ iq!
. (8)

Logo, o elemento kαpi, jq será o produto do i-ésimo elemento
de uT pelo j-ésimo elemento de u, ou seja,

CpK, iq ˆ CpK, jq “
pK!q2

i!j!pK ´ iq!pK ´ jq!
. (9)

A Equação 9 requer várias operações de fatorial, um proced-
imento de ordem assintótica linear. Não obstante, o maior
fatorial empregado será pKmaxq!, que pode ser calculado
supondo a maior e a menor profundidade representáveis no
mapa de profundidade e então realizar sua subtração e mul-
tiplicar pelo já citado fator paramétrico λ. Dessa forma, um
vetor de comprimento Kmax pode ser usado em uma solução
de programação dinâmica, de forma que, a cada chamada
recursiva da função fatorial, tal vetor seja consultado. Se o
valor já tiver sido calculado, basta retorná-lo. Caso contrário,
o cálculo recursivo é realizado e o vetor atualizado. Portanto,
o cálculo dos coeficientes será, na grande maioria dos casos,
apenas multiplicações, subtrações e uma divisão de elementos
de um vetor, ou seja, uma operação de ordem assintótica Op1q.

2) Abordagem com Filtro da Média: A grande vantagem do
uso do filro da média é sua ordem de complexidade assintótica
quadrática, já que cada pixel P de I é calculado com ordem
de complexidade constante. Esse algoritmo também faz uso
de uma média ponderada das intensidades dos pixels da all-
focused image na janela de lado K centrada em Iaf pP q.
Porém, diferente do kernel gaussiano, este possui todos os
pesos iguais a 1.
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Fig. 2. Imagens retiradas de uma das pilhas de focos utilizadas em testes.
Começando da imagem A até a imagem D, é possı́vel perceber o afastamento
do foco.

Dessa forma, basta dividir o somatório das intensidades na
janela pelo tamanho dessa janela, ou seja, K2. Tal somatório
pode ser obtido com complexidade constante, desde que seja
usada uma imagem integral. Cada elemento pi, jq da matriz
integral MI , considerando MIpi, jq inicialmente nulo, é tal
que

MIpi, jq “ Iaf pi, jq `
i

ÿ

i1“0

j
ÿ

j1“0

MIpi1, j1q, (10)

ou, simplesmente, considerando uma ordem crescente de
ı́ndices para o preenchimento da matriz,

MIpi, jq “MIpi, j ´ 1q `MIpi´ 1, jq

´MIpi´ 1, j ´ 1q ` Iaf pi, jq. (11)

A partir da imagem integral, é possı́vel calcular o somatório
de uma janela

pA,B,C,Dq “ppx`
K

2
, y `

K

2
q, px´

K

2
, y `

K

2
q,

px`
K

2
, y ´

K

2
q, px´

K

2
, y ´

K

2
qq (12)

simplesmente fazendo

Σ “MIpAq `MIpDq ´MIpBq ´MIpCq. (13)

IV. RESULTADOS

Para avaliar a nossa abordagem, utilizamos imagens reti-
radas do dataset Light Field Saliency[4]. Esse dataset possui
pilhas de focos de 100 cenas, sendo que o número de imagens
em cada uma delas varia de 8 a 12. Um exemplo de algumas
das imagens de uma dessas pilhas é mostrado na Figura 2.

Utilizando a mesma pilha de focos da Figura 2 como
exemplo, podemos visualizar o resultado da criação do mapa
de profundidade na Figura 3. A imagem à esquerda mostra
o mapa de profundidade antes da aplicação dos filtros, sendo
possı́vel observar uma grande quantidade de ruı́dos. Após a
aplicação dos filtros (imagem da direita) é visı́vel a grande
redução no número de ruı́dos.

Na Figura 4 é possı́vel ver a all-focus image e o mapa
de profundidade final gerados. Os testes mostraram um bom

Fig. 3. Mapa de profundidades antes e após a aplicação dos filtros. Quanto
mais escuro, mais próximo o ponto está da câmera.

Fig. 4. A imagem à esquerda é a all-focus image e à direita o mapa de
profundidade (ambos gerados após a primeira etapa). Novamente, tons mais
escuros indicam maior proximidade do ponto com a câmera.

Fig. 5. Algumas manchas apareceram na imagem com todos os focos desta
cena.

resultado para diversos casos do dataset. Nenhum problema
foi percebido nessa all-focus image.

Porém, vale notar que em alguns outros casos ocorreu o
aparecimento de algumas artefatos próximas das bordas da
imagem. Esse efeito ocorre devido à grande variância presente
nas bordas. Esse efeito pode ser observada na Figura 5.

Zeng[2] apresenta uma solução para esse problema, in-
vestigando a vizinhança dos pixels de borda e substituindo
estes por outros de melhor definição. Não obstante, como
esse problema não apareceu com uma frequência significante
em nossos testes, esse foi relevado, a fim de simplificar o
algoritmo final.

Com o mapa de profundidade e a all-focus image obtidos,
começa a etapa de definição da região de foco da cena. A
imagem com todos os focos é inicialmente mostrada para
o usuário. Quando este clica em um ponto da imagem, o
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Fig. 6. Exemplo de um dos resultado de nossa abordagem para refocus.
Cliques em diferentes regiões da mesma cena podem focar diferentes objetos
de interesse. Os pontos em azul indicam os pontos de referência escolhidos
pelo usuário.

Fig. 7. Segundo exemplo mostrando o resultado ao se clicar em diferentes
regiões da cena. Neste caso foram utilizados filtros da média para embaçar a
imagem.

procedimento de refocus é chamado e aquela área clicada por
ele se torna a única nı́tida da cena. Caso clique em outra
área, o procedimento é novamente chamado e a região nı́tida
é alterada. As Figuras 6 e 7 mostram situações de cliques em
diferentes regiões da mesma cena e o resultado obtido.

V. CONCLUSÃO

Neste trabalho propomos uma nova técnica de refocusing
que permite o uso de smartphones com suporte a ajuste de
foco por software produzir o efeito de blur sobre elementos
particulares da cena. Essa técnica permite ao usuário ajustar o
foco sobre objetos indicando a região por meio de um clique
no objeto a ser destacado.

A análise experimental deste trabalho foi fundamentada
na avaliação da eficácia do algoritmo em relação ao que
um usuário comum esperaria de uma aplicação como essa.
Como já dito anteriormente, uma fotografia é representada
inicialmente como uma pilha de focos, que contém diversas
imagens de mesma resolução. O primeiro ganho de nosso
algoritmo é a representação destas várias - no caso do dataset,
uma média de dez - imagens como apenas duas imagens com
a mesma resolução das que formam a pilha - a all-focus image
e o mapa de profundidade. Portanto, no caso avaliado, temos
em média uma redução de 80% do espaço requerido para o
armazenamento da pilha de focos. Como o propósito deste
algoritmo é a alteração tardia do foco de uma imagem, temos,
dessa forma, que armazenar menos dados até o momento que
o usuário decida usar o refocusing.

O segundo ganho só ocorre no caso do usuário ter que
alterar o foco da imagem várias vezes até ficar satisfeito com o
resultado. Como dito anteriormente, o algoritmo utilizado para
alterar o foco da imagem enquanto o usuário ainda escolhendo
a distância focal ideal possui complexidade computacional
teórica muito menor do que o utilizado para gerar a imagem
final, ainda que o resultado não seja visualmente tão bom.
Como os objetivos do trabalho são muito relacionados com a
qualidade visual da imagem final, não é trivial a comparação
com outros métodos da literatura. Portanto, nos contemos
a mostrar como resultados ao leitor exemplos de imagens
geradas em cada fase do algoritmo.
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Abstract—Development of surveillance systems has reached a
fully-digital installment by consequence of technological devel-
opment of hardware and computer vision software. By using
commodity hardware such as micro computers and off-the-
shelf web-cameras, it is possible to create a foundation for
computer vision surveillance applications. In this work, we
present a scalable multi-camera framework composed by using
low-cost Raspberry Pi units, conventionally used USB cameras
and mini-servo engines for enhanced object tracking features in
a monitored environment. Event modeling also takes place at a
centralized intelligence node, providing statistics and querying
for detected events. The obtained results show the effectiveness
for the proposed platform as a promising solution for low-cost
surveillance systems and intelligent monitoring.

Index Terms—Low-cost Surveillance System, Multi-Camera
Framework, Event Modelling, Video Processing, Computer Vi-
sion.

I. INTRODUCTION

With the evolution of surveillance systems over the past
decades, researchers and developers have dedicated plenty
of time to create tools to assist operations on human-based
anomalous event detection [1]. Product availability, standard-
izing of components, systems deployment and conception
fulfilled an intricate role within surveillance operations. As
a consequence of that, production optimization, technological
innovation and cost reduction, it became easier to spread a
large number of monitoring endpoints over wider target areas.
This broader coverage meant environments as airports, urban
stations, malls, parking lots and stadiums [1].

Generations of newer developed systems completed a mi-
gration from analog-based to digital-based components and
installments [2]. This fact allowed systems to perform fully
digital bandwidth optimized video streaming, efficient stor-
age of compressed video data, batch processing as well as
archiving for later data query. This also act as an enabler for
providing solutions to the design of surveillance systems from
sensor level, up to the presentation of mixed symbolic and
visual information to operators staff [3]. Technological spread
over common population is nowadays allowing for a general
acceptance and understanding of video capture devices. Large
availability of retail hardware (e.g., portable web cameras)
pushed customers forward to a wide adoption of such devices

on their daily communication processes via Internet. This
integration made such devices accessible enough to allow
development of products with differentiated services, turning
it into a common and cheap tool for video surveillance.

Concurrently, combined advancements in hardware and
software spawned a range of practical applications of varied
categories. Cameras began to offer higher resolutions, better
frame rates, embedded automatic aspect adjustments and user-
friendly management tools (local or web). Digital image pro-
cessing algorithms and interpretation methods made possible
practical hardware utilization in diverse project types related
to automated intelligent image analysis [4].

In modern scenarios where demand for security present
itself as a growing trend [1], convergence with computational
techniques targeted the benefits of information value leverag-
ing. Extracting knowledge from a series of images of a video
stream became essential in diverse scenarios, such as anomaly
detection, entity counting, crowd and flow analysis, face
recognition and intent prediction [5][6]. Relevant information
is given as output of these methods as a result of feature,
characteristics or parameters capture and computing.

When binding together the aforementioned technical con-
cepts, it is possible to model such acquired knowledge into
tangible and discrete events. Computer vision itself is adopted
to automatically detect interesting objects in a video domain
directly from dimensions such as color space, geometry or
motion energy, thus generating valuable information. A set of
captured events as discrete units works as an supporter for
higher reasoning modules responsible for knowledge acquisi-
tion, decision support or real-time reaction systems. By adding
further stages of processing over acquired data, these can be
seen as additional layers of intelligence, paving the way for a
broader research on such topics [7].

In reviewed literature there are several approaches on what
refers to surveillance architecture and component design. In a
set of many projects adopting off-the-shelf endpoint proces-
sors, we focused our analysis and review scope on those which
chose Raspberry Pi as a development platform. Vamisikrishna
et al. [8] presented a Raspberry Pi Model B+ camera capable
of notifying an user by SMS via GPRS modem whenever
there are any human interference in a monitored area. Menezes
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et al. [9] also made use of Model B+, however adopted e-
mail messaging as alarm and notification system whenever an
event occurs. Cocorullo et al. [10] made use of an unspecified
Raspberry Pi model, but considered an endpoint data retention
system by means of installing a ”long-term storage” for camera
captured frames to an SD card. Abaya et al. [11] adopted
Raspberry Pi Model B, and developed data retention for local
processing. Notifications are handled via sound emissions and
e-mail system. On what refers to software implementation
aspects, SimpleCV, which is an open source framework for
building computer vision applications, based on OpenCV, has
been adopted by both works in [8][9], while OpenCV itself
was the preferred choice in [10][11].

In terms of software and intelligent analysis, detecting
objects in image sequences involve segmentation between
foreground and background elements. In order to let a back-
ground be considered as a static element, it should ideally
be resilient to environment and ambient light changes. A
standard method is discussed by Staufer and Grimson [12],
when it is stated that, after initialization, averaging images
over time creates a background approximation which is similar
to the current static scene. In a vehicle detection work using
Rasberry Pi, Suryatali and Dharmadhikari [13], used Kalman
filter algorithm to extract and maintain background reference
image, which was subsequently subtracted to get the desired
segmentation with results considered robust and efficient.
Monitoring of public spaces has also been considered by Abas
et al. [14] with a Raspberry Pi. For this last one, foreground
extraction is performed via Mixture of Gaussians (MoG).

TABLE I: Comparison of the state-of-the-art approaches for
Raspberry-based surveillance projects.

Our Approach [11] [9] [8]

Multi-camera

setup
Yes No No No

Raspberry

Board type
B B B+ B+

API OpenCV OpenCV SimpleCV SimpleCV

Endpoint

retention
Yes Yes Yes No

Retention

time
Until removed Long-term N/A N/A

USB

camera
Yes Yes Yes Yes

Event

modeling
Yes No No No

Fault

tolerance
Yes No No No

Although there are several approaches for surveillance tasks,
none of them considers adopting a distinct range of features
an which would compose a larger and extensible framework,
as shown in Table I. To address these limitations, in this
paper a set of combined features for surveillance using similar
hardware and software integration is presented. Our work

Fig. 1: General diagram of physical topology and hardware
architecture.

consists in deploying an array of distributed non-overlapping
cameras connected via a TCP/IP network to an intelligence
node. The endpoints are capable of detecting motion and
perform tracking of objects locally by means of background
subtraction as well as estimate pixel changes on the scene.
Any ordered sequence of frames consisting on tracked objects
are transferred to a central node, which assembles them all and
creates a summarized file consisting of a discrete event piece of
video presented through a friendly interface. Combined to that,
our cameras are based on low-cost hardware, which consists
basically on a Raspberry Pi computer and a commodity USB
camera. Optionally, we test mini servo engines, which provides
support for partial PTZ controls, and endpoint storage, for a
resilient operation in case of network failure with a retention-
and-flush feature. The obtained results show the effectiveness
for the proposed platform as a promising solution for low-cost
surveillance systems and intelligent monitoring.

The remainder of this paper is organized as follows: Section
I discusses our proposed approach, presenting details of hard-
ware architecture on what refers to setup, choice and topology,
as well as a software discussion over the API, implementation
for background subtraction and object tracking. The obtained
results of our experimentation, with special details over the
environment testbed, as well as how our framework is able to
output data and model discrete events, are presented in Section
II. Finally, conclusions and further discussions are presented
in Section III, where we present a general overview of our
work, with future work exposition such as anomaly detection.

II. PROPOSED APPROACH

A. Hardware Architecture

Our experimental setup consists in an arrangement of 3
distinct units: (i) a Raspberry PI Model B, with a 900Mhz
quad-core ARM Cortex-A7 CPU, 1GB of RAM, 4 USB Ports,
40 General purpose Input/Output (GPIO) pins, and a 16 GB
micro SD installed on the board’s card slot; (ii) a Tower
Pro micro-servo engine, option made for either models SG90
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or MG90S. Each model has its distinct characteristics and
performance levels. These micro-servo units are responsible
for simulating partial PTZ features (pan and tilt) on commodity
cameras installed above them. These features are controlled
by signals sourced by Raspberry’s GPIO ports, resulting in
an acquired 180 degree horizontal rotation span; and (iii)
commodity webcam models. One is a Hewlett-Packard (HP)
model HD-4110 [15], capable of capturing 30 frames per
second, with possible capture resolution up to 1280x720. Other
equipment is a Philips model SPC1030NC [16], with captured
frames set up as 1280x1024@60fps. These cameras are at-
tached on the mentioned servo engines and moves according
to programmed response as a consequence of detected objects.
Both models have approximate weight, with 113g/0.25lb for
HP, and 103g/0.22lb for Philips. A general diagram of this
setup can be seen on Figure 1.

Fig. 2: General diagram of Raspberry internal GPIO connec-
tions to mini-servo engines and camera.

In this work, structural arrangement of devices follows a star
topology, with all n endpoints connected directly to a central
server, which we call intelligence node. Connection is made
via TCP/IP.

B. Software Architecture

Raspberries are operating with Linux Raspbian, a Linux
distribution optimized for Raspberry Pi hardware. Libraries
needed for image processing are provided by an OpenCV
[17] installation, version 3.0.0, which allowed us to run our
software written in C++. Some additional support software has
been used as well. Servoblaster [18] is used as an interface
for providing control to one or more mini-servo engines
through Raspberries GPIO ports. We also made use of a

collection of libraries contained in FFMPEG framework for
video processing [19]. Streaming from Raspberry endpoints
to intelligence node is performed with MJPG-streamer frame-
work [20]. The intelligence node runs based on Linux Ubuntu
10.04 LTS, however, our system has been developed without
any restrictions on what refers to operating system choice.

The deployed endpoints work with two main core functions
which serve as base to other pipeline sub-processes. These are
tracking (directly related to background subtraction, panning
and event modeling) and streaming (serving as a support to
web view operation) as illustrated in Figure 1. As tracking
and streaming are distinct and necessary functionalities, we
gave them each a dedicated video device access. To provide
this access and to avoid further complexity such as breaking
the low-cost model with addition of auxiliary hardware, we
made use of modprobe. Modprobe is a Linux software capable
of adding further modules to the operating system. Virtual
video devices were added for the tracker and for the streamer,
with signal feed being provided by an implemented FFMPEG
replication.

We have used MJPG-streamer library for the streaming
functionality, which allows for configuration of parameters
such as frames per second and frame resolution settings.
Generated video format is Motion-JPEG, which consists on
a sequence where each of its frames gets independently
compressed. Motion-JPEG is a lightweight format because it is
not computationally expensive. Also, due to its simplicity, it is
easily handled by any web browser. We have developed a web-
based frontend interface which allows for an easier visualiza-
tion by an operation team. Three sections allow for (a) event
visualization, (b) amount of movement detected, presenting
graphics and allowing for independent event visualization, and
(c) live camera streaming.

Endpoint storage provides operating system space, as well
as a retention area in case of network failure. A default
operation uses a remotely-mounted SSHFS for direct transfer
to the intelligence node for video writing under OpenCV. In
case of failure, our software writes events to local disk. Thus,
data becomes available on local file system when connection
gets established on network operation return.

C. Event Modelling

Events consist on the entire time period on which a contin-
uous movement is detected by cameras and only exist after a
pipeline of processing is triggered, as illustrated in Figure 3.
This pipeline begins by detecting movement on targeted areas.
Each endpoint is able to perform movement detection from
one of video signals sourced by the modprobe/FFMPEG set.
After that, post-segmentation processes are executed, followed
by tracking methods. Event modelling takes place during the
entire flow and are delivered to surveillance operation as a
video file stored in intelligence node.

Motion detection begins with image segmentation, which
consists on splitting background from foreground areas. It
works by subtracting current frame from previous frame, and
if difference satisfies an specific threshold, pixel is assumed
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Fig. 3: Movement Detection, Tracking and Camera Reposi-
tioning Pipeline.

to be part of a moving body, and it is assumed as a back-
ground otherwise. This algorithm has low computational cost
and primes for its implementation simplicity, becoming light
enough to run under Raspberry’s hardware limitations.

Such segmentation methods are generally subject to failure
due to the existence of shadows cast by tree branches, leaves or
changes in environment lighting, creating a demand for a post
processing noise reduction and removal stage. Pixel anomalies,
short illumination bursts and other small events are treated
as irrelevant information. As a rule-of-thumb, one-frame brief
changes are set to be ignored as only changes spread around
2 frames or more are considered as events.

Objects split by the aforementioned background/foreground
segmentation need to be tracked. Object tracking is the process
responsible for detection of objects trajectories in a temporal
dimension. This stage is performed by using an region de-
tection algorithm which is responsible for calculation of a
minimal rectangle which represents a region of interest of
the object. Object is considered the same if these regions
of interest are approximate enough when comparing current
and previous frames. When tracked objects are leaving frame
area, our software guides camera panning via GPIO ports on
Raspberry PI, commanding servo-engines and making camera
to center its view on the tracked object.

System stores videos in disk only when events are detected
by endpoints. For our testing configuration, we’ve set events
to be over after 30 seconds of inactivity, or a time-cap of 10

Fig. 4: Camera behaviour and tracking over time.

minutes if constant motion occurs - being a new event started
shortly afterwards. This storage and retrieval strategy has been
implemented in order to save space and speed up retrieval of
such detected scenes. Events summarized in this fashion avoid
a large storage utilization.

III. EXPERIMENTAL RESULTS

A. Environment sets

Our environment consists in four endpoints spread around
over a mixed indoor and outdoor area. For the test runs
made for this work, each camera placement is arranged in
such way that it captures, streams and detects events in
somehow crowded locations. Raspberries are connected via
local network to the intelligence node, which provides an
interface for events and streaming features.

B. Obtained Results

As shown in Figure 4, camera stands in its default centered
position (frames a-b) and as soon as the system detects
movement, object tracking starts. Later on the same sequence,
human target moves to the left of the frame (frame c), thus
leaving optical capture boundaries. Tracking an object that
leaves frame out of any boundary, triggers our software for an
automatic repositioning by means of using GPIO and servo
engines. Camera position is panned accordingly to realign its
center position to where the updated target position is (frames
d-f ). As soon as servo engine reaches its rotation limit (on this
model, angle range is 180 degrees), camera halts panning, but
continues to capture stream until defined recording limits for
inactivity or time cap are reached. (frames g-h).

Streaming to intelligence node is also shown in Figure
5, where independently of any activity on what regards to
motion or event modeling, it keeps up and showing operators
the feeds of interest in a consolidated fashion. In same way,
mobile surveillance can also be achieved when accessing
the intelligence node webpage via smartphones, as shown in
Figure 6.
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Fig. 5: Intelligence node streaming interface.

Fig. 6: Access to the intelligence node via smartphone, for
purposes of mobile surveillance.

Results gathered by intelligence node are displayed as
histograms, measured by amount of energy detected by each
event. As it can be seen on Figure 7, the displayed histogram
are split by hourly time slices, allowing for querying and
visualization of recorded events.

IV. CONCLUSION

In this paper we presented a low-cost and extensible archi-
tecture using off-the-shelf components to develop an efficient
monitoring system for video surveillance. Differently from the
related work over the literature, our approach makes use of
Raspberry GPIO ports to create additional features such as

Fig. 7: Daily histograms showing event amount, categorized
by hour.

reactive control of a mini-servo engine, panning to a com-
modity camera, and flexible object tracking. Event modeling
was also implemented with motion itself marking events start
and rules for idle activity times and time caps for events end.
Any detected events are displayed in our page with a graphical
categorization over time. Nonetheless, our approach is kept
in a low-cost fashion by using only commodity and entry-
level components. Also, concerns of scalability are covered on
endpoints deployment as much as network supports it. On the
other hand, careful implementation of algorithms is mandatory,
due to the low-processing capacity of Raspberry Pi and the
evident need of performance in computer vision applications.
More tests are needed to address ratio between cameras weight
and servo-engines torque capacities.

Integrating such computer vision applications with low-
cost hardware brings challenges in an era of evident demand
for underlying technologies present in many projects. Pattern
recognition, machine learning, artificial intelligence and dis-
tributed computing play a significant role in a close ubiquitous
context of smart cities [21], automatic traffic management [22],
safety and diverse types of benefit to people, and many other
applications.

The next steps of our proposed approach is to implement
mechanisms to effectively extract information from the en-
vironment by using high level computer vision algorithms.
Features such as face detection and learning, tracking statistics
on temporal and spatial dimensions and intelligent algorithms
for special applications such as anomaly detection should be
this research target from now on.
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Resumo—Ethanol production has been encouraged by the
demand for renewable fuels and Brazil has played an impor-
tant role in this context. In the sugarcane ethanol production,
there is a stage of fermentation that occurs due to the viable
yeast. To maintain the quality of the fermentation, an expert
manually counts the number of yeast, which is a demanding and
error prone task. To overcome this issue, this paper presents
a multi-scale template matching approach for yeast couting in
microscopic images. Experimental results show a high correlation
approach between the approach and expert annotation.

I. INTRODUÇÃO

No âmbito internacional, uma maior consciência sobre o
uso de combustı́veis fósseis e as mudanças climáticas in-
centivaram a procura pelo álcool como forma alternativa de
combustı́vel [1]. Em relação à produção do etanol, os dois
principais produtores mundiais são o Brasil e os Estados Uni-
dos. Entretanto, os Estados Unidos apresenta uma desvantagem
comercial pelo fato de o milho não ser autossuficiente para
o consumo norte-americano de álcool forçando-os a importar
etanol do Brasil [1].

Devido a grande demanda, o avanço tecnológico deve se
estender a toda linha de produção que vai desde o plantio
até a fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica é a
principal responsável pela produção do etanol. No processo de
fermentação, as leveduras se alimentam do açúcar e quebram
as moléculas de glicose para produzir o etanol. Quando o
número de leveduras está baixo deve-se acrescentar mais para
que a fermentação não seja prejudicada. Para isso deve haver
um controle e contagem do número de leveduras, contagem
essa que é realizada por um especialista que faz a coleta
do mosto e adiciona um corante para facilitar a visualização
das leveduras. A amostra é preparada e transferida para uma
câmera de Neubauer, que é uma lâmina de microscopia di-
vidida em quadrantes de medidas conhecidas para facilitar a
contagem. Então é feita a contagem pelo especialista de forma
manual, e por ser uma atividade esgotante e repetitiva, tende a
prejudicar a confiabilidade dos resultados, o que se torna um
problema [2].

Este trabalho propõe o estudo de métodos de visão com-
putacional para automatizar a contagem de leveduras e assim
auxiliar o responsável pelo controle da fermentação. Existem
diferentes métodos para o reconhecimento de objetos em
imagens, entre eles um dos mais conhecidos é o Casamento de

Modelos [2], [3], [4], [5]. O Casamento de Modelos procura
alta similaridade de regiões de uma imagem com um modelo
predefinido. Dentro do casamento de modelos, é comum o uso
da Correlação Cruzada para mensurar a similaridade entre o
modelo e as regiões da imagem [2]. Para múltiplos casamentos,
foram avaliadas as estratégias de Máximo Local e Supressão
de Não Máximos [6], [7], [8]. Para tornar o método invariante
à escala, uma estrategia multi-escala também foi avaliada na
identificação de leveduras.

Os métodos deste trabalho foram avaliados em 31 imagens
microscópicas. Cada imagem foi anotada por um especialista
com o intuito de identificar as leveduras. Os resultados mostra-
ram que o casamento de modelos em multi-escala é adequado
para contagem. Esse método obteve uma correlação alta com
a anotação do especialista tanto no número de leveduras
detectadas quanto no posição das mesmas na imagem.

Este artigo está descrito em quatro seções. A revisão
de literatura sobre casamento de modelos e identificação de
leveduras é apresentada na Seção II. O referencial teórico dos
métodos comparados estão na Seção III. A Seção IV detalha
os resultados experimentais enquanto que as conclusões e os
trabalhos futuros são apresentados na Seção V.

II. REVISÃO DE LITERATURA

O casamento de modelos é bastante conhecido e uma fer-
ramenta utilizada em processamento de imagem, inteligência
artificial e outros campos [2]. O casamento de modelos
foi utilizado com sucesso na identificação de anomalias em
plantações de soja por meio de padrões visuais presentes em
imagens digitais [9]. Também foi usado no reconhecimento de
faces [10], detecção de partı́culas em micrografias eletrônicas
[11], reconhecimento de gestos [12], placas de automóveis
[13], entre outras aplicações.

Na identificação e contagem de leveduras, o casamento de
modelos foi utilizado por Quinta et al. [14]. Neste trabalho,
o algoritmo de casamento de modelos apresentou uma taxa
de acerto de 75% [14]. A transformada de Hough também
foi aplicada na identificação de leveduras no trabalho de
Silva et al. [15] com o objetivo de fornecer regiões com
leveduras para classificação em leveduras viáveis e inviáveis.
Recentemente, a classificação de leveduras para produção de
etanol também foi realizada por Souza et al. [16] usando
imagens coloridas e histograma de palavras visuais. Por fim,
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um método para reconhecimento e análise do contorno das
leveduras foi proposto por Kvarnström et al. [17].

III. CASAMENTO DE MODELOS

O casamento de modelos [2], [3], [4], [5] é uma método em
visão computacional para encontrar regiões de uma imagem
que correspondem (são similares) a um modelo previamente
definido. Dada uma imagem I(x, y) ∈ <W×H e um modelo
T (u, v) ∈ <N×M , o casamento de modelos pode ser realizado
usando Correlação Cruzada Normalizada (CCN) conforme:

C(x, y) =

∑
u,v[T (u, v)− T ] · [I(x+ u, y + v)− I]√∑

u,v[T (u, v)− T ]2 ·∑u,v[I(x+ u, y + v)− I]2

(1)
onde I = 1

NM

∑
u,v I(x + u, y + v) é a média da região da

imagem sob o modelo e T = 1
NM

∑
u,v T (u, v) é a média do

modelo.

Devido as normalizações, C(u, v) ∈ [−1, 1] é invariante
a mudanças de brilho ou contraste, o qual estão relacionados
com o valor médio e o desvio padrão da imagem. Os valores
altos em C(x, y) indicam que a região na posição (x, y) da
imagem possui alta similaridade com o modelo. A Figura
1 ilustra a aplicação da CCN em uma imagem. Podemos
perceber que regiões da imagem com similaridade com o
modelo possuem valores altos em C. Dessa forma, C(x, y)
representa uma pontuação correspondente a similaridade da
região em (x, y) da imagem e o modelo.

A. Múltiplas Detecções - Máximo Local

Para detectar múltiplos casamentos na imagem, um limiar
t é aplicado sobre o resultado da CCN. Uma posição (x, y) é
detectada se o seu valor C(x, y) for maior que o limiar t. Dessa
forma, é obtido um conjunto de detecções D = {d1, . . . , dn}
em que cada detecção di = (pi, bi) possui um escalar pi que
corresponde a similaridade (i.e., pi é igual a C(x, y)) e um
retângulo bi = (x, y,N,M) com a mesma dimensão (N,M)
do modelo.

O procedimento descrito acima retorna muitas detecções,
pois os vizinhos de uma detecção di também tendem a ter
similaridade alta com o modelo, conforme ilustra a Figura
2 a esquerda. Para contornar esse problema, uma detecção
di é mantida se a sua pontuação (score) pi for maior que
a pontuação dos seus oito vizinhos, sendo assim o máximo
local. A Figura 2 a direita apresenta as detecções realizadas
após o máximo local (ML).

B. Múltiplas Detecções - Supressão de Não-Máximos

Uma alternativa para detectar múltiplos casamentos é por
meio da supressão de não-máximos (SNM) [6], [7], [8].
Dadas as detecções D = {d1, . . . , dn} após a limiarização,
a supressão de não-máximos utiliza a área de sobreposição
entre os retângulos como critério para desconsiderar algumas
detecções. Para cada par de retângulos (bi, bj) em D, calcula-
se a área de sobreposição (Equação 2) que corresponde a
razão entre a área da intersecção A(bi, bj) e a área da união
U(bi, bj) dos retângulos. A Figura 3 ilustra um exemplo em
que a área de interseção é apresentada em vermelho. Quanto

maior o valor de sobreposição IoU , maior a proximidade dos
dois retângulos, portanto, um deles pode ser descartado. Se
a sobreposição entre os retângulos (bi, bj) for maior que um
determinado limiar (0.5 neste trabalho), então o retângulo com
menor pontuação (score) é suprimido.

IoU =
A(bi, bj)

U(bi, bj)
(2)

onde A(bi, bj) e U(bi, bj) correspondem, respectivamente, a
área de intersecção e união dos retângulos bi e bj .

C. Múltiplas Escalas

A Correlação Cruzada Normalizada (CCN) seguida de
uma estratégia de detecção de múltiplos casamentos (ML
ou SNM) é aplicada com apenas um modelo. Apesar dos
resultados promissores, esses métodos deixam de detectar os
objetos na imagem que estão em escalas diferentes do modelo.
Para contornar esse problema, a versão multi-escala (ME)
redimensiona o modelo de uma escala inicial ei até uma escala
final ef . A escala inicial ei deve estar relacionada com o
tamanho do menor objeto a ser detectado, similarmente para a
escala final. Dessa forma, obtém-se um conjunto de modelos
Ts, onde ei ≤ s ≤ ef .

Para cada modelo Ts, aplica-se o casamento de modelos
para obter o conjunto de detecções Ds = {ds1, . . . dsns

}
relacionadas com a sua escala. Com a utilização de modelos
em diversas dimensões, os casamentos ocorrem em escalas
diferentes, tornando o método invariante à mudanças de escala.
Após os casamentos para cada escala, o método de supressão
de não-máximos é aplicado considerando todas as detecções.
Embora o método não seja invariante a rotação, esta questão
não deve influenciar o desempenho devido ao formato da
levedura (i.e., a aparência da levedura é a mesma em diferentes
rotações).

IV. EXPERIMENTOS E RESULTADOS

Nesta seção são descritas as bases de imagens, os experi-
mentos realizados e os resultados obtidos. Para a validação do
método proposto, os experimentos foram realizados em uma
base composta por 31 imagens microscópicas1 de amostras de
caldo de cana durante o processo de fermentação alcoólica,
construı́da pelo grupo INOVISÃO2. As imagens foram cap-
turadas por um microscópio óptico Avantscope MEGA LCD
com aumento de 400X . A fermentação foi obtida por meio
da adição de leveduras Sacchoromyces cerevisae ao mosto
na concentração de 1% por volume. O mosto foi ajustado
em 6o Brix que corresponde a medida utilizada para avaliar
a concentração de açúcar no caldo da cana. A câmera de
Neubauer, composta por quadrantes, foi utilizada com o intuito
de facilitar o processo de contagem visual dos especialistas.
A Figura 4 ilustra exemplos de imagens da base. É possı́vel
perceber a diferença das iluminações, o que torna um desafio
para os métodos automáticos.

Para medir a precisão dos métodos, cada levedura foi ano-
tada por um especialista através de um retângulo delimitador.
Dado um retângulo anotado pelo especialista e um retângulo

1http://biovic.weebly.com/bancos-de-imagens.html
2Desenvolvimento e Inovação em Visão Computacional
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Figura 1. Aplicação da Correlação Cruzada Normalizada (CCN) em uma imagem.

Figura 2. Exemplo de múltiplos casamentos após a passagem de um limiar
t e a detecção com o máximo local ou supressão de não-máximos.

Figura 3. Exemplo do cálculo da área de sobreposição entre dois retângulos.
A área em vermelho ilustra a interseção dos dois retângulos.

Figura 4. Exemplo de duas imagens da base de leveduras.

obtido pelo método, um acerto é atribuı́do se a razão entre a
área de interseção sobre a união, denotada por IoU (Equação
2), dos retângulos for maior que 0.5. Dessa forma, valores

altos para IoU indicam um bom casamento entre os retângulos,
de tal forma que se IoU for igual a 1, temos que ambos os
retângulos são iguais.

Dados os acertos e erros para uma determinada imagem, é
possı́vel calcular a precisão P e revocação R do método con-
forme Equação 3. Para sumarizar ambas medidas, a Medida-
F, que consiste na média harmônica, é calculada conforme a
Equação 4.

P =
V P

V P + FP
, R =

V P

V P + FN
(3)

onde V P, FP e FN correspondem ao número de verdadeiros
positivos, falsos positivos e falsos negativos, respectivamente.

Medida-F =
2 ∗ P ∗R
P +R

(4)

A outra medida utilizada para avaliar os métodos é o Erro
Quadrático Médio (EQM). Neste trabalho, o EQM mede o erro
entre o número de leveduras anotado pelo especialista gi e pelo
método automático ai para a i-ésima imagem:

EQM =
1

N

N∑
i=1

(gi − ai)
2 (5)

onde N é o número de imagens na base.

As três variações descritas acima foram avaliadas:
Correlação Cruzada Normalizada com Máximo Local (CCN-
ML), Correlação Cruzada Normalizada com Supressão de Não-
Máximos (CCN-SNM) e Correlação Cruzada Normalizada
com Supressão de Não-Máximos em Multi-Escalas (CCN-
SNM-ME). Para avaliar o desempenho dos métodos em casos
crı́ticos, apenas um modelo foi usado no método de casamento
de modelos. Entretanto, espera-se que o desempenho seja
maior se considerados mais de um modelo.

A. Análise de Parâmetros

Nesta seção, os principais parâmetros de cada método fo-
ram avaliados. O limiar t, responsável por definir os múltiplos
casamentos, é avaliado no gráfico da Figura 5. Para valores bai-
xos de t, diversos falsos positivos (partes da imagem que não
são leveduras) foram detectados. Por outro lado, para valores
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Figura 5. Avaliação de t para os três métodos de casamento de modelos. O
método CNN-ML e CNN-SNM obtiveram resultados parecidos enquanto que
o método multi-escala obteve o melhor resultado. Para o método multi-escala
foram utilizadas ei = 0.5 e ef = 1.5.

altos de t, os métodos deixaram de detectar leveduras que não
são muito parecidas com o modelo. Dessa forma, os melhores
resultados para os três métodos foram para 0.4 ≤ t ≤ 0.6.
Para CNN-ML e CNN-SNM, o melhor resultado foi obtido
para t = 0.4. Podemos observar também que ambos métodos
possuem resultados similares. Para o método CNN-SNM-ME,
o melhor resultado foi obtido para t = 0.6.

A escala inicial ei do método CNN-SNM-ME é avaliada
no gráfico da Figura 6(a). Para valores de ei menores que
0.5, as dimensões do modelo são pequenas, o que dificulta o
casamento. Para ei = 0.5, o método multi-escala obteve o seu
melhor resultado. Porém conforme o valor de ei aumenta, o
método deixa de detectar leveduras menores que o modelo e
como consequência se aproxima dos métodos sem múltiplas
escalas. A escala final ef , avaliada no gráfico da Figura 6(b),
define o tamanho máximo que o modelo é redimensionado. Po-
demos perceber que os melhores resultados são obtidos quando
o modelo é redimensionado em 1.5x, apesar de estabilizar em
1x. Portanto para ei = 0.5 e ef = 1.5 o método utiliza 11
escalas.

B. Comparação entre os Métodos

Para comparar os métodos com um especialista, os gráficos
da Figura 7 apresentam a correlação linear entre o número
de leveduras detectadas por um especialista (eixo x) e pelos
métodos automáticos (eixo y) para cada uma das 31 imagens.
Conforme podemos observar, o método multi-escala (Figura
7(c)) possui maior correlação com o especialista quando com-
parado com os métodos CNN-ML (Figura 7(a)) e CNN-SNM
(Figura 7(c)).

A Tabela I apresenta uma comparação entre os métodos
usando a Medida-F e o Erro Quadrático Médio (EQM). O
EQM estima a diferença entre o número de leveduras detecta-
das pelo especialista e pelos métodos automáticos. A Medida-F
para CNN-ML e CNN-SNM foi 0.80 (±0.12) enquanto que o
método multi-escala alcançou 0.89 (±0.07). Considerando o
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Figura 6. Avaliação da (a) escala inicial ei e (b) escala final ef . Para ambas
escalas, o valor de t foi igual a 0.6.

Tabela I. RESULTADOS EXPERIMENTAIS PARA A MEDIDA-F E ERRO
QUADRÁTICO MÉDIO (EQM).

Método Medida-F EQM
CCN-ML 0.80 (±0.12) 6.13 (±6.38)

CCN-SNM 0.80 (±0.12) 6.10 (±6.41)
CCN-SNM-ME 0.89 (±0.07) 2.26 (±2.14)

EQM, os métodos CNN-ML e CNN-SNM erraram aproxima-
damente 6 leveduras quando comparado com o especialista.
O CCN-SNM-ME obteve em média um EQM de apenas 2.26
(±2.14), mostrando a sua robustez quando comparado com
métodos que não usam múltiplas escalas.

Para ilustrar o desempenho dos métodos, a Figura 8 apre-
senta exemplos da detecção de leveduras dos três métodos.
Os retângulos em azul indicam que o método automático
e o especialista anotaram a levedura (verdadeiro positivo),
os retângulos em verde indicam que apenas o especialista
anotou a levedura (falso negativo) e os retângulos em vermelho
indicam que apenas o método automático detectou a levedura
(falso positivo). A grande vantagem do método CCN-SNM-
ME é na detecção de leveduras menores e maiores que o
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Figura 7. Correlação linear entre o número de leveduras detectas por um especialista (eixo x) e por cada método automático (eixo y).

modelo.

V. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Neste trabalho foram avaliados três métodos para o Ca-
samento de Modelos: CCN-ML, CCN-SNM e CCN-SNM-
ME aplicadas na identificação de leveduras em imagens mi-
croscópicas. Para lidar com múltiplas detecções foram uti-
lizadas duas técnicas: Máximos Locais (ML) e Supressão
de Não-Máximos que não apresentaram diferença em seus
resultados experimentais. Os métodos tiveram bons resultados,
especialmente o CCN-SNM-ME que obteve o melhor resultado
com 89% de acurácia. A CCN-SNM-ME se mostrou eficiente
para lidar com situações em que os tamanhos são distintos.
Sendo necessário escolher adequadamente uma escala inicial
ei e uma escala final ef para melhores resultados.

Como trabalhos futuros, pretendemos avaliar outros
métodos de detecção de objetos, como transformada de Hough
e Histograma de Gradientes Orientados (histogram of oriented
gradients). Além disso, pretende-se aumentar o conjunto de
imagens para avaliar os métodos.
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(a) CCN-SNM-ME (b) CCN-SNM (c) CCN-ML

Figura 8. Ilustração da detecção dos três métodos. Podemos perceber que o método multi-escala detecta leveduras com tamanhos diferentes do modelo.
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Abstract— The colorimetric fan method (Roche®) is the 

traditional assay used to determine the yolk egg color. However, 

errors are common since the method depends on the visual acuity 

of the referee; thus, the use of a cheaper, simple, fast and no 

subjective computerized method to analyze the egg color is 

desired. In the present study comparison between the traditional 

method and a new computerized assay based on digital pictures 

was conducted. Therefore, laying hens of the ISA Brown lineage 

were fed, during 63 days, with three different sorghum meal: 

without dye; with bran annatto (3%); or with canthaxanthin (8 

ppm) + apo-ester (25 ppm). From 24 weeks of age onwards, eggs 

were collected and prepared for yolks analysis every 21 days, i.e., 

three sampling in total. The yolks were classified based on the 

colorimetric fan scale and immediately photographed and 

analyzed by the computerized assay. The results clearly suggest 

that yolks color (yellow and orange-yellow) intensity was more 

accurately determined by the computerized methods when 

compared to the traditional colorimetric fan assay. 

 
Keywords— Color Analysis; color fan; pigments yolk 

I. INTRODUÇÃO 

O olho humano consegue discernir aproximadamente 10 
milhões de cores [1], enquanto que um computador digital, que 
usa 8 bits para cada canal de cor, é capaz de representar mais 
de 16 milhões de cores diferentes. Isto porque, em um 
computador, cada ponto da imagem (pixel) é representado por 
um conjunto de três canais (vermelho, verde e azul) e cada um 
desses canais é capaz de exibir 256 intensidades diferentes. 
Essa forma de representar a cor é chamada de sistema de cores 
RGB (red, green, blue). Dessa forma, combinando as 
intensidades dos três canais RGB, é então possível exibir quase 
17 milhões de cores. Bit é a menor unidade de informação que 
pode ser armazenada ou transmitida na comunicação de dados 
usada na computação e informática. Pixel é o menor 

componente que forma uma imagem digital e o conjunto de 
pixels forma a imagem inteira [2]. 

Entre os diversos atributos sensoriais dos produtos de 
origem animal, a cor da gema, está diretamente relacionada à 
qualidade, exercendo papel importante na aceitação do produto 
pelos consumidores [3]. Portanto a qualidade dos ovos, entre 
outros fatores, depende da composição da dieta oferecida à 
galinha poedeira. Os aditivos podem ser incluídos na dieta com 
o intuito de melhorar a qualidade do ovo, aumentar a venda ou 
reduzir os custos da produção. Por esse motivo, os aditivos 
mais utilizados são os corantes/pigmentantes [4]. 

A coloração da gema do ovo se deve à deposição de 
xantofilas, um grupo de carotenóides oxigenados, que podem 
ser encontrados de forma natural no milho amarelo [5]. O uso 
de substitutos do milho na ração, pobres em xantofilas, exige a 
adição de pigmentantes naturais ou sintéticos. O substituto 
mais utilizado é o sorgo com baixo tanino, que pode substituir 
parcial ou totalmente o milho, na ração para galinhas em fase 
de postura. A substituição é economicamente viável, não 
interfere nos índices zootécnicos, mas produz gemas 
esbranquiçadas [6]. 

A determinação da cor da gema é utilizada na avaliação da 
qualidade física do ovo. A técnica tradicional consiste na 
colocação da gema sobre um fundo preto ou branco, seguida da 
comparação da sua cor com as do leque colorimétrico Roche®. 
A tonalidade é expressa em uma escala graduada (escores) de 1 
a 15, que corresponde à gradação de cores que vai do amarelo 
claro ao alaranjado [7]. É uma avaliação subjetiva, uma vez 
que depende da acuidade visual do indivíduo que está 
realizando a leitura, o que reduz a exatidão da avaliação da cor 
conferida pelo pigmentante em teste. Segundo Mendes [8], a 
exigência do mercado brasileiro para cor da gema, está entre o 
número 9 e 10 do leque para ovos comuns; entre 11 e 12 para 
marcas de grandes redes de supermercados e, maior do que 12, 

255

Proceedings of XII Workshop de Visão Computacional - November 09th-11th, 2016



para ovos de qualidade superior. Carbó [9] relatou que para a 
avaliação mais precisa da cor da gema existem outros métodos 
colorimétricos menos práticos e econômicos que o leque, uma 
vez que requerem aparelhagens específicas de alto custo. Para 
preencher essa lacuna, seria importante o desenvolvimento de 
um novo método simples, objetivo e de baixo custo para 
avaliar a cor da gema obtida com o uso de pigmentantes 
adicionados à ração de poedeiras. 

Objetivou-se com esse trabalho comparar dois métodos de 
classificação da intensidade da cor da gema de ovos de 
poedeiras vermelhas comerciais, um subjetivo leque 
colorimétrico ROCHE®, dependente da acuidade visual do 
observador e outro objetivo com auxilio computacional. 

 

II. MÉTODOS UTILIZADOS 

O estudo foi uma parceria entre a Escola de Veterinária e 
Zootecnia da Universidade Federal de Goiás e a Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU). 

A etapa experimental com as aves foi realizada na Escola 
de Veterinária e Zootecnia da UFG, sendo aprovado pela 
Comissão de Ética no Uso de Animais da UFG, sob o 
Protocolo n. 015/12. 

 As gemas analisadas foram obtidas de ovos de 108 
galinhas poedeiras da Linhagem Isa Brown. As aves 
apresentaram desempenho padrão da linhagem para a idade e 
foram alimentadas com três tipos de ração á base de sorgo: 
ração basal (controle); ração basal com adição de 3% de farelo 
de urucum; e ração basal contendo 8 ppm de cantaxantina + 25 
ppm de apocaroteno. 

Ao longo do estudo foram acompanhados três ciclos de 
postura (21 dias cada). Os ovos produzidos nos três últimos 
dias de cada ciclo, totalizando 54 ovos, foram colhidos e 
avaliados quanto à qualidade física externa. Em seguida foram 
quebrados para a avaliação interna, que foi finalizada com a 
determinação da cor da gema. 

As gemas foram, inicialmente, classificadas pelo método 
tradicional, utilizando o leque colorimétrico, cuja escala de 
valores vai de um a 15, sendo um para amarelo bem claro e 15 
para alaranjado. O ovo foi quebrado cuidadosamente para não 
comprometer a integridade da gema. A gema foi colocada 
sobre uma superfície lisa e preta, e a comparação foi feita 
aproximando o leque da gema e classificando a cor de acordo 
com a numeração mais provável. Todas as avaliações foram 
feitas pelo mesmo indivíduo, no mesmo local e com 
iluminação controlada. 

As fotos para a análise computadorizada das gemas foram 
realizadas imediatamente após a análise pelo leque 
colorimétrico, sob as mesmas condições de iluminação. Foi 
utilizada uma máquina digital, Kodak Easy Share de 12 
megapixels, M530. A câmera foi fixada em hastes para que não 
houvesse interferência do fotógrafo. As gemas foram colocadas 
sobre um fundo azul, para gerar maior contraste, uma vez que o 
azul e o amarelo são cores opostas [10] 

As fotos das gemas foram analisadas por meio de um 
software desenvolvido na Faculdade de Computação da 

Universidade Federal de Uberlândia (em publicação). O 
software utiliza diversas rotinas de processamento de imagens 
[2], reconhecimentos de padrões [11][12] e visualização 
computacional [13][10]. Por meio da combinação dessas 
técnicas, foi feita a identificação da localização da gema na 
foto. O esquema indicando as etapas para a definição da cor da 
gema está apresentado na figura 1. Uma vez fotografada 
(Figura 1a), foi definida a sua região central (Figura 1b). Essa 
região foi subdividida em três partes iguais, sendo considerada 
somente a parte central para a análise de cor. A partir dos 
pixels que compuseram a parte central da gema foi 
quantificada a sua cor. Dessa forma, para quantificar a cor 
média de uma região da imagem, pode-se calcular, 
separadamente, a médias das intensidades nos canais vermelho, 
verde e azul. 

 

 

FIGURA 1 – Esquema indicando as etapas para a definição da cor da gema. 

A) Foto da gema. B) Região central da gema do ovo identificada 

automaticamente pelo software de processamento de imagens. C) 

Mapeamento da cor média do centro da gema para o sistema de cores Lab. 

 

Assim, para quantificar a cor de uma gema, foi calculada a 
média da cor dos seus pixels utilizando o sistema de cores Lab. 
Como o componente L da cor foi ignorado, pois ele indica 
somente a luminância, cada gema foi associada a uma posição 
no espaço, formada pelos canais a e b, como ilustrado na figura 
1c. 

Após a determinação da cor média de cada gema baseando-
se no sistema de cores Lab, o software determinou qual o 
escore que a gema possuía em relação ao leque colorimétrico. 
Para isso, foi necessário obter uma foto do leque utilizando a 
mesma câmera usada na obtenção das fotos das gemas (Figura 
2a). Essa foto foi então recortada, para que restasse somente a 
ponta do leque (Figura 2b). 

Em seguida, para cada escore do leque colorimétrico, foi 
determinada a distribuição espacial das cores dos seus pixels 
segundo o sistema de cores Lab. Na figura 2c está representado 
o resultado obtido considerando os 15 diferentes escores. Por 
fim, cada distribuição de escore foi convoluída com uma 
máscara Gaussiana [12], a fim de estimar a probabilidade de 
cada escore. Isso resultou na distribuição apresentada na figura 
2d, onde cada região do espaço ‘a-b’ está mapeada e 
relacionada a um escore do leque, que indicou a cor da gema. 
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Dessa forma, para classificar a cor de uma gema, 
determinou-se a cor média em termos dos canais a e b (Figura 
1c) e consultou-se o diagrama da figura 2d para estabelecer a 
qual escore do leque a gema pertenceu. Para isso, verificou-se 
qual a cor no diagrama estava associada às coordenadas a e b 
da gema. Com essa análise foi atribuído automaticamente para 
cada gema um escore de coloração referente ao leque 
colorimétrico. É importante observar que, como na ração do 
grupo controle não havia nenhum tipo de corante, várias gemas 
oriundas desse grupo apresentaram cor esbranquiçada, não 
sendo classificada no colorímetro. Nesse caso, atribuiu-se o 
valor 0 (zero) como escore de coloração para essas gemas. 

 

 

FIGURA 2 - A) Foto do leque colorimétrico obtida com a mesma câmera 

usada nas coletas das imagens das gemas. B) Seleção das partes do leque que 

foram passadas ao software para determinação da cor média de cada parte do 
leque. C) Distribuição das intensidades dos pixels de cada escore do leque 

colorimétrico no sistema de cores Lab (eixo horizontal – canal a; eixo vertical 

– canal b). É possível notar que cada escore está distribuído em uma região 
diferente dos eixos (a-b). D) Junção de todas as distribuições de escores após 

a convolução com uma máscara Gaussiana, formando um mapa de escores 

baseado nas coordenadas a e b. 

 

Os resultados obtidos no escore de cores foram analisados 
pelo teste de Kruskal-Wallis e a significância de P < 0,05. 

 

III. RESULTADOS 

Os escores médios de cor obtidos nos métodos, tradicional 
e computadorizado, estão demonstrados na tabela 1. 

Tabela 1 - Mediana dos escores para cor da gema avaliados pelo leque 

colorimétrico (método manual) e pelo computador (método automático) 

Tipo 

avaliação 

Tratamentos 

Controle
1
 

Carotenóide  

natural
2
 

Carotenóides  

sintéticos
3
 

Manual 0,23
a
 2,83

a
 11,12

b
 

Automático 1,25
a
 3,24

b
 7,71

c
 

 

Na avaliação visual foi possível observar que a gema 
apresentou coloração esbranquiçada, quando a ração não 
continha nenhum pigmentante, amarela quando a ração 
continha farelo de urucum e alaranjada na ração com 
cantaxantina + apocaroteno (Figura 3). 

 

FIGURA 3 – Fotografias digitais das gemas de acordo com os tratamentos: (a) 
controle (com sorgo), (b) ração com 3% farelo de urucum e (c) ração com 8 

ppm cantaxantina + 25 ppm apocaroteno 

 

A comparação da pele da canela e o tecido adiposo intra-
abdominal das aves alimentadas com ração sem pigmentante e 
as alimentadas com ração contendo farelo de urucum ou 
mistura de cantaxantina + apocaroteno, mostrou que tanto a 
pele quanto o tecido adiposo, das que receberam ração 
controle, estavam bastante esbranquiçados, o que não foi 
observado nas aves alimentadas com ração adicionada de 
pigmentantes, Nestas, o tecido adiposo e a pele permaneceram 
amarelados. 

Na Figura 4 (a, b, c) está representado o histograma da 
classificação subjetiva, indicando a quantidade de gemas que 
foram classificadas para cada valor do leque colorimétrico. 
Nesse caso, obteve-se média próxima de zero para as aves 
alimentadas com ração sem corante, em torno de sete para as 
aves alimentadas com ração adicionada de farelo de urucum e 
próxima a 11 com a adição de cantaxantina + apocaroteno. Na 
classificação manual, nenhuma gema contendo urucum foi 
classificada entre zero e quatro, enquanto que no grupo 
controle houve somente classificação menor ou igual a um. Na 
classificação digital também foi constatado que a adição de 
pigmentantes alterou a cor das gemas (Figura 4d, 4e, 4f). 
Foram encontrados valores médios próximos a um para o 
grupo controle, três para o farelo de urucum e oito para a 
cantaxantina + apocaroteno. 
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FIGURA 4 - Distribuição do escore de coloração (valor colorimétrico 

definido pelo leque Roche®) de acordo com a alimentação. Nos controles a 

barra do zero vai até 60. Histogramas obtidos a partir da classificação manual 

(a, b, c) e histogramas obtidos a partir da classificação automática (d, e, f) 

 

A diferença da coloração da gema entre o método digital e 
o manual foi calculada para cada gema utilizando a diferença 
absoluta entre o escore obtido automaticamente e o escore 
manual. Quando comparados os dois métodos, percebeu-se que 
a classificação manual foi mais uniforme do que a digital. Por 
exemplo, com ração contendo farelo de urucum, a classificação 
manual variou entre cinco e nove (Figura 4b), enquanto que a 
digital ficou entre um e sete, com picos em um, três e quatro 
(Figura 4e). 

 

FIGURA 5 - Mapa de erro entre a classificação de cor da gema pelo método 

automático e manual. Em geral, a cor da gema dada utilizando o leque é maior 

do que a fornecida pelo computador. Esta divergência tende a diminuir nas 
gemas de coloração mais alaranjada 

 

Observando o mapa de erro entre os dois tipo de 
classificação é possível perceber que foram atribuídos às 
gemas no método manual números maiores que os do método 
automático. Também foi possível notar que as duas 
classificações foram mais próximas para valores de maior 
escore de cor (acima de 10), ou seja, não houve diferença 
acentuada entre as duas classificação nas gemas mais coradas 
(Figura 5). 

Na figura 6a está representada a distribuição espacial de 

todas as gemas analisadas pelo sistema de cores Lab [10]. 

Nessa plotagem, o eixo x é a variação em “a” do Lab e o eixo 

y corresponde ao “b”. A componente L foi novamente 

ignorada, pois o interesse está restrito a cromaticidade (cor 

efetiva da gema e do colorímetro). Cada esfera na imagem 

representou uma gema e a cor indicada representou a cor 

média obtida a partir dos pixels da imagem original da gema. 

É possível observar nessa imagem duas regiões; uma na parte 

inferior, onde se concentraram as gemas de cor mais próxima 

ao branco e uma na parte superior, onde se concentraram as 

gemas com diferentes tons de amarelo. Nessa última região é 

possível fazer uma distinção entre tons de amarelo localizado 

mais a esquerda e os tons alaranjados localizados mais à 

direita. 

Com o sistema Lab foi possível a visualização da 
distribuição cromática das gemas nos diferentes tratamentos. 
Aquelas obtidas de galinhas que receberam ração sem 
pigmentante permaneceram na parte inferior da foto (Figura 
6b), as que receberam ração contendo urucum se concentraram 
no lado superior esquerdo (Figura 6c) e as da ração que 
continha cantaxantina + apocaroteno se deslocaram para a 
parte superior direita (Figura 6d). 

 

 

 

 

FIGURA 6 - Distribuição espacial das cores das gemas no sistema de cores 

Lab. A) Disposição das gemas de acordo com a dieta utilizada na alimentação 

das aves. Na parte inferior se concentram as gemas esbranquiçadas, na parte 
superior esquerda as amarelas e na superior direita as alaranjadas. B) Gemas 

de ração controle (sorgo). C) Gemas de ração com 3% de farelo de urucum. 
D) Gemas de ração com 8ppm de cantaxantina + 25 ppm de apocaroteno 

 

IV. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

Neste estudo o sistema automático de quantificação da cor 
da gema utilizou às médias obtidas a partir da cor dos seus 
pixels, empregando o sistema de cores Lab. A representação de 
cores por meio de canais RGB, apesar de muito eficiente para 
representar uma imagem a ser exibida em um monitor, nem 
sempre é adequada para o trabalho com rotinas de 
processamento de imagens. Existe, na literatura, a descrição de 
vários outros sistemas de cores que funcionam melhor com 
rotinas de processamento automático de imagens. Um desses 
sistemas é o Lab [10]. 

Independente do método de avaliação utilizado, manual ou 
digital, observou-se diferença significativa (p≤ 0,05), na cor 
das gemas, na dependência da ração fornecida (Tabela 1), 
demonstrando com isso que o tipo de pigmentante adicionado à 
ração interfere na coloração da gema, assim como a ausência 
de pigmentante na ração, deixa a gema descorada. 
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A identificação da cor da gema com o programa 
computadorizado de análise de fotos foi mais precisa do que 
com o leque colorimétrico. A homogeneidade do gráfico feito 
com o método subjetivo e que não existe no gráfico feito com o 
computador, sugere avaliação tendenciosa do indivíduo, que ao 
observar a gema a olho nu, pode inferir qual a ração aquela ave 
estava recebendo. Além disso, o avaliador pode não ter sido 
capaz de distinguir entre as tonalidades mais claras de amarelo. 
Por mais precisa que seja a visão humana, existem algumas 
variáveis que afetam a percepção, como a menor sensibilidade 
do olho para determinadas cores. Resta ainda o cansaço visual 
decorrente do tempo prolongado de observação [14]. 

Observando a distribuição das gemas do tratamento 
controle foi possível perceber que se formaram dois grupos 
principais, um de gemas sem tons de amarelo e outras 
amareladas (Figura 6). Esse resultado mostrou que apesar de 
não haver pigmentantes na ração das poedeiras desse grupo, 
algumas delas ainda conseguiram transferir carotenóides de 
algumas regiões do corpo, como pele e tecido adiposo para as 
gemas. Esse fato fica bem evidente quando se compara a pele e 
a gordura intra-abdominal das aves que receberam rações 
contendo pigmentantes com aquelas que receberam ração sem 
pigmentantes. 

Na comparação do processo de classificação automático 
com o manual, esse último classificou aproximadamente 70% 
das amostras (ração controle) como zero e o restante como um. 
Já a classificação automática distribuiu melhor a classificação 
das amostras, mantendo a grande maioria como zero, mas 
também identificando diferentes tons de amarelo, e até 
alaranjado. Foi possível perceber que, de fato, existem 
diferentes tons de amarelo para as amostras controle, indicando 
que o método de classificação digital foi mais preciso que o 
manual. 

A análise do grupo que teve o urucum adicionado à ração 
mostrou que essas gemas apresentaram o tom amarelo como 
dominante, variando do amarelo claro a tons mais saturados. 
Saturação é a intensidade da cor, isto é, a saturação é o que 
permite a distinção entre uma cor forte e uma fraca [15]. 
Apenas três gemas apresentaram tons alaranjados. A 
predominância de gemas amarelas foi condizente com o 
esperado, pois da forma como foi construído o colorímetro, os 
tons de amarelo entre um e seis podem ser considerados tons 
de diferentes saturações. A partir do número sete, percebem-se 
alterações na cromaticidade, onde tons de vermelho são 
adicionados à pigmentação amarela (amarelo + vermelho = 
amarelo alaranjado). Dessa forma, parece ser mais aceitável a 
classificação obtida pelo método digital, onde as galinhas 
alimentadas com urucum produziram ovos na cor amarela, com 
diferentes saturações. 

Na análise de distribuição das gemas que receberam 
mistura de cantaxantina + apocaroteno notou-se que não há 
uma concentração específica em uma faixa de cores, com 
gemas em tons amarelos e alaranjados. Como o pigmentante 
utilizado é uma mistura de vermelho (cantaxantina) com 
amarelo (apocaroteno), pode ser que a transferência do 
pigmentante para a gema não se deu de forma homogênea. 
Esse fato não foi detectado na classificação manual. 

A técnica computadorizada que identifica a cor da gema 
por meio da análise de fotos digitais é mais precisa na 
determinação da intensidade da cor do que a classificação 
subjetiva feita com o leque colorimétrico. 
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Abstract—This paper proposes a computer-based system for
automatic detection of architectural distortion of the breast
(ADB) in digitized screen-film mammograms. ADB is a subtle
contraction of the breast tissue that may represent the earliest
sign of breast cancer. The proposed system has essentially two
steps: feature extraction and classification. For the first step
we evaluated six different texture descriptors: Local Mapped
Pattern (LMP), Local Binary Pattern (LBP) and four Haralick’s
descriptors. The second step was performed with a multilayer
perceptron (MLP). The best topology was chosen based on the
classification accuracy by varying the amount of neurons in the
hidden layer from 1 to 30. We evaluate the performance of
the proposed detection scheme using a dataset of 400 regions
of interest (ROIs) extracted from the mammograms. Results in
terms of the receiver operating characteristics curve (ROC) have
shown that the LMP descriptor performed better than the similar
descriptors.

Index Terms—architectural distortion; mammography; local
mapped pattern; local binary pattern; haralick; texture descrip-
tor.

I. INTRODUÇÃO

O câncer de mama é a principal doença causadora de morte
entre as mulheres no Brasil e em todo o mundo [1]. Em
2012, ela foi o responsável pelo óbito de aproximadamente
522.000 mulheres. Estima-se que, a cada ano, há o surgimento
de 1,67 milhão de novos casos. No Brasil, dados do INCA
(Instituto Nacional de Câncer) indicam que este é o segundo
tipo de câncer de maior incidência. Para o ano de 2016,
estima-se o aparecimento de aproximadamente 57 mil novos
casos no Brasil, dos quais aproximadamente 24% resultarão
em morte [2].

Quando detectado em seu estágio inicial, a probabilidade
de cura do câncer de mama aumenta em aproximadamente
30%, já que o tratamento da doença em estágio avançado
é muito mais difı́cil [3], [4]. Para a descoberta prematura
dessa doença a mamografia é o exame mais utilizado em
todo o mundo [5], [6]. Durante a análise de uma imagem ma-
mográfica, o radiologista busca por sinais que podem indicar
um câncer em formação como: nódulos; microcalcificações e;
distorção arquitetural.

A Distorção Arquitetural Mamária (DAM) é uma contração
sutil do tecido mamário que pode representar o sinal mais

precoce de um câncer de mama em formação, surgindo antes
mesmo da formação de nódulos e microcalcificações [7],
[8]. Estudos recentes mostraram que se a DAM for detec-
tada precocemente, o prognóstico no tratamento do câncer
é muito superior do que no caso da detecção precoce de
microcalcificações e nódulos [7]. No entanto, a DAM é de
difı́cil detecção nos exames de mamografia convencional, pois
não possui borda bem definida e não ocorre a formação
de massa visı́vel. Dessa forma, mesmo o radiologista mais
experiente pode não ser capaz de identificá-la [9].

Quando detectada, a DAM normalmente é classificada na
categoria BI-RADS 4C [10], pois se trata de um achado
suspeito que pode ser o inı́cio de um câncer maligno. Nesse
caso, apenas a biópsia pode descartar a hipótese de maligni-
dade [10]. Além disso, a DAM é o achado mais comum em
exames retrospectivos de mamografia quando ocorrem casos
de falso-negativo, ou seja, quando o médico não detectou a
lesão que já estava presente [7].

Com o intuito de auxiliar os radiologistas no diagnóstico
precoce do câncer de mama, sistemas computacionais de
auxı́lio ao diagnóstico (Computer Aided Detection - CAD)
são normalmente utilizados na prática clı́nica. Esses softwa-
res têm por objetivo indicar, de modo automático, regiões
suspeitas na mamografia, fornecendo uma “segunda opinião”
ao médico radiologista [11], [12]. Diversos estudos têm mos-
trado que os radiologistas, quando assistidos pelo CAD, são
capazes de detectar na mamografia aproximadamente 90%
das microcalcificações e nódulos. No entanto, para o caso de
detecção da DAM, o desempenho dos sistemas CAD ainda é
insatisfatório, com taxa de detecção abaixo dos 50% [13]–[15].

Assim, o objetivo deste trabalho é propor um sistema auto-
matizado para a detecção de distorção arquitetural mamária.
O sistema consiste basicamente de duas etapas: extração de
caracterı́sticas e classificação. Para a etapa de extração de
caracterı́sticas, foram avaliados 6 descritores de textura: o
Local Binary Pattern (LBP) [16], o Local Mapped Pattern
(LMP) [17], [18] e quatro descritores de Haralick (Constraste,
Correlação, Energia e Homogeneidade) [19]. Para a etapa
de classificação, foi avaliado o uso de uma rede neural do
tipo Perceptron Multi Camadas (PMC), contendo apenas uma
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camada escondida. Várias topologias de rede neural foram
avaliadas onde a diferença entre elas é a quantidade de
neurônios na camada escondida que, nesse caso, variou-se de
1 a 30 neurônios. A escolha da melhor topologia para cada
descritor foi feita com base no cálculo da acurácia.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Detecção de Distorção Arquitetural Mamária

Com a premissa de que exista um classificador treinado,
de maneira geral os métodos desenvolvidos para a detecção
de distorção arquitetural mamária em imagens de mamografia
seguem a sequência ilustrada na Figura 1.

Figura 1. Sequência de etapas comumente abordadas em um detector de
distorção arquitetural.

A sequência de passos apresentada anteriormente, na Fi-
gura 1, é brevemente comentada a seguir:

1) O processo inicia-se com uma imagem adquirida por
meio de exame mamográfico. A detecção das áreas
suspeitas (Region of Interest - ROI) tem por objetivo
analisar a arquitetura da mama em cada ponto da ima-
gem, buscando regiões onde aparentemente houve uma
possı́vel distorção de tal estrutura;

2) Todas as ROIs são então submetidas a aplicação dos
extratores de caracterı́sticas (detectores de textura) sele-
cionados para essa abordagem;

3) Os descritores produzidos pelos métodos de extração
de caracterı́sticas são utilizados como entrada em um
classificador previamente treinado. Com base na resposta
do classificador, almeja-se a eliminação de todos os
ROIs que são Falsos Positivos (False Positive - FP), ou
seja, regiões que foram selecionadas como suspeitas mas
que não possuem distorção arquitetural;

4) Por fim, espera-se que restem apenas as regiões que são
Verdadeiros Positivos (True Positive - TP), regiões que
efetivamente possuem a anomalia a ser detectada.

Para efeito de simplicidade, foi assumido que as etapas
iniciais que visam o levantamento das áreas suspeitas foram
realizadas com sucesso. Para o presente trabalho foi investi-
gado um conjunto de 400 ROIs, ou seja, pequenas imagens
que representam as regiões consideradas suspeitas.

B. Imagens de Mamografia Digitalizadas

Uma vez que o objetivo deste trabalho é propor um conjunto
de métodos para a detecção de distorção arquitetural mamária,

se faz então necessária a utilização de imagens clı́nicas de
pacientes que possuam laudo médico para a validação. Foram
utilizadas imagens do banco de imagens Digital Database
for Screening Mammography [20] (DDSM), consagrado na
literatura e disponibilizado publicamente na internet.

O DDSM [20] é um banco de imagens fruto do esforço
conjunto das seguintes instituições americanas: University of
South Florida, Sandia National Laboratories e Washington
University School of Medicine. Apesar de as imagens serem
de exames de mamografia analógica (tela-filme) digitalizada,
onde ocorre uma significante perda de qualidade, tais dados
ainda são muito utilizados em diversos trabalhos propostos na
literatura atual [14], [21]–[26]. Na Figura 2, são apresentadas
duas imagens do DDSM utilizadas neste trabalho.

(a) (b)

Figura 2. Imagens do banco de imagens DDSM [20] nas views (a) Médio
Lateral Oblı́qua (MLO) e (b) Crânio-caudal (CC).

Todas as imagens do DDSM que possuem alguma ano-
malia são acompanhadas do laudo médico que, dentre outras
informações, indica o tipo de anomalia e as coordenadas em
que ela se encontra. Em posse dessas informações, foram sele-
cionadas 200 imagens cujos laudos comprovavam a existência
da distorção arquitetural mamária.

Cada imagem foi recortada manualmente em duas ROIs,
uma contendo a distorção arquitetural e outra contendo tecido
normal, sadio. As regiões selecionadas passaram por uma
etapa de pré-processamento, onde foi efetuado o realce do
contraste e a sub-amostragem deixando as ROIs com dimensão
128× 128 pixels. O primeiro processamento tem por objetivo
tornar mais visı́vel a distorção arquitetural bem como a es-
trutura mamária, enquanto que o segundo visa a atenuação
de qualquer ruı́do presente e manter uma uniformidade nos
tamanhos das ROIs.

Tais pré-processamentos são perfeitamente válidos de serem
feitos pois, durante a análise da imagem para o diagnóstico,
o software utilizado pelo médico permite o acesso a esse
ferramental. Na Figura 3, é apresentado parte do conjunto de
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ROIs utilizadas sendo, (a-c) com distorção arquitetural e (b-d)
considerados normais.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 3. Amostras após o pré-processamento, (a-c) com distorção arquite-
tural e (b-d) normais.

C. Descritores de Textura

Após a seleção e pré-processamento das ROIs, foram apli-
cados para cada uma das amostras os descritores de carac-
terı́sticas. Neste trabalho, foram utilizados quatro extratores
de caracterı́sticas propostos por Haralick [19], que se baseiam
no cálculo das matrizes de co-ocorrência, ao verificar o pixel
à direita com distância 1:

Contraste =
k∑
i

k∑
j

(i− j)2pij (1)

Correlação =
k∑
i

k∑
j

(i−mr)(j −mc)pij
σrσc

(2)

Energia =

k∑
i

k∑
j

p2ij (3)

Homogeneidade =

k∑
i

k∑
j

pij
1 + |i− j|

(4)

nas quais, i e j representam coordenadas da matriz de co-
ocorrência de dimensão k, pij é o ij-ésimo elemento da matriz
e σr 6= 0 e σc 6= 0 representam os desvios-padrão nas linhas
e colunas, respectivamente.

Outro descritor utilizado foi o Local Binary Pattern (LBP),
em sua formulação clássica proposto por Ojala, Pietikainen
e Maenpaa no ano de 1996 [16]. O LBP busca caracterizar a
textura local de uma imagem utilizando para isso um operador,

apresentado na Equação 5, que irá analisar os tons de cinza
da vizinhança P do pixel central g0:

LBP =
P∑
i=1

S(g0, gi)2
i−1 (5)

na qual S(·) é a função de Heavyside, definida por:

S(g0, gi) = fg =

{
1, se gi ≥ g0
0, caso contrário.

(6)

Após o cálculo do LBP em cada pixel da imagem, tem-se
então um mapa de LBPs cujos valores são utilizados para a
composição do histograma de 256 valores, definindo assim o
vetor de caracterı́sticas. Vale ressaltar que o operador LBP é
invariante com relação à escala de tons de cinza e à rotação.

Uma proposta de expandir o LBP para vizinhança genérica
de W×W pixels e mapear o resultado para um histograma de
B bins foi apresentada em [17]. A nova formulação, chamada
de Local Mapped Pattern (LMP), é apresentada na Equação 7,
na qual fg é a função de Heavyside mostrada na Equação 6,
B o número de bins do histograma e P (i) a matriz de pesos
binários dada pela Equação 8.

LBP = round


W∑
i=1

fg · P (i)

W∑
i=1

P (i)

(B − 1)

 (7)

P (i) =

 1 2 4
128 0 8
64 32 16

 (8)

Além das mudanças apresentadas anteriormente, o LMP
apresentou a possibilidade de alteração da função de mape-
amento de Heavyside para Sigmoidal, que é uma suavização
da função degrau apresentada na Equação 6:

fg =
1

1 + e
−(gi−g0)

β

(9)

Com a função Sigmoidal é possı́vel sintonizar o parâmetro
β, que define a inclinação da curva, criando vários descritores.
Tal recurso tornar possı́vel a criação de um descritor otimizado
para a aplicação desejada. Levando em conta as considerações
apresentadas anteriormente, a formulação completa do LMP é
apresentada na Equação 10.

LMP = round


W∑
i=1

(
1

1 + e
−(gi−g0)

β

· P (i)

)
W∑
i=1

P (i)

(B − 1)


(10)
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D. Classificador
Após a extração de caracterı́sticas das ROIs, os descritores

produzidos foram utilizados como entrada para uma rede
neural artificial com arquitetura do tipo Perceptron Multi
Camadas (PMC), contendo apenas uma camada escondida.

A escolha do PMC se deve ao fato de ser o classificador
mais utilizado para o reconhecimento de padrões [27]–[29].
Como saı́da, a rede neural deverá retornar os valores: 1 se
houver distorção arquitetural e 0 caso contrário.

A implementação do PMC utilizada é a disponı́vel no
MATLAB R2013b, devido a sua facilidade de prototipagem e
realização de simulações. A rede foi treinada com o algoritmo
backpropagation com gradiente escalado. O máximo de épocas
foi fixado em 500 e com um erro máximo de 10−100.

As 400 amostras foram divididas de forma aleatória, metade
de uma classe e metade de outra: sendo 70% utilizadas para
treinamento, 15% para validação e; 15% para teste. O conjunto
para treinamento foi utilizado para o ajuste dos pesos da rede
neural. No entanto, com o objetivo de evitar o overfitting
(situação onde a rede “memoriza” os dados de treinamento
e erra quando um novo conjunto de dados é apresentado) o
cálculo do erro é baseado em um novo conjunto de dados, por
isso se faz necessário o conjunto de validação [27], [28]. É
necessário comentar que os resultados reportados neste artigo
foram baseados apenas no grupo de teste.

Uma rede PMC pode ser montada com diferentes topolo-
gias, com uma ou mais camadas ocultas e quantos neurônios
forem necessários em cada camada. No presente trabalho, a
rede utilizada é graficamente representada na Figura 4.

Figura 4. Exemplo da rede neural utilizada, na qual: xM representa a
quantidade de valores do vetor de caracterı́sticas; N é a quantidade de
neurônios na camada escondida e; y a saı́da da rede.

Como pôde ser observado na Figura 4, a rede PMC com
apenas uma camada oculta tem os seguintes parâmetros: xM
entradas, de acordo com o tamanho do vetor de caracterı́sticas;
N neurônios na camada oculta, pois foram avaliadas as
topologias de 1 a 30 neurônios e; a saı́da binária y, que indicará
1 se a imagem possui distorção arquitetural ou 0 se não houver.

No processo de treinamento da rede neural, os pesos
sinápticos foram inicializados com valores aleatórios entre 0 e
1. Para evitar viés nos resultados, foram realizados 10 treina-
mentos para cada uma das 30 topologias candidatas (de 1 a 30
neurônios), ou seja, foram executados 300 treinamentos para
assim identificar a melhor topologia com melhor treinamento.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A melhor topologia selecionada foi aquela na qual determi-
nado treinamento obteve a melhor acurácia. Foram avaliados
os extratores de caracterı́sticas: LBP, LMP e Haralick. Para
o caso do método proposto por Haralick, que se baseia
no cálculo da matriz de co-ocorrência, foram avaliadas as
seguintes caracterı́sticas juntas e individualmente: Contraste,
Correlação, Energia e Homogeneidade.

Os resultados da melhor topologia para cada descritor
são apresentados na Tabela I, na qual, além da acurácia
são apresentados os cálculos da Sensibilidade, Especificidade,
Precisão, F1 Score e a Área Sob a Curva (Area Under Curve
- AUC) Receiver Operating Characteristic (ROC) [30].

Tabela I
RESULTADOS DAS MELHORES TOPOLOGIAS DE REDE NEURAL PARA CADA

DESCRITOR UTILIZANDO A ACURÁCIA COMO CRITÉRIO DE SELEÇÃO.

D
escritor

A
curácia

Sensibilidade

Especificidade

Precisão

F1
Score

AU
C

Contraste 90% 87% 93% 93% 90% 0.94
Correlação 88% 86% 92% 94% 89% 0.90

Energia 87% 91% 82% 85% 88% 0.89
Homogeneidade 90% 94% 84% 88% 91% 0.89

Haralick-4 93% 93% 94% 93% 93% 0.96
LBP 85% 84% 86% 91% 88% 0.87

LMP (0,32) 95% 97% 93% 93% 95% 0.97

Como é possı́vel observar na tabela anterior, em negrito
estão destacados o melhor valor de cada métrica. Os resultados
mostram que o LMP (com parâmetro β = 0, 32) possui a
melhor taxa de detecção para as quatro métricas: Acurácia,
Sensibilidade, F1 Score e AUC. Além disso, observa-se que o
Contraste, Energia, Homogeneidade e o LBP, não obtiveram
o melhor resultado em nenhuma das métricas avaliadas.

A curva ROC apresenta a relação entre a taxa de verdadeiros
positivos (sensitividade) e falsos positivos (especificidade). As
curvas ROC das caracterı́sticas relacionadas na Tabela I, são
apresentadas no conjunto de imagens da Figura 5.

As curvas ROC da Figura 5a apresentam resultados obtidos
para os descritores de Haralick analisados separadamente:
Contraste, Correlação, Energia e a Homogeneidade; e também
foi analisado o desempenho quando todas essas caracterı́sticas
foram consideradas em conjunto, sendo que esse agrupamento
foi chamado de “Haralick-4”. Sendo assim, na Figura 5a, pode
ser observado que Haralick-4 possui um melhor desempenho,
AUC = 0, 9576, se for comparado com cada uma das carac-
terı́sticas separadas.

Como Haralick-4 se mostrou o melhor dentre todas as
avaliações com os descritores separados, este foi comparado
com os descritores LMP e LBP, e o resultado é apresentado na
Figura 5b. Pode-se observar que o LMP apresenta resultados
superiores aos outros descritores, com, AUC = 0, 9689. Além
disso, se tomarmos 10% de falsos positivos (valor 0, 1 no
eixo X da curva ROC apresentada na Figura 5b) é possı́vel
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(a)

(b)

Figura 5. Curvas ROC calculadas utilizando (a) descritores de Haralick e (b)
LMP, LBP e Haralick-4).

visualizar que o LBP possui uma taxa de Verdadeiros Positivos
(VP) um pouco maior que 80%, seguido por Haralick-4 com
aproximadamente 90%, enquanto que o LMP apresenta uma
taxa de 94%.

IV. CONCLUSÕES

Este estudo apresentou uma proposta de sistema automático
para a detecção de distorção arquitetural mamária. Como essa
tarefa engloba diversas etapas, neste trabalho foram abordadas
apenas aquelas relacionadas à extração de caracterı́sticas e
classificação. Para a extração de caracterı́sticas, foram ava-
liados seis métodos de descrição de textura, sendo dois deles
(LMP e LMP) baseados em micro-padrões locais enquanto que
os outros quatro são baseados nas matrizes de co-ocorrência
propostas por Haralick. Para a classificação, foi utilizada uma
rede PMC com uma única camada escondida, na qual foram
avaliadas várias topologias com neurônios variando de 1 a 30.

Os resultados têm mostrado que o LMP se mostrou superior
aos demais na maioria das métricas avaliadas, possuindo uma
acurácia de 95% e AUC = 0, 9689. O LMP apresentou
inclusive um poder de discriminação superior em relação aos

outros métodos que são largamente utilizados na literatura com
a finalidade de detectar distorção arquitetural ou para descrever
texturas em imagens naturais.

Os resultados apresentados foram colhidos utilizando ima-
gens de mamografia tela-filme digitalizadas que foram ma-
nualmente recortadas e pré-processadas. Novas etapas deste
trabalho visam a utilização de imagens de mamografia digital
(Full Field Digital Mammography - FFDM), bem como a
implementação de todo o pipeline para a detecção de distorção
arquitetural mamária apresentado na Figura 1.
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REFERÊNCIAS

[1] OMS, “Organização mundial da saúde,” 2016. [Online]. Available:
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Abstract—The  diptera  maggots  are  used  in  forensic
entomology  to  estimate  the  post-mortem  interval  (PMI).
Maggots have a wide range of morphological and structural
features that aid in the identification. In order to assist in the
necrophagous  larvae  identification,  this  research  aims  to
develop  a  software  using  computer  vision  and  machine
learning  to  automate  the  classification  process.  Diptera
maggots were collected in a dead pig at the capital of Mato
Grosso  do  Sul  state,  Campo  Grande.  The  maggots  were
identified  and  photographed  at  a  light  microscope  (5x
objective).  Next,  the  images  were  processed,  the  features
extraction  was  performed  using  an  extractor  in  Python
language.  The classification  of the images were  tested with
AdaBoost, Random Forest, Random Tree and SMO classifiers.
The SMO  the best  performance of 64.41%, using the area
under a ROC curve metric.

Keywords—Entomology, fly larvae, computer vision

I.  INTRODUÇÃO

       Entomologia forense é o estudo de insetos, dentre outros
artrópodes,  associados  a  questões  criminais,  sendo  um
instrumento  útil  na  investigação  de  crimes  [1].  Entre  as
diversas aplicações da Entomologia na prática forense, a mais
utilizada  é  a  identificação  de  insetos  envolvidos  na
decomposição  de  cadáveres  para  a  estimativa  do  intervalo
post-mortem (IPM), particularmente nos casos em que o ciclo
de vida de insetos necrófagos é a única ferramenta disponível
para estimar o IPM [5]. Entretanto, a identificação de algumas
espécies de insetos pode ser complicada por diversos fatores,
mesmo  para  taxonomistas  experientes,  sobretudo  dos
espécimes  mais  comumente  encontrados  em  cadáveres,
estágios imaturos e pupários vazios [1].

     As  moscas  da  família  Calliphoridae  apresentam
distribuição  cosmopolita.  Existem mais  de  1000  espécies  e

cerca de 150 gêneros conhecidos. Mais de 40 espécies em 30
gêneros  são  restritas  ao  oriente.  Os  dípteros  califorídeos
apresentam  os  seguintes  estágios  de  desenvolvimento:  ovo,
larva, o estágio larval em três instares: L1, L2 e L3[9].

       Este trabalho tem como principal contribuição a validação
de  técnicas  de  visão  computacional  para  identificação  de
larvas de insetos necrófagos através de um inédito banco de
imagens  construído  para  esta  finalidade.  Na  próxima  seção
serão apresentados alguns trabalhos correlatos. As Seções III,
IV e V tratam da metodologia,  do banco de imagens  e das
técnicas  exploradas.  Por  fim,  apresenta-se  os  experimentos,
resultados, discussão e conclusões.

II. TRABALHOS CORRELATOS

Para [5] o sistema automático ideal para detecção de
pragas teria de ser levado a cabo juntamente com a gravação
de  informações  diárias  sobre  cada  espécie  de  inseto.  Além
disso, seria melhor que o sistema  fosse capaz de identificar a
fase de desenvolvimento com base no tamanho, forma e cor
dos  insetos,  além  de  discriminar  entre  qualquer  material
estranho,  de  tal  maneira  que  possibilitasse   integrar  estes
dados  em um sistema de  diagnóstico automático [8].  Neste
contexto,  a  visão  de  máquina  que  analisa  imagens
computadorizadas  demonstrou  ter  um grande  potencial  para
detecção e identificação dos insetos [8].

      Segundo [3] há muitas aplicações de ciência ambiental que
poderiam se beneficiar de métodos de visão computacional de
baixo custo. Poucos projetos podem justificar a despesa de ter
entomologistas  peritos  para  classificar  manualmente
espécimes coletados em campo.  Reconhecimento de espécies
de inseto precisa de um conhecimento mais especializado. Isso
significa  que  sem  alguma  experiência  profissional  é  quase
impossível para um leigo determinar uma categoria de inseto
no  nível  de  espécie.  Como resultado,  o  reconhecimento  de
espécies de insetos usando métodos de visão por computador é
cada vez mais exigida em aplicação [4].
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III. COLETA DE LARVAS

Para  coleta  de  larvas  necrofágicas  foram  adotadas  duas
metodologias,  uma  principal  e  outra  complementar.  A
principal foi feita com carcaça de suíno e a complementar com
armadilha contendo isca. O método principal foi realizado na
fazenda  escola  da  Universidade  Católica  Dom  Bosco  –
UCDB. O suíno, com cerca de 10 Kg foi adquirido morto de
estabelecimento comercial de Campo Grande, ele foi colocado
sobre o solo de uma região de transição entre mata ciliar e
pasto sob as coordenadas UTM x: 749580 e y: 7743829 (21K)
a 650m de altitude. Neste local a carcaça do suíno foi exposta
a condições ambientais naturais, e atraiu indivíduos dípteros
que depositaram seus ovos na carcaça.  Uma jaula de metal
revestida  por  tela  foi  colocada  para  a  proteção  da  carcaça
contra  mamíferos,  mas  possibilitando  a  entrada  de  insetos
(Fig.1).

       O método complementar consistiu na coleta de larvas de
moscas  utilizando-se  armadilhas  (Fig.2).  Foram
confeccionadas duas armadilhas utilizando seis garrafas PET
(três  para  cada  armadilha),  tinta  preta  do tipo bisnaga  (não
tóxica),  fita adesiva,  barbante e carne crua.  A armadilha foi
montada  da  seguinte  maneira:  foram  cortadas  três  metades
superiores das garrafas, sendo que duas dessas metades foram
unidas por fita adesiva e em seguida feito um furo do meio de
junção entre as duas metades, a extremidade superior teve sua
ponta inserida no furo. Em seguida uma extremidade inferior
foi unida por fita adesiva, a extremidade superior que teve sua
ponta inserida do furo essas duas extremidades foram pintadas
de preto com a tinta do tipo bisnaga e em seguida feito um
furo do meio das duas extremidades.

IV. BANCO DE IMAGEM

       Os indivíduos coletados foram primeiramente separados
em morfo espécies e posteriormente identificados quanto ao
gênero  com  o  auxílio  de  um  microscópio  óptico  e  uso  da
chave de identificação da referência [10], sendo que os adultos
destas larvas foram levados ao especialista para confirmação
da identificação.  Após a identificação de cada larva, ela foi
colocada  em  uma  lâmina  e  levada  ao  microscópio  óptico
CARL ZEISS Axio Scope A1 na lente objetiva de 5x, variando
a luminosidade  e  o foco  para  uma melhor  visualização  das
características.  Para  a  captura  de  imagem  das  larvas,  elas
foram fotografadas em três planos de visão sem o processo de
clarificação, pois suas estruturas externas eram muito visíveis,
sendo eles, dorsal, lateral e ventral, para ser possível capturar
um  maior  número  de  características  por  região  de  larva
(Fig.3).  Devido  à  variação  numérica  entre  as  espécies
identificadas foi definido o número de 30 indivíduos a serem
fotografados.  A maioria das fotos foram capturada de larvas
que  estavam  no  segundo  ou  terceiro  instar  devido  à
dificuldade da identificação correta no primeiro instar.

V.       APLICAÇÃO COMPUTACIONAL

        Para extração dos atributos nas imagens das larvas, foi
utilizado  o  software  python-extrai-atributos,  desenvolvido
pelo grupo INOVISAO da UCDB.  Este programa é composto
por vários extratores de atributos dentre os mais importantes
estão  a  matriz  co-ocorrência  que  extrai  atributos  de  textura
baseados  em matrizes  de  coocorrência,  LBP (Local  Binary
Patterns)   que  extrai  atributos  de  textura  e  o  HOG
(Histogramas de Gradientes  Orientados)  que extraí  atributos
de gradiente. O software python-extrai-atributos gera arquivos
de  mineração de dados (arff) para cada diretório do último
subnível de diretório que compõe o banco de dados, ou seja,
para os diretórios cranial e caudal de cada espécie respectivas
a cada instar. Desta forma, foi possível testar os arquivos arff
específicos  de  cada  característica  individualmente.  Também

Fig.2 : Armadilha (complementar) utilizada na captura
dos dípteros.

Fig.1: Aparato  de  metal  (principal)  onde  o  suíno  foi
alocado para decomposição.
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forma  feitos  testes  concatenando  todas  as  imagens  de  um
mesmo instar concatenados de cada instar, tornando possível
observar se há diferença de classificação entre a quantidade e
diversidade de informações extraídas. 

         Para testes com aprendizagem automática foi utilizado o
Weka [2] com os algoritmos Random Tree, Random Forest,
Adaboost  (versão  M1)  e  SMO.  As  métricas  utilizadas  para
mensurar o desempenho dos classificadores foi a porcentagem
de acerto, área sob a curva ROC e medida F. Após o término
das análises foram realizados o teste estatístico denominado
ANOVA com  o  pós  teste  de  Tukey  para  confirmação  dos
resultados utilizando o programa R Studio.

VI.         RESULTADOS E DISCUSSÕES

       As  larvas  utilizadas  para  o  experimento  foram:
Atherigona  orientalis,  Chrysomya  albiceps,  Chrysomya
megacephala,  Família Sarcophagidae (Fig.4). Com as larvas
necrofágicas  coletadas  tanto no método principal  quanto no
complementar  foi  possível  construir  um  banco  de  imagens
contendo  480  imagens  com  quatro  espécies  de  larvas
necrofágicas que provavelmente são as mais abundantes nas
duas região de Campo Grande.  Na Fig.  5 é  demonstrado o
resultado obtido com o classificador SMO utilizando a métrica
porcentagem de acerto.  É possível visualizar  que a espécies
melhores identificadas foram Chrysomya albiceps no segundo
instar e família Sarcophagidae no terceiro instar.

      Na métrica Área sob a curva ROC os algoritmos SMO e
Random  Forest  obtiveram  resultados  acima  de  90%  com
poucas  variações.  Os  algoritmos  Adaboost  e  Random  Tree
obtiveram resultados entre 30 e 80% com a mesma métrica.
Na  métrica  de  medida  F  os  valores  variaram
consideravelmente, o algoritmo SMO  variou entre 20 e 80 %,
o classificador Random Forest  obteve desempenho entre  65 a
80%, o Adaboost de 40 a 80% e o Random Tree de 27 a 98%.
Demostrando resultados semelhantes ao trabalho realizado por
[3] onde obtiveram uma variação de acerto entre 60 e 95%
utilizando uma metologia diferente, o que indica a necessidade

de um aprofundamento no estudo e aplicação de técnicas de
visão computacional.

       Na métrica Área sob a curva ROC os algoritmos SMO e
Random  Forest  obtiveram  o  resultado  acima  de  90%  com
poucas variações.  E os algoritmos Adaboost e Random Tree
obtiveram resultados entre 30 e 80% com a mesma métrica.
Na  métrica  de  medida  F  os  valores  variaram
consideravelmente, o algoritmo SMO  variou entre 20 e 80 %,
o classificador Random Forest  obteve desempenho entre  65 a
80%, o Adaboost de 40 a 80% e o Random Tree de 27 a 98%.
Demostrando resultados semelhantes ao trabalho realizado por
[3] onde obtiveram uma variação de acerto entre 60 e 95%
utilizando uma metologia diferente, o que indica a necessidade
de um aprofundamento no estudo e aplicação de técnicas de
visão computacional.

       Na Fig. 6 é apresentado o resultado do desempenho dos
quatro  algoritmos  testados,  Adaboost,  Random  Forest,
Random Tree e SMO em relação a classificação dos instares
de cada espécie de larva. 

        O teste estatístico ANOVA apresentou o valor-p igual a
0.279  para  arffs  concatenados  e  0.100  para  arff's  não
concatenados,  demonstrando  que  não  houve  diferença
estatística entre os classificadores  (Fig.7 e Fig.8).Fig.4: Visão dorsal da porção caudal (a direita) e porção

cranial (a esquerda) das larvas que foram utilizadas.

Fig.5:  Desempenho  do  classificador  SMO  na
classificação das imagens larvais.   Dorsal  Cranial  (D.
Cra.), Dorsal Caudal (D.Cau), Ventral Cranial (V. Cra.),
Ventral  Caudal  (V.  Cau.),  Lateral  Cranial  (L.  Cra),
Lateral  Caudal  (L.  Cau),  Atherigona  orientalis (A),
Chrysomya  megacefala (C.M),  Chrysomya  albiceps
(C.A), Sarcophagidae (S.)
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       Foi possível perceber alguns fatores que influenciaram a
expressão  dos  resultados,  o  primeiro  é  a  quantidade  de
imagens,  notou-se  que  nos  testes,    todos  os  exemplos
referentes  ao  instar  1  apresentaram  resultados  iguais  ou
próximos a zero, como os diretórios referentes aos instares 2 e
3 tem exatamente a mesma quantidade de imagens e somente
os diretórios do instar 1 tem um números extremamente menor
de imagens, podemos dizer que  um dos motivos que explica o
mau desempenho em classificar imagens referentes ao instar 1
é a melhor quantidade de imagens.  

 

    

  

O segundo fator que influenciou os resultados de modo
geral  foi   a  quantidade  e  variedade  de  características.   As
larvas em instar 1 independentemente da espécie apresentam
pouquíssimas características morfológicas que as diferenciam
o que torna ainda mais difícil sua classificação, o que justifica
a menor quantidade de imagens no banco. Em contra partida
as  larvas  da   espécie  Chrysomya  albiceps  e  da  família
Sarcophagidae  a  partir  do  instar  2  apresentam  várias
características  morfológicas  que  as  diferenciam,  a  ponto  de
todos  os  classificador  conseguirem  captar  a  maioria  das
características.

O terceiro e talvez principal fator é o fato do algoritmo
SMO ter conseguido apresentar  resultados mais satisfatórios
em classificar  a  larvas  considerando  as  métricas  utilizadas,
tanto na porcentagem de acerto quanto ter a menor variação
entre  o  pior  resultado  e  o  melhor  resultado  que  os  demais
algoritmos  testados.  A  explicação  para  isso  pode  ser  a
seguinte:   Todos  os  algoritmos  com  exceção  do  SMO
trabalham utilizando o método de árvore de decisão ou uma
combinação  de  vários  algoritmos  que  utilizam esse  método
[6]. 

VII.   Conclusão

 Foi construído um banco de imagens de acesso livre

que  poderá  ser  utilizado  para  testes  com  outras  técnicas

computacionais.  Com  a  técnica  utilizada  foi  possível

automatizar a identificação das espécies de larvas necrofágicas

em  seus  respectivos  instares  de  desenvolvimento.  Os

classificadores  Random  Forest  e  SMO  tiveram  um

desempenho  parecido  em todas  as  métricas  utilizadas.  Para

trabalhos  futuros  espera-se  um  aprofundamento  nos  testes

utilizando  os  classificadores  com  o  melhor  desempenho,

coleta para a aquisição e classificação de larvas em L1 para

Fig.6  Porcentagem  de  acerto  dos  algoritmos
classificadores em relação ao instar e espécie das larvas
necrofágicas.  No  eixo  X  consta  a  espécie  das  larvas
(exceto Sarcophagidae que é família) seguido do instar
da larvas. No eixo Y consta a porcentagem de acerto dos
algoritmos  testados.  A  direita  consta  o  nome  dos
algoritmos testados juntamente com a cor que cada um é
representado no gráfico.

Fig.7  Gráfico  tipo  Boxsplot  demonstrando  o
desempenho  estatístico  dos  classificadores  utilizando
arff's sem concatenação.  

Fig.8  Gráfico  do  tipo  Boxsplot  demonstrando  a
diferença estatística de desempenho dos classificadores
que foram concatenados.
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enriquecer o banco de imagens e a construção da interface do

usuário.
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Abstract—This work presents an image processing methodol-
ogy designed to extract automatically geometric measurements of
nanofibers. The input data is comprised of longitudinal images
produced using Scanning Tunnelling Microscope. Our solution
can be broken down in a three step process, namely a) image pre-
processing; b) fiber segmentation; and c) measurements. Given
the complexity of the input data, each step is comprised of a
number of image processing tasks. Two algorithms are proposed
to remove fiber segments of no interest and to solve indecision
crossing points, respectively. We also propose to model the 3D
structure of the fibers using segments of cones. Initial results
seems to demonstrate the feasibility of the proposed technique.

Keywords: Nanofibras, Vistas Longitudinais, Segmentação

I. INTRODUÇÃO

Nanofibras derivadas de compostos orgânicos ou produzi-
das via processos quı́micos têm atraı́do considerável atenção
devido ao fato de que sua adição a materiais existentes pode
levar a produção de novos materiais apresentando proprı́edades
desejáveis. Sua utilização para alteração de propriedades de
materiais tem sido amplamente estudada como por exemplo
em polı́meros biodegradáveis [10], termoplásticos [12], e
próteses cardiológicas [11]. Em especial, nanofibras de celu-
lose aumentam consideravelmente propriedades como força
tênsil e reduzem a capacidade de alongamento, ambas carac-
terı́sticas desejáveis em diversas aplicações. A determinação de
caracterı́sticas geométricas de nanofibras a partir de imagens
de microscopia de corrente de tunelamento são de especial
interesse, pois apartir destas medidas, projetistas de novos ma-
teriais podem inferir quais novas propriedades serão associadas
ao material em desenvolvimento.

A extração de dados geométricos acerca de nanofibras a
partir de imagens não é um problema novo. Fibras de algodão
foram amplamente estudadas devido ao interesse comercial por
parte do mercado têxtil. O padrão comercial para mensuração
da qualidade de nanofibras de algodão refere-se ao teste
Shirley SMT (Microscópio de Corrente de Tunelamento) [9].
Esse teste baseia-se na análise de secções transversais de
preparados de fibra de algodão que são imaginografados
via microscopia de corrente de tunelamento. As imagens
são analisadas para mensuração de caracterı́sticas como o
indicador de permeabilidade ao ar, a densidade linear e a
maturidade das fibras. Essas três medidas principais indicam
a qualidade e indiretamente as caracterı́sticas fı́sicas das fibras
de algodão que influenciam o processo de fiação. O processo

de preparação das fibras para captura de secções transversais é
laborioso e caro, fato que desencadeou esforços no sentido de
caracterizar fibras de algodão a partir de vistas longitudinais.
Esse processo é mais fácil de preparar e consideravelmente
mais barato.

Dentre os trabalhos de referência na área, pode-se citar
[1], [5] e [8], em que ambos tem como objetivo medir a
maturidade e finura das fibras. Ombos os trabalhos citados
propõem métodos para definir as caracterı́sticas de interesse
indiretamente via extração de medidas geométricas das fibras
a partir de imagens longitudinais. Um trabalho recente [8] foi
desenvolvido devido a crescente utilização de ”andaimes” de
nanofibras para serem utilizados em engenharia de tecidos e
a falta de uma solução disponı́vel e gratuita para realização
de uma análise rápida e automatizada do diâmetro das nanofi-
brasde algodão.

Até o momento não há métodos disponı́veis para
caracterização de nanofibras quaisquer tais como os
disponı́veis para fibras de algodão. Os métodos disponı́veis
para fibras de algodão não se aplicam diretamente para fibras
quaisquer devido ao fato de que as caracterı́sticas de interesse
podem variar consideravelmente. Por exemplo, o tamanho
médio das nanofibras é de interesse, um dado não analisado em
fibras de algodão, pois seu comprimento médio é conhecido.
Outras caracterı́sticas de interesse são o perı́metro e curvatura
das fibras. Tais caracterı́sticas podem ser extraı́das via al-
goritmos de processamento de imagens. No entanto, vários
desafios se apresentam. As fibras podem se sobrepor causando
dificuldades em decidir computacionalmente sua continuidade.
Como imagens longitudinais não fornecem informação tridi-
mensional acerca das fibras, o perı́metro deve ser decidido
de maneira aproximada, utilizado para tal um modelo. Ainda,
preparados longitudinais apresentam fibras entrelaçadas em
que a separação entre o plano de frente (objeto de estudo)
e plano de fundo (fibras visı́veis porém não de enteresse para
a análise) não possui solução trivial.

A Fig. 1 apresenta uma imagem tı́pica de um preparado
longitudinal. No processo de preparação são focadas em
primeiro plano as fibras de interesse para o processo de
mensuração. Trabalhando em escala nanométrica torna-se
muito complicado dispor apenas as fibras de interesse na
janela a ser fotografada. Consequentemente, segmentos de
fibras (localizadas as margens da imagem) e fibras de plano

271

Proceedings of XII Workshop de Visão Computacional - November 09th-11th, 2016



de fundo invariavelmente são capturadas.

Fig. 1. Vista longitudinal de um preparado de fibras de celulose capturado
via Microscópio de Corrente de Tunelamento. A imagem em questão é
um exemplo de dado de entrada para o processo de extração de medidas
geométricas proposto neste trabalho.

Na Fig. 2 podem-se notar outros desafios em se proces-
sar automaticamente este tipo de imagem. Dois fenômenos
comuns são o cruzamento e aproximação de fibras. No cruza-
mento de fibras têm-se duas ou mais fibras se cruzando, fato
que cria um ponto de indecisão quanto a continuidade da
fibra sendo processada. A aproximação de fibras refere-se aos
casos onde duas ou mais fibras se aproximam tangencialmente
criando igualmente pontos de indecisão quanto a qual fibra
seguir.

Fig. 2. Exemplos de problemas encontrados pelo processo de segmentação
de fibras.Em (A) observa-se o problema de aproximação de fibras. No ponto
salientado há um problema de indecisão de continuidade; Em (B) observa-se
o cruzamento de duas fibras. De maneira semelhante, o ponto em destaque
apresenta um problema decisório de continuidade.

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de
uma metodologia computacional automática para extração
de caracterı́sticas geométricas de nanofibras a partir de im-
agens de preparados longitudinais. Diversos algoritmos de
processamento de imagens são utilizados para pré-processar a
imagem de modo a prepará-la para o processo de segmentação.
Um algoritmo de ”poda” é proposto com o objetivo de
remover pequenas protuberâncias resultantes do processo de
esqueletização da imagem e que não representam partes de
fibras reais. Outro algoritmo é proposto para a segmentação
das fibras e resolução de pontos de indecisão decorrentes
de cruzamento e aproximação de fibras. Por fim um modelo
baseado em segmentos de troncos de cones é proposto para
modelar a geometria das fibras.

Fig. 3. Efeito da equalização na imagem de entrada.(A) imagem original; (B)
histograma da imagem original; (C) imagem equalizada; e (D) histograma da
imagem equalizada.

A seção a seguir detalha as três etapas propostas para a
extração de medidas geométricas das nanofibras. A seção III
descreve os experimentos , apresenta e discute resultados.
Conclusões e trabalhos futuros são detalhados na seção IV.

II. METODOLOGIA

A extração automática de caracterı́sticas geométricas de
nanofibras requer diversas etapas de processamento de im-
agens. A imagem deve ser filtrada, equalizada e finalmente
limearizada. Findo o processo de pré-processamento, a etapa
de segmentação das nanofibras ocorre. Esta etapa se inicia
com a rotulação das componentes conexas, esqueletização,
poda de segmentos indesejáveis e finalmente segmentação
das nanofibras. De posse das fibras, a comprimento, diâmetro
menor, médio e maior, e o perı́metro das fibras são estimados.

A. Pré-Processamento

O processo se inicia com a equalização [6] da imagem
de entrada. A imagem é composta de primariamente três
regiões distintas. São elas, fundo, fibras localizadas no plano
frontal e fibras localizadas no plano de fundo. Como pode-se
observar na Fig. 3 a distribuição de tons de cinza encontra-
se concentrada entre os valores [55, 250] fato que dificulta a
diferenciação entre os três campos de interesse supracitados.
Ainda na Fig. 3 observa-se o efeito da equalização resul-
tando em pixels pertencentes ao plano de fundo com valores
próximos de 0 (preto), pixels das fibras do segundo plano com
valores intermediários de tons de cinza e pixels pertencentes as
fibras do plano de frente representados por valores próximos
de 255 (branco).

O processo de equalização possui o efeito colateral de
salientar o ruı́do previamente existente e inerente ao processo
de imageamento. Para suavizar o ruı́do aplicou-se um filtro.
Após diversos testes optou-se por utilizar o filtro anisotrópico
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[3]. A filtragem se faz necessária pois ruı́dos podem influenciar
consideravelmente em etapas subsequentes.

De modo a remover o máximo possı́vel das fibras de se-
gundo plano indesejáveis ao processo de mensuração aplicou-
se a técnica de limearização. A maioria das fibras de se-
gundo plano são representadas por tons de cinza menores que
127. Experimentalmente optou-se por utilizar este valor como
limear T . A versão limearizada da imagem é obtida através
da aplicação da seguinte equação:

g(x, y) =

{
f(x, y) if f(x, y) ≥ T

0 if f(x, t) < T
(1)

onde g(x, y) representa a nova imagem e f(x, y) a imagem
filtrada. A opção por um parâmetro T = 127 é conservadora.
O objetivo neste ponto é remover o máximo de segmentos de
fibras indesejáveis sem no entanto remover nenhuma parte de
fibras de interesse.

B. Segmentação
A segunda etapa trata do isolamento das fibras a serem

mensuradas. O processo se inicia com a identificação das
componentes conexas. Os preparados longitudinais apresentam
uma malha de fibras sobrepostas como pode ser visto na Fig.
5. Para a identificação e rotulação das componentes conexas
utilizou-se o algoritmo proposto em [4] empregando uma
vizinhança de 8 [7]. Ao final do processo é identificada como
a componente conexa relativa a malha de nanofibras aquela
que apresentar o maior número de pixels. Este processo é
confiável pois, embora diversas componentes conexas sejam
identificadas, o número de pixels de uma supera considerav-
elmente as demais, sendo a primeira a componente conexa de
interesse.

Para individualizar as fibras faz-se necessário que seus
pontos de inı́cio e fim sejam identificados e que elas sejam pro-
cessadas incrementalmente para a resolução de cruzamentos e
aproximações. Atuar diretamente na imagem pós-processada
pode ser problemático. Uma maneira adequada de processar a
imagem de forma a seguir e individualizar as fibras é trabalhar
utilizando um modelo da imagem. Tal modelo pode ser obtido
por um processo de esqueletização. O método selecionado
foi a Transformação do Eixo Medial proposta por [2]. Como
métrica de distância, parâmetro requerido pelo processo de
esqueletização, optou-se por utilizar a distância Euclideana.
Um exemplo do resultado do processo de esqueletização pode
ser observado na Fig. 5(Esquerda).

A esqueletização produz diversos artefatos indesejáveis. Ob-
servando a Fig. 5 (Cima) observam-se pequenas protuberâncias
se extendendo a partir do corpo das fibras. Elas ocorrem na
maioria das vezes quando há pequenas perturbações no corpo
principal do esqueleto das fibras. Elas complicam consider-
avelmente o algoritmo de segmentação de fibras. Uma etapa
adicional de ”poda” busca simplificar a esqueletização original
de modo a remover o máximo possı́vel tais protuberâncias.

O primeiro passo do algoritmo identifica todos os pontos
que possuem apenas um vizinho. A lista Li de pontos pro-
duzida corresponde ao inı́cio de todas as fibras e todas as

protuberâncias. Três parâmetros controlam o funcionamento
do algoritmo, são eles com seus respectivos valores padrão:
a) α = 10, segmentos de fibra menores que α são removidas;
b) β = 50, se o comprimento de um for ≥ β, a mesma é
considerada uma ramificação que faz parte de uma nanofibra;
e c) γ = 145o, se uma ramificação possuir tamanho na faixa
[α, β] pixels quando forem encontrados dois vizinhos (v1, v2)
para um pixel que pertence a essa ramificação, é realizado o
cálculo dos ângulos θ1 e θ2 (equações 2 e 3, respectivamente)
para decidir se o segmento faz parte de uma fibra ou se ele é
uma protuberância. A Fig. 4 exemplifica o processo.

θ1 = arccos(
BS2 +AS2 −AB2

2×BS ×AS
) (2)

θ2 = arccos(
CS2 +AS2 −AC2

2× CS ×AS
) (3)

Fig. 4. Visualização dos triângulos existentes entre a ramificação e seus
vizinhos encontrados durante o algoritmo de poda. θ1 e θ2 representam,
respectivamente, ang1 e ang2.

Uma vez de posse dos ângulos θ1 e θ2 é feita uma
comparação. Caso os valores dos ângulos sejam menores que
γ, a ramificação é considerada desnecessária, podendo assim
ser removida. Percorrida toda a lista Li e assim podadas todas
as ramificações desnecessárias, é obtido o resultado final da
esqueletização. Um exemplo pode ser visto na Fig. 5 (Baixo).
Note a região salientada. Nem todas as protuberâncias são
removidas devido a utilização de parâmetros conservativos.
O objetivo desta etapa é remover o máximo possı́vel das
protuberâncias sem no entanto danificar de nenhuma forma
a malha de fibras de interesse.

Similarmente ao algoritmo de poda, o algoritmo de
segmentação das fibras toma como ponto de partida uma lista
de pontos de possuem apenas um vizinho. Três parâmetros
controlam o funcionamento do algoritmo, são eles com seus
respectivos valores padrão: a) Tγ = 122 (em graus) indicando
o ângulo mı́nimo utilizado para considerar a continuidade
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Fig. 5. Imagens de exemplo do resultado da esqueletização (Cima) e do
processo de poda (Baixo) para simplificação da malha de fibras. Na região em
destaque observa-se a remoção das protuberâncias que dificultam o processo
de segmentação.

de uma fibra; b) Tα = 20 distância em pixels a considerar
nos casos de decisão de continuidade em bifurcações; e c)
Tstop = 500, número de interações do algoritmo de tracking.

O algoritmo seleciona um dos pontos iniciais a partir de
Li e o adiciona a a lista de pontos f pertensentes a fibra
sendo segmentada. A seguir ele testa sua vizinhança. Caso
apenas um vizinho seja identificado, este é considerado como
o próximo ponto da fibra e adicionado a f . O processo se
repete iterativamente até que seja encontrado um pixel que não
possui nenhum vizinho, o comprimento máximo especificado
por Tstop seja atingido ou se os ângulos de uma bifurcação
forem menores que Tγ . Neste caso a fibra foi completamente
segmentada e a lista de pontos em f é adicionada a lista de
fibras LF .

Caso a vizinhança de um pixel seja maior ou igual a 2
o algoritmo entra em uma condição decisória, pois faz-se
necessário resolver um possı́vel cruzamento ou aproximação
de fibras. Ao encontrar uma bifurcação faz-se necessário

Fig. 6. Casos de bifurcação onde se deve calcular dois ou três ângulos. S
representa o ponto de indecisão de continuidade. Em (a) são computados os
pontos A (na fibra corrente), B e C nas fibras candidatas. O triângulo 4ASB
define o ângulo AŜB = θ1 e 4ASC define o ângulo AŜC = θ2. Em (b),
tem-se 3 triângulos existentes, pois um caminho da bifurcação encontrou um
outro caso de decisão de continuidade enquanto percorria o caminho. θ1, θ2
e θ3 representam, os três ângulos a serem computados.

percorrer os dois ou mais caminhos possı́veis até alcançar o
ponto localizado a Tα pixels a partir do ponto de indecisão.
Um ponto localizado a −Tα pixels na fibra sendo segmentada
também deve ser identificado. Os dois possı́veis casos são
exemplificados na Fig. 6. Os ângulos podem ser calculados
utilizando trigonometria. De posse dos ângulos o algoritmo os
compara de modo a decidir a continuidade da fibra. O modelo
decisório proposto assume que a continuidade de uma fibra
em pontos decisórios favorece ângulos tênues em detrimento
de ângulos agudos. Sendo assim, caso ambos θ1 e θ2 (e
θ3 no caso de três bifurcações) sejam menores que Tγ a
fibra é terminada e o processo continua escolhendo um novo
ponto de Li. Caso contrário, a fibra continua pelo segmento
apresentando o maior ângulo.
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C. Mensuração

De posse da lista LF de todas as fibras segmentadas pode-
se proceder com a etapa de mensuração. Esta etapa prevê a
mensuração do comprimento e diâmetro, menor maior e médio
das fibras segmentadas assim como a mensuração do perı́metro
das fibras.

Para se medir o comprimento de cada fibra faz-se necessário
especificar o tamanho de cada pixel em nanômetros. Este dado
encontra-se condificado diretamente nas imagens sob a forma
de legenda e também é conhecido como um dos parâmetros do
processo de captura das imagens. Para as imagens de estudo
um pixel corresponde a 1.5625ηm. O comprimento de cada
fibra pode ser aproximado pelo produto do número de pixels
que compõem seu esqueleto pelo tamanho do pixel.

Como as imagens longitudinais não fornecem informação
tridimencional acerca das fibras, faz-se necessário definir um
modelo geométrico para descrever as fibras. Para as imagens
em questão assumiu-se que as fibras sejam cilı́ndricas, se ob-
servadas em uma secção transversal observar-se-ia um cı́rculo.
Note que o diâmetro das fibras pode variar dependendo do
ponto onde são seccionadas. A suposição pode ser facilmente
ajustada para lidar com secções elı́pticas.

Para computar o diâmetro da fibra em um dado ponto faz-se
necessário estimar o número de pixels de sua largura. A reta
perpendicular ao esqueleto da fibra em um dado ponto pode
ser calculada trivialmente a partir da reta tangente a fibra no
referido ponto. Para se definir a reta tangente, deve-se tomar a
derivada da curva no ponto em questão. Uma vez encontrada
a reta perpendicular, utiliza-se a imagem binarizada da malha
de fibras e conta-se o número de pontos pertencentes a fibra
sob a equação paramétrica da reta perpendicular.

A medida final refere-se ao perı́metro das fibras. Con-
siderando que cada segmento das nanofibras têm a forma
de um tronco de cone, a equação 4 define o somatório dos
segmentos de cones.

P =

N∑
i=0

π × (Ri + ri+1)× gi (4)

Onde:
• Ri refere-se ao raio da fibra na posição i;
• ri+1 refere-se ao raio da fibra na posição i+ 1;
• gi refere-se a distância longitudinal entre os dois raios. O

valor pode ser calculado como a hipotenusa do triângulo
definido entre o plano dos dois raios. (g2 = h2+(R−r)2,
h é a distância entre o centro do cı́rculo definido em R
e o definido em r.);

• N é ó número de segmentos da fibra computados.

III. RESULTADOS

Os resultados apresentados neste artigo se referem ao
estágio inicial do projeto. Testes adicionais estão em an-
damento e novos resultados serão coletados. No entanto, o
que fora calculado até o momento é capaz de demonstrar o
pontencial da metodologia proposta.

As Tabelas I e II apresentam as mensurações coletadas
para seis nanofibras utilizando a metodologia proposta. Os
valores são dados em nanômetros utilizando um passo de
amostragem de 3 e 5 pixels respectivamente. O tamanho
de pixel utilizado foi igual a 1.5625ηm. Pode-se observar
que para medidas tais como comprimento, diâmetros médio,
mı́nimo e máximo a metodologia é invariante ao tamanho
do passo da amostragem. Já no caso do perı́metro observa-
se que uma amostragem mais precisa (passo de amostragem
menor) evidencia as imperfeições da parede da fibra. Tais
pequenas imperfeições que podem ser derivadas da geometria
natural da fibras ou decorrentes do processo de imaginografia
invariavelmente culminam em variações consideráveis no que
tange ao cálculo do perı́metro.

fibra len. maxd mind meand per.
a 1214.10 70.31 10.93 40.93 381.80
b 906.25 64.06 7.81 42.99 237.11
c 1003.1 67.18 18.75 46.20 279.27
d 1148.40 71.87 14.06 37.95 288.78
e 479.68 50.00 10.93 49.07 29.77
f 801.56 65.62 17.18 22.32 246.47

TABLE I
RESULTADO EM NANÔMETROS DA MENSURAÇÃO DE 6 NANOFIBRAS.

PASSO DE MENSURAÇÃO IGUAL A 3 PIXELS (4.6875ηM). len. -
COMPRIMENTO DA FIBRA,per. - PERÍMETRO DA FIBRA, maxd , mind E
meand DIÂMETROS MÁXIMO, MÍNIMO E MÉDIOS, RESPECTIVAMENTE.

Exatamente pelo fato de observarmos tais variações con-
sideráveis que os projetistas de materiais estão interessados
em observações estatı́sticas destas medidas e não valores
absolutos.

fibra len. maxd mind meand per.
a 1214.1 73.43 10.93 44.37 239.12
b 906.25 64.06 7.81 45.31 120.24
c 1003.1 65.62 18.75 36.87 150.81
d 1148.4 68.75 17.18 48.75 168.96
e 479.68 50 12.5 25.96 26.24
f 801.56 65.62 17.18 40.17 412.12

TABLE II
RESULTADO EM NANÔMETROS DA MENSURAÇÃO DE 6 NANOFIBRAS.

PASSO DE MENSURAÇÃO IGUAL A 5 PIXELS (7.8125ηM). len. -
COMPRIMENTO DA FIBRA,per. - PERÍMETRO DA FIBRA, maxd , mind E
meand DIÂMETROS MÁXIMO, MÍNIMO E MÉDIOS, RESPECTIVAMENTE.

IV. CONCLUSÕES

O metodo proposto se mostrou eficiente no cálculo de
medidas geométricas de nanofibras a partir de imagens de
preparados longitudinais capturadas utilizando microscópio de
corrente de tunelamento. Seria retórico destacar a importância
dessas medidas para prospecção de novos materiais e o quão
complexo é a tarefa de extração automática dessas fibras,
especialmente pela complexidade do emaranhado das fibras
existentes em uma mesma imagem. Diante desses desafios,
o algoritmo de tracking proposto se mostrou eficiente em
destinguir os cruzamentos e aproximações entre as fibras
existentes em uma mesma imagem. O algoritmo de poda se
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Fig. 7. Exemplos de fibras extraı́das pela metodologia proposta. Os segmentos
de linha em vermelho representam as tangentes no ponto de amostragem e
em azul as normais utilizadas para medir o diâmetro da fibra.

mostrou crucial no processo de otimizar o tempo necessário
para o cálculo das medidas. No entanto, para trabalhos fu-
turos alguns desafios precisam ser superados, a estimativa do
diâmetro da fibra, especialmente nos pontos de cruzamento
de fibras é algo que ainda carece de um aperfeiçoamento.
Outro aspecto que merece atenção é a suavização do esqueleto
da fibra, pois a irregularidade desse prejudica no processo
de seccionamento da mesma. Por fim, para ser utilizado
em ambiente de produção, a metodologia proposta deve ser
implementada de forma otimizada de modo a tornar factı́vel a
análise milhares de fibras em curtos intervalos de tempo.
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Abstract—Robust segmentation of objects in images is still a
challenge. Recent methods of segmentation based on two images
have been proposed and shown promising results. However, due
to the novelty of these methods, image databases based on pair
of images with different depth of fields are still not available.
One way to tackle this lack of images for testing is to generate
artificial ones, simulating all the aspects of the high and low depth
of fields, as required by the segmentation algorithms. In this work
we present a method of generating such pair of images, which
brings the benefits of artificially building a large and extensive
database as well as being able to automatically generate precisely
the ground truth image, required for the comparative evaluation
of the segmentation.

Index Terms—low depth of field; artificial images; depth of
field simulation

I. INTRODUÇÃO

A inovação no uso de duas imagens com profundidades
de campos desiguais pode gerar resultados de acurácia de
segmentação promissores se comparados com os métodos
tradicionais [1], [2]. No entanto, há ainda uma falta de bancos
de imagens disponíveis na literatura para uma avaliação mais
detalhada do método e obtenção de resultados mais extensivos.
A criação de fotografias reais aos pares pode ser trabalhosa
para um número elevado de imagens, e assim, pouco eficiente,
ainda mais quando se almeja uma avaliação numa etapa preli-
minar. Ainda, como se trata de uma investigação comparativa
de parâmetros de operação de algoritmos, há necessidade de
que mais versões de imagens controladas estejam disponíveis
para avaliação do desempenho do método frente à abertura
ótica. Adicionalmente, pode ser uma tarefa excessivamente
árdua criar variações possíveis ou estatisticamente relevantes
de composições de cenas possíveis. Na maioria das situações
estudadas na prática, imagens reais precisam ser segmentadas
por seres humanos para criação do ground truth, o que é uma
tarefa demorada, e que se multiplica quando diversas versões
de profundidade de campo existem.

Com base nessas limitações pelo uso de imagens reais,
descrevemos e implementamos um método de criação de
imagens artificiais em pares (ou múltiplos), valendo-se de sim-
plificações conceituais, mas que produzem pouco prejuízo nas
questões pertinentes aos possíveis algoritmos de segmentação
aos quais serão submetidas. A vantagem dessa metodologia
é que algumas limitações supramencionadas são anuladas,
tais como: rápida criação de um número grande de imagens,
representatividade de diversas variações de composição e
criação automática de um ground truth preciso. A diferença

das demais técnicas conhecidas [3] é que não há necessidade
de um conhecimento detalhado da cena artificial, tal como
dados precisos das formas e posições dos objetos. Também
diverge por não ser uma técnica de simples introdução de
desfoque numa cena já estabelecida.

O artigo está organizado conforme segue: na próxima seção
são apresentados os princípios óticos e matemáticos em que
a criação de imagens artificiais está baseada. Na sequencia
o método de geração de imagens é detalhado. Na seção
seguinte é apresentada uma forma de avaliação do método
via comparação com imagens reais. Por fim, há as conclusões
referentes aos resultados obtidos.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A. Princípios óticos

A profundidade de campo é uma limitação de todo sistema
ótico, descrita, de forma simplificada, como a região dentro
de uma cena em que os objetos possuem foco dentro do
limite aceitável para a aplicação submetida. Na cena, apenas
um plano possui todos seus pontos em foco, e a medida
que objetos se afastam de tal plano, tanto no sentido de se
aproximarem da lente, quanto de se afastarem, o desfoque
aumenta gradualmente. A análise desse comportamento pode
ser feita pela relação que um ponto-objeto é representado como
um ponto-imagem sobre o sensor (considerada uma câmera
digital, sem prejuízos de conceituação) apenas se estiver sobre
o plano focal. Deslocado de tal plano, o ponto-objeto tem uma
imagem como uma mancha desfocada, normalmente caracte-
rizada como circular. Essa imagem é usualmente denominada
de círculo de confusão.

A base da criação de imagens artificiais que simulem as
características de profundidade de campo de um sistema ótico
é o entendimento da caracterização do círculo de confusão,
ou seja, o comportamento do desfoque dos pontos-objetos
(e consequentemente do objeto como um todo) em cena em
função de sua distância ao sistema ótico, bem como de demais
características do mesmo sistema (como a abertura ótica, por
exemplo). A medida do diâmetro do círculo de confusão é
oriunda da seguinte equação [4]

c =
f2

N.(S1O − f)
.

∣∣∣∣1− S1O

S1NF

∣∣∣∣ , (1)

onde f é a distância focal da lente usada para capturar as
imagens, N é a abertura focal da lente, S1O a distância do
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plano de foco à lente e S1NF é a distância do objeto em cena
à lente.

A segunda característica para simulação da cena trata-se
da representação do tamanho do objeto dentro da imagem,
relativa ao tamanho total da imagem, representada por iRel e
determinada por

iRel =
o.f

hS
.

(
1

S1O − f

)
, (2)

onde hS é o tamanho vertical do sensor fotográfico e o
parâmetro o o tamanho vertical do objeto real. Vale ressaltar
que tanto (1) quanto (2) são aproximações do uso da ótica
geométrica e paraxial, e, portanto, contemplam casos em
que o objeto não esteja a uma distância exageradamente
próxima à lente, particularmente mantendo-se dentro da região
aproximadamente linear do gráfico apresentado na Fig. 1, no
qual consta um exemplo para lente de 50 mm de distancia
focal e sensor de 35 mm (24 mm de altura) [5].

B. Caracterização do desfoque

Apesar da equação (1) já apresentar um valor de dimensão
do círculo de confusão, é necessário ainda caracterizar sua
distribuição de energia. A função de distribuição é denominada
de point spread function (PSF) e é bem definida matemati-
camente [6]. No entanto, há uma complexidade [7], não só
pela função em si, como pela realidade dos objetos em cena,
que possui cada um de seus pontos-objetos dentro de um
determinado plano. A simplificação da abordagem será feita
em duas frentes: primeiramente a PSF será aproximada por
uma distribuição gaussiana como adotado em [8], [9], dada
pela função

PSF =
2

π (g.b)
2 . exp

(
− 2.r2

(g.b)
2

)
, (3)

Figura 1: Exemplo de mapa de tamanho relativo de imagem
ao sensor com distancia focal da lente de 50 mm e sensor de
35 mm (24 mm de altura) [5].

onde r é o raio do ponto dentro do círculo de confusão, g é
uma constante e b é dado pela função

b =
1

N
. |f − S2O| ,

em que S2O é a distância entre a lente e o plano em que se
forma a imagem.

A segunda simplificação aplicada é discretizar os planos
dos objetos. Assim, cada objeto estará totalmente contido num
único plano, ao invés de possuir um volume complexo, o
que exigiria o conhecimento de todos os pontos do mesmo.
Essa simplificação pode ser considerada menos prejudicial nas
bordas do objeto, justamente na parte em que o algoritmo de
segmentação ao qual a imagem será submetida apresenta os
maiores desafios.

III. METODOLOGIA

A geração das imagens artificiais consiste na sobreposição
de diversos elementos de cena sobre uma imagem de fundo.
O número de elementos em cada imagem é aleatório, sendo
definido pelo algoritmo de construção, assim como a posição
de cada elemento em cena e a distância a que cada objeto
real estará da lente. A aleatoriedade da formação da imagem
é parte importante em seu conceito pois é do interesse que se
explore o maior número de variações possíveis nas imagens
geradas, vista a capacidade do algoritmo em gerar uma grande
quantidade de amostras.

A preferência de escolha foi por objetos que possuem um
tamanho real limitado para representação em cena, especi-
almente para não violar restrições das simplificações previ-
amente impostas. Além disso, há um cuidado na escolha dos
elementos e fundos para que sejam geradas preferencialmente
imagens com uma plausibilidade contextual. Essa plausibi-
lidade não é necessária do ponto de vista do algoritmo de
segmentação, visto que não há uma avaliação da semântica
visual da imagem, mas é interessante para os primeiros ex-
perimentos, para que seres humanos possam avaliá-las sem
prejuízos. Exemplos de elementos e fundos estão represen-
tados nas Fig. 2 e Fig. 3. Para a operação é necessário
que haja previamente disponível um repertorio de elementos
segmentados, com fundo transparente (como exibido na Fig.
2), além de informação da altura real do objeto (tamanho
na dimensão vertical) e um segundo conjunto de imagens
de fundos. Ainda, para cada composição, realiza-se a mesma
construção alterando-se o parâmetro de abertura ótica NA

vezes. O algoritmo de geração é descrito brevemente a seguir:
• Sorteio de parâmetros de cena: Número de imagens

(sendo no mínimo um); definição aleatória das imagens;
posição de cada elemento em cena, sendo possível que
os mesmos se localizem parcialmente fora da mesma;
distância do elemento à lente simulada;

• Ordenação dos elementos para que o processo seja feito
do elemento mais afastado em direção ao mais próximo;

• Ajuste do tamanho de cada elemento conforme (2);
• Realização do deslocamento do objeto em cena para cada

elemento;
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• Cálculo do desfoque e aplicação do mesmo conforme (1),
e empregando convolução de uma função gaussiana con-
forme (3). Antes de ser feita a aplicação da convolução,
no entanto, parte do fundo da imagem que circundaria a
mesma é agregado à borda, de modo a ter sua participação
no desfoque;

• Mescla das camadas sobrepostas para formação de uma
única imagem;

• Criação do ground truth, dada um limite do diâmetro do
círculo de confusão, para cada possibilidade de parâmetro
ótico usado.

Sendo possível que a operação ocorra em loop N vezes, então
o resultado do algoritmo de geração é um conjunto de N.NA

imagens para o banco de testes, somado aos N.NA imagens
de ground truth. A Fig. 4 exemplifica o resultado de uma
imagem.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

A. Criação de um padrão de comparação

Como validação do método de geração de imagens arti-
ficiais, fez-se a comparação direta entre uma imagem real
(fotografia feita com todos seus parâmetros controlados) e uma
imagem artificial simulando as mesmas condições, repetindo a
comparação para diversas aberturas óticas. O aparato montado
para criação das imagens reais e artificias está representado na
Fig. 5, onde dois objetos, A (lente objetiva) e B (timer), foram
colocados em cena com distâncias diferentes para que o grau
de desfoque fosse igualmente único. Um terceiro elemento
pode ser ainda considerado que é o fundo da cena, por possuir
uma distância diferente das demais. Tem-se assim elementos
distantes 440 mm (objeto A), 580 mm (objeto B) e 1590 mm
(fundo) da lente da câmera. O foco da lente está sobre o objeto
B. As imagens foram feitas com 5 aberturas distintas, a saber
f/1.8, f/2.5, f/5, f/10 e f/22, e duas delas, a título de
exemplo, estão representadas na Fig. 6. As fotografias foram

Figura 2: Exemplos de elementos de cena usados na geração
de imagens.

Figura 3: Exemplos de fundos de cena usados na geração de
imagens.

feitas em sequência para que as condições de luminosidade
fossem as mais próximas possíveis entre si.

Para as imagens artificiais, utilizou-se a fotografia feita com
f/22 por ser a menor abertura possível para a câmera/lente
utilizada nos testes, e aquela que produz, portanto, a maior
profundidade de campo (todo o campo fotografado em foco).
Assim, segmentou-se manualmente os elementos da cena,
separando-os. Uma nova foto, mantendo todos as característi-
cas de distância e luminosidade, foi feita apenas do fundo. Os
elementos e fundo resultantes estão demonstrados na Fig. 7.

Os elementos individualizados mais o fundo foram aplica-
dos ao algoritmo de geração de imagens, no entanto, a etapa
de sorteio de elementos e posicionamento foram suprimidos
para que a imagem pudesse ser semelhante e comparável a
real. Esse processo foi repetido quatro vezes, para as aberturas
óticas f/1.8, f/2.5, f/5 e f/10. Para f/22, por ter sido a
base dos elementos, a comparação foi descartada, além de
não prover um desfoque sensível, o qual é o interesse da
análise. As imagens foram analisadas após conversão para
cinza para redução de efeitos de diferença de tonalidade
que são irrelevantes ao método, mas que poderiam trazer
discrepância nos resultados, além disso, passa-se a trabalhar
com uma matriz de dados por imagem, ao contrário das 3
necessárias para cores. A conversão seguiu conforme a função
nativa do Matlab

PC = 0, 2989.PR + 0, 5870.PG + 0, 1140.PB

onde PC é a intensidade de um pixel na matriz de cinzas e
PR, PG e PB as intensidades dos pixels nas matrizes vermelha,
verde e azul, respectivamente.

B. Quantificação dos resultados

As imagens reais e artificiais foram comparadas aos pares
de aberturas óticas empregando duas métricas independentes,
com os resultados das medições apresentados na Tabela I.
Primeiramente calculou-se o valor de structural similarity
index (índice de similaridade estrutural, SSIM ) [10] e poste-
riormente fez-se a mesma análise por correlação matemática
R. Ambas as métricas foram calculadas em três momentos
para cada imagem: imagens completas; ampliação em região
de médio contraste e ampliação em região de alto contraste.
Essas ampliações são interessantes para que haja avaliação em
imagens em que a quantidade de pixels que fazem parte do
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Figura 4: Exemplos de imagens geradas pelo algoritmo. Superior esquerdo: Imagem com f/1.8; superior direito: imagem com
f/5.6; inferior esquerdo: imagem com f/22; inferior direito: ground truth gerado para a imagem com f/1.8.

Figura 5: Aparato usado para a construção de imagens reais e
artificiais comparáveis entre si. Foco da lente sobre o objeto
B.

desfoque seja maior. Os resultados visuais estão presentes na
Fig. 8 para a imagem completa (representada em cores, para
uma melhor avaliação por seres humanos). As Fig. 9 e Fig. 10
mostram analogamente os resultados visuais para a ampliação
de médio contraste e de alto contraste.

Figura 6: Exemplo de imagem real do mesmo cenário-aparato
com aberturas óticas de f/1.8 (esquerda) e f/10 (direita).

V. CONCLUSÕES

Os valores de R e SSIM são altos para todas as imagens,
ficando acima de 99% para a correlação e acima de 97% para
o SSIM . Esses resultados são satisfatórios, mas poderiam ser
melhorados se fosse realizada a equalização de luminosidade
entre imagens. Também há possível melhoria na extração
manual (recorte) dos elementos da imagem de abertura f/22
que foram empregados na formação das imagens artificiais.
Como pode ser visto pelos valores resultantes, há uma relação
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Figura 7: Elementos da cena segmentados a partir da imagem
de profundidade de abertura ótica f/22. A direita o fundo da
cena também com abertura ótica f/22.

Tabela I: RESULTADOS QUALITATIVOS

Imagem Valores medidos

Dercrição
da imagem

Abertura
ótica SSIM R

Imagem
completa
(cinza)

f/1.8 98,091% 99,243%

f/2.5 98,094% 99,485%

f/5 97,967% 99,734%

f/10 97,433% 99,803%

Imagem de
contraste
médio
(cinza)

f/1.8 99,029% 99,702%

f/2.5 98,453% 99,678%

f/5 97,719% 99,738%

f/10 95,383% 99,415%

Imagem de
contraste
alto (cinza)

f/1.8 97,954% 99,694%

f/2.5 98,064% 99,758%

f/5 98,046% 99,819%

f/10 96,479% 99,701%

satisfatória também em nível local (ampliações), obtendo
valores acima de 99% para R e valores acima de 95%
para o SSIM . Numa análise subjetiva também se constata
o alto nível de semelhança. Com base em tais resultados
e tendo em vista que a aplicação dos mesmos é destinada
para o uso de algoritmos de segmentação que não possui
uma dependência com a forma do desfoque, ou seja, com o
PSF, mas com a presença ou não do mesmo, a conclusão é
que as imagens obtidas anteriormente são válidas para análise
de algoritmos de segmentação que objetivam explorar tal
modelo. Em especial, há grande potencial de exploração dessa
técnica de segmentação em aplicações de tempo real com
alta exigência de segmentação, como ocorre, por exemplo, na
industria automotiva.

Como uma forma de provocar um descasamento entre as
partes com foco e gerar uma adversidade maior, a proposta é
que como trabalho futuro as imagens geradas artificialmente,
tenham uma etapa adicional acrescida ao fim, onde um ruído
(gaussiano, sal e pimenta, etc.) seja gerado.

Uma ação que merece destaque futuro é a repetição da téc-
nica de comparação (imagem real comparada a uma artificial)
para outros casos de cenas, a fim de haver uma maior validação
estatística de resultados.

Figura 8: Resultados visuais das imagens completas reais
(coluna da esquerda) e artificais (coluna da direita) para f/1.8
(primeira fileira), f/2.5 (segunda fileira), f/5 (terceira fileira)
e f/10 (quarta fileira).
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Abstract—The problem of ranking features computed by prin-
cipal component analysis (PCA) in N-class problems have been
addressed by the multi-class discriminant principal component
analysis (MDPCA) and the Fisher discriminability criterion
(FDC). These methods are motivated by the fact that PCA
components do not necessarily represent important discriminant
directions to separate sample groups. Given a database, the
MDPCA builds a linear support vector machine (SVM) ensemble
to get the separating hyperplanes that are combined through an
AdaBoost technique to determine the discriminant contribution
of each PCA feature. The FDC technique sorts PCA components
according to the ratio of the between-class scatter over the
within-class scatter. In this paper, we review these techniques
and compare their performance in facial expression experiments.
The classification results have shown the benefits of sorting
principal components using FDC and the MDPCA though both
methodologies are not so efficient when compared with PCA for
reconstruction tasks.

I. INTRODUCTION

In pattern recognition applications, linear dimensionality
reduction [15] and discriminant analysis are important steps
for discarding redundancy and reduce the feature space for
discriminating sample groups [5]. The principal component
analysis (PCA) is a successful approach to the problem of
creating a low dimensional data representation and interpre-
tation of face images [15]. However, despite of the PCA
capabilities, it was observed that, since PCA explains the
covariance structure of all the data its most expressive com-
ponents, that is, the first principal components with the largest
eigenvalues, do not necessarily represent the most important
discriminant directions to separate sample groups [11]. This
observation motivates the development of new techniques to
seek for discriminant PCA subspaces. In the context of two-
class problems such solutions encompass Gaussian mixture
[17], Zhu and Martinez technique as well as the discriminant
principal components analysis (DPCA) method (see [11] and
references therein).

In general, Fisher’s Linear Discriminant Analysis (LDA)
[5] is used to compute the most important linear directions
for separating sample groups [5], [2] rather than PCA. This
method has the limitation of finding number of groups - 1
meaningful discriminant directions.

So, inspired in the LDA criterion, it is proposed in [18],
[19] the Fisher discriminability criterion (FDC) that ranks PCA

components according to the ratio of the between-class scatter
over the within-class scatter. Also, the work [16] presents
the multi-class discriminant principal components analysis
(MDPCA), an extension of DPCA for N-class problems, that
consists of the following steps: (a) Apply PCA technique for
dimensionality reduction in order to eliminate redundancy, (b)
Compute a linear SVM ensemble, based on the one-against-all
SVM multi-class approach [1], (c) Use AdaBoost techniques
[7] to combine the separating SVM hyperplanes in order to
determine the global discriminant vector. It is important to
highlight that both the MDPCA and FDC do not deal with
the problem of computing general discriminant directions that
are not principal components, like LDA does. Up to the best
of our knowledge, MDPCA and FDC are the only techniques
for ranking PCA components according to their discriminant
power, for N-class problems with N ≥ 3. This fact motivates
our work to compare them.

So, in this paper we firstly review MDPCA and the FDC for
ranking PCA components. Next, we evaluate these discrimi-
nant techniques for group separation tasks in facial expression
experiments involving neutral, happiness, sad, anger, fear,
frontal face images. Since the face image analysis problem
involves large number of features and does not require a
specific knowledge to interpret the differences between groups,
it is an attractive application to investigate the effectiveness of
the approaches for discriminant analysis in PCA spaces.

The classification experiments demonstrate the benefits of
sorting principal components using FDC and the MDPCA if
compared with the traditional PCA methodology of selecting
as the principal components the ones with the largest eigenval-
ues. Moreover, the performed analysis indicates a superiority
of FDC against the MDPCA for facial expression recognition
tasks. However, the superiority of the FDC for classification is
not observed for reconstruction tasks once it is outperformed
by PCA and MDPCA methodologies. Besides, the PCA has
lower reconstruction error when compared with MDPCA.

The paper is organized as follows: The theory behind PCA
is presented in Section II. Next,in section III, the discriminant
techniques of interest are revised. The computational experi-
ments are described in Section IV. Finally, in Section V, we
conclude the paper, summarizing its main contributions and
describing further developments.
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II. PRINCIPAL COMPONENTS ANALYSIS (PCA)

PCA is a feature extraction procedure that is related to
the problem of efficiently representing the data, originally be-
longing to a m-dimensional space, through a m′-dimensional
subspace where m′ < m. Hence, let an M ×m training set
matrix Θ̃ be composed of M input samples (or face images),
with m variables (or pixels), centralized respect to the global
mean, computed by:

x̂ =
1

M

M∑
i=1

xi (1)

Let this data matrix Θ̃ have covariance matrix Ω with
respectively P and Λ eigenvector and eigenvalue matrices, that
is:

PTΩP = Λ. (2)

It is a proven result that the set of m′ (m′ ≤ m) eigenvectors
of Ω, which corresponds to the m′ largest eigenvalues, mini-
mizes the mean square reconstruction error over all choices of
m′ orthonormal basis vectors [5]. Such a set of eigenvectors
that defines a new uncorrelated coordinate system for the
training set matrix Θ̃ is known as the principal components. In
the context of face recognition, those Ppca = [p1,p2, ...,pm′ ]
components are frequently called eigenfaces [12].

III. DISCRIMINANT ANALYSIS

It was observed that, since PCA explains the covariance
structure of all the data its most expressive components [10],
that is, the first principal components with the largest eigen-
values, do not necessarily represent important discriminant
directions to separate sample groups.

Figure 1 is a simple example that helps to understand
the limitation of PCA to select discriminant features for
classification. Both Figures 1.(a) and 1.(b) represent the same
data set. Figure 1.(a) just shows the PCA directions (x̃ and ỹ)
and the distribution of the samples over the space. However, in
Figure 1.(b) we distinguish two patterns: plus (+) and triangle
(H). We observe that the principal PCA direction x̃ can not
discriminate samples of the considered groups.

(a) (b)

Fig. 1: (a) Scatter plot and PCA directions. (b) The same
population but distinguishing patterns plus (+) and triangle
(H).

This observation motivates the application and development
of techniques to compute discriminant subspaces, like FDC
and MDPCA, which are described next.

A. Fisher Discriminability Criterion (FDC)

In the following sections we are supposing a data set
X = {(x1, y1), (x2, y2) . . . (xM , yM )}, where xi ∈ Rm,
yi ∈ Y with Y = {1, 2, 3, .., N}. Following section II, the
representation of data in the reduced space is given by:

xi = PT x̃i ∈ Rm
′
, (3)

where x̃i = xi − x̂ with, x̂ given by equation 1. The main
purpose of Fisher’s Linear Discriminant Analysis (LDA) is
to separate samples of distinct groups by maximizing their
between-class separability while minimizing their within-class
variability, by solving the problem [3], [8]:

(PFisher) = arg max
P

∑C
c=1Nc · ||PT x̂c − PT x̂||2∑N
i=1 ||PT x̃i − PT x̂ci ||2

, (4)

where C is the number of classes, Nc is the number of
elements of class c, x̂c is the average of the samples belonging
to class c , x̂ is the average of all the samples and x̂ci is the
average of the class corresponding to the ith sample.

Following, through expression (3), we can rewrite expres-
sion (4) as:

(PFisher) = arg max
P

∑C
c=1Nc · ||

∑
j

(
x̂c;j − x̂j

)
||2∑N

i=1 ||
∑
j

(
xi;j − x̂ci;j

)
||2

. (5)

By considering ‖·‖ the usual 2-norm, we can interchange
the summations to get:

(PFisher) = arg max
P

∑
j

(∑C
c=1Nc ·

(
x̂c;j − x̂j

)2)
(∑N

i=1

(
xi;j − x̂ci;j

)2) . (6)

Expression (6) motivates the discriminability criterion pre-
sented in [19]. Specifically, from expression (6), we can
postulate that the larger is the value of WFisher

j computed
by:

WFisher
j =

∑C
c=1Nc ·

(
x̂c;j − x̂j

)2
∑N
i=1

(
xi;j − x̂ci;j

)2 , (7)

then more discriminant is the pj components for samples
classification.

B. Multi-Class Discriminant Analysis

The Multi-Class DPCA technique [16], is based on the
weakened SVM proposed in [4], the AdaBoost algorithm de-
scribed in [14], page 25, and the AdaBoost.MH methodology
presented in [9]. The Multi-Class DPCA is described by the
Algorithm 2. The training instances in the input database X
are supposed independent and identically distributed from an
uniform distribution D1, at the initialization of the pipeline
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(line 1 of the Algorithm 2). Multi-Class DPCA also applies
the PCA, revised on section II, in its first stage.

Next, the Multi-Class DPCA computes a SVM ensemble,
based on the one-against-all SVM multi-class approach pre-
sented in [13]. So, let N be the total number of classes. Each
iteration t of the Algorithm 2 constructs one weak SVM (line
7 of Algorithm 2), in the PCA subspace, using the Algorithm
1, presented in [4], and the training set built in line 6 of
Algorithm 2.

Algorithm 1: WSVM Procedure: Build a Weakened ver-
sion of SVM.

Input: Labeled samples:X = {(xi, yi), i = 1, 2, · · ·, n′}
where yi ∈ Y is the label of the sample xi;
Samples probability distribution D(xi);
Percentage µ;
Select J so that,

∑
j∈J D(xj) ≤ (1− µ);

Select (xi, yi); i ∈ J , and define D∗ = DJ ;
Compute the weighted data X∗ = {(D∗i · xi, yi), i ∈ J }
Compute the (weak) SVM hyperplane φsvm using X∗;
Output: WSVM hyperplane φsvm.

Lines (8)-(12) of the Algorithm 2 are based on the AdaBoost
philosophy [14]; in this case, to derive a strong classifier by
using the linear combination of weak (SVM) learners h1, h2, ··
·, hN :

H (x) =

N∑
t=1

αtht (x) , (8)

where αt does not depend on x [14].
The mathematical formulation of this idea is obtained by

minimizing the corresponding exponential loss function and it
gives rise to the expression in line 12 of the Algorithm 2 which
updates the sample distribution Dt (see [14] for details).

The final step of the MDPCA procedure is justified by
expression (8). In fact, if w1,w2, · · ·,wN are the solution
vectors that define the weak linear SVM classifiers then:

H (x) =

N∑
t=1

αt < wt,x >≡< wmdpca,x >, (9)

where:

< wmdpca,x >=<

N∑
t=1

αtwt,x >=

m′∑
i=1

(
N∑
t=1

αtwt,i

)
xi.

So, following the same philosophy of the binary case
[11], the Multi-Class DPCA determines the discriminant
contribution of each feature by investigating the weights
wmdpca,i =

∑N
t=1 αtwt,i. In fact, weights that are estimated

to be 0 or approximately 0 have negligible contribution on
the discriminant score H (x) given by equation (9), indicating
that the corresponding features are not significant to separate
the sample groups. In contrast, largest weights (in absolute
values) indicate that the corresponding features contribute
more to the discriminant score and consequently are important
to characterize the differences between the groups. Therefore,
the manner that AdaBoost combines the weak classifiers gives
a straightforward way to compute the discriminant weights

Algorithm 2: Multi-Class DPCA procedure
Input:
Samples: X = {(x1, y1), (x2, y2) . . . (xM , yM )} where
xi ∈ Rm, yi ∈ Y and Y = {1, 2, 3, .., N};
Percentage µ;

1 Initialize the homogeneous distribution D1(xi) = 1
M ,

i = 1, 2, · · ·,M ;
2 Determine Ppca following section II
3 Project centered data xi = (Ppca)T x̃i ∈ Rm′

, where
x̃i = xi − x̂ with, x̂ = 1

M

∑M
i=1 xi

4 Build the labeled projected data set
Θ = {(x1, y1), (x2, y2) . . . (xM , yM )}

5 for t = 1, ... to N do
6 Build the subset Θ

t
, by taking all kt projected

images from class t and label them as +1. Use
random sampling to choose 2kt

(N−1) images from
classes other than t and label them as −1;

7 Call the procedure WSVM(Θ
t
,Y, Dt, µ) where

Y = {−1, 1}
8 Compute: et =

∑
∀i|yi 6=ht(xi)

Dt(xi) for all xi ∈ Θ
t
;

9 if et > 0.5 then
10 break;

11 Calculate AdaBoost weight: αt = 1
2

(
1−et
et

)
;

12 Update: Dt+1(i, l) = Dt(i,l)exp(−αtyi[l]ht(x̃i,l))
Zt

, where
Zt is a normalization factor which enables Dt+1 to
be a distribution.

13 Compute discriminant weights:
|wmdpca,i| = |

∑N
t=1 αtwt,i|;

14 Sort the discriminant weights:
|wmdpca,1| ≥ |wmdpca,2| ≥ · · · ≥ |wmdpca,m′ | ;

15 Select the principal components according to the
obtained |wmdpca,i| sequence;
Output: Discriminant principal components:

q1,q2, · · ·,qm′

(line 13 of the Algorithm 2). In this way, instead of sorting
features by selecting the corresponding principal components
in decreasing order of eigenvalues, as PCA does, MDPCA se-
lects as the most important features for classification the ones
with the highest discriminant weights, that is, |wmdpca,1| ≥
|wmdpca,2| ≥ · · · ≥ |wmdpca,m′ |, as performed in lines 14-
15 of the algorithm. The output of the MDPCA procedure is
the discriminant principal components q1,q2, · · ·,qm′ , where
qi is a PCA component ordered according to its discriminant
weight |wmdpca,i|.

IV. COMPUTATIONAL EXPERIMENTS

In this section, we perform experiments in facial expression
classification and reconstruction using the frontal poses of the
Radboud (RaFD) face image database which is an initiative of
the Behavioural Science Institute of the Radboud University
Nijmegen [6]. Like in [16], we take five different expressions:
the neutral, happiness, sad, anger and fear frontal profile of
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each person. In order to save memory allocation along the
algorithms execution, we convert each pose to gray scale and
resize it to 50× 50 before computation.

Table I, lists the 10 principal components with the highest
discriminant weights given by FDC (expression (7)) and
MDPCA (Algorithm 2), in absolute values, for discriminating
the expression samples in the following tasks:
• Three-Class experiment: happiness, neutral and sad sam-

ples;
• Five-Class experiment: happiness,neutral, sad, anger and

fear classes.
In both experiments, three and five classes, we can observe

that the FDC and MDPCA have selected some distant PCA
components among the first 10 most discriminant principal
ones. More specifically, we can observe that in the four lines of
Table I, the first three most discriminant principal components
selected by FDC and MDPCA are distant PCA components.
We expect some consequences of this fact in the classification
experiments, as we will see next.

Expression Experiment: PCA components sorted by
FDC and the MDPCA procedure

3 classes FDC 24 26 36 20 81 71 9 56 19 32
3 classes MDPCA 26 24 19 20 21 22 18 42 36 9
5 classes FDC 27 30 25 26 57 2 31 28 43 83
5 classes MPCA 27 30 34 5 8 28 33 31 35 26

TABLE I: Top 10 discriminant principal components, ranked
by FDC and MDPCA , using the Radboud database.

To understand the changes described by the principal com-
ponents, we reconstruct the most expressive features by vary-
ing each principal component pi separately using the equation:

I = x̂ + β · pi, (10)

where x̂ is given by expression (1), β ∈ {±j · λ̄0.5, j =
0,±3}, and λ̄ is the average eigenvalue of the total covariance
matrix Ω in equation (2). We choose λ̄ instead of λi because
some λi can be very small (or big) in this case, showing no
changes (or color saturation) between the samples when we
move along the corresponding principal components.

Figure 2 illustrates the transformations on the first PCA
most expressive component contrasted with the first discrimi-
nant principal component selected by FDC and MDPCA to
separate facial expressions. For Three-class and Five-class
experiments, we can see that in the Figures 2.(a)-(c) and
Figures 2.(j)-(l), respectively, the first PCA most expressive
direction captures the changes in gender, which are the major
variations of all the training samples.

However, when we compare these results with the ones
reconstructed by FDC (Figures 2.(d)-(f) and 2.(m)-(o)) and
MDPCA most discriminant principal components (Figures
2.(g)-(i) and 2.(m)-(o)), we can see that other principal com-
ponents (the 24, 26, 27 according to Table I) carry more
information about expression variations then the first PCA one.
We expect some consequences of this fact in the recognition
experiments. In fact, when PCA components are ranked by

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

(j) (k) (l)

(m) (n) (o)

Fig. 2: Visualization of the changes described by the principal
directions using expression (10) and Table I. Three-class: (a)-
(c) PCA; (d)-(f) FDC ;(g)-(i) MDPCA . Five-class: (j)-(l)
PCA; (m)-(o) FDC and MDPCA (principal directions are the
same).

their largest discriminant weights rather than eigenvalues the
result may be more effective with respect to extracting group-
differences information as we can observe in Figure 3.

Figure 3 represents the value of the projection (score) of
each sample in the principal component selected by PCA
(Figure 3.(a)), FDC (Figure 3.(c)) and MDPCA (Figure 3.(e)).
On the other hand, Figures 3.(b),(d) and Figure 3.(f) represent
the samples projected on the first two principal components
selected by the same methodologies, respectively.

Both Figures 3.(a)-(b) show the limitation of PCA to sepa-
rate sample groups. In fact, from Figure 3.(a), if a sample has
a high positive score it can belong to any one of the considered
classes with (almost) the same probability. Analogous claim
is true for negative scores. The samples distribution in Figure
3.(b) is somehow a consequence of this observation because
the samples are mixed without some noticeable order. Fig-
ures 3.(c)-(d), obtained using FDC discriminant components,
indicate a different behavior. In this case, Figure 3.(c) shows
that samples with higher positive scores are more likely to
belong to green class (happiness) than to the other ones. Figure
3.(d) agrees with this observation. When considering the scores
for MDPCA (Figure 3.(e)) and the samples projection in
Figure 3.(f) we can notice that MDPCA is more efficient
to distinguish sample groups than PCA but its capability for
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Fig. 3: Score plot and two-dimensional most expressive sub-
space identified by: (a)-(b) PCA; (c)-(d) FDC; (e)-(f) MDPCA,
where green is the class happiness, blue the class neutral and
red the class sad.

classification is inferior in the considered subspaces.
For Five-class experiments, Table I shows that the first

and second principal components selected by the FDC and
MDPCA are equal. So, we compute the scores using the 3th
discriminant principal component selected by these methods.
Figure 4 presents the obtained results. In this case, we also ob-
serve that the FDC (Figure 4.(a)) slightly outperforms MPCA
(Figure 4.(b)) methodology because FDC can distinguish the
green class (happiness) against magenta class (fear) with some
efficiency and the scores for MDPCA (Figure 4.(b)) do not
allow to visualize an analogous separation. However, from
Figure 4.(a), we could not separate the blue, red and black
classes from the green one. These results suggest that when
increasing the number of classes the performance of FDC and
MDPCA for separating samples groups decrease, as we will
confirm next.

The following recognition tasks experiments are carried out
using the full rank PCA subspace (section II) with all non-zero
eigenvalues. We use the 10-fold cross validation method to
evaluate the classification performance of PCA, FDC and the
MDPCA techniques. In these experiments we have assumed
equal prior probabilities and misclassification costs for all the
classes. On the PCA subspace, the mean of each class i has
been calculated from the corresponding training images and
the Mahalanobis distance from each class mean x̂i has been
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Fig. 4: Five-class scores plots when considering the third
principal component for: (a) FDC; (b) MDPCA, where green
is the class happiness, blue the class neutral, red the class sad,
black the class anger and magenta class fear.

used to assign a test observation xr to one of the considered
facial expressions. That is, we have assigned xr to class i that
minimizes:

di(xr) =
k∑
j=1

1

λj
(xrj − x̂ij)2, (11)

where λj is the corresponding eigenvalue, k is the number of
principal components retained, xrj and x̂ij are the projections
of the sample xr and of the mean x̂i, respectively, in the jth
component considered.

Figure 5 shows the average recognition rates of the 10-
fold cross validation experiments for PCA, FDC and MDPCA,
with Three-class represented by solid line and Five-class
represented by dashed line. We can notice that, for the Three-
class (solid line) recognition task the FDC and the MDPCA
achieve higher recognition rates than the traditional PCA when
considering k < 88. For 88 ≤ k ≤ 100 the recognition
rates of PCA subspaces are higher or equal to the MDPCA
methodology. For k ≤ 100, FDC classification rates are higher
than the other methodologies.

In same Figure 5 but for Five-class (dashed line), the
recognition rates of FDC are higher or equal the rates of the
other methods in 0 < k < 100. In range 70 < k ≤ 100,
PCA subspace outperforms the MDPCA. In k < 70, the PCA
subspace has lower recognition rates than FDC and MDPCA
methodologies. Moreover, in general, the recognition rates of
FDC and MDPCA components are higher for Three-class than
for Five-class tests. The results pictured on Figures 3 and
4 already pointed out the mentioned facts when using few
components selected by the considered methods.

As already discussed in section III, since PCA explains
features that most vary in the samples the principal subspaces
do not necessarily represent important discriminant directions
to separate sample groups. However, the reconstruction results
are expected to give lower errors if we take components
with higher variances. To make clear this observation, let
us quantify the reconstruction quality through the root mean
squared error (RMSE), computed as follows:

RMSEl,i(k) =

√∑N
i=1 ||P.I lk.PTxi − xi||2

N
, (12)

287

Proceedings of XII Workshop de Visão Computacional - November 09th-11th, 2016



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Number of Principal Components

Av
er

ag
e R

ec
og

ni
tio

n 
Ra

te

 

 

FDC , 3 classes
MDPCA, 3 classes
PCA, 3 classes
FDC, 5 classes
MDPCA, 5 classes
PCA, 5 classes

Fig. 5: Average recognition rate of PCA selected by the largest
eigenvalues, FDC and largest MDPCA discriminant weights
criteria, where three-class is solid line and Five-class is dash
line.

where l ∈ {PCA,FDC,MDPCA}, i ∈ {3, 5} and I lk is a trun-
cated identity matrix that keeps the subspace with dimension
k that is selected by PCA ,FDC or MDPCA,

Figure 6, we take the Five-class to show the RMSE for the
reconstruction process for the subspaces given by the focused
techniques. It is noticeable that PCA reconstruction performs
better than the corresponding FDC and MDPCA discriminant
components for all the simulated values of k < 194. Another
point observed, for 14 < k < 170, the RMSE by MDPCA is
better than FDC though in the same range FDC outperforms
MDPCA in the classification task (solid lines in Figure 5).
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Fig. 6: RMSE for PCA ,FDC and MDPCA subspaces in the
Five-class experiments.

V. CONCLUSION

In this paper, we review MDPCA [16] and FDC [19]
methodologies for ranking the PCA components computed
using the Radboud facial expression database. Basically, we
compute the discriminant weights for multi-class discriminant
analysis using neutral, happiness, sad, anger and fear frontal
face images. The facial expressions experiments show that,
in general, the principal components selected by FDC and
MDPCA discriminant weights allow higher recognition rates
using less linear features than standard PCA and that FDC
outperforms MDPCA in this application for classification.

More specifically, by merging the results observed in Fig-
ures 5 and 6, we conclude that the FDC is the best one for
classification and PCA outperforms the other techniques in
terms of reconstruction. However, in the range 14 < k < 70,
MDPCA gives the recognition rates higher than PCA and it
outperforms FDC in terms of reconstruction. Therefore, in ap-
plications that requires suitable (not the best) classification and
good reconstruction the MDPCA can fulfill both requirements.
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Resumo—This work addresses the Deep Neural Network theme
with a look from Computer Vision area, drawing a parallel
between the two. In experiments we will compare two classic
Computer Vision approaches (Haar Features with Adaboost
classifier and HoG features with Suport Vector Machine), to the
problem of pedestrian detection with the DNN solution using
a Convolutional Neural Network, whose results are considered
state of the art to the problem in question.

1. Introdução

O aprendizado profundo com redes neurais é um tema
bastante discutido e difundido atualmente, devido ao seu
grande sucesso. Em muitos problemas de Visão Computa-
cional as Redes Neurais de Convolução hoje apresentam os
melhores resultados. Este trabalho busca visitar os conceitos
tradicionalmente abordados em Aprendizado de Máquina
sob o ponto de vista da Visão Computacional e para efeito
de comparação abordaremos o problema de detecção de
pedestres com duas técnicas clássicas e com uma rede neural
convolucional, que apresenta os melhores resultados neste
problema.

Contribuições. Uma das contribuções esperadas deste
trabalho é estabelecer um material didático introdutório
sobre as Redes Neurais Convolucionais e comparar os resul-
tados de técnicas tradicionais de Visão Computacional com
uma Rede Neural no problema de detecção de pedestres.

1.1. Trabalhos Relacionados

Pesquisas estão sendo realizadas para se tentar elucidar
o que as Redes Neurais Profundas aprendem como em [1]
e [2].

Em relação ao problema de detecção de pedestres, di-
versos trabalhos propuseram arquiteturas especı́ficas para
a tarefa. Em 2013, [3] utilizou redes convolucionais com
múltiplos estágios de filtros para a detecção de pedestres e,
no mesmo ano, [4] propuseram uma arquitetura de rede neu-
ral que trata deformações e oclusões de partes do pedestre.

Para este trabalho escolhemos como foco de pesquisa o
artigo Taking a Deeper Look at Pedestrians [5], detalhado na
seção de experimentos. Os mesmos autores relacionaram os
avanços em 10 anos de pesquisa de Detecção de Pedestres
em [6].

2. Redes Neurais Convolucionais

Uma Rede Neural Convolucional (ou Convolutional
Neural Network - CNN) é uma variação das redes de
Perceptrons de Múltiplas Camadas, tendo sido inspirada
no processo biológico de processamentos de dados visuais.
De maneira semelhante aos processos tradicionais de visão
computacional, uma CNN é capaz de aplicar filtros em da-
dos visuais, mantendo a relação de vizinhança entre os pixels
da imagem ao longo do processamento da rede. A Figura 1
ilustra uma CNN. Este tipo de rede vem sendo amplamente
utilizado, principalmente nas aplicações de classificação,
detecção e reconhecimento em imagens e vı́deos.

Uma rede neural convolucional consiste em múltiplas
partes com funções diferentes. Inicialmente é comum aplicar
sobre o dado de entrada camadas ditas de convolução. Uma
camada de convolução é composta por diversos neurônios,
cada um responsável por aplicar um filtro em um pedaço
especı́fico da imagem. Podemos imaginar cada neurônio
sendo conectado a um conjunto de pixels da camada anterior
e que a cada uma dessa conexões se atribui um peso. A
combinação das entradas de um neurônio, utilizando os pe-
sos respectivos de cada uma de suas conexões, produz uma
saı́da passada para a camada seguinte. Os pesos atribuı́dos
às conexões de um neurônio podem ser interpretados como
uma matriz que representa o filtro de uma convolução de
imagens no domı́nio espacial (conhecido também como
kernel ou máscara).

Enquanto na formulação de perceptrons clássica um
neurônio é conectado a todos os neurônios da camada
anterior, dito completamente conectado, nas CNNs apenas
um subconjunto de entradas é conectado a cada neurônio.
Com a mudança de arquitetura, as redes neurais convoluci-
onais passam a realizar análise de campos receptivos locais
(local receptive fields). Os neurônios da mesma camada são
agrupados em mapas. Um mapa é produzido pelo agrupa-
mento das saı́das de neurônios que juntos cobrem uma parte
da imagem que tenha sido processado com um filtro em
comum. Para que um conjunto de neurônios de um deter-
minado mapa aplique o mesmo filtro em diferentes posições
da imagem, é feito um compartilhamento dos pesos durante
o processo de treinamento. Tal compartilhamento diminui
significativamente o número de parâmetros a serem apren-
didos e o tempo de treinamento da rede, consequentemente.
De maneira a simplificar a esquematização dessas redes, um
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Figura 1: Exemplo de uma rede neural convolucional e suas diferentes camadas

filtro a ser aplicado na imagem é representado visualmente
por apenas um neurônio, trazendo a falsa sensação de que
ele faria sozinho o processo de percorrimento da imagem.

O tamanho do filtro define o tamanho da vizinhança que
cada neurônio da camada irá processar. Outra variável im-
portante para a camada convolucional é o passo (ou stride).
Este valor representa quantos pixels serão pulados entre cada
janela, dizendo-nos qual será o tamanho da camada seguinte
na mesma unidade.

Diferentemente do processo tradicional de visão com-
putacional, no qual o modelo inicial parte da definição
de filtros ou features a serem utilizadas, nas camadas de
convolução das CNNs é preciso definir somente a arquitetura
dos filtros: quantidade e tamanhos, stride, dos filtros por
camada. Não é indicado em nenhum momento qual filtro
deve ser utilizado. O processo de aprendizado da rede altera
os pesos ao longo do treinamento, até encontrar os melhores
valores dos filtros para o conjunto de dados utilizado.

Por ser um processo automático, diversas pesquisas
foram realizadas para se tentar elucidar o que as redes
aprendem [1]. Uma das formas de se avaliar o aprendizado
é verificar as ativações dos filtros obtidos no final do trei-
namento [1]. Em redes voltadas para a detecção de obje-
tos, pode-se perceber que as primeiras camadas costumam
aprender filtros de arestas, bordas e cores. Analisando nı́veis
mais profundos, detectam-se pedaços de interesse e detalhes
cada vez mais complexos. Desta forma a rede produz uma
hierarquia de features.

Outra diferença notável nas redes neurais convolucionais
é a capacidade de criar filtros nD. Como os filtros são
definidos com o processo de treinamento da rede, é possı́vel
definir filtros com largura, altura e um parâmetro de pro-
fundidade atravessando múltiplos canais. Filtros clássicos
de processamento de imagens dificilmente possuem tal ca-
racterı́stica, a grande maioria deles é 2D. A possibili-
dade das redes neurais convolucionais conseguirem mistu-
rar múltiplos mapas de features ao mesmo tempo as per-
mite extrair caracterı́sticas cada vez mais complexas, sendo

um grande diferencial deste modelo, em comparação com
técnicas clássicas. Assim, elas são capazes de sozinhas criar
filtros extremamente complexos aproveitando ao máximo as
informações provenientes dos dados de treinamento.

É comum, logo após a convolução, aplicar uma função
de ativação. A função de ativação presente em cada neurônio
é responsável por aplicar uma transformação nos dados
recebidos. Normalmente, utiliza-se funções com algum grau
de não-linearidade. A não linearidade das camadas in-
termediárias permite que as aplicações sucessivas dessas
distorções tornem as categorias de saı́da linearmente se-
paráveis.

Outra camada muito importante comumente utilizada
após as camadas de convolução e ativação é a camada
de agrupamento (pooling). A função dessa camada é re-
duzir a dimensionalidade dos dado na rede. Essa redução é
importante por questão de agilidade no treinamento, mas
principalmente para criar invariância espacial. A camada
de pooling funciona agrupando um conjunto de dados, por
exemplo: a entrada é dividida em janelas 4x4 e de cada uma
é selecionado um valor para os representar. Essa escolha
pode ser feita por diversas funções, porém a mais utilizada é
a função de máximo. É importante mencionar que a camada
de pooling não reduz a profundidade da entrada, ela apenas
reduz a altura e a largura de um mapa.

As diferentes arquiteturas repetem e combinam essas
e outras funções de transformações do sinal. Por exemplo
a LeNet-5 (a versão mais recente desta rede) [7] possui
duas camadas de convolução seguidas de pooling e mais
uma camada de convolução. A arquitetura denominada de
GoogLeNet [8] possui cinco camadas de convolução sempre
seguidas de um pooling. Pode-se pensar que o resultado da
repetição dessa camadas é um conjunto de features especiali-
zado na tarefa na qual ela foi treinada. As próximas camadas
da rede fazem o papel dos algoritmos de aprendizado de
máquina tradicionalmente aplicadas para classificar os dados
ou aplicar algum tipo de regressão. A Figura 1 ilustra esta
separação entre as camadas que fazem a extração de features
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das que as classificam.
Quando se deseja realizar uma tarefa de classificação, é

acrescentada após o conjunto das camadas de convolução e
pooling ao menos uma camada totalmente conectada. Esta
camada é responsável por traçar um caminho de decisão a
partir das resposta dos filtros vindos das camadas anteriores,
para cada classe de resposta.

Depois da camada completamente conectada o último
passo é a função de classificação. Essa camada é funda-
mental no treinamento, pois influencia no aprendizado dos
filtros e consequentemente no resultado da rede. Devido a
sua simplicidade e bons resultados a função SoftMax pode
ser utilizada nessa etapa, contribuindo para um treinamento
mais rápido sem perda de qualidade.

3. O problema de detecção de Pedestres

Há mais de uma década estuda-se o problema de en-
contrar regiões em imagens digitais ocupadas por pedes-
tres, chamado de detecção de pedestres. Para essa análise,
são consideradas imagens de pedestres aquelas que contém
seres humanos em pé. Atualmente, motivados pela grande
importância e utilidade desse problema para aplicações de
segurança, robótica, carros automatizados, entre outras, o
aumento na precisão dos resultados divulgados em trabalhos
recentes tem sido significativo.

Neste trabalho, utilizaremos a base Caltech [9] pois a
maioria dos trabalhos recentes publicados para o problema
de detecção de pedestres a utiliza e por ser a base princi-
pal utilizada no artigo [5] tomado como base para nossos
experimentos e comparações.

4. Experimentos

Compararemos duas técnicas clássicas (Features de Haar
e Histograma de Gradientes Orientado - HOG [10]) com os
experimentos com redes convolucionais do artigo [5].

Frisamos que o objetivo aqui não é mostrar uma melhora
de resultados em relação ao estado da arte da detecção de
pedestre, mas sim fazer uma comparação entre resultados
de abordagens clássicas com um dos últimos trabalhos pu-
blicados utilizando Redes Neurais Convolucionais.

4.1. Base de treinamento

A escolha das bases de treinamento é um aspecto impor-
tante na performance do treinamento dos métodos tradicio-
nais, o mesmo ocorre com uma Rede Neural Convolucional.
Devido ao grande número de camadas e consequentemente
o grande número de variáveis a serem ajustadas durante
o treinamento, CNNs necessitam de um volume de dados
de treinamento considerável. A utilização de bases com
pouco volume de dados pode acarretar no fenômeno cha-
mado overfitting (em português, superajuste). Quando isso
acontece, a rede fica ajustada demais ao conjunto de dados
de treinamento e não consegue se generalizar o suficiente
para casos reais. Ou seja, possui um alto ı́ndice de acerto

no conjunto de treinamento e baixo no de teste e durante a
aplicação real da rede.

Antes de especificar a base utilizada, alguns conceitos
importantes devem ser mencionados: conjunto de treina-
mento, de validação e de teste. Conjunto de treinamento é a
porção que separamos da base para treinar a rede. Conjunto
de validação é uma porção dos dados separados para avaliar
ou validar a evolução do treinamento. Conjunto de dados
de teste é a porção dos dados separados para se avaliar o
treinamento final, a rede ou algoritmo de classificação não
tem conhecimento desses dados durante o treinamento.

A base Caltech para detecção de pedestres e seu padrão
de avaliação associado (benchmark) [9] é atualmente a de
maior relevância para essa tarefa. Ela é composta por vı́deos
completamente anotados, capturados de uma travessia de
carro com boas condições climáticas no momento.

Um primeiro padrão de uso desta base é utilizar as
anotações a cada trinta quadros, o que gera aproximada-
mente 4250 quadros, com um total de 2 × 103 pedestres
para treinamento e 4024 quadros com 103 pedestres para
teste. Um segundo padrão de uso desta base, considerando
uma maior quantidade de amostras pedestres, é feito com
uma amostragem dos vı́deos a cada três quadros (10 ve-
zes mais que o anterior) gerando a chamada Caltech10x.
Esta abordagem gera aproximadamente 2 × 104 pedestres,
extraı́dos de 42782 quadros.

Problemas de detecção de objetos são naturalmente bem
desbalanceados em relação as classes, ou seja, a classe
positiva (objeto) se encontra em um número muito inferior
no universo de busca do que casos de não-objeto (tudo
que não é a figura de interesse). Porém, neste trabalho, foi
utilizada a proporção entre as amostra das classes positivas e
negativas de 1 : 1, pois uma grande diferença na quantidade
de amostra negativas pode acarretar em um treinamento
tendencioso para a classe majoritária. Além disso, para todos
os experimentos foi utilizada a mesma divisão de conjunto
de treinamento e de teste da Caltech10x.

Outro ponto importante é o tamanho padrão de um
modelo de pedestre. O tamanho utilizado por [10] e [5] é
uma caixa de 128×64 pixels na qual o pedestre ocupa uma
área de 96 × 48 pixels. O tamanho ideal de entrada para
uma rede neural ainda é incerto. Neste trabalho utilizamos
o padrão de 128× 64 pixels.

4.2. Técnicas Clássicas

Para ambos os casos foram usados os algoritmos de
treinamento da biblioteca de visão computacional OpenCV
[11] para a linguagem Python.

As Features de Haar devem seu nome a uma função
matemática chamada Haar Wavelets. A ideia dessa feature
foi originalmente concebida por Papageorgiou et al. em [12].
Seu trabalho sugeria a utilização de features baseadas nas
Haar Wavelets, ou seja, calcular medições sobre os valores
brutos dos pixels de uma região da imagem ao invés de
utilizá-los diretamente. Viola e Jones em [13] adaptaram tal
proposta e melhoraram o desempenho do cálculo, propondo
as caracterı́sticas hoje conhecidas como Features de Haar.
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Uma Feature de Haar pode ser definida como uma
máscara composta por regiões retangulares adjacentes.
Aplicá-la em uma determinada região de uma imagem,
denominada janela de varredura, significa somar as inten-
sidades dos pixels de cada região e calcular a diferença dos
valores resultantes. A Figura 2 ilustra algumas das Features
utilizadas para o caso de detecção de faces.

A abordagem com as Features de Haar e com o classi-
ficador AdaBoost [13] não foi proposta originalmente com
o objetivo de detecção de pedestre, mas sim para faces. A
despeito disso, utilizaremos a mesma solução para nosso
problema e avaliaremos os resultados. Os parâmetros utili-
zados para o treinamento da cascata do AdaBoost foram: 5
estágios (classificadores em cascata) 5, com a taxa mı́nima
de acerto e a taxa máxima de falso alarme sendo estimada
pelo número de estágios. Devido ao alto custo computaci-
onal de se calcular as Features de Haar em janelas muito
grandes o tamanho do modelo utilizado para o treinamento
foi de 32× 16.

Figura 2: Exemplos de Features de Haar Utilizadas no
trabalho original [13] para detecção de faces.

O Histograma de Gradientes Orientados (ou em inglês
Histogram of Oriented Gradients - HOG) é um descritor
de features proposto por Navneet Dalal e Bill Triggs em
[10]. Sua ideia principal é contabilizar em um histograma a
distribuição das orientações das arestas em regiões da ima-
gem. Sua utilização original foi para detecção de pedestres.

A ideia por trás desse descritor é considerar que a
distribuição das arestas descreve bem a forma de um objeto.
Para isso, a imagem é dividida em pequenas regiões deno-
minadas células e em cada uma é calculado um histograma
das orientações das arestas ali existentes. Para uma melhor
acurácia os histograma locais podem ser normalizados, me-
lhorando a invariância a iluminação. A Figura 3 ilustra um
Histograma de Gradientes Orientados para pedestre.

Os parâmetros utilizados no descritor HOG foram os
mesmos do trabalho original: pixels por célula 8× 8, passo
8×8, células por bloco 2×2 e 9 orientações no histograma
de gradientes.

4.3. Redes Neurais Convolucionais

A estratégia utilizada por [5] e que replicaremos aqui
é de utilizar arquiteturas, e os pesos treinados, de redes
propostas para tarefa mais geréricas, como de distinção entre

Figura 3: Exemplo dos Histograma de Gradientes Orien-
tados [10] obtidos para uma imagem de pedestre e um
exemplo de gradiente médio de uma base.

1000 classes de objetos, e fazer uma calibragem, conhecida
como fine tuning, dos pesos treinados para a tarefa.

Foram abordadas no trabalho [5] duas redes, a CifarNet
e a AlexNet. Ambas as redes foram reimplementadas no
projeto open source Caffe [14] e para nossos experimentos
utilizamos integrado ao Digits versão 2.2 [15]. Replicamos
apenas a abordagem com a rede AlexNet uma vez que esta
apresentou melhores resultados [5].

A AlexNet é uma rede com aproximadamente 6 × 107

parâmetros. A Figura 4 ilustra sua arquitetura. Ela foi trei-
nada para a tarefa de classificação ImageNet [16]. Para o
problema de detecção de pedestres foi feito um fine tuning
utilizando a base de dados para detecção de pedestres. Além
disso, depois do ajuste a saı́da SoftMax foi substituı́da por
um SVM Linear.

A entrada da rede é uma imagem de 227× 227 pixels e
3 canais de cor (RGB). A primeira camada de convolução
é composta por filtros de 11×11×3 e stride 4, gerando 96
mapas de 55× 55. Em seguida há uma camada de pooling
com filtro 3×3 e stride 3, gerando 96 mapas de 27×27. A
segunda camada de convolução é composta por 265 filtros
5 × 5 × 9 e stride 1 e é seguida por uma nova camada
de pooling com filtro 3 × 3 e stride 2, gerando mapas de
13 × 13. A terceira camada de convolução é composta por
filtros 3× 3× 256 e stride 1, gerando 384 mapas. A quarta
camada de convolução é composta por filtros 3 × 3 × 384
e stride 1 e gera 384 mapas. A quinta e última camada de
convolução é composta por 256 filtros de 3×3×385 e stride
1 seguida pela última camada de pooling com filtro de 3×3
e stride 2, gerando mapas 6×6. As próximas duas camadas
são completamente conectadas e possuem 4096 neurônios
cada. A última camada é a de saı́da, sendo utilizado o
classificador SoftMax. Após o treinamento, essa é trocada
por um classificador SVM.

Devido a grande quantidade de parâmetros da rede, foi
observada uma melhora nos resultados com a utilização da
Caltech10x na etapa de fine-tuning.

A rede foi treinada com taxa de aprendizado (learning
rate) de 0, 005, momentum de 0, 9 e tamanho de lote (batch)
de 256. O tamanho do lote, que influencia na quantidade
de memória utilizada durante o treinamento, foi o único
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Figura 4: Arquitetura da rede Alexnet [5].

parâmetro modificado em relação ao [5]. Depois de 60
épocas de treinamento a taxa de aprendizado é reduzida para
0, 0005 e treinamento é continuado por mais 10 épocas.

5. Resultados

Antes de analisar os resultados obtidos pelos classifi-
cadores, são expostos os tempos de treinamento necessário
para cada abordagem. Para o caso do do HOG combinado
com o SVM o tempo necessário para a geração do classi-
ficador foi de 3 horas. Para os casos da Features de Haar
combinadas com o AdaBoost o treinamento levou 3 dias. E
para Rede Neural Convolucional o treinamento demorou 7
horas.

Para o treinamento foi utilizada uma máquina com as
seguintes configurações: Processador Intel Core i7-5930K,
32GB de memória RAM e 2 GPUs GeForce GTX Titan X
(utilizadas somente para o treinamento da AlexNet).

Em relação aos testes, todas as técnicas foram avaliadas
com um subconjunto da base Caltech (já previamente recor-
tada) em casos positivos e negativos. A base de teste possui
21084 exemplos de pedestres e 22384 casos de fundo.

Para facilitar a leitura adotaremos a seguinte nomencla-
turas para as abordagens:

• Features de Haar com AdaBoost: Haar ou técnica
1;

• HOG com SVM: HOG ou técnica 2;
• Rede Alexnet: CNN ou técnica 3;

Com relação a sensitividade e a especificidade quanto
mais próximas de 100% melhor é o classificador. Porém,
devemos atentar ao detalhe de qual medida é mais impor-
tante para a aplicação em questão: sempre acertar um caso
positivo ou nunca errar um caso negativo. O primeiro caso
favorece a sensitividade e o segundo, a especificidade. De
maneira geral, a sensitividade deve ser mais valorizada, pois
é pior perder um pedestre do que classificar incorretamente o
fundo. A Tabela 1 mostra os resultados de cada abordagem.
Como pode ser observado na tabela, todas as técnicas obti-
veram excelentes resultados no quesito sensitividade, sendo
o melhor valor obtido pela abordagem com as Features de
Haar. Porém, quando avaliada a especificidade, tanto o HOG

Tabela 1: Sensitividade e Especificidade de cada abordagem.

Abordagem Sensitividade Especificidade
Haar + AdaBoost 99,62% 57,41%

HOG + SVM 94,36% 94,96%
CNN 98,94% 99,17%

Tabela 2: Fall-out e Miss-rate de cada abordagem.

Abordagem Fall-out Miss-rate
Haar + AdaBoost 42,59% 0,38%

HOG + SVM 5,04% 5,65%
CNN 0,83% 1,06%

quando a CNN obtiveram bons números, mas para o caso
do Haar o resultado foi muito ruim. Nestes dois quesitos
a técnica 3 foi a que apresentou o melhor conjunto de
resultados.

A Tabela 2 mostra o resultado de cada técnica consi-
derando as medidas de fall-out e miss-rate. As estatı́sticas
se referem a probabilidade de ser um falso positivo ou
falso negativo, respectivamente. Para o caso da técnica 1,
os resultados foram muito desbalanceados, com uma alta
probabilidade de falso positivo e baixı́ssima de falso nega-
tivo. Para o caso da técnica 2, os resultados foram melhores
e mais balanceados, com 5% para as duas estatı́sticas. Para
a técnica 3 os resultados foram os melhores, com valores
próximos a 1%.

Avaliando os valores de precisão e acurácia como mos-
trado na Tabela 3: A abordagem com Haar apresentou a pior
precisão e um bom resultado na acurácia. A abordagem com
HOG apresentou boa precisão e a melhor acurácia. A CNN
apresentou a melhor precisão e a uma boa acurácia.

Para ilustrar as estatı́sticas encontradas as Figuras 5 e 6
mostram exemplos classificados errados pelas técnicas.

Tabela 3: Precisão e Acurácia de cada abordagem.

Abordagem Precisão Acurácia
Haar + AdaBoost 68,78% 96,64%

HOG + SVM 94,63% 91,53%
CNN 99,12% 95,98%
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Com a análise de todas as estatı́sticas é possı́vel perceber
que a CNN, quando não apresenta os melhores resultados,
está bem próxima do melhor, ratificando o fato desta técnica
ser considerada o estado da arte. A segunda melhor técnica
nesta análise foi a abordagem com HOG e SVM, obtendo
resultados bem próximos a CNN. Esse fato pode ser expli-
cado por ser uma técnica proposta desde sua original para
o problema de detecção de pedestres. A abordagem com
as Features de Haar com o AdaBoost apresentou grandes
problemas para a classificação de imagens negativas, ocasi-
onando um alto número de falsos positivos e resultando em
um desempenho ruim. A explicação para isto por ser dado
pelo fato das Features de Haar terem sido para detecção de
face.

6. Conclusão

Atualmente inúmeras abordagens utilizando Redes Neu-
rais com aprendizado profundo estão alcançando os melho-
res resultados em diversos problemas de Visão Computaci-
onal. Por isso é importante entender como elas funcionam,
para assim projetar melhores arquiteturas e obter melhores
resultados.

Para este trabalho, foi proposta uma comparação de
duas técnicas tradicionais de Visão Computacional, Featu-
res de Haar com classificador Adaboost e features HoG
com classificador SVM, com uma técnica de Rede Neural
Convolucional que apresenta o resultados do estado da arte.
Comparamos a utilização de Features de Haar com o clas-
sificador AdaBoost, Histograma de Gradiente Orientados
com o classificador de Máquina de Vetores de Suporte e
um ajuste da Rede Neural Convolucional AlexNet para o
problema abordado nesse trabalho. Nos testes realizados
a abordagem com a CNN obteve os melhores resultados
na grande maioria dos casos, comprovando o fato de ser
considerada a técnica em estado da arte.
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(a) Haar (b) Haar-HOG (c) HOG-CNN (d) HOG-CNN

Figura 5: Exemplos dados como falso negativo pelas
técnicas listadas abaixo de cada imagem

(a) HOG-CNN (b) Haar-HOG (c) Harr (d) Haar

Figura 6: Exemplos dados como falso positivo pelas técnicas
listadas abaixo de cada imagem
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Abstract—For many years researchers have conducted studies
in order to reduce radiation dose in CT exams, minimizing the
possibility of cancer in people. However, the radiation reduction
implies poor quality images with accentuated noise level. This
paper proposes to compare the Poisson noise reduction in sino-
grams of CT images through the use of the variance stabilization
Anscombe transform and different directional wavelets (x-lets),
as curvelets, contourlets and shearlets. The results were also
compared to traditional orthogonal wavelets. The experiments
were conducted with samples collected by a mini-tomograph
scanner for research in soil science. The results show good noise
reduction, but with strong attenuation of the edges in some cases.

I. INTRODUCTION

In the last years, some researchers have associated the
frequent use of CT examinations with increase of cancer
risk in children and adults due the incidence of cumulative
doses of ionizing radiation [1], [2], [3]. A possible solution
is to optimize radiation dose applied for each examination,
reducing to an amount that does not significantly interfere
in image quality. Therefore, the smaller the radiation dose,
smaller will be X-ray incidence in the body and larger will be
the noise presence in the projections. However, noise can be
treated using filtering algorithms in the projections domain or
in the reconstructed image domain, according to the statistical
distribution of the noise.

The noise in the tomographic projections is formed in the
process of attenuation and spreading of photons in each X-ray
beam emitted. The photons are exponentially attenuated when
absorbed by the body tissues, according to the Lambert-Beer’s
law. The remaining photons are recorded by the tomographic
detectors in a process governed by a Poisson distribution [4].

The Poisson noise in the projections is signal dependent.
This indicates that the variance of each component is equal
to its respective mean value, which in turn corresponds to
the signal value to be estimated. This property makes it more
difficult to estimate the original signal. One possibility to solve
this problem is to apply a variance stabilization transformation
to the noisy signal. The most common method is to apply
the Anscombe Transformation, which transforms the signal
dependent Poisson noise into an approximate Gaussian noise

with zero mean and unitary variance [5]. Thus, many methods
for Gaussian noise attenuation may be applied, for example:
(i) patch-based methods like non-local means [6] and BM3D
[7]; (ii) thresholding of orthogonal wavelets coefficients [8],
[9].

The use of wavelets for multidimensional signal decom-
position was questioned in the last years. This is due to the
constant and limited number of directional information that
orthogonal wavelets offer, not being accurate in the representa-
tion of anisotropic structures such as lines and curves, usually
associate with edges [10]. This motivated the development
of multiscale directional wavelets such as curvelets [11],
contourlets [12], shearlets [13] and others, which offer more
directional information and are able to deal with the geometry
of edges.

The objective of this work is to compare the performance
of the multiscale directional wavelets (curvelets, contourlets,
shearlets) for attenuation of noise in CT projections in low
photon counting conditions. The projections were obtained
through a CT scanner of EMBRAPA (Brazilian Agricultural
Research Company) used for research in soil science. The
filtering process will occurs through thresholding of the co-
efficients of each wavelet by hard-thresholding. The results in
terms of SSIM e PSNR are analyzed and compared with the
results obtained by the 2D orthogonal wavelet.

This paper is organized as follows: in section 2, the theory
about multiscale directional wavelets is briefly covered. In
section 3 we present the methodology applied in this work,
describing the projections used and their decompositions, the
noise model in the projections and techniques applied for noise
attenuation. In section 4, the results are analyzed. And finally,
section 5 presents the conclusions.

II. MULTISCALE DIRECTIONAL WAVELETS

The wavelet transform is known to be a powerful tool
to represent unidimensional signals in the frequency domain,
largely used in data compression and noise removal, for exam-
ple. However, the decomposition of multidimensional signals
containing highly anisotropic structures as smooth curves on
edges is not accurate. This is due to the orthogonality of
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the wavelet transform, providing a limited directional infor-
mation about the geometry of the structure, which motivated
the development of the directional wavelets, which are used
main on image processing problems. The main feature in
common among these wavelets is the ability to provide a large
amount of directional information in each decomposition level,
keeping the location of each signal component in the space
domain and frequency domain. In the next subsections a brief
description about curvelets, contourlets and shearlets used in
this work will be presented.

A. Curvelets

The curvelet transform was defined in two generations
[11], [14]. The first generation proposed the idea that curved
structures could be defined through several small straight lines.
In practice, the image is decomposed into multiple resolution
levels (bandpass filtering) from coarser to finer scales. After,
each subband is spatially partitioned by a window in order
to obtain smalls segments of straight lines of possible curves,
and in the sequence, the ridgelet transform is locally aplied to
get the curvelet coefficients. The ridgelet transform performs
a multiscale and directional decomposition of the signal into
structures with straight lines [15].

Due to some drawbacks of the first generation of curvelet
transform, as high redundancy caused by the use of overlap-
ping windows, the second generation of curvelet transform
was developed. It consists of the translation and rotation of
a mother curvelet defined in the scale 2−j , orientation θl
and position tj,lk = R−1

θl
(2−jk, 2−j/2l), where Rθl is the

rotation by θl radians. The waveform is defined by 2D Fourier
transform of the image written in polar coordinates in the
Fourier domain. In this domain, the frequency is partitioned
in the inner product between the radial window and angular
window. Each wedge formed is wrap around the origin and
the curvelet coefficients are obtained after the inverse Fourier
transform [10].

B. Contourlets

The contourlet transform is similar to the curvelet transform
because both decompose a signal into multiresolution and
multidirection. However, the curvelet transform defined in the
continuous domain is not simple to be set in the discrete
domain due to the process of rotation of the partitioned
frequency in polar coordinates. This motivated Do and Vetterli
[12] to develop the contourlet transform directly in the discrete
domain. The technique consists of decomposing the signal
into multiresolution through the Laplacian pyramid (LP) and
applying a directional filter bank (DFB) in each resolution for
the coefficients. The main advantage of the use of the LP is the
ability to define each resolution in only one bandpass image
without ”mixing” with other frequency resolutions. The DFB
are applied in two stages. The first divides the 2D spectrum
in blocks in the horizontal and vertical directions. The second
builds the blocks by a shearing operator, which divides the
spectrum in other directions, which is equivalent to the process

of rotation of wedges in curvelets. Figure 1 shows the cuts
carried out in a 2D spectrum.

Fig. 1. DFB frequency partitioning in contourlets transform [12].

C. Shearlets

The shearlet transform is a type of composite wavelet
that besides being scaled and shifted, presents directional
information. It can be defined by the equation:

ψj,l,k(x) = |detM |j/2ψ(SlM j(x− k)) (1)

where ψ ∈ L2(R2) is the mother wavelet, j, l and k are
scale, direction and shift parameters, respectively. M is a
dilation matrix used in the multiscale decomposition and S
is a shear matrix used in the directional transform. Both are
defined by

M =

(
4 0
0 2

)
S =

(
1 1
0 1

)
. (2)

In practice, the shearlet transform is defined in two stages:
(i) the application of nonsubsampled pyramid filter banks
(NSPFB); (ii) the application of nonsubsampled shearing filter
banks (NSSFB). Instead of using the Laplacian pyramid to
decompose the signal in bandpass-frequency subbands, the
shearlet transform applies 2D nonsubsampled filter banks
proposed in [16] that do not have downsampling or upsampling
and are shift invariant. These properties ensure high-frequency
and low-frequency subbands with the same size of the original
signal. The NSSFB performs the directional filtering to decom-
pose high-frequency subbands in directional subbands directly
in the spatial domain instead of performing a 2D convolution
in the frequency domain.

III. PROPOSED METHODOLOGY

The method used in this work consists of thresholding of
the x-lets (curvelets, contourlets and shearlets) coefficients
presented in the previous section. The hard-thresholding is
an interesting strategy due to the sparsity of the coefficients
offered by directional wavelets, thus nullifying low coefficients
(noise) and keeping the high coefficients (details). So the
problem is to find the ideal threshold that assures best signal
to noise ratio between the ideal and reconstructed image after
the filtering process.

As mentioned in the introduction, the noise model found
in tomographic projections is governed by signal dependent
Poisson distribution. Therefore, the transformation of the noise
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to stabilize the variance around the signal is proposed. This is
achieved by applying the Anscombe transform, resulting in a
signal with additive white Gaussian noise,

Yi = Xi + Zi (3)

where Y is the noisy signal, X is the original signal and
Z is the noise component with distribution N (0, 1). Through
this noise model with mean and variance known, it would be
interesting to use techniques as Bayes Shrinkage to estimate
an ideal threshold. However, to apply the x-lets transforms,
the resulting subbands present in the respective coefficients a
Gaussian noise with µ ≈ 0 and σ unstable as shown in the
histograms of Figure 2. Then, it is necessary to estimate the
noise variance in each subband. A simple and fast strategy was
used by Starck, Candès and Donoho [11] in which the variance
is estimated by the median robust estimator applied to the data
obtained by a Monte Carlo simulation of a normal distribution
with the same size of sampled subband. The estimated variance
is used as a parameter to define the threshold and then the
thresholding of the coefficients is applied by the rule:

ŷλ = yλ, if |yλ| ≥ kσλ
ŷλ = 0, if |yλ| < kσλ

(4)

where yλ is the coefficient value, σλ is the estimated
variance and k is a scale-dependent value empirically de-
fined, k = 4 for the first scale and k = 3 for the other
scales. In summary, the methodology applied in this work
for noise attenuation of tomographic projections consists of:
(i) transform and stabilize the variance of the Poisson noise
in the projections; (ii) decompose the signal through x-lets
transforms; (iii) estimate the variance of the noise in each
subband; (iv) estimate the threshold in each subband; (v)
thresholding of the coefficients; (vi) apply the inverse x-lets
transform (reconstruction of the coefficients); (vii) apply the
inverse Anscombe transform; (viii) reconstruct the image using
the estimated projections.

The samples used in this work were captured by a mini-
tomograph scanner of EMBRAPA and can be classified as
asymmetric, symmetric and homogeneous phantoms and wood
1 and wood 2 samples. To each projection Poisson noise
was applied, simulated in conditions of high and low photons
counting. The photon count rate represents the case in which
the sample was exposed to the X-rays in a period of 20
seconds and 3 seconds for high and low counting, respectively.
Figure 3 shows each sample of tomographic projections in
both conditions of photon counting.

IV. EXPERIMENTAL RESULTS

The experiments were performed by applying the x-lets
transforms and 2D orthogonal wavelets. For wavelets, the
bases used for signal decomposition were Haar, Daubechies,
Symlets and Coiflets, with threshold set by traditional al-
gorithms such as Universal, SURE, Minimax and Oracle
thresholding. Similarly to the x-lets, the coefficients were
treated by hard-thresholding.

Fig. 2. Histograms of noise in a subband. (Top to bottom) Curvelets,
contourlets and shearlets.

To evaluate the quality of the reconstructed image after
the noise reduction in the projections, the measures SSIM
(Structural Similarity Index Measure) e PSNR (Peak Signal to
Noise Ratio) were used. Table I shows the results obtained in
each sample. Figure 4 shows the same results by reconstructed
images.

By analysing the results, one may observe that there was
agreement among the best results of SSIM and PSNR in each
sample, except wood 2. Shearlets were predominant, showing
an increase in quality measures compared to the noisy samples.
However, by observing the asymmetric phantom, we note that
there is a strong attenuation in the contours of each circle, not
preserving important features of this image.

Similar to shearlets, contourlets obtained competitive re-
sults. Likewise, there was excessive attenuation of the contours
of circumferences in the asymmetric phantom. Contourlets
also presented a good result in the wood 2 image, and
practically eliminated the ring artifact introduced in the noisy
phantom.

Curvelets showed good noise attenuation, however, artifacts
were introduced in most samples, as can be observed in
asymmetric, symmetric and wood 2 images. Therefore, the
results obtained by the measures SSIM and PSNR were
inferior to the ones obtained by 2D orthogonal wavelets.

Finally, the results achieved by the 2D orthogonal wavelets
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Fig. 3. Projections and reconstructed images. (Left column) High counting;
(Middle column) Low counting; (Right column) High counting reconstructed
images; (1st row) Asymmetric; (2nd row) Symmetric; (3rd row) Homoge-
neous; (4th row) Wood 1; (5th row) Wood 2.

consist of the use of symlets base which was predominant over
other bases used in this work. There was no predominance
for the threshold estimator algorithm, alternating among the
options in each sample. In the same way as curvelets, artifacts
were introduced after the thresholding process of the coeffi-
cients and image reconstruction.

V. CONCLUSION

This work compared the use of the main multiscale di-
rectional wavelets in Poisson noise reduction process in CT
projections. We observe that there was a good noise reduc-
tion in all images, especially with shearlets and contourlets,
however, the edges of the structures were strongly attenuated.
The drawback of the x-lets transforms in this work is the
need of to estimate the noise variance in each subband, since
this information was only known after the stabilization of the
variance of the Poisson noise by the Anscombe transform.

TABLE I
EXPERIMENTAL RESULTS.

Image SSIM PSNR

Asymmetric

Noise 0,8509 24,2681
Wavelets 0,8893 27,6872
Curvelets 0,8659 26,2846
Contourlets 0,9152 28,5849
Shearlets 0,9173 29,2717

Symmetric

Noise 0,8009 27,5111
Wavelets 0,93 32,9842
Curvelets 0,8794 30,1818
Contourlets 0,9518 34,5719
Shearlets 0,9325 32,2699

Homogeneous

Noise 0,4151 15,4691
Wavelets 0,6285 18,8555
Curvelets 0,5216 16,0119
Contourlets 0,6429 18,2104
Shearlets 0,6436 18,8825

Wood 1

Noise 0,9054 34,0798
Wavelets 0,9429 36,4992
Curvelets 0,9282 29,989
Contourlets 0,9638 37,9927
Shearlets 0,9654 38,5796

Wood 2

Noise 0,6873 21,6643
Wavelets 0,8895 29,5102
Curvelets 0,6001 17,823
Contourlets 0,8861 30,3156
Shearlets 0,7924 24,9268

As a suggestion, more studies should be conducted about
the criteria to select coefficients that should be kept and
discarded. Due to the large amount of coefficients provided by
x-lets transforms, an interesting strategy could be to propose a
classification procedure for the coefficients, into noise, edges
and homogeneous classes and applying this rule in each case.
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Abstract—In this paper, we introduce an efficient
method to calculate the Maximal Area Extremal Re-
gions (MAER), based on a novel formulation for ex-
tremal regions. We use this technique to detect blobs
on images captured in deep underwater environments,
which are used further to detect flexible pipes. We
compare the proposed algorithm by performance with
a state-of-the-art technique: the Multi-level Topolog-
ical Binarization (MLTB). The results show that the
proposed technique is from 3 to 4 times faster than the
MLTB, while achieving similar detection rates.
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sing.

I. Introdução
Na literatura de processamento de imagens existe uma

variedade de procedimentos concebidos para a segmenta-
ção de imagens utilizando binarização. Esses procedimen-
tos podem ser aplicados para a resolução de problemas
como digitalização de documentos, reconhecimento de pa-
drões e detecção de objetos. Em [3], por exemplo, uma
técnica é apresentada para reconhecimento eficiente de
textos presentes em documentos de baixa qualidade visual,
como manuscritos desgastados e datilografados. Huang et
al. [4], por sua vez, propõem um método de binarização
que busca ser robusto a ruídos no plano de fundo da
imagem. Esses exemplos mostram que, dependendo do
cenário de um determinado problema de segmentação de
imagens por binarização, o método escolhido deve levar
em consideração todas as possíveis variáveis no ambiente,
como iluminação e contraste.

No contexto da pesquisa deste artigo, a binarização é
empregada como uma das etapas de pré-processamento
de imagens capturadas em ambiente submarino, a fim de
detectar dutos flexíveis usados na prospecção de gás e
petróleo [11]. Nas imagens do cenário, o objeto de interesse
sofre de iluminação não uniforme e baixo contraste para
com o plano de fundo. A técnica de binarização precisa ser
robusta a todas essas condições. Adicionalmente, tendo em

vista a importância da atualização constante do sistema
de monitoramento, é importante que cada etapa do fluxo
de execução seja otimizada, de modo a consumir o menor
intervalo de tempo possível, aumentando assim a taxa de
quadros processados por segundo.
Este trabalho apresenta uma técnica de binarização

alternativa àMulti-level Topological Binarization (MLTB),
proposta por Pessoa et al. em [11], buscando diminuir o
tempo de execução do processo de detecção. As regiões
de interesse resultantes da binarização proposta serão
definidas neste trabalho como regiões extremais de área
máxima (Maximal Area Extremal Regions, ou MAERs).
A técnica proposta gera imagens de saída cujas regiões
de interesse são desconexas e não necessita de parametri-
zação, características essas que são fundamentais para a
aplicação.
Os resultados dos testes mostram que a técnica é bem

sucedida em detectar blobs nas imagens sob as condições
adversas do cenário de aplicação, como pode ser visto na
Figura 1. Comparativamente à MLTB, a abordagem pro-
posta mantém uma taxa de detecção equivalente, enquanto
reduz o tempo de processamento em 3 vezes.

II. Trabalhos Relacionados
Algumas técnicas de binarização na literatura podem ser

caracterizadas como robustas a cenários cuja iluminação
não é uniforme. Dentre elas, se sobressaem os trabalhos
de Pessoa et al. [11], Lindeberg e Eklundh [6], [7], e
Matas et al. [8]. O MLTB é uma técnica que, através da
operação de fatiamento da imagem, utiliza os resultados
de cada operação para construir uma árvore de busca. As
regiões de interesse (chamadas de vértebras ou blobs) são
determinadas a partir de uma busca nessa árvore. Embora
a técnica apresente robustez ao cenário do problema, ela
não atende aos requisitos de processamento em tempo real
(30 quadros por segundo).
Lindeberg e Eklundh [6], [7], por sua vez, utilizam

um algoritmo de rotulação de componentes conexos para
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(a) (b)

Figura 1. Em (a), a imagem de entrada no cenário da aplicação; em (b) a saída fornecida pela técnica proposta.

cada intensidade presente na imagem. Após essa etapa,
constrói-se, para cada região, uma lista de adjacência com
outras regiões de intensidade maior que a inicial. Efetua-se
então uma busca no grafo representado por essa lista para
determinar as regiões de interesse (chamadas de blobs) da
imagem.

Matas et al. [8] definem o conceito de região extremal,
que consiste em regiões cujos pontos possuem intensidade
sempre maior/menor que todos os pontos de sua respectiva
fronteira. O escopo principal de seu trabalho se concentra
em determinar, em uma dada sequência de regiões extre-
mais Q1, ..., Qm, ..., onde Qi ⊆ Qi+1, a região Qi∗ que
“menos varia” de tamanho em relação às regiões vizinhas
na sequência: Qi∗ é então denominada uma MSER (Maxi-
mally Stable Extremal Region, traduzido livremente para
português como região extremal maximamente estável).
Uma técnica eficiente para a obtenção de MSER é apresen-
tada em [10]. Apesar de utilizarmos conceitos similares aos
apresentados em [8], as regiões de interesse que desejamos
determinar nem sempre são MSER, como será explicado
posteriormente.

III. Fundamentação teórica

A formulação matemática da técnica proposta exigiu a
reformulação de alguns conceitos encontrados em [11] e [8]
segundo as definições primárias deste trabalho. Conside-
ramos que os pixels da imagem de entrada do algoritmo
I : Ω → X256 (onde N = {1, 2, ...}, N0 = N ∪ {0},
Ω ⊆ N2 e Xn := {i ∈ N0 : 0 ≤ i < n}) obedecem a
uma relação de adjacência A reflexiva e simétrica, a fim de
determinar um grafo não direcionado G, onde V (G) = Ω
é o conjunto de vértices e E(G) = A é o conjunto de
arestas. No contexto do nosso problema, os pixels de I são
8-conectados. Dado que ω1, ω2 ∈ Ω, dizemos que existe
um caminho de ω1 a ω2 se existem v1, ..., vn ∈ Ω tais que
(ω1, v1), ..., (vn, ω2) ∈ E(G). Se existe um caminho de ω1
a ω2, dizemos que ω1, ω2 são conexos.

Definição 1. A relação ∼ em Ω é tal que ω1 ∼ ω2 se,
e somente se, ω1, ω2 são conexos e, para todo v1, ..., vn ∈
Ω tais que (ω1, v1), ..., (vn, ω2) ∈ E(G), I(ω1) = I(ω2) =
I(vi), 1 ≤ i ≤ n.

Pode-se verificar de maneira direta que ∼ é uma relação
de equivalência. Segue daí que ∼ particiona o conjunto Ω
em classes de equivalência [ω]∼. Denominamos cada uma
dessas classes de nível ou platô.

Definição 2. Sejam [ω1]∼ e [ω2]∼ níveis. Se existirem p ∈
[ω1]∼, q ∈ [ω2]∼ tais que (p, q) ∈ E(G), então [ω1]∼ e [ω2]∼
são ditos vizinhos.

Definição 3. Seja P = ([ω1]∼, ..., [ωn]∼) uma sequência
de níveis tais que, para todo i, 1 < i ≤ n:
(i) I(ωi−1) ≥ I(ωi).
(ii) Existe j < i tal que [ωi]∼ é vizinho a [ωj ]∼.
Dizemos então que P é um pico.

Percebe-se que o primeiro nível da sequência que define
um pico P = ([ω1]∼, ..., [ωn]∼) é o que possui maior
intensidade. Dessa forma, dizemos então que ω1 é o topo
do pico P .
A proposição a seguir justifica a ideia usada para formu-

lar o procedimento de expansão do algoritmo proposto. Ela
afirma que podemos obter, para um determinado pico P ,
um grafo conexo em que os vértices são níveis, em vez de
pixels. Nessa mesma proposição, apresentamos o conceito
de região utilizado por Matas et al. [8] como um subgrafo
conexo de G.

Proposição 4. Seja P = ([ω1]∼, ..., [ωn]∼) um pico. Então
o conjunto B :=

n⋃
c=1

[ωc]∼ é uma região, denominada região
extremal.

Demonstração. Suponha que B não seja conexa. Então
pelo menos dois vértices de B não são conexos. Sejam p, q
estes vértices. Existem inteiros i, j, 1 ≤ i, j ≤ n tais que
[p]∼ = [ωi]∼ e [q]∼ = [ωj ]∼. Como p, q não são conexos,
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temos que i 6= j - do contrário, teríamos [p]∼ = [q]∼, o que
seria uma contradição. Pela Definição 3, existe k1 < j tal
que [ωk1 ]∼ e [ωj ]∼ são vizinhos. Se [ωk1 ]∼ e [ωi]∼ forem
vizinhos, temos uma contradição, logo [ωk1 ]∼ e [ωi]∼ não
são vizinhos. Aplicando a Definição 3 r < j vezes, obtemos
uma sequência k0 = j > k1 > ... > kr = 1 onde [ωkl

]∼ e
[ωkl+1 ]∼ são vizinhos, 0 ≤ l < r. Segue daí que q e ω1 são
conexos. Utilizando um raciocínio análogo para ωi, obte-
mos uma segunda sequência k′0 = i > k′1 > ... > k′s = 1
onde [ωkl′ ]∼ e [ωkl′+1 ]∼ são vizinhos, 0 ≤ l′ < s < i,
e concluímos que p e ω1 também são conexos, o que é
absurdo.

Definição 5. Seja B =
n⋃

k=1
[ωk]∼ uma região extre-

mal. Dizemos que B possui área máxima se existirem
[ωm]∼, [ωM ]∼ tais que:
(i) [ωm]∼ ∩B = [ωM ]∼ ∩B = ∅
(ii) [ωm]∼ é vizinho a [ωn]∼ e [ωM ]∼, mas [ωn]∼ e [ωM ]∼

não são vizinhos
(iii) I(ωm) < I(ωn), I(ωM )

No escopo da nossa pesquisa uma região extremal de
área máxima será chamada de blob. Vale ressaltar que,
em geral, uma região extremal de área máxima não é
uma MSER, visto que a primeira se refere à maior região
extremal que pode ser obtida a partir do topo de um pico P
e que não é conectada com nenhuma outra região extremal
de área máxima na imagem, enquanto uma MSER seria,
de maneira bem sucinta, a região extremal que “menos
varia” de tamanho.

Observe que a definição de blob não é equivalente à que
está presente em [11]. De fato, não há nenhuma considera-
ção, na teoria deste artigo, sobre a topologia de cada região
de interesse, embora todas as demais propriedades sejam
contempladas, isto é, os resultados de ambas as técnicas são
equivalentes a menos da topologia da região extraída. Esta
simplificação na definição das regiões de interesse reduz a
complexidade da implementação da binarização, afetando
minimamente o desempenho da detecção no cenário de
aplicação.

IV. Proposta
O algoritmo proposto consiste em duas etapas: uma

ordenação decrescente em relação à intensidade dos pixels
da imagem de entrada; e uma expansão de cada blob,
que acontece enquanto houver pixels que ainda não foram
expandidos. Os blobs encontrados são enfim destacados
como o primeiro plano da imagem de saída. Cada uma
dessas etapas será detalhada a seguir.

A. Ordenação dos pontos
Os pixels que definem um blob podem ser organizados

como um conjunto parcialmente ordenado de acordo com
suas respectivas intensidades. Dado que o objetivo da
técnica é encontrar regiões extremais de área máxima,
devemos expandir as regiões enquanto a intensidade de

seu perímetro é maior do que seus vizinhos. Portanto, é
natural que a expansão comece dos pontos cuja intensidade
seja mais elevada. Para identificar o ponto de maior in-
tensidade, utilizamos uma ordenação dos pixels em ordem
decrescente de intensidade, ou seja, a função de ordenação
retorna um vetor s = (s1, s2, ..., sr) tal que I(si) ≥ I(sj)
se, e somente se, i ≥ j, 1 ≤ i, j ≤ r. Como o domínio da
imagem de entrada do problema é discreto por definição,
pode-se implementar a ordenação de maneira eficiente
utilizando uma tabela de dispersão (mais precisamente,
com hashing fechado [1], já que a quantidade de memória
máxima necessária é conhecida), onde a chave do pixel p
seria sua intensidade, ou seja, I(p).

B. Expansão
A expansão tem por objetivo ampliar uma região, in-

cluindo iterativamente todos os pixels vizinhos até que a
região alcance sua área máxima, conforme a definição 5.
Esse processo inicia nos pixels de maior intensidade e é
definido mais precisamente a seguir:

Definição 6. Seja s = (s1, ..., sr) ∈ Ωr o vetor de pontos
ordenados obtido na etapa de Ordenação dos pontos. A
expansão consiste em encontrar, para cada i, 1 ≤ i ≤ r, o
conjunto de pontos T ⊆ V (G) tal que:
(i) Para todo t ∈ T , I(t) ≤ I(si)
(ii) Para todo t ∈ T , existe um caminho de si a t em G

(iii) T 6= V (G) se, e somente se, existirem r, s /∈ T, t ∈ T
tais que r, s, t são conexos e I(s) < I(r), I(t)

Percebe-se que a topologia do conjunto T obtido após
a expansão possui a seguinte característica: se Lmáx é o
nível de T cuja intensidade é máxima, então si ∈ Lmáx.
De maneira mais intuitiva, si pode ser interpretado como
sendo a raiz de uma árvore cujos nós descendentes são
pontos t ∈ T tais que I(t) ≤ I(si). Dessa observação,
é possível perceber que o conjunto T é um blob no que
diz respeito às definições 3 e 5. Dado a característica
topológica do problema e a sequência ordenada dos pontos,
derivou-se duas abordagens para a definição dos blobs:
variante hashing fechado e variante union-find.
1) Variante Hashing Fechado: A primeira abordagem

de expansão usa a interpretação acerca da topologia de
T : partindo do ponto si, visita-se seus vizinhos até en-
contrar todos os pontos de intensidade igual a de si.
Após determinar esses pontos, ordena-se a fronteira a
fim de conhecer quais os pixels de maior intensidade.
Caso exista algum ponto cuja intensidade é maior que
a do nível atual, a expansão deve parar, e os pontos
deste nível, bem como os demais pixels que restaram na
fronteira, devem ser marcados como pertencentes ao fundo
da imagem. Do contrário, a expansão deve continuar dos
pixels cuja intensidade é igual à máxima da fronteira, e o
nível encontrado ao término desta iteração do algoritmo
é adicionado ao conjunto de pontos da região. Após a
expansão ser executada para o ponto si, deve-se expandir
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(a) (b) (c)

Figura 2. Em (a), a imagem de entrada; em (b) e (c), as saídas fornecidas pelo MLTB e pela técnica proposta, respectivamente. Percebe-se
que o blob mais externo de (a) é segmentado em (c), mas não em (b), visto que se trata de uma região de gênero 1, conforme definido por
Pessoa et al. [11].

o próximo ponto (se existir) sj , i < j que ainda não foi
processado numa execução anterior deste procedimento.

Essa etapa evita que pontos de baixa intensidade sejam
visitados repetidamente ao determinar qual o(s) pixel(s)
de intensidade mais elevada. A implementação da nossa
técnica utilizou hashing fechado, tal qual na ordenação
dos pontos. Com isso, o custo computacional da expansão
não é alterado (O(n), onde n é o número de pontos na
imagem).

Entretanto, uma região não possui uma topologia rela-
cionada ao número de contornos internos, tal qual descrito
pelo MLTB. Isto causa uma grande diferença entre as duas
técnicas, como pode-se perceber no exemplo da Figura 2.
2) Variante Union-Find: Considerando a equivalência

entre os pontos de um blob, pode-se abordar o problema
da expansão de uma maneira diferente. Na etapa de cons-
trução do plano de fundo da imagem, imediatamente após
a expansão alcançar seu critério de parada, é realizada
uma rotulação de cada ponto que restou na fronteira da
região expandida. No entanto, visto que cada nível é,
essencialmente, uma classe de equivalência, é suficiente
que apenas um deles seja rotulado. Essa constatação deu
origem à ideia de construir, durante as iterações do algo-
ritmo de expansão, cada nível da imagem, o que pode ser
implementado de maneira eficiente com uma estrutura de
union-find [1].

Dessa forma, a expansão tem complexidade de tempo
O(nα(n)), onde α é a inversa da função de Ackermann
[1] [2]. Como o valor de α(n) se comporta, na prática,
como uma constante, visto que essa função cresce muito
lentamente, essa variante ainda pode interpretada como
um algoritmo de custo linear.

V. Avaliação
As duas abordagens da técnica proposta foram avaliadas

sob dois aspectos: tempo de execução e influência da
binarização na aplicação de detecção de dutos. A avaliação
foi realizada comparativamente ao MLTB e uma variante
da técnica proposta sem ordenação nos pixels da fronteira,
incluída na comparação para verificar a influência desse
processamento na etapa de expansão.

Em relação ao tempo de execução, computou-se média,
mediana e desvio padrão. Em relação à influência na

aplicação de detecção de dutos, adotou-se a metodologia
de [11] para avaliar a taxa de segmentação. Isto é, a
avaliação se deu pela quantidade de frames em que pelo
menos 16 vértebras foram segmentadas.
A avaliação da técnica proposta consistiu em três tes-

tes. O primeiro teste utilizou um conjunto diversificado
de imagens sintéticas e de imagens de um cenário real,
totalizando 101 imagens. Apenas o tempo de execução foi
avaliado nesse caso. O segundo teste utilizou 500 imagens
exclusivamente do cenário de aplicação, as quais foram
utilizadas para avaliar apenas o tempo de execução. O
terceiro teste utilizou 4000 imagens do cenário de apli-
cação, as quais foram utilizadas para avaliar a influência
na aplicação, uma vez que a técnica proposta não retorna
resultados idênticos ao MLTB.
As imagens sintéticas foram produzidas em uma ferra-

menta de desenho digital, buscando representar sinteti-
camente casos equivalentes aos do cenário da aplicação,
assim como casos nos quais a técnica proposta se dife-
renciasse da MLTB. As imagens do cenário real foram
capturadas utilizando uma câmera monocromática Kongs-
berg OE15-101c, e foram escolhidas de forma a representar
uniformemente as diferentes condições de iluminação do
cenário da aplicação. Todas as imagens utilizadas possuem
dimensão 640× 480 pixels.

VI. Resultados

Os testes foram executados em uma máquina com as
seguintes configurações: CPU Intel Core i7-5820K, 16 GB
de RAM, e sistema operacional Windows 7. As implemen-
tações das técnicas são sequenciais, exceto o MLTB, que
utiliza paralelismo em CPU na sua etapa de inicialização.
A partir do primeiro teste, como pode ser visto na

Tabela I, pôde-se observar que os tempos de execução das
abordagens propostas foram consistentemente menores do
que o MLTB, alcançando um ganho de mais de 7 vezes
no caso da variante com hashing fechado. O resultado se
repetiu em relação à variante sem ordenação, o que com-
prova a validade em ordenar os pixels pela sua intensidade
no começo do algoritmo. Também pode ser observado um
desvio padrão pequeno nas abordagens propostas, apesar
da diversidade das imagens, o que torna seus respectivos
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Tabela I
Comparação de média, mediana e desvio padrão do tempo de

processamento (em ms) no primeiro teste.

Técnica Média Mediana Desv. Pad.

Hashing fechado 15,7 14,0 4,7
Union-find 20,7 19,0 5,6
MLTB 122,5 63,0 328,0
Sem ordenação 67,8 46,0 82,5

tempos médios de execução boas estimativas de perfor-
mance. No caso do MLTB, observou-se uma perda de
desempenho em imagens que geravam uma árvore de busca
muito grande, visto que a inicialização dessa árvore é a
parte mais custosa do algoritmo. De fato, na etapa de
inserção de cada nó s′i,b, o teste para verificar qual o
conjunto s′j,b−1 tal que s′i,b ⊆ s′j,b−1 consiste em testar
se um ponto de s′i,b pertence ao polígono definido pelos
pontos de s′j,b−1, o que possui custo linear de tempo
(mais detalhes de implementação podem ser encontrados
em [11]). A Figura 3 apresenta um exemplo de imagem
presente no primeiro teste em que o MLTB apresenta uma
perda de desempenho devido a esse comportamento.

Figura 3. Exemplo de entrada em que há uma grande perda de
desempenho por parte do MLTB e da variante sem ordenação. Essas
duas técnicas levaram 3218 ms e 640 ms, respectivamente, para
processar a imagem acima.

No segundo teste, que contém apenas imagens do ce-
nário da aplicação, o resultado favorável em relação ao
tempo de execução persistiu, apesar do ganho do hashing
fechado ser um pouco menor (de três a quatro vezes mais
rápido, em média). Isto pode ser observado na Tabela
II. Neste caso, o desvio padrão de todas as técnicas foi
pequeno, o que indica que o MLTB é muito influenciado
por características específicas da imagem, o que não ocorre
nas abordagens propostas neste artigo. Comparando as
imagens resultantes das duas técnicas, observou-se dife-
rença entre as saídas apenas quando existiam blobs de
gênero [11] maior que 0, que eram destacados pela técnica
proposta, mas não pelo MLTB, reiterando os resultados
obtidos na fundamentação teórica.

O terceiro teste visou avaliar a diferença entre a técnica
proposta e o MLTB, no que se refere o processo de detecção
de dutos descrito em [11]. Esta diferença poderia causar
um deslocamento nos centroides de alguns blobs candida-
tos, devido à inserção de novos pixels na região, e impedir

Tabela II
Comparação de média, mediana e desvio padrão do tempo de

processamento (em ms) no segundo teste.

Técnica Média Mediana Desv. Pad.

Hashing fechado 15,2 14,0 2,9
Union-find 19,7 20,0 1,4
MLTB 62,4 63,5 18,6
Sem ordenação 43,6 43,0 9,1

o relacionamento entre os blobs. No entanto, verificou-
se que ambas apresentaram resultados similares para o
conjunto de testes nesse aspecto: enquanto a segmentação
com o MLTB conseguiu identificar 16 ou mais vértebras em
76,43% dos quadros, a abordagem proposta proporcionou
uma taxa de segmentação de 77,46%. Isto indica que a
análise topológica realizada pelo MLTB agrega pouco valor
ao processo de detecção.

VII. Conclusão e Trabalhos Futuros
O objetivo principal deste trabalho consistiu em apre-

sentar uma alternativa computacionalmente mais eficiente
que a técnica apresentada em [11]. Os resultados mostram
que as implementações testadas (ambas sequenciais) do
algoritmo proposto neste artigo atingiram uma frequência
maior ou igual a 50 fps para cada câmera nos testes de
mundo real, cerca de três a quatro vezes mais rápido
que a versão paralelizada do MLTB. Além disso, muito
embora na teoria o algoritmo proposto possa ser menos
robusto que o MLTB, os resultados nos testes não mostram
impactos significativos sobre a técnica de segmentação
descrita em [11].
Contudo, vale salientar que o custo computacional da

técnica proposta pode não se manter o mesmo para ima-
gens de domínio contínuo (i.e. quando a intensidade de
cada pixel não está restrita a um valor inteiro). Nesse
caso, a implementação por hashing fechado pode não ser
eficiente, e a escolha de outros métodos de ordenação
implicaria em um aumento do custo global da técnica.
Apesar de os resultados apresentados neste trabalho

serem positivos, algumas melhorias ainda precisam ser
exploradas. Por exemplo, o procedimento de expansão,
tal qual foi projetado, pode ser processado em paralelo.
Além disso, a abordagem de union-find para o problema
pode ser modelada de maneira diferente da que foi sugerida
neste artigo. Uma ideia seria utilizar estruturas de árvores
n-árias, tal qual Murphy [10] sugere para o cálculo de
MSERs. Por fim, pretende-se avaliar o desempenho da
técnica proposta em comparação com [6] e [10], incluindo
também métricas mais robustas de segmentação (e.g. pre-
cisão, cobertura e acurácia) para complementar os resul-
tados obtidos neste artigo e em [11]. Os cenários de teste
também podem ser mais genéricos, podendo ser utilizada
alguma base de dados que forneçam imagens de teste e
ground-truths para essa validação: dessa forma, podemos
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avaliar como o algoritmo proposto se comporta em outras
aplicações.
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Abstract—This paper presents a method for establishing 

the authorship of questioned handwritten documents, on the 
basis of a computational model using texture descriptors. 
The proposed method uses two classes of texture descriptors: 
model-based, using fractal geometry, and statistical, using 
GLCM (Gray-Level Co-occurrence Matrix) and Haralick’s 
descriptors. The proposed method uses SVM (Support Vector 
Machine) as a classifier and generator of the writer-
independent training model. The results demonstrate the 
robustness of the writer-independent model obtained from 
the features by using texture descriptors and sensitivity in the 
amount of samples used as references for comparison. The 
results, among 97.8% and 100% are promising and are 
consistent with those obtained in other studies that used the 
same databases. 

  
 

Index Terms— Handwriting Automatic Analysis, Authorship 
Verification, Fractal Dimension. 
 

I. INTRODUCTION 
In authorship verification procedure, among other aspects of 

writing, the finding of the authorship of handwritten 
documents, that is, the association of a questioned text to a 
specific writer. Further, its complexity is in the subjectivity 
used by the expert in the establishment of measures of 
similarities between writing patterns found in the reference 
models of a writer and the questioned document, allegedly 
belonging to the same writer. 

From a computational point of view, establishing the 
authorship of handwritten documents is a major challenge, as 
the transposition of conventional features to a computational 
model can present a high complexity. 

In recent decades, computational solutions have been 
presented in the literature. These solutions can be classified 
into two types of basic segmentation approaches: contextual 
and non-contextual [2]. Contextual approaches generally use 
segmentation processes based on the text’s content [3,4,7,8]. 
The segmentation of the text into lines, words, letters, and 

 
 

letter segments is the approach more preferably used. The 
results generated by this segmentation are subsequently 
subjected to different feature extraction techniques, which 
may or may not be associated with the handwritten features 
[1,2]. Approaches that use contextual models feature, high 
complexity and may not meet all writing styles. This results 
from the high intrapersonal variability and graphical 
anomalies presented by some writers. Because of these 
factors, the computational solutions usually presented are 
based on manual or semi-automatic segmentation. 

Non-contextual approaches are based on the morphology of 
the extracted information and not on its meaning. Therefore, 
these approaches do not take into account the significance of 
the information obtained, such as letters and words. In some 
cases, they seek only stroke segments [1,2]. The advantage of 
these approaches, as compared to those mentioned above, is 
the simplicity of the techniques of segmentation and features 
extraction, which enable the use of computational applications 
for forensic purposes. 

In both contextual and non-contextual computational 
approaches, the analysis of the texture obtained from the 
handwritten document has proven to be a promising 
alternative. This is due in part to the minimization of the 
complexity of the features extraction process. 

Non-contextual methods offer simplicity and efficiency in 
computer applications. They allow the use of manuscripts with 
different contents, in the set of documents to be analyzed, and 
the use of manuscripts in any language, even among the 
documents of the analysis set [9]. 

Based on the context of texture descriptor, several 
classification and features extraction methods have been 
proposed in the literature; the most popular ones among them 
are Gabor’s filters, wavelets [9], GLCM (Gray-Level Co-
occurrence Matrix) [2], LBP (Local Binary Patterns), and LPQ 
(Local Phase Quantization) [1]. 

This paper presents a non-contextual approach for 
determining the authorship of handwritten documents. The 
first version of the segmentation method used was proposed 
by Hanuziak [2] and the features were obtained from two 
distinct classes of texture descriptors, the statistical – GLCM 
[2] – and the model-based – based on fractals [11]. For 
classification, a protocol based on the SVM (Support Vector 
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Machine) [1,2,7] classifiers was used, and measures of 
dissimilarities [1,2,11] were used as metrics. The results, 
among 97.8% and 100%, are promising. 

II. MATERIALS AND METHODS 
One of the texture’s most important properties is the 

preservation of the dynamic behavior of the writer’s stroke. 
TABLE I shows a set of texture image generated from a 
manuscript. Therefore, in this study, we seek to associate the 
observable properties of handwriting features to texture 
composition. Thus, two different approaches were used to 
obtain texture descriptors, namely, model-based and statistical. 

 
TABLE I 

RELATIONSHIP BETWEEN HANDWRITING FEATURES AND THE 
OBSERVABLE BEHAVIOR OF COMPRESSED BLOCKS, OF HANDWRITTEN 
TEXT IN TEXTURE FORM 

Handwriting 
Feature 

Texture 

Onrush and upshot 

  
Development or 
progression 

  
Slant 

  
Caliber 

  
Curvilinear and 
angular values 

  
Proportion 

  
Pressure 

  
Moments 

  
 

A. GLCM and Haralick’s descriptors 
The descriptors proposed by Haralick [16] are statistical 

descriptors whose properties seek to model the representation 
of irregular texture patterns. The set consists of 13 descriptors. 
They seek to statistically determine the distribution properties 
and the relationship between the gray scales contained in a 
texture. The descriptors are calculated by using GLCM 
obtained from the image of the texture under analysis. 

The works based on GLCM demonstrated that among the 
various descriptors of Haralick [16], entropy has stood out in 
the approaches where the goal is to find authorship. Entropy 
describes the randomness of the pixel distribution in the 
texture. In manuscripts, this randomness is closely related to 
the writer’s habits during the writing process. 

Entropy E can be defined by (1): 
 

𝐸 = − 𝑝 𝑖, 𝑗 . 𝑙𝑜𝑔 (𝑝 𝑖, 𝑗 )
!

!!!

!

!!!

, 
 
(1) 

 
where p(i,j) denotes the matrix generated by GLCM, n and 

m represent the maximum dimensions of the matrix. 
 

B. Fractal geometry 
Fractals are elementary geometric shapes, whose pattern 

replicates indefinitely, creating complex objects that preserve, 
in each of their parts, features of the whole. Two of the most 
important properties of fractals are self-similarity and non-
integer dimension [15]. Self-similarity is evident when a 
portion of an object can be seen as a replica of the whole, on a 
smaller scale. The non-integer dimension is equivalent to 
modeling phenomena only representable in geometric scales in 
the range between integer values. 

The property that combines fractal geometry with 
graphometric features is the possibility of mapping the 
structural behavior of the writer’s stroke, such as the slant. 

The relationship between different dimensions S can be 
defined as: 

 
𝑆 = 𝐿.𝐷, (2) 

 
where L denotes the linear scale and D represents the fractal 

dimension. 
The relationship between dimension D and linear scaling in 

a result of increasing size S can be generalized as: 
 

𝐷 =
𝑙𝑜𝑔 (𝑆)
𝑙𝑜𝑔 (𝐿)

 
(3) 

 
Samarabandu [13] presents a fractal model based on 

mathematical morphology. The method proposed by 
Samarabandu was chosen because the implementation is 
simple and offers good performance compared with other 
techniques proposed in the literature. 

Consider a grayscale image X as a surface in three 
dimensions, whose height represents the level of gray at each 
point. The surface area in different scales is estimated using a 
number of dilations of this surface by a structuring element Y, 
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whose size determines the range ρ. Thus, one can define the 
surface area of a compact set X regarding a structural element 
Y, symmetrical to its origin, by using (4): 

 

S(X,Y ) = limρ→0
V (ϑX ⊕ ρY )

2ρ
,
 

 
(4) 

where V denote surface, ϑX denotes the edge of set X and ⊕ 
represents the dilation of the edge of set X by the structural 
element Y, in the ρ scale. 

C. Acquisition and Preparation of the Manuscript Databases 
The databases chosen for this work ware the IAM 

Handwriting Database [1,3,4,5,7,8] and Brazilian Handwriting 
Latters (BHL) [2]. The IAM database was chosen because it is 
an international database widely used in works related to 
manuscripts. The BHL was chosen because it is composed by 
Portuguese handwriting texts. 

The databases include 1539 documents from 657 different 
authors (IAM) and 945 documents from 315 different authors 
(BHL). One document samples from the databases is shown in 
Figure 2. The number of letters by author varies between 1 
and 59 copies for IAM and 3 for BHL.  

The documents were then submitted to the compression 
process presented by Hanusiak [2]. The resulting image was 
fragmented into rectangles of 128 × 128 pixels, as shown in 
Fig. 1.  

Each set of manuscripts by an author generated an average 
of 24 fragments measuring 128 × 128 pixels. These images 
were then separated into training and testing sets and used in 
the process of obtaining the texture descriptors.  

For generation of the model, the writer-independent 
approach [1,2] was used. This implied that the feature vectors 
generated from the combination of two samples of the same 
writer formed the sample set called “authorship” (W1). Vectors 
generated from the combination of samples of different writers 
formed the set referred to as “non-authorship” (W2). The 
writers who participated in training the model were not used in 
the test. This model has the advantage of not requiring new 
training when a new writer is inserted into the writer database. 
Sets of 50, 100, 200, and 410 authors were tested in the 
training for IAM database and a set of 115 for BHL database 
(same of [2]). 

For IAM database, samples of the test base, consisting of 
240 writers, were divided into two sets. The first was allocated 
to the reference set K1..n, with n ranging from 3 to 9 fragments. 
The remaining author samples were allocated to the test, 
appearing as questioned document Q. For BHL database, 
samples of the test base, combining 115 writers, were divided 
into two sets, like IAM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. The Proposed Method 
The proposed method is divided into two main stages, 

namely, the training procedure and the classifying procedure, 
as shown in Fig. 3. Each stage is divided into processes that 
can be repeated in both of them, such as compression of the 
manuscript image and extraction of texture descriptors, both 
detailed in the following sections. 

 

 
                        (a)                                         (b) 
Fig. 2. Examples of manuscript from the (a) BHL and (b) IAM 
databases. 

 
Fig. 1. Example of manuscript from the IAM database. 
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Fig. 3. Block diagram of the proposed method. 

1. Extraction of texture descriptors 
 The features are based on fractal geometry, using fractal 

dimension and GLCM through entropy. 
In this stage, the calculation of the fractal dimension was 

applied on the fragments of compressed manuscript images. 
The calculation was repeated on the images in different 
grayscale to compose the feature vector. Levels 2, 4, 8, 16, 32, 
64, 128, and 256 were used, leading to an vetor of 8 
components. 

The Samarabandu [13] algorithm was used with ρ = 6 and 
structuring element Y crosswise with initial size 1. These 
values were chosen in the preliminary tests. 

For entropy, GLCM was used with the size of 2 × 2, applied 
to a fragment of the image in black and white. The size of the 
matrix was chosen on the basis of the results obtained by 
Hanuziak [2] and Busch [6]. Four directions with q = 0°, 45°, 
90°, 135°, and five distances d = 1, 2, 3, 4, 5 were used, 
leading to a vector of 20 components. 

2.  Dissimilarity Computing 
The dissimilarity between feature vectors was proposed by 

Cha [9] to transform a problem of multiple classes into a two-
class problem. Dissimilarity was obtained from the difference 
between the observable features in two distinct fragments of 
text. For the calculation of this difference, a measure of 

distance was used, such as the Euclidean distance, Cityblock, 
Chebychev, Correlation, and Spearma [1,2]. For this work, the 
Euclidean distance was chosen D(x,y). The choice was based 
on the literature and tests that showed similar results for the 
different distances. 

Where X and Y are two feature vectors of dimensionality m. 
The dissimilarity vector Dx,y between X and Y can be defined 
as: 

D!,! = ( x! − y! !)
!

!!!

 

 

 
(5) 

3. Rule of Decision 
The concept of similarity establishes that the distance 

between the measurements of the features of the same writer 
tends to zero (similarity), while the distance between the 
measurements of the features of different writers tends to a 
value far from zero (dissimilarity). Consequently, the feature 
vector generated by these distances can be used by the SVM 
for classification purposes. Therefore, on the basis of the 
training model, the SVM is then able to classify it into 
authorship and non-authorship. 

Each result of the comparison of the questioned manuscript 
Q with one of the references K is then combined in a process 
of merging the results. With the number of references greater 
than 1 (K ≥ 1), it is possible to define a decision criterion that 
takes into account the results from the individual comparison 
of each reference to the questioned sample. The concept 
presented here is the same used by an expert. There are several 
decision rules proposed in the literature, such as majority vote, 
the sum of the results, and the average of the results [2]. In this 
work, a combination of the linear kernel in the SVM and the 
sum of the results as the decision rule were used, as they 
presented the best results in the preliminary tests. 

III. EXPERIMENTAL RESULTS 
In this section we described the results of the results of the 

tests performed on the BHL and IAM databases. 
The first test (TABLE II and III) aimed to observe the 

behavior of the variation of the training set, given that this is a 
writer-independent model. Under these conditions, the result 
was expected to show significant improvement with an 
increase in the number of training samples in both classes, W1 
and W2. However, the results showed that even when a 
significantly small number of writers were used in the 
training, the results ranged around 1.5%. This was attributed 
in part to the dimensionality of the feature vector used, which 
provided stable performance even in small sets of training 
samples. 

The factor that most influenced the results was the number 
of samples used as reference for each writer K. The use of K = 
3 presented the least significant result. The values of K = 7 and 
9 had the greatest stability of the tested set. This behavior was 
also observed in the analysis conducted by the expert. That is, 
the more reference samples he evaluated, the higher was his 
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capacity to distinguish writer variability and, therefore, the 
lower was the likelihood of mistakes. 
 

TABLE 1I  
RESULTS OBTAINED WITH THE PROPOSED METHOD USING BHL DATABASE 

Number of 
References 

K 

Performance (%) 
Writers for Training 

 50 100 200 410 
3 84.8 94.6 93.8 94.0 
5 96.2 96.8 96.3 96.7 
7 96.4 96.8 97.1 97.7 
9 96.3 97.4 97.1 97.2 

 
The comparison of the proposed method with others 

presented in the literature is always an approximate approach, 
even when using the same database. Various aspects can 
interfere with this or that result, such as the classifier used, the 
training and testing protocol, the texture fragment size, the 
number of references, the feature vector dimensionality, and 
the text compression process. However, it is possible to 
establish behavior trends showing how promising the 
proposed method can be. TABLE IV presents a comparative 
view of some authorship analysis methods. 

 
TABLE III 

RESULTS OBTAINED WITH THE PROPOSED METHOD USING IAM DATABASE. 
Number of 
References 

K 

Performance (%) 
Writers for Training 

 50 100 200 410 
3 74.6 88.8 92,1 94,2 
5 90.0 94,1 97.9 97.2 
7 91.3 95.5 95.4 97,1 
9 96,7 97.1 97.5 100.0 

IV. CONCLUSION 
In this paper, we presented an new method for establishing 

the authorship of questioned handwritten documents by using 
texture descriptors. Two approaches to obtain the descriptors 
were used: fractal dimension; and entropy of the GLCM. The 
results show the stability of the writer-independent model with 
respect to the number of writers used for training. The results 
also show the performance dependence on the number of 
reference samples to be used. 

Two other important aspects are as follows: 1) the texture-
based method uses descriptors that provide a direct 
relationship with graphometric features and 2) the use of a 
low-dimensional feature vector allows training with a small 
number of samples to not significantly affect the performance 
of the method. 

Experimental results showed that the proposed method 
achieved 97.7% BHL and 100%. 

In future studies, the intention is to incorporate other texture 
descriptors that can describe the curvilinear behavior of 
strokes, such as curvelets. 

 
 
 
 

TABLE IV 
 COMPARISON OF RESULTS OBTAINED WITH THE METHODS FOUND IN THE 
LITERATURE AND THE PROPOSED METHOD. 

Method Feature Number of 
Writers 

Fragment  
Size/ 

Feature 

Classifier Perfor
mance 

(%) 
Hanusiak [2] GLCM 

Texture 
240 BHL 128x128/ 

13 
SVM 94,8 

Schlapbach 
and Bunke 

[5] 

Geometric 120 IAM -/ 
9 

HMM 97.5 

Bensefia et 
al. (2005) 

Graphemes 150 IAM -/ 
50 

VSM 96.0 

Schlapbach 
and Bunke 

[8] 

Geometric 100 IAM -/ 
15 

HMM 97.5 

Siddiqi and 
Vincent [3] 

Global and 
Local 

650 IAM -/ 
586 

Dist.X2 97.7 

Bertolini et 
al. [1] 

Texture 
(LPQ) 

240 IAM 
240 BHL 

256x128/ 
59 

SVM 99.6 
100,0 

Proposed 
Method 

Texture 
(Entropy and 

Fractal) 

240 IAM 
240 BHL 

128x128/ 
28 

SVM 100,0 
97,7 
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Guilherme Folego 1,2 ∗ Marcus A. Angeloni 1,2 José Augusto Stuchi 2,3 Alan Godoy 1,2 Anderson Rocha 2

1 CPqD Foundation, Brazil 2 University of Campinas (Unicamp), Brazil 3 Phelcom Technologies, Brazil

Abstract—Cross-domain biometrics has been emerging as a new
necessity, which poses several additional challenges, including harsh
illumination changes, noise, pose variation, among others. In this paper,
we explore approaches to cross-domain face verification, comparing
self-portrait photographs (“selfies”) to ID documents. We approach the
problem with proper image photometric adjustment and data standard-
ization techniques, along with deep learning methods to extract the most
prominent features from the data, reducing the effects of domain shift in
this problem. We validate the methods using a novel dataset comprising
50 individuals. The obtained results are promising and indicate that the
adopted path is worth further investigation.

Index Terms—ID face recognition; Domain shift; CNN-based transfer
learning; Biometrics

I. INTRODUCTION AND RELATED WORK

Currently, a new demand is emerging for facial recognition ap-
plications, mainly due to digital life: companies, such as financial
institutions, are allowing customers to create accounts using the
Internet, without the necessity to go to a physical branch. In this
context, the customer ID is required and can be used to check
authenticity. This process is usually performed using a photograph of
the customer in conjunction with the ID image, as Fig. 1 illustrates.
In this case, a user can capture a “selfie” and an ID photograph
using a smartphone and send them to the company website, which
evaluates the information provided and, if no problem or fraud is
detected, creates the user account or requests further action. This is
an example of facial recognition systems [1], which have become
increasingly popular in commercial applications in the last decade.
Typically, they are used in security systems and can be combined
with other biometric systems, such as fingerprint, iris and voice.

A generic face recognition system comprises three basic steps: face
detection, feature extraction, and recognition. Face detection methods
usually employ Haar-like features, as the ones proposed by Viola &
Jones [2], which are efficient and have high detection rates.

Many different techniques are commonly applied in the literature
for the feature extraction step. For this purpose, there are mainly two
different approaches: handcrafted feature extraction and automatic
feature learning. Handcrafted descriptors are created by human spe-
cialists, requiring great effort and knowledge to develop appropriate
features to describe the image characteristics. Examples of these
features applied in the face recognition context are Local Binary
Patterns (LBP) [3] and Discrete Cosine Transform (DCT) [4]. In
the automatic feature learning approach, the more distinctive features
are determined directly from data [5]. Examples of features learned
from data in the face recognition scenario are the ones extracted
using Deep Belief Networks (DBN) [6] and Convolutional Neural
Networks (CNN) [7].

The last part of a face recognition system entails the actual
recognition step, in which machine learning techniques can be applied
in order to classify the extracted features, aiming at recognizing the
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Fig. 1. ID document and “selfie” verification example.

users. In this case, there are two main use scenarios: identification
and verification. In our study, we tackle the verification scenario,
in which the task is to confirm whether a face image belongs to a
specific user whose identity was previously claimed. For this purpose,
different classification techniques can be applied, such as Support
Vector Machines (SVM) [8] and Logistic Regression (LR) [9].

In our work, the biometric system is presented with images
obtained from two very different domains: (1) user “selfies” obtained
under real-world conditions; and (2) a photographed image of a
driver’s license ID. To cope with the main challenges involved in
this cross-domain face verification problem, we explored different
techniques to enhance the images, diminishing the impacts of illu-
mination changes and domain-shift, and to extract features from the
pre-processed data using a pre-trained Convolutional Neural Network.
These features were then normalized, combined and used as input
for different classifiers. Multiple pipeline combinations were tested
aiming at verifying the influence on the final result and the main
factors that drive the process.

Our approach differs from the usual ones, as it does not use a
gallery or create a biometric profile for each individual from the
“selfie” or the ID. By training a classifier to compare images from
two specific and different domains, independently of the user, we
can specialize on the relation between domains and avoid any need
of enrollment process, reducing data needs and privacy issues.

Face recognition and domain adaptation are problems of broad
interest for scientific community and there are many publications
dealing with them. In [10], a 3D face modelling method was used to
apply a piecewise affine transformation, deriving a face representation
using a deep neural network with nine layers. The method was trained
using a large dataset with four million labeled images, and the model
generalized well for faces in unconstrained environments, even using
simple classifiers. The results achieved in the Labeled Faces in The
Wild (LFW) dataset were close to human-level performance.

In [7], the authors implemented a system that directly learns a
mapping from face images onto a compact Euclidean space. They
trained a deep CNN using a very large dataset with 200 million
labeled images. It was used to achieve state-of-the-art results on LFW
and YouTube Faces (YTF) datasets, using a small representation of
128 bytes per face.

In [11], authors also applied a CNN to extract features, but this
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Fig. 2. Pipeline overview for “selfie” and ID images verification.

network was trained using a smaller dataset, with about 2.6 million
labeled images. It achieved results comparable to state-of-the-art on
LFW and YTF. In particular, one of the trained networks was made
publicly available, favoring tests, comparisons and improvements.

Classification algorithms often have a performance drop under
cross-domain conditions (e.g., digitized face images vs. live pictures).
This is easily explained as images may vary in blur, illumination,
alignment, noise, or facial expression. In this regard, the method
proposed in [12] deals with this cross-domain problem by deriving
a latent subspace, characterizing the multifactor variations. Images
were synthesized in order to produce different illumination and blur
conditions, and other 2D perturbations, forming a tensor to represent
the face. Results indicated that the method is effective on constrained
and unconstrained datasets. However, different from our work, this
method did not deal with heterogeneous modalities of pictures, i.e.,
digitized printed documents vs. live pictures.

To the best of our knowledge there is no academic work dealing
specifically with the user “selfie” and ID image verification, although
there are some commercial solutions, such as Netverify [13].

II. PROPOSED METHOD

Here, we detail the pipeline (see Fig. 2) used to evaluate different
approaches for each step of a cross-domain face recognition system.

A. Face detection and cropping

As face detection is not our focus, we adopt a traditional method [2]
for both input images in all evaluations. For a more uniform detection,
and to include the outer part of the ear, chin or hair, each side
of the detected region of interest is expanded by 22%. The eye-
coordinates are used to perform a geometric normalization through
a planar rotation to position the eyes in a zero degree angle. Finally,
the face images are downsized to 224×224 pixels using bilinear
interpolation. Fig. 1 shows some examples of this step.

B. Image enhancement

One of the most prominent problems when comparing digitized
documents to live pictures is the serious illumination effects due to
the domain shift, along with noise amplification. To mitigate such
effects, we evaluate three algorithms (see Fig. 3 for their results).

The first one is based on the Retinex theory of visual color
constancy [14], which argues that perceived white is associated with
the maximum cone signals of the human visual system. It reduces
the variations in color intensities from the different domains. The
second is the Automatic Color Equalization (ACE) [15], which is
based on a computational model of the human visual system that
equalizes simultaneously global and local effects. It obtains good

(a) Original (b) Retinex (c) ACE (d) CLAHE

(e) Original (f) Retinex (g) ACE (h) CLAHE

Fig. 3. Photometric enhancement methods applied to an ID document picture
(a)-(d), and to a user “selfie” picture (e)-(h).

contrast enhancements, which is an effort to approximate the two
distinct sources of input images. The last assessed method is the
Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) [16],
which divides the input image into small blocks, applies a con-
ventional histogram equalization in each block, and then checks if
any histogram bin is above the contrast limit. This way, the method
avoids over-brightness situations and noise amplification [16], typical
when capturing printed images. For all these techniques, the default
configurations were used.

C. Feature extraction

To extract complex features directly from the images we employ a
CNN-based transfer learning approach, a technique that has achieved
good results in many different computer vision applications [17].
We computed descriptors using the VGG-Face network [11]. In this
work, a number of networks were trained using a dataset with more
than 2.6 million face images of 2,622 different identities and were
able to achieve state-of-the-art results in LFW and YTF datasets. In
particular, the weights of the trained network configuration D [18]
have been made publicly available. This network takes 224×224-
pixel RGB images as input. It has 16 weight layers and 138 million
parameters, which makes it an interesting option for extracting
complex features from images of faces.

By using transfer learning with a pre-trained CNN, we can benefit
from visual properties especially relevant to face recognition that are
more robust than handcrafted features, avoiding the large dataset (in
the order of millions of images) with “selfies” and IDs that would
be needed to train a deep network specific to the problem in hand.

Works that employ CNN-based transfer learning techniques usually
extract features from the second-to-last layer, which, in this network,
is internally called fc7 [11], [18], and has 4,096 dimensions. In our
work, we explore two additional layers that are close to fc7, namely,
the third-to-last layer (fc6) with 4,096 dimensions, and the last layer
(fc8) before softmax activation with 2,622 dimensions.

Considering that the activation functions after fc6 and fc7 are Rec-
tified Linear Units (ReLU), which are defined as f(x) = max(0, x),
these layers tend to produce sparse outputs. Even though this may
lead to compact and meaningful representations, it might eventually
discard important information. As an alternative, we also indepen-
dently analyze the features from fc6 and fc7 before the activation
function. However, since the network has never seen negative values
while training, it is not possible to hypothesize whether such non-
sparse features will be actually useful or rather just behave like
random values. It is important to note that features are extracted
individually from ID and “selfie” images, and that removing the
activation does not alter the output dimension of the layer.
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D. Feature normalization

Given the cross-domain (heterogeneous sources) setup, features
extracted in each domain might have significantly different magnitude
ranges. Therefore, we analyze three different approaches for feature
normalization.

Consider the p-norm of a feature vector x ∈ Rn, given by
‖x‖p =

(∑n
i=1 |xi|

p)1/p. The L1-normalized feature vector is given
by x̂ = x/‖x‖1 and the L2, by x̂ = x/‖x‖2. However, since these
normalization techniques simply divide the original feature vector by
a scalar, they maintain the original sparsity. One option to reduce
sparsity is to apply the Z-score normalization. Given a feature vector
x, its mean µ, and its standard deviation σ, the Z-normalized feature
vector is given by x̂ = (x− µ)/σ.

The main difference between L1 and L2-normalization is that
larger values are more emphasized in L2 than in L1. On the other
hand, Z-normalization standardizes vectors to zero mean and unit
variance, which might be appropriate for domain-shift conditions.

E. Feature combination

Let a and b be the d-dimensional feature vectors of an ID and
a “selfie”, respectively. Before proceeding with the classification,
we need to combine them in some way in order to emphasize
their different properties. The trivial option is to simply concatenate
these features, however, our preliminary experiments indicate that this
approach does not produce meaningful features, and it also doubles
the size of the final feature vector. Thus, we evaluate four methods
to calculate the similarity of two vectors and, at the same time, keep
the original dimension d. The four analyzed techniques, resulting in
the final feature vector f , are:
• Absolute value of subtraction: f = |a− b|
• Element-wise multiplication: f = a ◦ b =⇒ fi = ai · bi,
i = 1, . . . , d

• Cross-correlation [19]: fi =
∑∞

j=−∞ ai · bi+j , i = 1, . . . , d,
where indices that are out of range are set to 0.

• Phase correlation [19]: f = IDFT
(
G/‖G‖2

)
, where G =

DFT(a) ◦ DFT(b), IDFT is the Inverse Discrete Fourier
Transform, and DFT is the Discrete Fourier Transform.

When vectors a and b are similar, the absolute value of subtraction
should produce smaller features, while element-wise multiplication,
cross-correlation and phase correlation should produce larger features.
The element-wise multiplication is similar to the cosine distance, but
it enables the classifier to learn a more specific decision function
based on the feature values, instead of simply summing them up.

F. Classification

In the classification step, we evaluate three techniques: Support
Vector Machine (SVM) [8] with linear decision function and with
radial basis function (RBF) kernels, and Logistic Regression (LR) [9].

SVM is a discriminative classifier that aims to construct a
maximum-margin separating hyperplane. In both Linear and RBF
SVM, we tune the hyperparameters C, which controls the cost
of misclassifications, and the class weights W , which controls the
balance between class frequencies. For the RBF SVM, we also
optimize the dispersion γ, which is related to the nonlinear similarity
measure on the high dimensional feature mapping.

LR is a probabilistic classifier that fits a sigmoid function to esti-
mate the likelihood of a given data point belonging to a specific class.
Its penalty norm and regularization (C) parameters are optimized
during training.

All hyperparameters are optimized with a grid search, and their
respective range values are C = 2−25, . . . , 210, γ = 2−25, . . . , 210,

Fig. 4. Samples from CPqD Driver’s License Database.

penalty norm l1 or l2, and W set to either equal class weights, or
weights inversely proportional to class frequencies.

G. Pipeline optimization

In order to find the combination that gives the best result, we per-
form a greedy pipeline optimization, in which we select the technique
with dominating performance in each step. We understand that this
approach may not determine the best overall result, which would
require a grid search on all possible combinations, but we believe to
be a good compromise between efficiency and effectiveness.

Additionally, we carry out some statistical tests to calculate the
significance of our findings. In each step, we perform the Kruskal-
Wallis test for stochastic dominance among groups [20] to find out
whether there is at least one technique with significant difference from
the others. Then, if the test is positive, we proceed with multiple
pairwise comparisons using Dunn’s post hoc test for stochastic
dominance [21] to identify which pairs of techniques are statistically
different. It is important to note that we minimize false discoveries by
controlling the Family-Wise Error Rate with Bonferroni adjustment,
which multiplies the calculated p-values by the number of tests
performed. We consider a result statistically significant if its test’s
p-value is ≤ 0.05 (i.e., 95% confidence).

III. EXPERIMENTAL SETUP

A. Dataset

Since no public database is available for the cross-domain problem
of face verification using ID documents and “selfie” photographs, we
created a novel one, named CPqD Driver’s License Database. To this
end, we have chosen the Brazilian Driver’s License as ID, since it is
a national document that follows a unique template, must be updated
periodically (every five years), and people often carry it with them.

This dataset comprises pictures taken by 50 users with an
iPhone 4S, using the standard camera application of the iOS (see
Fig. 4 for some examples). There are 13 females and 37 males,
collected in an office environment. Ideally, we would have several
different locations and hardwares, so the recognition system would
learn to ignore such differences. However, having a single standard
is an option to isolate potential factors that might influence our
results. Additionally, we understand that our dataset is small, but we
emphasize that it is quite difficult to collect such private and sensitive
data from users.

Given the defined setting, each user was responsible for taking their
self-portrait (“selfies”) and ID photographs, thus inserting an inherent
variation due to ergonomics. Users were only instructed to capture
a “selfie” in portrait orientation using the front camera (480×640
pixels), and their ID document (without the protective plastic sleeve)
in landscape orientation with the main camera (3,264×2,448 pixels).
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B. Metrics

In this paper, we adopt traditional measures used in biometrics:
False Acceptance Rate (FAR), False Rejection Rate (FRR), Equal
Error Rate (EER), and Half Total Error Rate (HTER).

The False Acceptance Rate (FAR) is defined as the fraction of
impostor trials incorrectly accepted by the system, i.e., FAR =
FP/(FP+TN). Conversely, the False Rejection Rate (FRR) is the
fraction of genuine individuals wrongly rejected by the system, i.e.,
FRR = FN/(FN+TP).

A broadly used measure to summarize the performance of a system
is the Equal Error Rate (EER), defined as the error rate at the threshold
where FAR = FRR. Finally, another possible way to measure the per-
formance is the Half Total Error Rate (HTER), which also combines
FAR and FRR into a single measure, enabling the comparison of
systems. This measure is calculated at a given threshold τ (calculated
during training) and is defined as HTER(τ) = (FAR(τ)+FRR(τ))/2.
HTER is often used to compare models in person authentication

and it represents a particular case of a decision cost function where
the costs of a false acceptance and a false rejection are the same [22].

C. Evaluation protocol

The evaluation protocol starts with a random split of the users into
three disjoint sets: training, development, and evaluation. The training
set contains 60% (30 users), while each development and evaluation
sets have 20% (10 users each). In each set, we generate all possible
pairs of IDs and “selfies”. Thus, there are 30 positive samples and
870 negative samples in the training set, whereas there are 10 positive
and 90 negative samples in each development and evaluation sets.

To tune hyperparameters for the classification model, we use a
cross-validation scheme splitting the users in the training set into
three disjoint folds. Therefore, in each fold, there are 10 users, and all
possible pairs are generated, thus resulting in 10 positive samples and
90 negative samples per fold. After the best set of hyperparameters
is found using the average EER as comparison metric, we use the
complete training set with all 900 samples to train the final classifier.

We thus calculate the scores for each pair in the development set,
which are then used to calculate the EER threshold. Finally, this
threshold is used to calculate the HTER in the evaluation set.

To reduce dependency on initial dataset split, we repeat this entire
procedure with 100 different random splits for the training, devel-
opment and evaluation sets. For a fair comparison among different
approaches, the same 100 splits are used in all experiments.

D. Baselines

To better assess that our results are not simply due to chance, we
consider three straightforward baseline methods. If a classifier always
predicts as positive (match), the corresponding FAR is 1.0, and FRR
is 0.0, resulting in HTER = 0.5. Conversely, if a classifier always
predicts as negative (mismatch), the corresponding FAR is 0.0, and
FRR is 1.0, resulting in HTER = 0.5. Finally, a random classifier
would yield an FAR = FRR = HTER = 0.5.

To determine the best technique in each step, we used the following
initial configuration: no image enhancement, features extracted from
the CNN’s fc7 with ReLU layer, no feature normalization, combina-
tion with absolute value of subtraction, and a Linear SVM classifier.

IV. RESULTS AND DISCUSSIONS

We now turn our attention to the experimental results. In a given
step, we choose the technique providing the best median HTER value,
and then proceed with the optimization of the following step. We also
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Fig. 5. Detection-Error Tradeoff curves for the baseline pipeline and each
step that improved the results.

perform a nonparametric statistical test to measure the confidence of
such choices.

To better illustrate the improvement in each step of the pipeline, in
Fig. 5 we show Detection-Error Tradeoff (DET) curves [23] for each
step that improved the median HTER. Since we have 100 executions
per configuration, we plot results for a execution selected randomly
among those in the median HTER value.

A. Image enhancement

We start answering the following question: Does image enhance-
ment reduce the impact of domain-shift for this problem and improve
the results? Table I shows the results for each method (where None is
the baseline). The corresponding Kruskal-Wallis p-value is 0.00028,
clearly indicating that there is a statistical difference amongst these
methods. To better determine such difference, we also report the
Dunn’s test results.

TABLE I
RESULTS FOR IMAGE ENHANCEMENT: HTER STATISTICS (TOP),

AND DUNN’S TEST P-VALUES (BOTTOM).

Method Median Mean ± StdDev Min Max
None 0.22500 0.23667± 0.07943 0.02222 0.47778

Retinex 0.22778 0.23722± 0.07657 0.06111 0.48333
ACE 0.20833 0.21822± 0.06757 0.06667 0.40000

CLAHE 0.25278 0.26711± 0.07693 0.10556 0.46667

Method None Retinex ACE
Retinex 1.00000 — —

ACE 0.23989 0.23973 —
CLAHE 0.03091 0.03094 0.00005

From this table, we are able to infer that CLAHE had the
worst performance, which was statistically significant. Also, Retinex
performed similarly to the original pictures, while ACE was slightly
better than these two, but such differences were not statistically
significant. Thus, we set ACE as our image enhancement method
for diminishing the impacts of domain-shift changes in illumination,
and present the respective DET curve in Fig. 5.

As Fig. 3 depicts, both Retinex and ACE correct for the color
deviation in the original image, however, it is noticeable how ACE
increases contrast. Even though CLAHE should also adjust for
contrast, the default configuration exceeds in this adjustment, making
the method perform worse.

B. Feature layers

We now focus on the question: Which network layer provides a
better generalization for this problem? Table II shows these results,
where we append the letter n to indicate that the ReLU layer has been
removed. The Kruskal-Wallis p-value found was 0.00000, showing
statistical difference among the methods.
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TABLE II
RESULTS FOR FEATURE LAYERS: HTER STATISTICS (TOP),

AND DUNN’S TEST P-VALUES (BOTTOM).

Layer Median Mean ± StdDev Min Max
fc6n 0.10278 0.11100± 0.05961 0.00000 0.28889
fc6 0.10000 0.10900± 0.05937 0.01111 0.35000
fc7n 0.12222 0.13078± 0.06424 0.00556 0.31111
fc7 0.20833 0.21822± 0.06757 0.06667 0.40000
fc8 0.16111 0.18339± 0.07638 0.03889 0.37778

Layer fc6n fc6 fc7n fc7
fc6 1.00000 — — —
fc7n 0.18390 0.07790 — —
fc7 0.00000 0.00000 0.00000 —
fc8 0.00000 0.00000 0.00003 0.00936

These values evince no clear difference between fc6 with and with-
out ReLU. However, in our experiments, using either the traditional
fc7 or even fc8 are statistically worse. This indicates that researches
employing CNN-based transfer learning techniques should take other
layers into consideration as well, instead of only the traditional one
right before the last fully-connected layer (i.e., fc7). The reason for
this finding is possibly due to the nature of the network. Given that the
used network was trained for face recognition on a single domain,
possibly these last layers are too domain specialized, lacking the
generalization power for a domain-shift problem such as ours.

Moreover, the features extracted from fc6 are 80.5% sparse, and
from fc7 are 90.6%, while fc6n, fc7n and fc8 are all dense. It is
interesting to note that removing the ReLU activation from fc6 barely
changed the results, whereas the outcomes from fc7 were significantly
better when not using the activation. This indicates that the negative
values in fc7n were rather meaningful, but the ones from fc6n were
not, and that the classifier was able to select the important features
from fc6n, making it perform similarly to fc6.

Following our greedy pipeline optimization technique, we select
the fc6 layer herein. We present the respective DET curve in Fig. 5.

C. Feature normalization

In this step, we ask the following question: Does normalizing the
features help mitigating the feature magnitude differences between
the different domains? Table III shows the results. Additionally,
the Kruskal-Wallis p-value was 0.00000, showing that normalization
techniques performed differently.

TABLE III
RESULTS FOR FEATURE NORMALIZATION: HTER STATISTICS (TOP),

AND DUNN’S TEST P-VALUES (BOTTOM).

Method Median Mean ± StdDev Min Max
None 0.10000 0.10900± 0.05937 0.01111 0.35000

L1 0.06111 0.07283± 0.04940 0.00000 0.25556
L2 0.06667 0.07022± 0.04115 0.00000 0.23333
Z 0.07222 0.08500± 0.05404 0.00556 0.26667

Method None L1 L2
L1 0.00000 — —
L2 0.00000 1.00000 —
Z 0.00438 0.27045 0.23409

From these results, we see that any of the analyzed normalization
methods significantly outperforms the baseline, which lacks feature
normalization. Both L1 and L2 techniques behave similarly, having
Z-normalization as a good third option. Thus, we set L1 normalization
for our pipeline, and plot the corresponding DET curve in Fig. 5.

D. Feature combination

We now tackle the fourth research question: Which form of
feature combination (for matching verification and pair learning) of
each ID and “selfie” image is more appropriate for our problem?
Table IV shows the results. In this table, Sub stands for absolute
value of subtraction (used as baseline), Mult stands for element-wise
multiplication, Cross for cross-correlation, and Phase stands for phase
correlation. The p-value from the Kruskal-Wallis’ test was 0.00000.

TABLE IV
RESULTS FOR FEATURE COMBINATION: HTER STATISTICS (TOP),

AND DUNN’S TEST P-VALUES (BOTTOM).

Method Median Mean ± StdDev Min Max
Sub 0.06111 0.07283± 0.04940 0.00000 0.25556
Mult 0.16111 0.17128± 0.05990 0.06111 0.34444
Cross 0.08333 0.08528± 0.04674 0.00556 0.26111
Phase 0.07778 0.08289± 0.04984 0.00556 0.26111

Method Sub Mult Corr
Mult 0.00000 — —
Corr 0.17969 0.00000 —
Phase 0.43391 0.00000 1.00000

Clearly, the element-wise multiplication results in the worst perfor-
mance. Considering that the different feature combination techniques
did not improve on our baseline, the corresponding DET curve is the
same as before, and, as such, a new curve is not plotted.

Considering that the linear SVM is used for classification, our
intuition is that both cross-correlation and phase correlation features
are not as linearly separable as those from the subtraction, resulting in
a lack of improvement. Additionally, the element-wise multiplication
should increase the feature sparsity, loosing important information,
thus resulting in a statistically worse performance.

E. Classification

Finally, we ask the last research question: Does using different
classifiers improve the results? Table V shows the results for this
experiment. Since the respective resulting Kruskal-Wallis p-value was
0.96365, we can conclude that none of the tested classifiers led to a
statistically different performance, showing that the used features are
already reasonably linearly separable, thus, not needing a nonlinear
discriminant function. Due to the lack of improvement, we do not
plot such results in Fig. 5.

TABLE V
RESULTS FOR CLASSIFIERS: HTER STATISTICS.

Method Median Mean ± StdDev Min Max
Linear SVM 0.06111 0.07283± 0.04940 0.00000 0.25556
RBF SVM 0.06667 0.07356± 0.05143 0.00000 0.25000

LR 0.06667 0.07233± 0.04515 0.00000 0.22222

F. Summary

Our optimization approach yielded the following pipeline: image
enhancement with ACE, features extracted from the CNN’s fc6
with ReLU, L1 normalization, combination with absolute value of
subtraction, and Linear SVM classifier. The median HTER is 0.06111,
with corresponding FAR = 0.02222 and FRR = 0.10000. In other
words, this model correctly authenticates 90% of legitimate attempts,
while rejecting impostors with an FAR around 2%, a remarkable first
result for cross-domain authentication. Considering this pipeline, we
present the density histogram and a kernel density estimation from
the 100 experiments (with random dataset splits) in Fig. 6.
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Fig. 6. Density histogram of HTER values from our best pipeline. Most of
the results are around 0.06, which represents a low error for this cross-domain
problem. To put things in perspective, the initial baseline (Table I) presented
a median HTER of 0.22.

V. CONCLUSIONS

In this paper, we investigated the face verification problem on a
challenging cross-domain setup, comparing images of a “selfie” from
a user in the real world and photographs from printed driver’s license
IDs. This is a new demand that can be employed to many practical
scenarios nowadays, and a problem that has not received attention
from the academia thus far. The proposed method analyzed different
approaches for image enhancement, feature extraction, normalization
and combination, and for classification. In this process, we evaluated
16 pipeline combinations, generating a total of 1,600 models.

Given the performed experiments, interesting results were found
and represent the main contributions of this paper. First of all, under
cross-domain conditions, image enhancement (photometric compen-
sation) methods can improve results. Second, researches applying
CNN-based transfer learning approaches to extract features should
explore the network of interest, as different layers and activations can
make statistically significant improvements, specially when dealing
with cross-domain setups. The earlier layers in the network may
provide more general features than those specialized ones of the very
last layers of the network. Third, this same reasoning also applies
to feature normalization, considering that all analyzed methods had
superior performance than the lack of normalization. When assessing
features from diverse domains, it is expected that they have different
magnitudes and, hence, tackling such difference is a valid concern.
Finally, different feature combination and classification techniques
were evaluated, but, in our specific problem, they did not improve the
results. Given all the different combinations that were tested here, we
achieved promising results, which represent a considerable starting
point for researchers interested in authenticating people under a cross-
domain (user “selfie” vs. ID document) setup.

Future research includes performing a grid search of the complete
pipeline, instead of optimizing each step greedy-wise. This could
also include the independent optimization for ID and “selfie”
images, rather than sharing the same image enhancement, feature
layer, and feature normalization methods. Greatly increasing the
dataset is mandatory to better evaluate the proposed pipelines and
to train more accurate classifiers. In terms of CNNs, fine tuning
the weights in a pre-trained network is worth investigating, and
exploring other architectures, such as siamese networks [24], also
holds promise. However, either solution requires training a CNN
and, therefore, needs a large amount of data, or smarter optimization
approaches [25]. �
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Abstract— This work presents a comparative view between 

results obtained by the classifiers SVM (Support Vector 

Machine), PLS (Partial Least Square) and its fusion, using 

binarization and HOG (Histogram of Oriented Gradients) 

descriptors applied to a dataset of 1907 pictures of leaves in 32 

different plant species. Results obtained by fusion classifiers get 

above 95% of assertiveness. 

Keywords—leaf recognition; HOG; SVM; PLS; Platt; classifier 

fusion method. 

I. INTRODUÇÃO 

A sociedade atual vem valorizando, cada dia mais, os 
aspectos relacionados ao meio ambiente e por isso diversas 
ferramentas têm sido desenvolvidas como forma de aperfeiçoar 
os trabalhos nesta área. Uma das frentes de trabalho é o 
mapeamento das áreas de conservação. Nesse sentido, há uma 
busca em identificar a flora existente para observar como se 
comporta o crescimento vegetativo, a distribuição de espécies, 
ameaças de extinção, além de outras atividades relacionadas ao 
tema. A identificação botânica é fundamental na classificação 
dos parâmetros ecológicos da área, pois as espécies estão 
relacionadas com o seu estágio sucessional, indicando o estado 
de conservação. 

Associado ao conceito de identificação das plantas e 
mapeamento das áreas de conservação, o aspecto de 
reconhecimento das suas folhas é uma das formas mais simples 
de se identificar as espécies e mapeá-las, pois possibilita fácil 
coleta de amostras e manipulação. Além disso, as folhas 
possuem características específicas em sua morfologia, como 
formato, tamanho e coloração. 

Atualmente, existem alguns aplicativos que são capazes de 
identificar plantas por meio de suas folhas, mas que possuem 
um nível de assertividade relativamente baixa, como o 
LeafSnap [1] e Plantifier [2]. O LeafSnap, por exemplo, utiliza 
os conceitos de HoCS (Histograms of Curvature over Scale) 
para extração das características de um conjunto de plantas 
utilizando o conceito de vizinho mais próximo para realizar a 
identificação e classificação das plantas [3]. Vale observar que 
outras técnicas de reconhecimento de padrões também são 
aplicadas para esse mesmo objetivo, conforme descrito em [4], 
[5] e [6]. 

II. PROPOSTA 

Buscando aprimorar as técnicas atualmente utilizadas, a 
proposta deste trabalho é realizar a classificação de espécies de 
plantas utilizando técnicas diferentes das citadas anteriormente, 
com o intuito de alcançar melhores resultados em comparação 
aos trabalhos do estado da arte, como [4]-[7]. Como 
complemento, ainda serão realizadas comparações entre 
diferentes algoritmos e a avaliação de suas respostas e seus 
percentuais de acerto. 

Ao longo deste trabalho foi utilizada uma base de dados 
contendo 1907 imagens de folhas separadas em 32 espécies 
diferentes de plantas. As técnicas de processamento de imagens 
utilizadas para realizar a extração das características das 
imagens foram a binarização e o HOG (Histogram of Oriented 
Gradients) [8]. Para a classificação das folhas foram utilizados 
os classificadores SVM (Support Vector Machine) e o PLS 
(Partial Least Square).  

Com o objetivo de obter melhores resultados, também 
foram realizados testes utilizando uma técnica de combinação 
das probabilidades, pelo método da seriação, obtidas pelo 
algoritmo de Platt [9], para cada classe dos classificadores 
SVM e PLS. Assim, foram utilizadas seis estratégias de 
classificação para a avaliação dos resultados, conforme 
mostrado na Tabela 1. 

TABLE I.  TESTES REALIZADOS NESTE TRABALHO 

Teste Extrator de Características Classificador 

1 Binarização SVM 

2 Binarização PLS 

3 Binarização SVM+PLS 

(com Platt) 

4 HOG SVM 

5 HOG PLS 

6 HOG SVM+PLS 
(com Platt) 

 

As técnicas de extração das características das imagens, 
propostas neste artigo, a implementação dos algoritmos, a 
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análise e validação dos resultados seguiram as etapas 
apresentadas na Figura 1. 

 

Fig. 1. Diagrama apresentando as etapas utilizadas para treinamento e teste 
das técnicas desenvolvidas neste trabalho. 

Como pode ser verificado na Figura 1, na entrada dos 
classificadores SVM e PLS foram utilizadas características 
extraídas diretamente das imagens. Neste contexto, é 
importante destacar que ao longo deste estudo a qualidade e a 
relevância da informação proveniente da extração de 
características impactam diretamente na assertividade dos 
classificadores, como já descrito por [10]. Por isso, a escolha 
do algoritmo utilizado para a extração de características das 
folhas foi considerada com um ponto fundamental para a 
obtenção resultados acima dos obtidos pelos artigos [4]-[7], por 
exemplo. 

O processo de extração de características utilizado 
inicialmente foi a binarização da imagem, que apresentou um 
desempenho bem inferior em comparação ao HOG, para os 
mesmos classificadores, como visto na seção V. Neste sentido, 
em nenhuma etapa do processo a binarização se destacou 
positivamente. 

Os resultados finais obtidos pela fusão dos classificadores 
apresentaram uma assertividade média de 97,5%, o que  
representou uma melhoria significativa de 2% quando 
comparado com os resultados obtidos individualmente pelos 
classificadores SVM e PLS. Em relação ao trabalho proposto 
por [11], que obteve uma taxa de acerto de 90,312% utilizando 
o classificador Probabilistic Neural Network (PNN), a melhora 
relativa foi de 7,18%. 

A seguir, na seção III, são apresentados os conceitos gerais 
dos algoritmos SVM, PLS e Platt utilizados neste trabalho. 
Além disso, na seção IV é apresentada a metodologia de 
combinação dos classificadores. Os resultados são 
apresentados na seção V e, finalmente, na seção VI são tecidas 
as considerações finais. 

III. CONCEITOS GERAIS DE SVM, PLS E PLATT 

A. Máquinas de Vetor Suporte  

As Máquinas de Vetor Suporte (do inglês Support Vector 
Machines - SVM ) constituem uma técnica de aprendizado de 
máquina supervisionada utilizada para classificação e 

regressão. Em problemas de classificação, tal como o abordado 
aqui, a ideia principal de uma SVM é construir um hiperplano 
como superfície de decisão, de tal forma que a margem de 
separação entre exemplos positivos e negativos seja máxima 
[12]. De outra maneira, seja 𝑇 um conjunto de treinamento com 
𝑚 dados 𝑥𝑖 ∈ 𝑅𝑛 e classes 𝑐𝑖  ∈ 𝐶, onde 𝑛 representa o número 
total de características de cada vetor. As SVMs basicamente 
aprendem a separar, por meio de um hiperplano, novos objetos 
𝑥 em 𝐶 classes [13]. 

Por ser uma técnica de aprendizado supervisionado, o 
algoritmo de treinamento de uma SVM recebe o valor de saída 
desejado para cada conjunto de dados de entrada apresentado, 
sendo o classificador resultante baseado em uma função de 
decisão. Assim, dado um exemplo 𝑥, sua classe 𝑐𝑖 é 
determinada analisando-se o sinal da função discriminante 
𝑓(𝑥), ou seja, 

 𝑦(𝑥) = 𝑠𝑔𝑛(𝑓(𝑥)) = 𝑠𝑔𝑛(∑ 𝜌𝑖𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥) + 𝑏𝑥𝑖∈𝑆𝑉 ), 

onde 𝑥 é qualquer novo vetor de características a ser 
classificado, 𝑥𝑖 ∈ 𝑆𝑉 são os vetores de suporte (do inglês 
Support Vectors - SV) encontrados no treinamento, 𝐾(. ) é a 
função chamada Kernel, 𝑏 (ou bias) é relativo à distância do 
hiperplano à origem, 𝜌𝑖 = 𝛿𝑖 ∙ 𝑐𝑖 são os coeficientes obtidos 
durante a etapa de treinamento, necessários para a otimização 
do problema ou, em outras palavras, necessários para garantir o 
menor erro [14], e 𝛿𝑖 é denominado multiplicador de Lagrange 
[13]. 

A escolha da SVM para realização da classificação de 
folhas é interessante, pois, ela apresenta grande robustez diante 
de objetos com grande dimensionalidade, como os 
apresentados neste trabalho. 

Para abordar um problema multiclasse através de 
classificadores binários, como descrito neste trabalho, foi 
utilizado o algoritmo de Platt, que apresenta sua metodologia 
explicada na seção III, item c. 

B. Mínimos Quadrados Parciais 

O Método dos Mínimos Quadrados Parciais (do inglês 
Partial Least Square - PLS) é um método estatístico que 
encontra um modelo de regressão linear projetando as matrizes 
das variáveis preditas e também das variáveis observáveis em 
um novo espaço, onde busca, através das denominadas 
variáveis latentes, encontrar a maior covariância entre essas 
matrizes [15]. 

O PLS permite otimizar o ajuste da curva de regressão 
através do método dos quadrados mínimos, que busca obter o 
melhor ajuste para um conjunto de dados tentando minimizar a 
soma dos quadrados das diferenças entre o valor estimado e os 
dados observados (tais diferenças são chamadas resíduos). A 

ideia básica é escolher os valores estimados para  , ou seja, 

 𝑌 = 𝑋𝛽 + 𝐸 

para minimizar a soma dos quadrados dos resíduos, na qual 𝑌 é 
a matriz de variáveis preditas, 𝑋 é a matriz de variáveis 

 

 
Imagens de entrada 

Extração das características – HOG / Binarização 

Treinamento – SVM / PLS 

Fusão dos classificadores - Platt 

Classificação e apresentação dos resultados 
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observáveis e 𝐸 é a matriz de ruídos para o modelo e que 
possui a mesma dimensão de 𝑌. 

O PLS permite obter a contribuição de cada variável latente 
na definição do ajuste da curva de regressão e estas, por sua 
vez, possibilitam identificar as componentes em 𝑋 que também 
são relevantes para 𝑌. 

Neste artigo, utilizou-se o algoritmo NIPALS (Nonlinear 
Iterative Partial Least Squares) [15]. 

C. Algoritmo de Platt 

John C. Platt [9] observou que os classificadores binários 
não permitiam obter as saídas em probabilidade, porém, isso se 
mostrava necessário em algumas aplicações. Desta forma, Platt 
propôs aproximar a probabilidade a posteriori das saídas dos 
classificadores por uma  sigmoide, ou seja, 

 Pr(𝑦 = 1|𝑥) ≈ 𝑃𝐴,𝐵(𝑓) ≡
1

1+exp(𝐴𝑓+𝐵)
 

em que 𝑓 = 𝑓(𝑥), que é a função estimada por cada 
classificador. 

 Assim, a forma de determinar a probabilidade a posteriori é 
encontrar a solução para os valores de A e B em (3). Para a 
resolução do problema, Platt [9] propõe uma abordagem que 
utiliza um algoritmo de Levenberg-Marquardt (LM). Em [16] 
sugere-se uma abordagem diferenciada para o problema 
descrito por Platt em [9], utilizando o método de Newton com 
backtracking. Este trabalho utilizou a abordagem apresentada 
em [16], pois apresenta uma solução adequada e inclui um 
algoritmo bem detalhado para a resolução do problema. 

IV. MÉTODO PROPOSTO 

A base de imagens usada neste trabalho foi adquirida a 
partir de [17]. Todas as imagens possuem dimensões de 1600 
× 1200 pixels e estão no formato JPEG. Ao todo são utilizadas 
1907 imagens de folhas divididas em 32 espécies de plantas. 
Sendo que algumas espécies possuem mais imagens que outras, 
o que caracteriza a base como desbalanceada. A Figura 2 
apresenta alguns exemplos de imagens contidas nessa base.  

 

Fig. 2. Amostra da base de dados das folhas utilizadas neste trabalho. 

A. Extração das características  

Em computação visual, os descritores das imagens são 
elementos que representam as características visuais dos 
conteúdos dos objetos. Eles descrevem as características 
elementares, tais como forma, cor, textura etc. Assim, o 
processo de extração das características de uma imagem 
consiste em identificar os melhores descritores para cada 
conjunto de imagens, além de identificar os melhores métodos 
para analisar as características obtidas.  

Para efeito comparativo e como forma de reforçar a 
importância do processo de escolha dos melhores descritores, 
optou-se por trabalhar inicialmente com a binarização, que é 
um dos processos mais simples de extração das características, 
e com HOG, um método mais robusto que já disponibiliza na 
saída do algoritmo um vetor de características. 

Buscando otimizar o processo de extração das 
características e diminuir o volume de informações sem perder 
características relevantes, as figuras contidas na base de 
imagens tiveram suas dimensões originais reduzidas de 1600 × 
1200 para 120 × 90 pixels. 

O vetor de características binário, por definição, é formado 
por zeros e uns extraídos diretamente da binarização das 
imagens. A binarização da imagem consiste, inicialmente, em 
converter as imagens para a escala de cinza e em seguida 
aplicar uma equalização do histograma para cada imagem e, 
por fim, binarizá-las seguindo o método proposto por 
Nobuyuki Otsu [18]. 

O método Otsu utiliza o histograma da imagem em escala 
de cinza para encontrar um nível de threshold automático para 
realizar a binarização da imagem. O método de Otsu utiliza o 
maior valor da variância entre as classes de objetos da frente e 
de fundo da imagem para realizar a operação de limiarização 
ótima da imagem. Desta forma o algoritmo calcula o melhor 
limite que permite a separação dessas duas classes, atribuindo o 
valor 0 (zero) para os objetos de fundo e 1 (um) de frente. 

A Fig. 3 mostra detalhadamente o processo utilizado neste 
trabalho para a extração de características por meio da 
binarização da imagem.  

 

 

Fig. 3. Procedimento de extração das características binárias de uma imagem  

O algoritmo HOG [19] é um descritor que calcula o 
histograma da orientação dos gradientes de uma imagem. O 
descritor final é um vetor de histogramas extraídos da imagem. 
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Esse algoritmo se baseia na ideia de que a forma e a aparência 
de um objeto podem ser descritas muitas vezes pela intensidade 
dos gradientes ou a direção das bordas, sem um conhecimento 
prévio da posição de tais bordas. 

O objetivo do HOG é extrair informações de contornos 
locais, e para isso, a imagem é dividida em pequenas regiões 
espaciais chamadas células e agrupadas em blocos. É realizada 
uma orientação dos gradientes para cada pixel da célula, que 
deve ser ajustado de forma que os valores estejam entre 0º e 
180º com intervalos mínimos entre os ângulos iguais a 20º. 
Desta forma, para cada célula, é calculado um histograma local 
com uma orientação de 9 bins. Por fim, os histogramas serão 
concatenados, formando um único vetor, sendo esse o descritor 
HOG (Feature Vector).  

A Fig. 4 apresenta detalhadamente o procedimento 
utilizado para a extração de características por meio do HOG. 

 

Fig. 4. Procedimento do método do HOG 

B. Escolha da base de treinamento e de testes 

Para a obtenção de um treinamento adequado dos 
classificadores foi utilizado ao longo desse trabalho o método 
holdout, que escolhe aleatoriamente as amostras, separando 
uma quantidade de amostras para treinamento e o restante para 
testes. Neste trabalho foram escolhidas 70% das amostras para 
treinamento e as outras 30% para testes.  

Como a base de dados possui 1907 imagens, 1335 são 
selecionadas randomicamente para o treinamento dos 
classificadores e as 572 imagens restantes são usadas para 
testar e validar esses classificadores. 

C. Aplicação do SVM com o algoritmo de Platt 

O classificador SVM realizou o treinamento das imagens 
utilizando a função kernel linear. É importante destacar que 
outros kernels foram utilizados nos testes, no entanto o kernel 
linear foi o que apresentou melhores resultados.  

A saída do classificador SVM gerou um resultado contendo 
um conjunto de itens classificados como +1 e um outro 
conjunto classificado com −1. Em seguida, esses dois 
conjuntos de itens classificados foram usados como parâmetro 
de entrada do algoritmo de Platt para se obter os valores dos 

parâmetros 𝐴 e 𝐵 utilizados para a realização do cálculo da 
probabilidade, conforme mostrado na equação (3). Esse 
procedimento foi repetido para as 32 classes existentes no 
domínio do problema, sobre o mesmo conjunto de dados de 
treinamento, obtendo-se assim todos os parâmetros gerados 
pelo algoritmo de Platt. 

É importante observar neste ponto que foram criados 32 
classificadores SVM, um para cada classe existente, usando o 
método one-against-all. E com isso o algoritmo de Platt 
também gerou um total de 32 parâmetros para A e B. 

Após o treinamento, os classificadores foram validados 
com as amostras de teste. As saídas dos testes foram 
submetidas na equação (3) juntamente com os 32 valores dos 
parâmetros A e B obtidos pelo algoritmo de Platt com a 
finalidade de encontrar a probabilidade de cada classe. 
Posteriormente, essas probabilidades são utilizadas como 
parâmetro de entrada na etapa de fusão dos classificadores. 

D. Aplicação do PLS com o algoritmo de Platt 

Seguindo o mesmo princípio utilizado para o classificador 
SVM, as probabilidades do classificador PLS foram 
encontradas por meio das saídas dos testes, utilizando-se a 
equação (3) com um conjunto de 32 parâmetros de A e B 
gerados pelo algoritmo de Platt na fase de treinamento. 

O PLS permite escolher o número de variáveis latentes, que 
realizam a melhor representação das características, para serem 
utilizadas na regressão. A quantidade que melhor proporcionou 
desempenho e assertividade para este classificador foram 300 
variáveis latentes.  

E. Fusão dos classificadores 

 Experimentalmente, tem sido mostrado que modelos 
combinados apresentam melhores desempenhos do que um 
sistema decisório único, ou seja, os resultados individualmente 
alcançados pelos classificares podem ser consideravelmente 
melhorados por meio da combinação desses resultados [20]. 

Dependendo do tipo de saída do classificador individual 
podemos diferenciar a combinação em método de votação, no 
qual os classificadores de base produzem um rótulo de classe 
ou método de seriação, em que a saída do classificador é 
probabilística [20]. 

O processo de fusão dos classificadores utilizado neste 
trabalho consiste na combinação, pelo método da seriação, das 
probabilidades obtidas pelo algoritmo de Platt, para cada classe 
dos classificadores SVM e PLS. Existem várias estratégias de 
combinação dos classificadores probabilísticos, dentre as quais 
destacam-se a regra da soma, da média, do produto, do valor 
máximo e do valor mínio. 

Neste trabalho a regra utilizada para realizar a fusão dos 
classificadores foi o da soma. Além disso, pelo fato do 
classificador SVM possuir uma assertividade maior no 
contexto do problema em questão, sua saída recebeu um peso 
maior com relação à saída do algoritmo PLS. Assim, a fusão 
dos classificadores utilizada neste trabalho é dada por 

 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑆𝑉𝑀_𝑃𝐿𝑆 = (𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠𝑆𝑉𝑀 ∙ 2 + 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠𝑃𝐿𝑆)/2 . 
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V. RESULTADOS 

Ao longo deste trabalho os algoritmos de classificação 
foram executados mais de 100 vezes e em todos os casos foram 
usados 30% das amostras para testes (572 imagens), que foram 
selecionadas aleatoriamente para testar e validar os 
classificadores, bem como suas fusões. Os mesmos testes 
foram realizados tanto para classificar informações obtidas da 
binarização das imagens quanto informações obtidas pelo 
HOG. Os resultados mostrados nas Tabelas II e III foram 
obtidos a partir de dez execuções consecutivas para cada 
conjunto. 

Como podem ser observados pela Tabela II, os resultados 
finais obtidos a partir dos dados binarizados ficaram com valor 
médio de 67,3% de acertos, sendo um valor relativamente 
baixo se comparado com outros resultados do estado da arte, 
como os resultados apresentados em [11], que obteve uma 
assertividade média de 90,3%. 

Apesar do resultado ter ficado abaixo do valor esperado 
para os dados binarizados, é possível verificar que a fusão dos 
classificadores garantiu uma melhoria no resultado de cada 
classificador individual em todos os casos apresentados. É 
importante observar também que a fusão garantiu uma 
melhoria média de 1,8% com relação aos classificadores 
sozinhos. Em alguns casos, como demostrado nos testes nº 6 e 
nº 10, a fusão obteve até 3,6% de aumento no índice de 
assertividade, sendo um incremento expressivo para o resultado 
final desejado. 

Já os classificadores SVM e PLS que foram treinados e 
testados com as características obtidas pelo método do HOG 
alcançaram resultados muito superiores aos obtidos pelo 
método de binarização, como pode ser verificado na Tabela III. 
É possível observar que tanto os resultados individuais quanto 
os resultados da fusão dos classificadores apresentaram 
melhores desempenhos, representando que o descritor HOG 
permite uma melhor extração das características das imagens 
das folhas que o descritor pelo método da binarização. 

Ainda na Tabela III é possível observar que a fusão se 
mostrou eficiente em todos os casos apresentados, melhorando 
os resultados individuais em até 2%. A média de assertividade 
alcançada pela fusão foi de 97,5%, sendo superior aos 
resultados prévios obtidos por outros trabalhos como [11]. 

Dessa forma, é possível confirmar que a fusão representou 
uma melhoria significativa na assertividade dos classificadores 
para todos os casos quando comparado com os resultados 
individuais.  

Ficou muito evidente também que o resultado obtido foi 
devido ao correto tratamento dos dados, identificando o melhor 
extrator de características, que neste trabalho foi o HOG, e a 
rotação das imagens para que todas pudessem ficar com o 
mesmo padrão de orientação. 

 

 

 

TABLE II.  EXTRAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS USANDO BINARIZAÇÃO E 

RESULTADOS OBTIDOS POR CADA CLASSIFICADOR 

BINARIZAÇÃO 

Teste SVM PLS Fusão 

1 67,7% 49,9% 71,1% 

2 64,2% 46,2% 65,0% 

3 63,3% 48,8% 64,0% 

4 65,9% 50,1% 67,7% 

5 63,3% 48,8% 64,0% 

6 68,7% 50,2% 72,3% 

7 65,1% 48,3% 66,3% 

8 66,1% 49,3% 67,3% 

9 65,7% 48,4% 66,3% 

10 65,1% 50,3% 68,7% 

 

 

Fig. 5. Gráfico dos resultados dos classificadores utilizando binarização para 

extração das características 

TABLE III.  EXTRAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS USANDO HOG E 

RESULTADOS OBTIDOS POR CADA CLASSIFICADOR 

HOG 

Teste SVM PLS Fusão 

1 97,3% 94,9% 97,4% 

2 95,8% 92,7% 96,6% 

3 96,5% 94,2% 97,2% 

4 97,6% 94,8% 97,9% 

5 95,4% 93,7% 96,7% 

6 96,6% 95,6% 97,4% 

7 97,6% 95,3% 98,2% 

8 96,9% 96,6% 98,7% 

9 96,6% 94,7% 97,3% 

10 96,0% 94,7% 97,0% 
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Fig. 6. Gráfico dos resultados obtidos pelos classificadores utilizando HOG 

para extração das características 

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando os resultados obtidos ao longo deste trabalho 
foi possível concluir que a fusão dos classificadores obteve 
uma melhora significativa na assertividade dos resultados no 
processo de classificação utilizando-se tanto a binarização 
quanto o método de extração de características baseado em 
HOG. 

De forma isolada, os classificadores SVM e PLS obtiveram 
uma assertividade bem expressiva quando treinados e testados 
com as características das imagens extraídas com o método do 
HOG, garantindo que os treinamentos dos classificadores 
obtivessem clareza na diferenciação das amostras e, 
consequentemente, um resultado satisfatório durante a etapa 
dos testes. A taxa de acerto destes classificadores foi de 5% a 
7% superior aos 90,3% apresentado em [11] e de até 30% 
quando comparados com a classificação de características 
extraídas de imagens binárias. 

É importante destacar também nos testes realizados que 
foram observados resultados pontuais muito melhores que a 
média, o que indica que existe espaço para melhorias dentro 
dos algoritmos. Dentre os possíveis pontos de melhorias a 
serem estudados na continuidade deste trabalho estão: análise 
de erros não-correlacionados, avaliação sobre a polarização dos 
dados e rotação automática das imagens para um padrão 
adequado. 

Como contribuição, os códigos fontes dos algoritmos 
desenvolvidos neste trabalho estão disponibilizados em [21] 
para análise, comparações e futuras melhorias.  
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Abstract—Depth maps have been used in computing to solve
many practical problems. Security and surveillance systems,
tracking trajectories, 3D scanning, autonomous robotic navi-
gation, cinema, forest inventory and mobility are areas which
have used solutions based on production of depth maps. This
article aims to discuss the approaches used in these productions,
pointing limitations and applications with respect to each of the
investigated approaches. This paper provides a comprehensive
literature review on depth maps, contextualizes the subject,
identifies challenges and indicates three approaches to build them,
with discussion of each one. Some key questions guided the work
organization: ‘Why do we estimate depth? ’ ‘How can we produce
it?’ and ‘Where/When can we use it?’ This triad directed our
research and a result points to a demanding field of study, but,
at the same time, a stimulating work.

I. INTRODUCÃO

Um problema típico em Visão Computacional é orientar a
máquina na compreensão de profundidade entre o mecanismo
de captura de imagens e os objetos contidos em cena. Isto é,
reconstruir as coordenadas tridimensionais de pontos para a
estimativa de profundidade.

Em sistemas de visão estéreo, imagens são capturadas
com o uso de mais de um dispositivo e os pontos de vista
observados sob diferentes ângulos são então utilizados para
inferir informações tridimensionais da cena a partir de imagens
bidimensionais [1]. Dispositivos formados por duas ou mais
câmeras, colocadas em posições diferentes e que capturam
imagens da cena no mesmo instante de tempo são exemplos de
sistemas de visão estéreo se, nesse caso, houver um programa
de computador que relaciona os pontos da imagem, ou pixels,
com os pontos físicos da cena.

A diferença de localização entre dois pontos correspon-
dentes em uma mesma cena, computado sob imagens es-
tereoscópicas, é definida como disparidade. O conjunto de
disparidades observadas em um sistema de visão estéreo forma
um mapa de disparidade que armazena as diferenças dos
pontos computados no ambiente tridimensional [1].

A partir das disparidades computadas é possível inferir um
conjunto de distâncias entre as câmeras e as superfícies de
objetos que estejam sob o seu campo de visão. A partir daí,
a decodificação da informação tridimensional implicitamente
capturada permite representar a profundidade dos objetos
em cena com relação ao dispositivo de captura de imagens,
formando um mapa de profundidade.

O termo disparidade foi primeiramente introduzido na li-
teratura sobre a visão humana para descrever a diferença de
localização observada pelos olhos esquerdo e direito [2]. Lo-
calizados em posições ligeiramente distantes, os olhos olham
para a cena 3D e obtêm diferentes pontos de distância para
mapear os locais dos objetos contidos nela. Essa percepção
tridimensional dos objetos é obtida pela diferença entre as
imagens vistas pelos dois olhos e a disparidade horizontal
percebida pelas retinas é chamada de paralaxe binocular [3].

Em Visão Computacional, o termo disparidade é frequente-
mente tratado como sinônimo de profundidade inversa, sendo
definida como uma transformação projetiva no espaço 3D
[2] cujos pontos são representados pelo vetor de coordenadas
P = (x, y, z) [4]. Tipicamente, um mapa de profundidade é
uma imagem em escala de cinza que contém a distância dos
objetos capturados em cena [5].

Algoritmos de visão, explicita ou implicitamente, fazem su-
posições sobre o mundo físico e sobre o processo de formação
de imagens. Algumas aplicações, por exemplo, consideram a
separação de lentes em câmeras estéreo, também chamada
separação inter-ocular ou baseline, equivalente a separação
entre os olhos humanos, que varia de 55mm a 65mm [6], [3].
Outras consideram heurísticas sobre a percepção humana de
profundidade para construir mapas de profundidade [7], [8],
[9].

Mapas de profundidade são utilizados, em geral, para incor-
porar em uma dada cena diferentes pontos de distância, que
juntos constituem a percepção de profundidade. A utilização
de imagens de profundidade se dá em diversos contextos,
como em aplicações de navegação robótica (dotando a má-
quina com sensibilidade a obstáculos) [10] ou em aplicações
de mobilidade (permitindo a deficientes visuais se movimenta-
rem com auxílio computacional) [11]. Aplicações desse tipo,
utilizam principalmente técnicas de visão estéreo.

A construção de mapas de profundidade com a utilização
de combinação estéreo pode se dar através de duas abor-
dagens principais. Na primeira, instrumentos de captura são
projetados para, no mesmo instante de tempo, adquirirem
duas imagens de uma cena. Dispositivos que seguem esse
modelo são definidos como sistemas de visão binocular. Na
segunda abordagem, a estimativa de profundidade se baseia em
múltiplas visões para triangulação geométrica. Sistemas desse
tipo são caracterizados como de visão livre [3], multi-oculares
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[1], ou ainda, multivisão [12].
Em certas situações, a construção de mapas de profundidade

via sistemas de visão estéreo e/ou sensores de profundidade
não será possível. Esses casos ocorrem quando a aquisição
de imagens for feita sem a utilização da perspectiva estere-
oscópica, demandando alguma abordagem de conversão de
conteúdo bidimensional para tridimensional. Nessas circuns-
tâncias, sugestões de profundidade monoculares podem ser
consideradas como uma abordagem viável [13].

Essa abordagem baseia-se em um conjunto de características
da percepção humana para produzir mapas de profundidade
a partir de uma única imagem. Entre essas características
incluem-se: foco/desfoco, altura/tamanho relativo, textura, ca-
racterísticas estruturais de oclusão e geometria [7]. Todavia, os
resultados obtidos só funcionam bem em situações restritas na
qual a característica observada se faz presente [9]. Soluções
dessa natureza envolvem análise wavelet [14], segmentação
e agrupamento baseado em regiões de intensidade similar
[7], [15], geometria e classificação da cena [13], [8], fusão
de imagens [16], [5] e mapa de profundidade com instrução
probabilística [9].

Embora um conjunto significativo de estudos tem sido apli-
cado a cada uma das abordagens de construção de mapas de
profundidade, ainda assim, extrair informações tridimensionais
de imagens monoculares, ou mesmo, de imagens estereos-
cópicas não é uma tarefa fácil [8], [1]. Alguns problemas
recorrentes como distorção fotométrica e de perspectiva, trans-
parência de objetos, oclusão e variação radiométrica surgem
e dificultam a elaboração de métodos mais eficientes. Desse
modo, propostas de estudo que investiguem e discutam temas
relacionados à área são importantes e tendem a avançar o
conhecimento sobre o assunto.

Esse artigo investiga as abordagens utilizadas na construção
de mapas de profundidade gerados a partir de imagens. Em-
bora essas abordagens sejam apresentadas e aplicadas isolada-
mente sob um cenário, esse trabalho procura reuni-las com o
intuito de contextualizá-las para, a partir daí, discutir desafios,
soluções e resultados. Esse trabalho é fruto de uma revisão
bibliográfica cujos resultados são apresentados nas seções a
seguir. Na seção II, os desafios inerentes a cada abordagem
são discutidos. Na seção III, resultados de pesquisa sobre a
temática são apontados. Finalmente, na seção IV, conclusões
desse estudo são apresentadas.

II. ABORDAGENS

As abordagens de produção de mapas de profundidade
baseada em duas e em múltiplas imagens são frequentemente
agrupadas como sistemas de visão estéreo. Na visão binocu-
lar, um sitema estereoscópico com calibração de câmera é
utilizado para a partir de duas imagens reconstruir a cena
observada. Na multivisão, essa reconstrução se dará mesmo
sem a calibragem prévia de câmeras, podendo incluir, nesse
caso, um conjunto significativo de imagens.

Uma terceira abordagem, baseia-se em apenas uma imagem,
e por conta disso, é dita como de visão monocular exclusiva.
Essa abordagem parte da premissa que considerações de

Figura 1. Abordagens para a construção de mapas de profundidade.

profundidade monoculares fazem com que a percepção de
profundidade ocorra mesmo com apenas uma visão.

A Figura 1 ilustra as abordagens para a construção de
mapas de profundidade. Se um dado de entrada for adquirido
com uso de câmera estéreo, então a visão binocular poderá
ser aplicada. Da mesma forma, se para uma mesma cena
houver uma coleção de imagens, então a multivisão apare-
cerá como um abordagem de interesse. Caso contrário, se a
abordagem estéreo não tiver sido aplicada, então o dado de
entrada constituir-se-á de apenas uma única imagem. Logo,
a abordagem monocular exclusiva conduzirá o processo de
reconstrução tridimensional. Essa figura ainda ilustra que para
cada uma dessas abordagens haverá um grupo de processos
que atenda a construção de mapas de profundidade.

A. Baseada em Duas Imagens

A abordagem baseada em duas imagens, com uso de sistema
estéreo de aquisição de imagens, apresenta importantes resul-
tados em inferir profundidade. Sistemas desse tipo utilizam
câmeras em diferentes posições e, assim, identificam projeções
correspondentes do mesmo ponto 3D observado.

Nesse contexto, uma tarefa obrigatória lida com o problema
de correspondência entre pixels. Em sistemas de visão estéreo,
os algoritmos que visam solucionar esse problema desem-
penham um papel importante na tecnologia em geral [17].
O desafio é determinar o melhor método de aproximar as
diferenças entre as visões mostradas nas imagens para mapear
a correspondência do ambiente [18].

Para cada método de construção de mapas de profundidade,
limitações podem ser encontradas. Segundo Laureano [1], dis-
positivos ultra-sônicos apresentam problemas com ângulos de
deflexão - além de terem custo elevado -, métodos que utilizam
laser não trabalham muito bem com superfícies brilhantes e
métodos fotométricos necessitam de detalhes sobre iluminação
e propriedades reflexivas dos objetos em cena.

Agregado a esses métodos, a difusão de sensores 3D au-
mentou o interesse de consumidores e pesquisadores em tec-
nologias de construção de mapas de profundidade. O exemplo
mais representativo é o Microsoft Kinect que foi a primeira
câmera de profundidade amplamente vendida ao público [19],
com custo bastante acessível. Todavia, o dispositivo Kinect
tem limitação de funcionamento sob forte iluminação natural
e apresenta alcance funcional limitado a poucos metros [17],
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Figura 2. Processos de um sistema de visão estéreo.

[19]. Além disso, o Kinect é suscetível a oclusões e espa-
lhamento em superfícies particulares (como tecido humano e
cabelo), que levam a “buracos” em regiões de borda do mapa
de profundidade [20].

Um desafio recorrente nessa área diz respeito a computar
medidas de profundidade em tempo real. Em aplicações de
visão estéreo, como direção autônoma, jogos 3D e em nave-
gação robótica autossuficiente, as estimativas de profundidade
devem ser precisas e computadas em tempo hábil para garantir
realismo e eficácia. Para isso, processamento paralelo em
hardware vem sendo incluído para melhorar a velocidade de
processamento das aplicações [21], [17].

Sistemas de visão estéreo compartilham um grupo de pro-
cessos em comum, seja na construção de mapas de profundi-
dade esparso, ou denso. Calibração, retificação, correspondên-
cia estéreo e triangulação são exemplos de procedimentos que
podem ser aplicados (Figura 2).

A calibração, realizada de maneira offline, lida com pa-
râmetros de câmera, como comprimento focal de lentes e
alinhamento das câmeras envolvidas. A retificação usa as
informações do procedimento de calibragem para remover
distorções de lentes e colocar a câmera estéreo em formato
padrão. A correspondência estéreo visa encontrar pontos seme-
lhantes nas imagens utilizadas. E, a triangulação usa mapa de
disparidade, baseline e comprimento focal (calibragem) para
computar a posição de correspondência no espaço 3D [22].

Esses procedimentos são importantes, da mesma forma
que a qualidade das imagens utilizadas. Imagens densamente
amostradas podem substancialmente aprimorar a construção
de mapas de profundidade, inclusive em situações difíceis
de lidar, como em objetos de estrutura fina. Entretanto, a
qualidade desses mapas tende a degradar em virtude de
oclusões e descontinuidades [23]. Essa baixa qualidade de
estimativa 3D deverá ser tratada quando o intuito for elaborar
mapas de profundidade apurados. Algumas estratégias podem
ser citadas, [24] e [15].

B. Baseada em Múltiplas Imagens

Sistemas de multivisão, ou MVS (Multi-View Stereo), po-
dem trabalhar com um conjunto significativo de imagens, de
algumas a milhares. Essas coleções podem ser adquiridas em
laboratório, com controle de variáveis, ou ainda, ao ar livre
em cenas capturadas por veículos, drones, ou usando o vasto
número de imagens disponíveis na internet.

A Figura 3 esboça um grupo de processos típicos em
multivisão. Definir uma coleção de imagens é o ponto de

Figura 3. Processos típicos em multivisão.

partida para o fluxo do processo. Em seguida, os parâmetros de
câmera devem ser definidos. Logo, a reconstrução 3D se dará
com a definição de correspondência entre pontos, triangulação
e ajustes entre os mapas de profundidade gerados. Por fim,
reconstruir a textura dos objetos em da cena pode ser opcional
[23].

Associado aos avanços dessa abordagem estão os aprimora-
mentos em algoritmos para definição de parâmetros de câmera.
Duas técnicas ligeiramente diferentes podem ser apontadas:
Structure from Motion (SfM) e Visual Simultaneous Loca-
lization and Mapping (VSLAM). SfM é usado, em geral,
para computar parâmetros de um conjunto não ordenado de
imagens, usualmente offline, enquanto VSLAM usa stream de
vídeo, usualmente em tempo real [23].

Técnicas MVS compartilham os mesmos princípios dos
algoritmos de visão binocular e assim possuem desafios em
comum. Logo, a combinação de pixels entre imagens não é
um problema exclusivo de um ou de outro. Para ambas as
abordagens, dado um pixel em uma imagem, encontrar os
pixels correspondentes em outras imagens demandará uma ma-
neira eficiente de identificar possíveis candidatos, bem como,
medidas que informem qual candidato é, de fato, a combinação
correta. Essas medidas são conhecidas na literatura como foto-
consistência e são responsáveis por estimar a probabilidade de
dois pixels (ou grupo de pixels) possuírem correspondência
entre si [23], [25].

Métodos MVS podem ser categorizados em razão de me-
didas de foto-consistência. Porém, outros fatores podem ser
usados para caracterizá-los, tais como, representação de cena,
visualização computacional, algoritmo de reconstrução e re-
quisitos de inicialização [12].

Na representação de cena, as abordagem mais populares
incluem mapas de profundidade, nuvem de pontos, volume
de campo escalar e malha [23]. No caso da representação
via mapas de profundidade, alguns métodos retratam a cena
com um mapa de profundidade para cada uma das imagens de
entrada. Isso permite otimizar a geometria da cena, pois como
há mais imagens, verificações podem ser feitas a partir da
redundância de dados. Entretanto, o objetivo final, no contexto
de MVS, não se limita a completude de mapas de profundidade
isolados, mas a totalidade e acurácia da combinação desses
mapas para reconstruir a geometria 3D de uma imagem de
referência. Por outro lado, um dos desafios em MVS é escolher
dentro de uma coleção de imagens não ordenadas àquela que
assumirá o papel de imagem referência.

Outros desafios presentes em algoritmos de multivisão di-
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zem respeito às características da cena ou objeto observado.
Superfícies homogêneas demandam imagens com alta quali-
dade para estimativas precisas de profundidade. Objetos com
espessura fina, como plantas e estruturas aramadas, são difíceis
de serem reconstruídos, podendo ser necessário um conjunto
denso de fotografias e controle de movimento de câmera.
Superfícies metálicas e objetos transparentes podem fazer com
que algoritmos MVS falhem, pois combinações entre regiões
de imagens serão difíceis de harmonizar [23]. E, a presença
de estruturas repetidas ou duplicadas em imagens podem gerar
falhas na reconstrução em razão de ambiguidades [26].

Nessa abordagem, incluem-se problemas em aberto. Fu-
rukawa e Hernandez [23] listam alguns desses problemas:
reconstrução 3D de grandes áreas, como cidades, através da
combinação de imagens aéreas e terrestres com refinamento de
detalhes de objetos individuais; reconstrução de modelos 3D
editáveis para manipulação em ferramentas CAD (Computer
Aided Design); reconstrução de objetos baseada em modela-
gem semântica; e, modelagem de cena dinâmica, com detecção
de mudança para aplicação em veículos autônomos e e/ou não
tripulados.

Outro problema em aberto é a reconstrução densa, e em
tempo real, da geometria de ambiente observado com uso de
aparelho portátil, com recursos limitados de computação [27].

Embora vários desafios se manifestem no âmbito da abor-
dagem com múltiplas imagens, os algoritmos MVS existentes
são importantes, funcionam bem e produzem modelos 3D que
se coadunam com os objetivos de muitas aplicações.

C. Baseada em Uma Imagem

O mundo que percebemos ao abrir os olhos é tridimensional.
Esse é um fenômeno cognitivo natural que propicia as pessoas
perceberem os objetos a sua volta, as suas formas, distâncias
entre si e profundidade.

Trata-se de um sistema engenhoso que utiliza os dois
olhos para capturar individualmente as imagens observadas,
transmitindo-as ao cérebro, que deve ser capaz de medir as
diferenças (disparidades) dessas imagens para produzir, como
resultado, uma única imagem tridimensional.

Essa visão binocular nos dá a sensação espacial e para
qualquer alteração nesse sistema será necessário intervenções
que corrijam ou, pelo menos, amenizem, o seu impacto.

Entretanto, ainda assim, a percepção visual será tridimen-
sional, pois não podemos perceber o mundo em 2D [25].
Seja com visão reduzida, ou mesmo com apenas uma visão,
a experiência de observação visual se dará no espaço 3D.

Limitações na visão binocular irão reduzir a sensação de
imersão no ambiente, porém algumas suposições são utilizadas
para inferir profundidade mesmo com apenas uma visão.
Sombras de objetos, adaptação de lente ocular, objetos fami-
liares e seus respectivos tamanhos, contraste de iluminação,
saturação de cor, linhas de perspectivas, textura, paralaxe e
visão periférica são suposições que se integram para formar
uma percepção extremamente precisa de profundidade [25],
[7], [13], [8].

Figura 4. Processos para a abordagem monocular exclusiva.

Todavia, incorporar suposições desse tipo em algoritmo de
computador não é uma tarefa simples [25]. Contudo, vários
trabalhos se baseiam nessas suposições para construir mapas
de profundidade baseados em visão monocular exclusiva [14],
[7], [8], [16], [5], [9] .

Lin et al. [14] observaram que componentes com alta
frequência representam objetos em foco e as sub-bandas
wavelet contêm alta energia. Dessa forma, objetos em primeiro
plano possuem arestas finas enquanto objetos no fundo da
imagem são desfocados.

Yang et al. [7] assumiram que regiões com intensidade simi-
lar possuem profundidade semelhante. Dessa forma, utilizaram
segmentação para agrupar essas regiões, assinando o mesmo
valor de profundidade a cada uma delas.

Xie et al. [9] propuseram um algoritmo probabilístico para
construir uma segunda imagem, com deslocamento, baseado
em uma imagem de entrada. Essas duas imagens (uma real
e outra simulada) permitiram estimar mapas de profundidade
das cenas observadas.

Uma das principais motivações para a construção de mapas
de profundidade com o uso de apenas uma imagem se dá em
razão do crescimento do mercado de vídeos em 3D. Como há
um número limitado de conteúdo nesse formato, a conversão
2D para 3D surge como alternativa para essa demanda de
consumo.

As técnicas que utilizam imagens 2D em conjunto com
mapas de profundidade, gerados a partir de suposições, são
as mais recentes. Outras abordagens com o mesmo propósito
são as técnicas anáglifo e sistemas de polarização [14]. Ocorre
que em qualquer uma dessas técnicas, os processos podem ser
demorados, necessitando da intervenção humana em proces-
sos manuais ou semi-automáticos. Abordagens automatizadas
existem, mas precisam ser melhoradas [7].

Além disso, os resultados de pesquisa se aplicam em situa-
ções restritas, na qual as suposições de profundidade conside-
radas se fazem presentes [9]. Logo, algumas abordagens lidam
com a classificação de cena (paisagem, perspectiva linear e
ambientes internos) para atingir melhores resultados [8], [16].

A Figura 4 esboça um fluxo de processos para aplicação na
abordagem monocular exclusiva. Inicialmente, uma classifica-
ção de cena pode ser importante para melhorar o processo de
construção de mapas de profundidade. Em seguida, alguma
suposição monocular deve ser considerada. Com base nessa
suposição, será feita a indicação de profundidade. Por fim,
pode haver um processo de refinamento do mapa de profun-
didade gerado, por exemplo, com o uso de filtros de imagem.

326

Proceedings of XII Workshop de Visão Computacional - November 09th-11th, 2016



III. APLICAÇÕES

Aplicações emblemáticas que utilizam mapas de profundi-
dade são os Veículos Exploradores de Marte (Mars Explo-
ration Rovers) [28]. Com o intuito de aumentar a percepção
visual e interpretação da máquina, câmeras estereoscópicas são
usadas nesses veículos para traçar a geometria de vista em
observação, evitando, por exemplo, superfícies que poderiam
danificar os equipamentos suportados por esses robôs.

A navegação robótica autônoma e veículos autossuficientes
necessitam de modelos 3D do mundo externo. Uma vez que
máquinas enxergam o mundo, principalmente, com o uso
de câmeras que projetam imagens em 2D, uma abordagem
apropriada para a construção de mapas de profundidade de-
sempenha um papel chave na reconstrução tridimensional.

Em aplicações militares, máquinas não tripuladas têm ge-
rado modelos 3D realísticos de uma variedade de cenários
operacionais. Por exemplo, na navegação em ambientes desco-
nhecidos, no transporte de suprimentos, vigilância de terrenos
e em aplicações forense e de mineração [29].

Mapas de profundidade são ainda importantes para várias
aplicações em Visão Computacional. São fontes valiosas, seja
em sistemas de vigilância, mobilidade, ou mesmo para que
pessoas assistam imagens e vídeos em 3D.

Hu et al. [20] propuseram o uso do dispositivo Kinect em
sistemas de segurança. Com base na característica de que
o mapa de profundidade capturado por esse dispositivo é
menos afetado pela baixa luminosidade, típica de sistemas de
vigilância noturno, a abordagem dos autores usa a informação
de profundidade para melhorar as imagens dessas câmeras.

Schwarze et al. [11] desenvolveram um sistema equipado
com câmera estéreo para auxiliar pessoas com deficiência
visual a identificar obstáculos e objetos no ambiente. O sistema
detecta o espaço a sua volta e transmite ao usuário informações
sonoras sobre a presença de obstruções no trajeto percorrido.

Parreira [19] propôs um sistema de baixo custo para ser
aplicado em inventário florestal. Utilizou um dispositivo Ki-
nect e com base nos mapas de profundidade capturados foi
possível calcular o diâmetro de tronco de árvores do gênero
eucalyptus.

Muscoloni e Mattoccia [30] propuseram um sistema 3D de
rastreamento, no qual pessoas em movimento são monitoradas.
Nesse sistema, utiliza-se câmeras estéreo e processador FPGA
(Field Programable Gate Array) para construir mapas de
profundidade em tempo real.

Além do uso científico, mapas de profundidade são também
objetos de estudo na indústria. Cesar et al [31] propuseram
uma técnica para retificação de imagens capturadas por veícu-
los remotamente operados. Segundo os autores, a calibragem
de câmeras estéreo em veículos de uso em águas profundas,
como ocorre na indústria de óleo e gás, é algo inconveniente,
porque em muitos casos, os técnicos não são treinados para
isso. Logo, a retificação de imagens surge como uma tarefa
importante para a reconstrução 3D.

Mapeamento digital é provavelmente um dos temas de
maior interesse da indústria [23]. Google StreetView e Micro-
soft Streetside são exemplos de aplicações industriais recentes

que utilizam a abordagem em multivisão com um conjunto
de imagens não ordenadas. Outro exemplo é Google Earth,
utilizado para navegação e propostas de exploração.

Apple Maps “Flyover”, Google Maps e Microsoft Bing
Map apresentam modelos de construção de cidades com alta
qualidade em textura. E, o Microsoft Photosynth e o Google
Photo Tours (adicionado ao Google Maps) aproveitam o rico
conjunto de fotografias disponíveis na internet para provi-
denciar uma renderização imersiva de referências em turismo
espalhadas pelo mundo.

IV. CONCLUSÃO

Mapas de profundidade podem ser utilizados para melhorar
a percepção de profundidade em uma cena capturada. Entre-
tanto, um mapa de profundidade preciso é difícil de ser obtido.
Podem ser estimados com o uso de combinações estéreo em
sistemas de visão estéreo, diretamente com sensores de profun-
didade, ou ainda, com suposições de profundidade monocular.

Muitas aplicações utilizam a combinação de duas câmeras,
em um sistema de visão estéreo binocular, para inferir a
profundidade por triangulação. Em se tratando de multivi-
são, algoritmos nessa abordagem possibilitam construir uma
geometria 3D plausível que representa a imagem objeto, a
partir de um conjunto amplo de visões. No caso em que
apenas uma única imagem seja utilizada, heurísticas sobre a
percepção humana de profundidade são consideradas para se
extrair suposições de profundidade sobre a cena observada.

O objetivo dos processos de visão 3D é produzir informa-
ções para a estimativa de mapas de profundidade. Usualmente,
um mapa de profundidade é representado como uma imagem
em escala de cinza cujas intensidades representam as distân-
cias dos objetos contidos em cena.

Sistemas de visão estéreo podem ser categorizados em razão
da quantidade de câmeras utilizadas, como em visão binocular
ou multivisão. Entretanto, nada impede o uso de um sistema
trinocular. Em geral, sistemas que usam mais de duas visões
são ditos de visão livre, multi-oculares ou multivisão.

Quando se usa uma visão binocular, há um controle dos
parâmetros de câmera envolvidos, mas ainda assim precisam
ser rigorosamente planejados. Na multivisão, lidar com esses
parâmetros pode ser ainda mais desafiador, pois um conjunto
significativo de imagens, de poucas a milhares, inclusive
adquiridas sem a menor preocupação com a reconstrução
tridimensional posterior, podem ser utilizadas. Em ambos os
casos, a correspondência entre pixels é uma tarefa importante.
Na literatura, técnicas de correspondência são conhecidas
como foto-consistência.

A construção de mapas de profundidade em tempo real
é algo importante e que demanda estratégias de otimização.
Usualmente, paralelismo de hardware é usado em aplicações
que necessitam de respostas rápidas e consistentes.

Navegação robótica e aplicações de mobilidade ilustram a
necessidade de sistemas de visão em tempo real. Isto porque,
a resposta deve ser rápida, por exemplo, para evitar impactos
indesejados. Em muitas dessas aplicações, a visão binocular é
preferida. Porém, em sistemas críticos a multivisão pode ser
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utilizada como uma abordagem de redundância, no caso em
que houver falha no sistema binocular.

Diferentemente da visão binocular, a multivisão pode usar
apenas uma câmera para capturar o ambiente tridimensional.
Quando essa câmera se movimenta, ela adquire um conjunto
de imagens que representa uma cena sob diferentes perspec-
tivas. Essas visões reunidas permitem então traçar pontos de
correspondência entre as imagens e assim projetar os objetos
observados no espaço tridimensional.

Já a abordagem que utiliza uma imagem monocular exclu-
siva, dificilmente se aplicará em sistemas de tempo real. Nessa
abordagem, os processos são demorados e necessitam da inter-
venção humana em processos manuais ou semi-automáticos.
E, mesmo as soluções automatizadas, ainda precisam ser
melhoradas.

Na construção de mapas de profundidade, vários proble-
mas conhecidos na Visão Computacional se fazem presentes.
Iluminação, ambiguidades, distorções, oclusões, entre outros,
dificultam a elaboração de mapas consistentes.

Além disso, a reconstrução do ambiente 3D lida com
problemas em aberto. Reconstrução de grandes áreas com
combinação de imagens aéreas e terrestres, reconstrução de
modelos 3D editáveis e reconstrução baseada em modelagem
semântica ilustram alguns desses desafios.

Por fim, observa-se que o campo de pesquisa que envolve
mapas de profundidade tem avançado significativamente com
o passar do tempo. Usado em várias aplicações práticas, tem
se mostrado importante para soluções industriais, comerciais,
militares, científicas, de entretenimento, entre outros. Dessa
forma, propostas de estudo que investiguem e discutam temas
relacionados à área são importantes e tendem a avançar o
conhecimento sobre o assunto.
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Valfredo Pilla Jr, André Zanellato, Cristian Bortolini,
Humberto R. Gamba and Gustavo Benvenutti Borba

Graduate Program in Electrical and Computer Engineering
Federal University of Technology - Paraná
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Abstract—Perception of facial emotional expressions is an
important element of human communication, supporting social
interactions by means of their informative, evocative and incen-
tive functions. Thus, computational approaches to automatically
classify facial emotional expressions may contribute to improve
human machine interfaces, among other applications. This work
presents an algorithm for human emotional state classification
from grayscale still images of faces. These images are from
the Extended Cohn-Kanade public dataset and represent three
emotional states: Aversion, Happiness and Fear. Preprocessing
applied to the images are restricted to cropping the region around
the eyes and mouth, image resizing, and intensity mean pixel to
pixel subtraction. Images characteristics extraction are handled
by a previously trained Alexnet Convolutional Neural Network.
The classification system is a Support Vector Machine and has
achieved an average accuracy of 98.52% on the aforementioned
classes.

I. INTRODUCTION

The study of facial expressions had its first significant result
with Darwin’s research [1] on its impact in the evolution
of the species as a form of nonverbal communication. This
form of communicating through identifying an emotion in the
facial expression, substantially faster than verbal communi-
cation, would bring a great advantage to the human species,
theorized Darwin. Under this evolutive perspective, the facial
expressions would be universal to all humans. Recent studies
[2] support this theory, with scientists identifying six universal
facial expressions: Happiness, Sadness, Fear, Surprise, Anger
and Aversion. Emotional perception is an important element
of human communication, used to interpret events, social
interactions and to human relations in general [3]. Emotional
expression has several actions associated with it, such as
face movements and body gestures, changes in voice tone,
physiological changes in the skin resistance and facial flushing,
just to cite a few. Emotional perception is a complex action that
may involve several elements. Limiting the study of emotional
expressions to the observation of the state of facial muscles
[4], emotional perception understanding can be restricted to
the analysis of sequential images or even single images.

Given the universality of these facial expressions, there is
great interest in a computational mechanism to recognize them
automatically.

In this context, techniques for expression recognition are
usually based on assessments of the movements of the facial
muscles [4] and the eyes [5], or on measures to establish
a relation between the shape of parts of the face and the
emotions. This information can be obtained through still
images or through sequences of images that show the emotion
going from neutral to its apex.

A system to classify emotional states from images can be
comprised of a set of algorithms that extract characteristics
(features) from these images and another algorithm that uses
such characteristics to establish a class-label to each image.

Recently, computational intelligence techniques such as
deep neural networks (DNN) [6], in particular convolutional
neural networks (CNNs), have been used to extract features
more succesfully than manually designed ad hoc extractors.

The architecture of CNNs requires a broad set of parameters
that are learned from a large set of previously labeled data,
in this case, a set of previously labeled images. In some
situations, this can be a problem, since it may be difficult to
find public datasets with a huge amount of images. A strategy
to get around this limitation is the artificial enlargement of the
database through label-preserving modifications in the data.
This process is commonly known as data augmentation. In
this work, we use a previously trained CNN [7] to extract
the images descriptors. Therefore, data augmentation was not
necessary. The descriptors generated by the CNN are then used
as input to a support vector machine (SVM) which classifies
the emotional states in images.

In the following sections we present a brief review of the
related work, the architecture of the proposed classification
system and the achieved results. Finally, results are discussed
and future work suggestions are presented.

II. RELATED STUDIES

A wide range of approaches to preprocessing, feature ex-
traction, and classification is available in the literature on
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emotion detection based on facial expression. Some of these
approaches using the Expanded Cohn-Kanade database (CK+)
[8] are briefly described below.

In [9], for example, among various techniques, photometric
standardization (normalization based on homomorphic filter-
ing) and histogram manipulation to the normal distribution
are found to achieve the best classification results when used
as preprocessing for the purpose of removing the variance of
illumination; the face features are extracted by the convolution
of the preprocessed images with 40 Gabor masks. A PCA
Kernel is then applied to the features which are then sent to
a neural network, consisting of an input layer and two hidden
layers trained with the layer-wise greedy strategy. Finally, a
softmax classifier is applied. This work made use of images
of the six classes of basic expressions from the CK+ database
(“Surprise”, “Fear”, “Aversion”, “Anger”, “Happiness” and
“Sadness”), achieving an average accuracy of 96.8%. For the
subset of expressions “Aversion”, “Surprise” and “Happiness”
the accuracy reached 100%.

The approach in [10] aims to identify the same six basic
expressions and a seventh one, “Contempt”. This method
draws discriminative features from still images combining
holistic features and features based on local distances to
the characterization of facial expressions. The distance-based
features are subsequently quantized to form intermediate-level
features using bag of words. The classifier used is the SVM.
The average accuracy was 87.7%. For “Aversion”, “Surprise”
and “Happiness” the accuracies reached 91.53%, 96.39% and
95.65%, respectively.

In [11], Zhong et al. explore common information and
specific information found in different expressions inspired
by the observation that only a few parts of the face are
active in the expression, such as regions around the eyes
and mouth. The authors make use of a MTSL (Multitask
Sparse Learning) framework, comprising a first stage in which
expression recognition tasks are combined with common local
patches. In a first step the dominant patches are found to
each expression and in a second step are associated with two
tasks, recognition of facial expression and verification of the
face, in order to learn specific facial patches for individual
expression. The best results for the CK+ database show an
average accuracy of 91.53%, and for the classes “Aversion”,
“Surprise” and “Happiness” reached accuracies of 94.11%,
98.70% and 96.35%, respectively.

The authors in [12] designed a dedicated CNN to classify
the six emotion expression in CK+. For image preprocessing,
an eye locator algorithm is used to center the images and
crop them in order to remove the background. Images are
rotated so that the eye line is horizontal (spatial normalization).
To train the dedicated CNN, it was necessary to expand the
original database (data augmentation) by generating variations
of every training image by rotating the original image. These
images are submitted to intensity normalization and used for
the training and evaluation of the network. The classification
is made by layers of fully connected neurons. The average
accuracy obtained for the best training was 93.74%, where the

“Aversion” class achieved an accuracy of 96.55%, “Happiness”
98.06% and “Fear” 97.38%.

III. ARCHITECTURE OF THE PROPOSED SYSTEM

The proposed system aims to detect the emotional state of
subjects from photos in which they express these emotions.
We restrict our classification task to three emotional classes:
“Aversion”, “Happiness” and “Fear”. According to [4], these
three emotions in addition to “Sadness” are the classes that
can be distinguished when the unique available information is
the still image.

A. Image Data Set

According to the classical model of Ekman [2], facial
expressions may represent six different emotions: (1) “Hap-
piness” (2) “Sadness” (3) “Fear” (4) “Surprise” (5) “Anger”
and (6) “Aversion”. However, recent studies by R. Jack et al.
[4] claim that the distinction of emotions based exclusively
on facial still images is feasible only on the following four
classes: (1) “Happiness” (2) “Sadness” (3) “Fear” and/or
“Surprise” and (4) “Anger” and/or “Aversion”. R. Jack et al.
[4] consider that the distinction between “Fear” and “Sur-
prise” and between “Anger” and “Aversion” requires additional
contextual information not present in the still images. In this
context, the emotional classes considered in the present work
are (a) “Aversion” (b) “Happiness” and (c) “Fear”.

The images used in this work were extracted from the Ex-
panded Cohn-Kanade dataset (CK+) [8]. This dataset consists
of 593 sets of image sequences taken from 123 subjects while
they express different emotions. Each sequence of images
starts from a neutral or approximately neutral expression,
continuing until the full expression of emotion is elicited. The
images are in grayscale.

The CK+ dataset has a different number of images taken for
each subject in each emotional class, and a different number
of subjects for each class. For this reason, this work makes
use of the last three images of an emotion expression sequence
for each subject in each class, when the expression shape is
already established. Subjects with less than three images for
a given emotional expression were discarded.

The class “Aversion” of the CK+ database is the one that has
the least number of subjects with at least three images. It was
found that this class is limited to 51 subjects. For a uniform
representation of the classes, “Happiness” and “Fear”, we also
limited the number of subjects to 51 in these classes. Thus,
each of the classes were represented by three images of 51
subjects (the total number of images per class is 51 subjects
× 3 images = 153 images, and the total number of images is
153 images × 3 classes = 459).

From each class composed of three images of 51 subjects,
three training and three test subsets were created, the Data
Groups 1 to 3 (Fig. 1). Each of these subsets have images
from 36 of the 51 subjects (70.6% of the subjects) separated
for training images and the remaining 15 subjects (29.4%)
are separated for testing. There are no repetitions of subjects
between the three subsets of test and training in the same class,
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TABLE I
TRAINING AND TEST DATA SET SUMMARY (SECTION III-A).

Subjects per class 51

Images per subject 3

Total of images per class 153

Classes “Aversion”, “Happiness” and “Fear”

Training 36 subjects per class (108 images)

Test 15 subjects per class (45 images)

and the samples were selected randomly. Table I summarizes
the organization of the training set and test set. Fig. 1 shows
how the original data set of each class was decomposed into
three subsets and Fig. 2 shows examples of training and test
images for each class.

Fig. 1. Training and evaluation dataset organization for each class. Each
class contains data from 51 subjects (153 images). The original set is split
into three new subsets, Data Groups 1 to 3. These three Data Groups are used
in three distinct processes of training and evaluation of the classifier system,
as explained in detail in Section III-A. There is no subject overlap in test data
among the groups.

Fig. 2. Examples of the three classes of images: (a) “Aversion” (b) “Happi-
ness” and (c) “Fear”. These are 176 × 156 pixels cropped images from the
Extended Cohn-Kanade database (CK+) [8].

B. Classification System
Conventionally, classification systems rely on ad hoc repre-

sentative characteristics extracted from the input data. These
characteristics are used as inputs to a classification mechanism
that relates a given input image to one of the available classes
[13].

In this work, the system inputs are images described in
Section III-A. The characteristics extracted from these images
are obtained by a deep neural network [6], specifically a
convolutional neural network previously trained and publicly
available, known as Alexnet [7]. The classifier is an linear
kernel SVM with an one-versus-one coding design [14]. Since
the CNN is pretrained, only the SVM requires training. The
training process is carried out from still images of subjects
displaying emotions as described in Section III-A. The overall
structure of the proposed system is shown in Fig. 3.

Fig. 3. Architecture of the system. (a) Input: greyscale image with width of
156 pixels and height of 176 pixels derived from the Extended Cohn Kanade
dataset [8]. (b) Input image is resized to 227× 227 pixels and replicated in
two additional dimensions (composing substitute layers for the three layers R,
G and B required by the Alexnet [7]). (c) Convolutional layers of the Alexnet
deep neural network. (d) SVM classifier inputs are the features generated
by the Alexnet. (e) Facial expressions classes: “Aversion”, “Happiness” and
“Fear”.

Input images to the proposed architecture consist of
grayscale cropped images with width of 156 pixels and height
of 176 pixels taken from the CK+ database, which contains
faces expressing the emotions “Aversion”, “Happiness” and
“Fear”. Cropping the images is necessary to limit them to the
region around the eyes, mouth and nose of the subject (Fig. 2).
An automatic cropping algorithm based on Haar cascade face
detection [15] was developed in order to facilitate this task.
This algorithm determines the region of interest (ROI) using
Haar cascade face detection, it finds the central point and crops
the ROI (157×176 pixels) from the image. The only additional
preprocessing applied to the images is the intensity mean pixel
to pixel subtraction. The features extracted from these images
by the CNN are used to train and test the SVM classifier,
according to the description in Section III-A.

Input images must be resized to the required input dimen-
sions of Alexnet. The images are resized to 227× 227 pixels
using bicubic interpolation. Alexnet requires three channel im-
ages at the input (RGB format). Since the original CK+ images
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are grayscale, a three channel representation is obtained by
simply replicating the image into the other two channels.

Images are then processed by the Alexnet deep neural
network [7], which is composed of five layers of convolutional
neural filters [6] structured as a hierarchical set of image
feature filters. Beyond the convolutional layers, the original
architecture has three layers of fully connected (FC) neurons,
which perform the classification. Associated with the last layer
there is a softmax structure. In the architecture presented in
this work, the five convolutional layers extract characteristics
from input images and the outputs of the last convolutional
layer Conv5 are used as inputs for an SVM classifier [16],
[17]. The other layers of Alexnet network (FCs and softmax
layers) are not used. Table II presents a summarized version
of Alexnet.

The supervised learning module of the proposed system
corresponds to an SVM classifier [13]. Its inputs are the
characteristics obtained from the outputs of the layer Conv5
of Alexnet. The specific architecture uses binary learners
and one-versus-one coding design [18]. The output classes
generated by the SVM correspond to the three the emotions
expressed in the images: “Aversion”, “Happiness”, and “Fear”.
That is, the set of emotions that we are interested in detecting
from the still images.

IV. RESULTS

Since Alexnet contains a pretrained CNN, just the SVM
module of the proposed system required training. The training
trial (training-test cycle) was repeated ten times for each
subset of images (Data Groups 1, 2 and 3 in Fig. 1), and
the best performance among these ten trials is presented in
the confusion matrices in Tables III, IV and V, for each Data
Group of the three classes.

Table VI summarizes the accuracy obtained for each Data
Group of the three classes. Table VII presents the global
performance obtained by the proposed system. It is possible
to note that the mean accuracy was 98.52%.

V. CONCLUSION

This work presented and evaluated a classifier for three
emotional states expressed by subjects in still images. The
adopted classification architecture consists of a CNN and an
SVM classifier. The purpose of the CNN is to extract features
of the input images. A pretrained Alexnet CNN was used,
which allowed the use of a small dataset to train the SVM
classifier only.

To the best of our knowledge, the application of a pretrained
CNN for emotional state classification with CK+ has not
been explored in previous works. Furthermore, a relevant
contribution of the proposed architecture concerns the image
preprocessing stage. While other architectures rely on several
stages of preprocessing in order to achieve expressive results,
the one proposed here comprises just an automatic cropping
and an intensity mean pixel to pixel subtraction.

The results achieved in this work indicate that the proposed
architecture is promising for the recognition of the emotional

TABLE II
SUMMARY OF THE ALEXNET DEEP NEURAL NETWORK ARCHITECTURE

[7].

Layer name Structure
Input image RGB, 227× 227 pixels

Conv1 Convolutional layer: 96 filters of
characteristics with receptive field of 11× 11× 3

Relu1 ReLU

Norm1 Cross channel normalization with
5 channels per element

Pool1 Max Pooling with respective field of
3× 3, stride 1× 1 and padding 0× 0

Conv2 Convolutional layer: 256 filters of
characteristics with receptive field of 5× 5× 48

Relu2 ReLU

Norm2 Cross channel normalization with
5 channels per element

Pool2 Max Pooling with respective field of
3× 3, stride 1× 1 and padding 0× 0

Conv3 Convolutional layer: 384 filters of
characteristics with receptive field of 3× 3× 256

Relu3 ReLU

Conv4 Convolutional layer: 384 filters of
characteristics with receptive field of 3× 3× 192

Relu4 ReLU

Conv5 Convolutional layer: 256 filters of
characteristics with receptive field of 3× 3× 192

Relu5 ReLU

Pool5 Max Pooling with respective field of
3× 3, stride 1× 1 and padding 0× 0

FC6 Layer with 4096 fully
connected neurons

FC7 Layer with 4096 fully
connected neurons

FC8 Layer with 1000 fully
connected neurons

Prob Softmax

TABLE III
CONFUSION MATRIX - DATA GROUP 1. BEST RESULTS IN TEN

TRAINNING TRIALS. AVERAGE ACCURACY: 100.00%.

Prediction [%]
Aversion Happiness Fear

Actual Class Aversion 100.00 0.00 0.00

Happiness 0.0 100.00 0.00

Fear 0.0 0.0 100.00

states. They also provide some insights into directions for
future studies. Some topics that could be further explored are
fine-tuning the CNN using data augmentation, using contextual
information in order to obtain a classifier for the six emotions,
and incorporating strategies that take into account the fact that
regions of a face contain different amounts of information
required to classify the emotional states [19].
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TABLE IV
CONFUSION MATRIX - DATA GROUP 2. BEST RESULTS IN TEN

TRAINNING TRIALS. AVERAGE ACCURACY: 100.00%.

Prediction [%]
Aversion Happiness Fear

Actual Class Aversion 100.00 0.00 0.00

Happiness 0.0 100.00 0.00

Fear 0.0 0.0 100.00

TABLE V
CONFUSION MATRIX - DATA GROUP 3. BEST RESULTS IN TEN

TRAINNING TRIALS. AVERAGE ACCURACY: 95.56%.

Prediction [%]
Aversion Happiness Fear

Actual Class Aversion 100.00 0.0 0.00

Happiness 13.33 86.67 0.00

Fear 0.0 0.0 100.00

TABLE VI
AVERAGE ACCURACY [%] PER CLASS AND DATA GROUP.

Data Group Aversion Happiness Fear
1 100.00 100.00 100.00

2 100.00 100.00 100.00

3 100.00 100.00 86.67

Average Accuracy [%] 100.00 100.00 95.56

TABLE VII
GLOBAL PERFORMANCE.

Data Group Average Accuracy [%]
1 100.00

2 100.00

3 95.56

Average Accuracy [%] 98.52
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Abstract—Acute Lymphoid Leukemia (ALL) affects the leu-
cocytes, which are white blood cells in lymph nodes and in the
bloodstream. The ALL is characterized by the production of
immature malignant cells in the bone marrow. Diagnosis is made
through laboratory analysis and requires human inspection. The
objective of this study is to establish a method for automatic
classification of lymphocytes from microscopy images. Images
were obtained from ALL-IDB database and are classified as
normal and abnormal ones. The proposed method is based on
the analysis of the morphological properties of the leukocytes
and aims to contribute to research related to early diagnosis
process of this cancer. Four supervised classifiers were compared:
Decision Tree, Naive Bayes, K-NN and SVM. The classification
performance was evaluated with k-fold cross-validation. The
main contribution of this work is to evaluate the performance of
different classifiers. The proposed method accuracy obtained of
85%.

Keywords-Leukocytes, Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL),
Classification, Decision Tree, Bayes, KNN, SVM.

I. INTRODUÇÃO

A Leucemia Linfoide Aguda (LLA) é um tipo de câncer
de sangue caracterizado pela produção excessiva e contı́nua
multiplicação de leucócitos imaturos na medula óssea. Esse
tipo de leucemia afeta principalmente crianças, jovens e adul-
tos maiores de 50 anos. A necessidade de detecção precoce de
câncer tem levado vários centros de pesquisas ao desenvolvi-
mento de técnicas de diagnóstico auxiliadas por computador.
Destaca-se a avaliação precoce de câncer de sangue, pois esse
é um tipo de câncer que quando diagnosticado na fase inicial
apresenta grandes chances de cura [1].

A Fig. 1 apresenta uma imagem de microscopia com um
tipo comum de leucócito denominado linfócito. Na linha
superior são mostrados três linfócitos normais e na inferior
três linfócitos imaturos. Nota-se que, em comparação com os
linfócitos normais, os linfócitos imaturos apresentam maior
quantidade de citoplasma e o núcleo menos condensado.

A observação de imagens de microscopia sanguı́nea é um
dos procedimentos disponı́veis para avaliar a presença de
leucemia aguda. Atualmente, a análise laboratorial de sangue
é a técnica mais usada para detectar leucemia e consiste
na contagem de células sanguı́neas. No entanto, por exigir
inspeção humana, apresenta limitações na visualização de

detalhes que são de interesse clı́nico e essa tarefa é tediosa
e sujeita a erros [2].

Diante disso, a automatização desse processo é oportuna
e pode acontecer por meio de técnicas de visão computa-
cional, podendo propiciar maior confiabilidade nos resultados
e permitir que se façam estimativas aplicáveis no processo
investigativo da doença. É importante ressaltar que a análise
morfológica exige apenas imagens, possuem baixo custo e é
adequada para diagnóstico remoto [3] [4].

O objetivo deste trabalho é desenvolver e avaliar um
método que combina técnicas de visão computacional para
apoiar o processo de avaliação da proliferação de mitoses
em amostras de células sanguı́neas. O método possibilita
identificar linfócitos normais e anormais por meio da análise
das imagens. A detecção precoce de anomalias permite aos
especialistas realizarem prognósticos sobre a saúde dos pa-
cientes. Também proporciona uma prevenção contra o câncer,
já que este tem um processo de mitose que ocorre de forma de-
scontrolada, gerando agrupamentos de células problemáticas.
A abordagem proposta consiste em utilizar métodos simples
de segmentação de imagens e testar quatro classificadores
supervisionados clássicos e, dessa forma, alcançar uma boa
classificação.

Fig. 1. Imagens de microscopia sanguı́nea com leucócitos do tipo linfócito
marcados com corante. Na linha superior: linfócitos normais. Na linha inferior:
linfócito imaturos. Imagens disponı́veis na base de dados ALL-IDB [4].
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Este trabalho está organizado da seguinte forma: as Seções
II e III apresentam conceitos necessários para o desenvolvi-
mento do trabalho; a Seção IV traz trabalhos relacionados ao
tema; a Seção V descreve o material e os métodos utilizados
para o desenvolvimento do trabalho e a Seção VI apresenta os
resultados e discussões. Por fim, na Seção VII é apresentada
a conclusão e trabalhos futuros.

II. VISÃO COMPUTACIONAL

A visão computacional lida com o estudo e desenvolvimento
de técnicas e algoritmos que possibilitam extrair dados e
informações a partir de imagens digitais. Pode-se dizer que na
visão computacional as entradas dos sistemas são imagens e
as saı́das são conjuntos de valores numéricos que demonstram
alguma informação sobre a imagem de entrada [5].

Para obter as informações sobre a imagem realizam-se
diversos procedimentos, dentre eles: 1) pré-processamento:
aplicado a fim de reduzir ruı́dos e corrigir imperfeições
decorrentes da aquisição das imagens; 2) processamento:
consiste em utilizar técnicas de segmentação, operações de
morfologia matemática e extração de caracterı́sticas; 3) pós-
processamento: responsável por classificar os objetos resul-
tantes, obtidos na etapa anterior.

Os métodos de visão computacional usados para o desen-
volvimento do presente trabalho são detalhados na Seção V.

III. PROGNÓSTICOS NA PREVENÇÃO DE CÂNCER

A combinação de biomedicina e visão computacional per-
mite o desenvolvimento de novas abordagens e revisão de anti-
gos métodos de diagnóstico. Um exemplo dessa combinação
é o desenvolvimento de métodos para auxiliar na prevenção
do câncer.

Um dos métodos de prognóstico mais importantes é o
MAI (Mitotic Activity Index), que consiste, basicamente, na
contagem das mitoses em uma amostra celular do paciente
[6]. Entretanto, esse método não é muito popular, pois uma
contagem precisa das mitoses exige um longo tempo de
trabalho de um especialista. É um método subjetivo, já que
a mesma amostra pode ser avaliada de maneira diferente,
dependendo do ponto de vista de cada avaliador.

A utilização de imagens de microscopia em conjunto com
técnicas de visão computacional tem desempenhado um papel
essencial para a análise e interpretação de dados biomédicos,
incluindo a possibilidade de uma série de diagnósticos clı́nicos
[7].

IV. TRABALHOS RELACIONADOS

Putzu et al. [8], em seu trabalho, consideraram apenas 33
imagens completas da base de dados ALL IDB e isolaram cada
leucócito presente nas imagens e, em seguida, separaram o
núcleo e o citoplasma. Condições de iluminação foram levadas
em consideração e descritores morfológicos e regionais foram
testados. Ao todo, 131 caracterı́sticas foram extraı́das dos
leucócitos. Diferentemente, o presente trabalho considera 260
imagens da base de dados ALL IDB destinada para testar o

desempenho de sistemas de classificação e utiliza um conjunto
bem menor de descritores morfológicos.

Ghosh et al. [9] desenvolveram um método para caracterizar
morfologicamente cinco tipos de leucócitos, incluindo os de
tipo linfócito. Testou-se apenas o classificador Naı̈ve Bayes,
alcançando uma acurácia de 83.2%. O presente trabalho testou
tipos diferentes de classificadores e alcançou uma taxa de
acurácia superior.

O trabalho proposto por Osowski et al. [10] utilizou
Máquinas de Vetor e Suporte (Support Vector Machines
- SVM) e algoritmos genéticos para realizar o reconheci-
mento de leucócitos em amostras de imagens de microscopia.
Os leucócitos foram classificados em 5 classes diferentes.
Considerou-se um conjunto de imagens formado inicialmente
por 164 caracterı́sticas, que foi reduzido posteriormente para
30 ao testar o classificador SVM. O método obteve uma
acurácia de 75%. O presente trabalho demonstra que é possı́vel
alcançar valores de acurácia mais elevados do que os obtidos
no trabalho referenciado, utilizando um conjunto formado por
apenas 7 caracterı́sticas morfológicas.

Scotti [11] desenvolveu um método para classificação au-
tomática de imagens de microscopia sanguı́nea por meio
da eficácia da detecção automática da morfologia celular
para classificar diferentes tipos de leucemia. Os experimen-
tos foram realizadas em 150 imagens e com um conjunto
de 23 caracterı́sticas, concluiu-se que a identificação dos
linfócitos imaturos, usando caracterı́sticas morfológicas, é bas-
tante viável. O presente trabalho diferencia-se do referenciado
ao utilizar algoritmos mais simples e computacionalmente
eficientes para obter resultados satisfatórios.

V. MATERIAL E MÉTODOS

Todos os métodos foram implementados utilizando a lin-
guagem Python [12], escolhida por ser uma linguagem
de código aberto, moderna, interpretada, com conceitos de
orientação a objetos. Conta com diversos módulos cientı́ficos,
incluindo manipulação de arranjos numéricos, processamento
de imagens, aprendizagem de máquina e visão computacional
[13].

O método proposto é sumarizado na Fig. 2 e consiste
nas seguintes etapas: 1) Pré-processamento das imagens; 2)
Segmentação e Extração de Caracterı́sticas; 3) Classificação
supervisionada dos linfócitos em normais e anormais.

Fig. 2. Sumarização do método proposto.
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A. Conjunto de Imagens

As imagens utilizadas neste trabalho foram obtidas da base
de dados ALL-IDB1. O conjunto de dados é composto por 260
imagens, cada imagem possui 257 x 257 pixels e mostram
uma única célula em destaque. Foi projetado para testar o
desempenho de sistemas de classificação, sendo que 50% das
imagens são linfócitos imaturos [4].

B. Pré-processamento

As imagens obtidas da base de dados ALL-IDB estão,
originalmente, no formato RGB (Red, Green, Blue) e foram
transformadas para HSV (Hue, Saturation, Value) que permite
separar os componentes de matriz, saturação e valor de in-
tensidade de uma imagem [14] [15]. Aplicou-se também o
filtro da mediana a fim de diminuir os ruı́dos decorrentes da
etapa de aquisição [14], os resultados do pré-processamento
são apresentados na Fig. 3 (A) e (B).

C. Segmentação e Extração de Caracterı́sticas

Após o pré-processamento, realizou-se a segmentação do
canal V, escolhido por apresentar maior diferenciação en-
tre célula e fundo da imagem. A segmentação utilizou
limiarização global pelo método de Otsu [16]. O algoritmo de
Otsu define um limiar no histograma da imagem para separar
os objetos do fundo da imagem. O limiar de Otsu é ótimo no
sentido de minimizar a variância intra-classes [14].

Operações de morfologia matemática são aplicadas sobre as
imagens binarizadas com o objetivo de corrigir imperfeições
na formas dos objetos segmentados [17] [18]. A operação de
dilatação morfológica é aplicada com o objetivo de aumentar
o tamanho do linfócito em relação ao fundo e, dessa forma,
melhorar a ligação de pontos separados da membrana celular
[18]. Aplicou-se também a operação de preenchimento de bu-
racos, baseado em reconstrução morfológica [18], que possam,
eventualmente, surgir durante a limiarização. Por fim, realiza-
se a seleção do maior objeto presente na imagem. O resultado
é a imagem segmentada, conforme ilustra a Fig. 3 (C).

Fig. 3. Segmentação do linfócito para extração de caracterı́sticas. (A) Imagem
Original. (B) Conversão para HSV e pré-processamento. (C) Resultado da
segmentação sobre o canal V, após a aplicação de operações morfológicas e
seleção do maior objeto na imagem.

A extração de caracterı́sticas consiste em obter informações
quantitativas relevantes para que seja possı́vel realizar a
classificação de linfócitos. É um passo importante no processo
de classificação [7].

1http://homes.di.unimi.it/scotti/all/

Neste trabalho, considerou-se sete descritores morfológicos:
solidez, diâmetro equivalente, extensão, excentricidade, circu-
laridade, área e intensidade média [19]. Foram escolhidas car-
acterı́sticas morfológicas que podem ser obtidas por algoritmos
relativamente simples e com baixo custo computacional. Todos
os descritores foram normalizados utilizando a transformada
normal de caracterı́sticas [19]. Construiu-se uma matriz de
caracterı́sticas considerando todas as 130 imagens de linfócitos
saudáveis e 130 imagens de linfócitos imaturos. Todos os
linfócitos estão devidamente rotulados, de acordo com a
classificação prévia disponı́vel na base de dados ALL-IDB.

D. Classificação

Após a extração de caracterı́sticas realiza-se a classificação
dos objetos segmentados, que consiste basicamente em utilizar
as caracterı́sticas extraı́das dos objetos para atribuir um rótulo
à cada objeto de acordo com um processo de treinamento,
realizado previamente com subconjunto de dados corretamente
rotulado [20]. Dessa forma, o conjunto de caracterı́sticas
selecionado a partir dos linfócitos, são utilizados para reunir,
em uma mesma classe, objetos que compartilham carac-
terı́sticas semelhantes e objetos com caracterı́sticas diferentes
são atribuı́dos a classes distintas, gerando assim um particiona-
mento do espaço de caracterı́sticas [19].

Neste trabalho, considerou-se quatro classificadores super-
visionados: Árvore de Decisão, Naı̈ve Bayes, K-Vizinhos mais
Próximos (K-NN) e Máquinas de Vetor e Suporte (SVM), os
quais são brevemente apresentados a seguir.

• Árvore de Decisão: usa uma forma natural e intuitiva
para classificar um padrão por meio de uma sequência
de perguntas, em que a próxima pergunta depende da
questão atual. É uma técnica amplamente utilizada,
principalmente, pelo fato de que o conhecimento
adquirido é representado por meio de regras [21] [22].
No presente trabalho a Árvore de Decisão foi construı́da
com uma versão otimizada do algoritmo CART [23],
porque gera árvores binárias e produz maior ganho de
informação em cada nó.

• Naı̈ve Bayes: classificador estatı́stico baseado no teorema
de Bayes, assume caracterı́sticas condicionalmente
independentes e reporta um bom desempenho em
diversas situações [21].

• K-NN: tem como ideia principal estimar a classe de uma
instância não classificada com base na classificação das k
amostras mais próximas. A distância entre as instâncias
é calculada com base na métrica Euclidiana e o valor
de k deve ser ı́mpar, a fim de evitar possı́veis empates
na classificação [21] [19]. Neste trabalho considerou-se
k=5, definido empiricamente.

• SVM: apresenta boa capacidade de generalização, o que
evita situações em que o preditor é super especializado
em um conjunto de treinamento. Essencialmente é uma
abordagem geométrica, em que diferentes classes são
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separadas por hiperplanos e maximiza a distância entre
os pontos por meio de margens [21].

Para a validação da classificação utilizou-se validação
cruzada usando o método k-fold com k=10. A validação
cruzada foi repetida 10 vezes com o conjunto de dados em-
baralhado aleatoriamente e, posteriormente, obteve-se a média
dos ı́ndices [21]. Foram computados os ı́ndices de precisão,
recall, f1-score e acurácia. Todos os ı́ndices são baseados
no número de verdadeiros positivos (VP), verdadeiros neg-
ativos (VN), falsos positivos (FP) e falsos negativos (FN)
da classificação, sendo calculados por meio de matriz de
confusão.

VI. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os experimentos foram realizados com 260 imagens indi-
viduais, divididas em 2 classes: linfócitos normais (130) e
linfócitos anormais (130), sendo cada linfócito devidamente
rotulado. A segmentação gera uma imagem binária com apenas
uma região ligada, que contém a forma do linfócito. Posterior-
mente, o conjunto de caracterı́sticas é calculado sobre a região
conectada de cada imagem e os valores são armazenados em
uma matriz em que as linhas são os linfócitos e as colunas
são as caracterı́sticas. Os rótulos de linfócitos de cada classe
são armazenados em um vetor de alvos.

A Tabela I apresenta os ı́ndices de validação obtidos por
cada classificador, em que é possı́vel notar que os classifi-
cadores K-NN e SVM se destacaram em todos os ı́ndices.

TABELA I
ÍNDICES DE VALIDAÇÃO OBTIDOS POR CADA CLASSIFICADOR.

Valores em Porcentagem (%)

Classificador Precisão Recall F1-Score Acurácia

Árvore de Decisão 80.9 80.8 80.1 80.6

Naı̈ve Bayes 75.0 70.1 67.9 70.3

K-NN 84.6 84.5 83.8 85.0

SVM 84.1 84.1 83.5 84.0

A fim de identificar se os classificadores são estatistica-
mente diferentes em termos de acurácia, realizou-se a análise
da variância (ANOVA) com intervalo de confiança de 95%,
seguida do Teste de Tukey que tem como objetivo realizar
a comparação das médias, sendo considerado o teste mais
poderoso para fazer comparações de todos os pares.

Em 4 e 5, há a comparação entre os resultados dos clas-
sificadores. A Tabela II apresenta os p-valores retornados
pelo Teste de Tukey. Todos os p-valores superiores a 0.05
indicam que não existe diferença estatı́stica significante entre
os resultados. Verificou-se que existe equivalência estatı́stica
entre os classificadores SVM e K-NN com p-valor de 0.957.

O método proposto neste trabalho apresenta caracterı́sticas
morfológicas simples de serem implementadas e com baixo
custo computacional, enquanto outros métodos utilizam
técnicas mais complexas e caracterı́sticas difı́ceis de serem

calculadas. Mesmo assim, o método proposto alcançou até
85% de acurácia utilizando o classificador K-NN.

TABELA II
P-VALORES RETORNADOS PELO TESTE DE TUKEY AO COMPARAR PARES

DE CLASSIFICADORES.

Classificadores comparados p-valor

Árvore de Decisão e Naı̈ve Bayes 0.000

Árvore de Decisão e K-NN 0.000

Árvore de Decisão e SVM 0.000

Naı̈ve Bayes e K-NN 0.000

Naı̈ve Bayes e SVM 0.000

SVM e K-NN 0.957

Fig. 4. Comparação entre os classificadores com intervalo de confiança de
95%. Desvios padrões individuais foram utilizados para calcular os intervalos.

Fig. 5. Resultado obtido pelo Teste de Tukey. Se um intervalo não contém
zero, os meios correspondentes são significativamente diferentes.
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VII. CONCLUSÃO

Este trabalho estudou o uso de técnicas de visão computa-
cional para realizar a classificação automática de leucócitos
do tipo linfócito para identificar a presença de Leucemia
Linfoide Aguda a partir de imagens de microscopia de sangue.
O método foi testado em um conjunto de dados formado
por 260 imagens, em que cada imagem contém apenas um
linfócito em evidência e devidamente rotulado. O presente tra-
balho permitiu observar que um procedimento de segmentação
relativamente simples baseado na análise de imagens em
formato HSV e limiarização global de Otsu aplicada no canal
V permitiu isolar o linfócito e executar a etapa de extração
de caracterı́sticas morfológicas simples e fáceis de serem
calculadas.

Realizou-se também uma análise comparativa entre qua-
tro classificadores supervisionados clássicos, sendo que a
diferença entre o desempenho dos classificadores foi verificada
por meio da análise de variância (ANOVA), seguida do Teste de
Tukey. Este trabalho permitiu descobrir que, para o conjunto
de dados adotado, as melhores acurácias são obtidas pelos
classificadores K-NN e SVM, os quais apresentam equivalência
estatı́stica.

A acurácia geral do método proposto para classificar
linfócitos normais e anormais foi de até 85% e alcança
esse resultado utilizando caracterı́sticas morfológicas simples,
enquanto outros métodos incluem medidas com mais comple-
xidade.

Pode-se afirmar que o método proposto para identificação
de Leucemia Linfoide Aguda em imagens de microscopia
apresenta-se como uma técnica rápida e de baixo custo, que
pode contribuir muito com o diagnóstico médico.

Como trabalhos futuros, podem-se considerar: o estudo de
diferentes caracterı́sticas morfológicas, de textura e métodos
de classificação não supervisionada a fim de identificar padrões
nos linfócitos.
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Abstract— Face Recognition (FR) has made significant 

progress in last two decades arriving at high rates of recognition. 

However, in FR systems, in addition to the factors such as pose, 

focus and expression, uncontrolled lighting conditions remains as 

one of the major challenges. Hence, in this work, we tried to 

investigate this issue using the supervised cascade approach that 

combines two different features extraction techniques. In the 

cascade approach, image features are extracted using the Local 

Binary Patterns (LBP) and the Edge Histogram Descriptor 

(EHD). These are applied in face images obtained under two 

different illumination conditions. Aiming to compensate the 

illumination variation, the images are pre-processed using the 

Phase Congruency (PC) and the Histogram Equalization (HE) 

techniques. This approach is evaluated using mainly the local 

features which are extracted from sub-images. The results 

obtained show that the cascade approach can improve effectively 

the recognition rates. The experiment with LBP as a first stage 

produced the best rates of recognition. In addition to this, among 

the results obtained from different combination of techniques, 

the images pre-processed with HE achieved 95.65% of 

recognition.  

Keywords—Face Recognition; Cascade Approach; Illumination 

Variation; Phase Congruency; Edge Histogram Descriptor 

I.  INTRODUCTION  

Facial recognition (FR) still a subject of wide research due 
to persistent challenges that should be overcome for practical 
face recognition systems. FR can be applied in security and, 
surveillance areas, biometric identification, human-computer 
interaction and computer animation. Recognition process can 
be performed through many ways. However, in most cases, the 
basic steps consist in features extraction and comparison of 
images. Although FR has advanced in the recent years, 
challenges that require specific investigation such as facial 
expressions, occlusion, scale and illumination variation are 
difficult to overcome. In real-world applications, the lighting 
conditions cannot be controlled. Additionally the physics of 
illumination setup is difficult to model and recover [1]. Hence, 
it becomes one of the major challenges in the FR process, for 
example, the surveillance cameras that capture images usually 
from a crowed public places, such as an airport or a mall. In 

order to compensate the illumination and to extract the 
adequate features, the images can go through a pre-processing 
step, which may contribute to achieve better results. Many 
researchers have tested different image filters, feature 
extraction and comparison methods trying to compensate this 
influence [1]. Based on this context, we have attempted to 
compensate the variation illumination using images obtained 
under two different lighting conditions. 

Several attempts have been made applying image filters 
and normalization techniques to compensate the illumination. 
Arandjelovic and Cipolla [1] proposed a framework to match 
face sets or video sequences based on a set of simple image 
processing filters, for example, high-pass filter, directional 
derivatives and Laplacian-of-Gaussian filters. Likewise, the 
authors [8] applied homomorphic filter to images in spatial 
domain to reduce the effects of illumination. In addition to this 
work, the authors Fan and Zhang [2] also worked with 
homomorphic filter to compensate illumination variation by 
improving the contrast through Histogram Equalization (HE). 
Though there are many works discussing about the illumination 
variation, we still believe strongly that developing new 
approaches in different directions is effectively a contribution 
to FR research works. 

Under different illumination conditions, image 
normalization becomes a central task in FR. Illumination 
compensation becomes one of the important tasks before 
feature extraction and matching to improve the FR rate. The 
main issue discussed in this work can be approached through 
three steps: pre-processing and normalization, face 
representation and invariant feature extraction. One of the 
image pre-processing and normalization techniques is HE, 
which is stable under different lighting conditions [10]. HE is a 
method used to enhance contrast in images by extending the 
intensity range. It implies in mapping the pixels intensity 
distribution to a wider distribution uniformly [20]. Another 
technique that we have attempted is PC, which provides a 
significant measure of visual features of an image, and it is 
characterized by its invariance to brightness and contrast [9]. 
Hence, it provides an absolute measure of the significance of 
feature points [11].  Within the scope of cascade approach, the 
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way the both techniques, HE and PC, are tested is also a 
contribution of the present work.  

To construct robust FR algorithms, in addition to 
compensation of illumination, extraction of invariant features 
through different face representation methods becomes one of 
the main tasks. In this context, LBP and EHD are selected to 
extract the features from pre-processed face images. LBP is a 
texture operator that labels the pixels of an image by 
thresholding the neighborhood of each pixel and considers the 
result as a binary number. Its robustness to gray-scale changes 
makes LBP an operator that compensates some of illumination 
variation [3]. On the other side, EHD is a descriptor that 
characterizes image texture. It is useful even when the 
underlying region is not homogeneous in texture properties 
[21]. Additionally it reduces the dimensionality of the features 
representation. 

One of the main contributions of this work is the cascade 
approach to conduct the FR process. It consists of two stages 
and in each stage, one of the following methods will be used: 
Local Binary Patterns (LBP) and Edge Histogram Descriptor 
(EHD). According the literature survey, we can realize that no 
individual method can obtain high rate of recognition for all 
types of face images. In other words, construction of robust FR 
approaches becomes difficult using a single method. In this 
sense, one alternative way is to develop FR using different 
feature extraction methods, which may have capacity to extract 
different features from images obtained under varying 
conditions. The cascade approach was initially discussed in the 
classical work developed by Viola and Jones [12] through a 
machine learning approach for visual object detection. In this 
work they applied a method by combining increasingly more 
complex classifiers in a cascade. The same author also 
published another paper [13] using the same technique for real-
time applications. More recently, Li and colleagues [7] 
proposed in their work a cascade architecture built on 
conventional neural networks with powerful discriminative 
capability for face detection. Likewise, Zhang and Guo [19] 
presented another work using the cascade approach for both 
still and video-based face detection. 

 In the pre-processing step, in addition to RGB images, 
other two classes of images will be created by applying the PC 
and the HE independently, before the feature extraction stage 
of cascade approach. Though the techniques used in this work 
are already explored in different applications, to the best of our 
knowledge, no similar work can be found in the literature.  

In many applications involving images or videos, the region 
of image from where the features are extracted becomes 
important. Generally extracted features can be treated as global 
or local. Global features describe the image as a whole 
meanwhile local features represent a small part of the image. 
Likewise, global features have the potential of generalizing an 
entire image, which may provide some guidelines for class 
discrimination purposes [14]. Similarly, local features can 
somehow improve the robustness of recognition systems. For 
example, the authors [22] combines the traits of global features 
in first stage and the local features in second stage to construct 
a robust FR system. In EHD, the technique itself extracts 

features in different forms [21]. In the case of LBP, it is 
common extracting features globally.  

This paper is organized as follows: in Section II we explain 
how LBP works and how it has been used in FR process. 
Likewise, in Section III, EHD is addressed. In the subsequent 
Sections IV and V, we discuss about PC and HE respectively. 
The methodology for recognition process applied in this work 
is exposed in Section VI. The conclusions and future works are 
discussed in Section VII. 

II. LOCAL BINARY PATTERNS 

LBP is a descriptor that reduces efficiently local structures 
in images. In last years, it has been used in several fields of 
study like image processing and computer vision. In recent 
years, it has been exploited in many applications, for example, 
face image analysis. It is worth pointing out that the LBP is 
tolerance regarding monotonic illumination changes and simple 
to compute [3]. In fact, the LBP original operator label the 
pixels of an image with decimal numbers called LBP codes. To 
do this, each pixel is compared with its eight neighbors in a 
neighborhood 3x3 subtracting by the value of center pixel. The 
negative results are replaced with 0 and positive results, with 1.  
The labeling is done by concatenating the binary digits 
clockwise, starting from the upper left pixel. This process is 
shown in “Fig. 1” [21]. 

 

 

Fig. 1. Basic LBP operator process. 

 

LBP features are based on the texture of an image. 
Approaches of face analysis based on LBP has been widely 
studied and become one of most popular applications in recent 
years. Following the basic and original procedure, several other 
variations of LBP has been created to improve the performance 
in different applications. Among these works, we can mention 
a LBP variation called multi-resolution uniform local Gabor 
binary patterns (MULGBP) [8] with homomorphic filtering in 
spatial domain for histogram extraction. These histograms are 
combined in order to obtain the average and then to be 
compared with a database of histograms. The results show that 
the approach applied to FR is robust in images with 
illumination variation. Yang and Chen [4] proposed another 
work that used LBP operator. To improve the performance of 
FR, they proposed a framework that is focused on two aspects: 
image pre-processing and sub-space representation. In pre-
processing step the goal was to eliminate the effects of 
illumination. Hence they proposed a novel method based on 
invariant rotation LBP and gradient direction. The experiments 
show that the results are equal to state-of-art methodologies. 
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III. EDGE HISTOGRAM DESCRIPTOR 

Edge Histogram Descriptor (EHD) technique captures the 
spatial distribution of the edges in images [21]. This provides a 
set of standard tools that describes an image. Edge histograms 
for an image are constructed by combining sub-images into 
three different types of histograms: Local (L-EHD), Semi-
Global (SG-EHD) and Global (G-EHD) edge histograms. It 
consists in dividing an image in 4x4 sub-images, as shown in 
“Fig. 2”, and for each sub-image, EHD is extracted. More 
generally, according to the MPEG-7 Color and Texture Core 
Experiments [21], the L-EHD represents the spatial distribution 
of different types of edges. The other two descriptors, G-EHD 
and SG-EHD are just obtained combining of histogram of local 
structures [17]. 

In MPEG-7 standard, edges are grouped into five categories 
vertical, horizontal, 45 diagonal, 135 diagonal and non-
directional edge, as shown in “Fig. 3”. To extract these five 
edges, each sub-image is further divided into non-overlapping 
square blocks of 2 x 2 pixels. In each of these blocks, five 
edge-oriented detectors (filters) are applied to compute the 
edge strength, as shown in “Fig. 4”. Thus, the edge strength of 

each image block is calculated to determine the type of edge.  
In other words, the image is divided into image-blocks from 
which mean values are obtained by convolving with five filter 
coefficients to obtain edge magnitudes. If the maximum value 
for edge magnitudes is greater than a threshold value, it is 
assigned an edge type. 

 

Fig. 2. 4x4 sub-images for EHD local features extraction. 

 

 

Fig. 3. (a) vertical (b) horizontal (c) 45-diagonal (d) 135-diagonal (e) non-

directional edge. 
 

 
Fig. 4. Five filters for edge detection, (a) vertical, (b) horizontal, (c) 45-
diagonal, (d) 135-diagonal and (e) non-directional edge. 

 

The G-EHD represents the edge distribution for whole 
image space which is obtained by combining edge descriptors 
of all sub-images. For SG-EHD, four connected sub-images are 
grouped as shown in “Fig. 5”. Consequently, 13 different 
clusters can be obtained and for each one, five different edge 
distribution will be formed.  

 

 

Fig. 5. Semi-Global (SG-EHD) sub-images. 

 

The extraction of facial features using EHD is effectively 
applied in many works. For example, in FR process proposed 
by [17], PCA (Principal Component Analysis) feature 
extraction method based on a semi-supervised technique using 
EHD was discussed. In this work, the authors mentioned that 
EHD are not only useful in FR but also reduces considerably 
the dimensionality of the features of the image and 
computational complexity. On the other side, the authors [18] 
proposed another work using EHD. They performed eye 
detection in facial images compensating illumination effects 
and obtained results with high accuracy and low computational 
complexity. 

IV. PHASE CONGRUENCY 

Phase Congruency (PC) technique provides a significant 
measure of visual features of an image. It is performed based 
on [9] Local Energy Model. In papers related to FR, PC is not 
common, although this technique is characterized by its 
invariant capacity to brightness and contrast. The Local Energy 
Model is based on the concept that the salient image features 
are represented by points in an image whose fourier 
components are maximally in phase. The article written by [15] 
proposes a strategy of feature selection with PC to enhance 
recognition rate in facial images affected by illumination, 
partial occlusion and expressions variation. To construct a 
robust FR invariant to illumination, the classification technique 
is carried out on the phase congruency maps of face images. 
The results present a significant increase in algorithm 
classification performance. PC technique was also used by [5]. 
The authors proposed a FR method based on the combination 
of Gabor wavelets and PC which is used to detect salient 
features in an efficient way. At first, the authors obtained 
image features from local frequency using Gabor filters, and 
then, PC technique. In this work, using ORL database, they 
obtained 98% of recognition rate. 

V. RECOGNITION PROCESS 

FR still a subject of widely research due to persistent 
challenges that need to be overcome for practical face 
recognition systems. Nowadays, according to type of 
application, face images are generally obtained from different 
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places which in fact lead to the problem of uncontrolled 
lighting conditions. As discussed in the previous sections, it is 
not an easy task recognizing all type of images using only one 
technique. Hence, we propose the cascade approach focusing 
on the illumination variation issue. In this section, the 
methodology is briefly described. The way the recognition 
process is conducted becomes one of the main contributions of 
the present work. 

The supervised cascade approach is illustrated in “Fig. 6”. 
It involves three main steps: preprocessing, face-representation, 
feature extraction and recognition.  At pre-processing stage, PC 
and HE techniques are independently applied to compensate 
the illumination in all images. In the next stage, one of the face 
representation techniques is applied followed by feature 
extraction. During the FR process, one face image (query 
image) will be searched in the base images. This process is 
performed comparing the query image with base images one by 
one which results in a face image with maximum similarity.  

 

 

Fig. 6. Supervised Cascade Recognition Process 

 

As discussed in the previous Section IV, the feature 
extraction technique can be LBP or EHD at each stage. Using 
EHD, only local features are extracted meanwhile, from LBP, 
both local and global features are extracted for the comparison 
purposes. Similar to EHD, the LBP using local features (L-
LBP) is a variation of LBP in which features are extracted from 
face image that is divided into 4 x 4 sub-images. During the 
recognition step, a match with maximum similarity is selected 
as the best face image among all comparisons.  

To evaluate the proposed approach and to check whether 
the classified image is same as the query image, the final 
decision of recognition is done in a supervised way by 
comparing the face codes. According to the proposed approach, 
only unrecognized images obtained from the first stage are sent 
to the second stage. The matching procedure is based on 
Euclidean distance measure. The classification process in this 
approach is done using the K-NN (k-nearest neighbor) 
algorithm in which k is equal to1.  

VI. EXPERIMENTS AND RESULTS 

 FR research has advanced in the last years, but still a 
subject of research due to persistent challenges that need to be 
overcome such as illumination variation. Our work attempts to 
compensate this variation with techniques PC and HE in the 

pre-processing step and extracting features using LBP and 
EHD for comparison and matching. The experiments were 
conducted in a PC-Intel Core i5 with 6 GB memory and under 
platform Linux. 

The sample of pre-processed images are shown in “Fig. 7”. 
In addition to the original RGB image, two more categories are 
obtained using PC (RGB-PC) and HE (RGB-HE).  

 

 

Fig. 7. (a) RGB, (b) RGB-PC, (c) RGB-HE. 

 

To discuss the focus of this work, we used [6] the database, 
which contains 138 face images of different individuals. This 
database was initially constructed under two different lighting 
conditions: controlled illumination (ILLUM_I) and 
uncontrolled illumination (ILLUM_II). In ILLUM_I, face 
images were captured under specific lighting system mounted 
for this purpose meanwhile the images of ILLUM_II were 
obtained under natural lighting conditions of the room in which 
the acquisition process was conducted. After image acquisition, 
face normalization for size, orientation and illumination 
becomes a critical issue in FR systems. Hence, following the 
international rules, all images were normalized and 
standardized in geometric coordinates through the eye 
detection process [14], except for illumination. The samples of 
cropped face images used in this work are shown in “Fig. 7”. 
The size of the images is 550 x 550 pixels and the base 
contains 138 face images of individuals. 

 

 

Fig. 7. Examples of face images (first row – ILLUM-I, second row – ILLUM-
II). 

 

Another important step is the definition of edge strength as 
a threshold when EHD is used as a face representation 
technique. Hence, the threshold setting for experiments were 
done in order to determine the optimal values so that they can 
achieve high recognition rates. The main parameter tuned was 
edge strength threshold. An image block contributes to the 
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histogram descriptor only if the maximum strength value of 
any edge type is greater than the threshold value. The value 
that yields the best recognition rates was determined based on a 
course to fine-tuning considering descriptors composed by 
features extracted from different types of images. From the 
fine-tuning analysis, the overall best recognition rate was 
obtained using the edge strength is about 3 [14]. Therefore, this 
value is maintained as a threshold in our experiments.  

The whole set of experiments were conducted following the 
cascade approach as described in the Section V. Though the 
EHD technique proposes three type of features, in all 
experiments, we have attempted to work with global (EHD) as 
well as local features (L-EHD) that are extracted from the sub-
images. Similarly, in the case of LBP, the both features, L-LBP 
and LBP, were extracted from the pre-processed face images.  
The results are shown in “Table 1”. The first column shows the 
combination of the methods that are tested in the cascade 
approach meanwhile the other columns present the recognition 
rates under different types of images. For comparison purposes, 
the “Fig. 9 to Fig. 12” demonstrates the performance of each 
combination of cascade approach individually.  

 According to the experiments carried out in this work and 
the results shown in the “Table 1”, among the proposed 
methods, LBP + L-EHD and L-LBP + L-EHD provide better 
results almost in all types of images. Among the three types of 
images, compensation through HE results in a high rate. RGB 
color space provides very low recognition. It can be interpreted 
as the direct influence of  pre-processing step in the recognition 
process, more specifically, the capacity of HE to normalize the 
illumination variation created by different lighting conditions 
in ILLUM_II images.  

TABLE I.  FACE RECOGNITION RATES (%) 

 

 

 

Fig. 9.    Recognition rate – Cascade approach LBP + L-EHD. 

 

 The performance of each feature extraction technique can 
be seen in Figures 9 to 12. As shown in “Fig. 9 and Fig. 10”, 
using images RGB and RGB-PC, L-EHD performs much better 
than LBP. However, this is not the same when we analyze the 
images RGB-HE. In this category, it is worth pointing out that 
the LBP (80%) has more discriminative power to recognize the 
images than L-EHD. From the cascade approach, it can be 
observed the discriminative power a face representation 
technique. 

 

 

Fig. 10. Recognition rate – Cascade approach L-EHD + LBP. 

 

 For the comparison purposes, we have also done the 
experiments with LBP using the same concept of local features 
as L-EHD.  The results are shown in “Fig. 11 and Fig. 12”. In 
this category, we can observe that no significant improvement 
can be obtained using L-LBP approach in comparison with 
LBP. The performance is similar to the LBP (global).  

 

 

Fig. 11. Recognition rate – Cascade approach L-LBP + L-EHD. 

  

 The performance of the experiments demonstrates the 
limited discriminative power of edges using EHD in FR. 
Focusing on the cascade approach, the L-EHD, as a first stage, 
has the same performance with LBP and L-LBP (shown in 
“Fig. 10 and Fig. 12”). However, the recognition rate increases 
slightly in RGB-PC regarding RGB.  On the other side, using 
RGB and RGB-PC, the performance of L-EHD is much better 
than the category RGB-HE.   
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Fig. 12. Recognition rate – Cascade approach L-EHD + L-LBP 

VII. CONCLUSION 

In this paper, we proposed a supervised FR process based 
on cascade approach, using LBP and EHD feature extraction 
techniques, by pre-processing the face images with HE and PC 
techniques. We can conclude that the cascade approach 
technique provides a significant increase in recognition rate in 
all cases in combination with the pre-processing step. As 
discussed in the previous section, LBP + L-EHD combination 
provides the best results in all category of images. RGB color 
space alone is not adequate to be used in FR process when we 
work with different lighting conditions. Pre-processing the 
images certainly improves the recognition rates which can be 
seen in the results of this work. The RGB-PC provides a slight 
increase in the FR rates which stays around 8%. Among the 
three categories of images evaluated, RGB images pre-
processed with HE technique yields the best rate achieving 
95.65% using the database [6]. Another important observation 
can be drawn from the results is the discriminative power of 
local and global features in FR process. It is clear that the LBP 
with local features as well as global features achieve almost the 
same recognition rates. The L-EHD, as a first of stage of 
cascade approach, different to the LBP, performs equal in all 
categories of images. In other words, the L-EHD can recognize 
approximately 50% of face images independent of the 
category. Furthermore, since only one method is not alone able 
to recognize the images acquired under different conditions, it 
can be said that the cascade approach becomes useful to 
improve the recognition rates. In future works, other databases 
will be tested to evaluate the proposed approach. In the present 
work, only the basic LBP proposed by the authors was 
implemented. Another direction for future will be to test the 
improved LBP versions and other illumination compensation 
techniques found in the literature. 
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Abstract—In X-ray tomography image reconstruction one of
the most successful approaches involve statistical techniques with
l2 norm for fidelity function and some regularization function
with lp norm, 1 < p < 2. Among them stands out both for
its results and the computational performance, a technique that
involves alternating minimization of an objective function with
l2 norm for fidelity and regularization term that uses discret
gradient transform (DGT) sparse transformation minimized by
total variation (TV). The present work proposes an improvement
to the reconstruction process by adding to the objective function a
BEP (bilateral edge-preserving) regularization term. This change
improves optimization of fidelity term. As a consequence, TV
minimization with DGT produces a competitive result, using
structural similarity as metric (SSIM). For the proposed method,
reconstruction results in SSIM u 97.5 %, while the method used
as base, SSIM u 96%. PSNR (dB) results are yet superior.

I. INTRODUÇÃO

A tomografia de raios-X mede a atenuação de feixes
de raios-X que passam por um objeto, gerando projeções.
Tais projeções são processadas resultando em uma imagem
(fatia) do objeto examinado. Essa etapa é conhecida como
reconstrução da imagem de CT (Computer Tomography). O
exame de CT é constituı́do pela “soma” de um grande número
dessas imagens reconstruı́das (fatias), gerando um volume
que representa o interior do elemento examinado. A CT tem
provado ser de grande valor para a medicina moderna ao
entregar diagnósticos rápidos e acurados para muitos casos
médicos.

Várias técnicas de reconstrução foram propostas desde
que o tomógrafo foi criado por Godfrey Hounsfield, em
1972. A primeira a se tornar popular, principalmente por
seu desempenho, foi a técnica de reconstrução FBP (filtered
backprojection) [1]. FBP é um método clássico fundamentado
no teorema da fatia central de Fourier, sendo implementado
com transformada rápida de Fourier. Embora tenha bom de-
sempenho, FBP apresenta dificuldade ao ser adaptada a novas
arquiteturas de aparelhos de tomografia.

O problema de reconstrução pode ser interpretado como a
solução de um sistema linear y = Ax, onde A descreve o
processo de obtenção da imagem, y descreve as projeções e
x representa a imagem que se pretende reconstruir. A solução
desse sistema linear se dá geralmente de forma iterativa.

Por isso, tais métodos são conhecidos como métodos de
reconstrução iterativa, ou métodos IR (iterative reconstruction,
em inglês). Portanto, é natural que métodos de álgebra linear
numérica tenham sido propostos para resolver o problema de
reconstrução de CT. Nesta linha, o método ART (algebraic
reconstruction technique) [2] foi apresentado como alternativa
ao FBP. Dentre as principais vantagens apresentadas pelo
ART estão a facilidade de introduzir conhecimento prévio
sobre a geometria do tomógrafo, a possibilidade de suprimir
artefatos metálicos, a maior facilidade no processamento de
projeções truncadas e melhor desempenho em tomografias
de ângulo limitado [3]. Entretanto, o custo computacional
aumenta muito com o número de projeções. Outra importante
solução algébrica foi o método SART (simultaneous algebraic
reconstruction technique) [4]. O principal ganho em relação
ao ART é que o SART gera uma reconstrução completa da
imagem a cada iteração. Por essa razão, SART apresenta
melhor desempenho computacional do que ART. Variações do
SART foram propostas em combinação com outros métodos.
OS-SART (ordered-subset SART) [5] apresentou ganho so-
bre o método original ao decompor o processamento em
“subconjuntos ordenados”; VW-OS-SART (variable weighted
OS-SART) [6] demonstrou ainda maior potencial quando
comparado com SART ou OS-SART ao atribuir pesos aos
subconjuntos do OS-SART; propriedades de esparsidade com-
binadas com SART foram utilizadas para reconstruir imagens
com número limitado de projeções [7]; o método SART foi
adaptado para o algoritmo half-threshold filtering com grande
potencial para melhorar a qualidade da imagem reconstruı́da
a partir de pequena quantidade de projeções em presença de
ruı́do [8], entre outros.

A abordagem SART, embora bem sucedida, não favorece
a incorporação de fenômenos fı́sico-estatı́sticos à modelagem
para reconstrução da CT. Neste sentido, muitas soluções
estatı́sticas para reconstrução de CT foram propostas: [9]–
[16]. A abordagem estatı́stica, mais notadamente a Bayesiana,
possibilita inserir no modelo conhecimento prévio sobre as
caracterı́sticas da solução procurada (por exemplo, impondo
que a intensidade dos pixels de uma vizinhança seja próxima
da média desta vizinhança), restringindo a busca a soluções
de reconstrução mais satisfatórias. Seguindo esta linha, alguns
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trabalhos, dentre os quais [13]–[16], utilizam a estratégia de
reconstrução de CT usando MAP (maximum a posteriori) com
algum termo regularizador (priori) que adiciona conhecimento
prévio ao modelo. A soma da probabilidade (função de fideli-
dade) com a priori (função de restrição) é denominada função
objetivo, a qual se pretende minimizar. Mais especificamente,
na abordagem sugerida por Hengyong Yu e Ge Wang [16],
que apresenta resultados bastante expressivos, a probabilidade
é modelada como uma função de norma l2 e minimizada por
SART. A priori é definida por uma função DGT (discrete gra-
dient transform) e sua variação total é minimizada, calculando-
se iterativamente sua pseudoinversa. A função objetivo é
otimizada por minimização alternada, ou seja, a probabilidade
é minimizada e o seu resultado alimenta a priori, que também
é minimizada. Em seguida, o resultado da minimização da
priori realimenta a otimização da probabilidade. O processo
se repete por um número definido de passos, ou até que um
“resultado satisfatório” seja alcançado.

O presente trabalho propõe uma solução MAP, como a
proposta por Hengyong Yu e Ge Wang [16], mas com o
acréscimo de um termo regularizador adaptativo modelado
por BEP (bilateral edge-preserving regularization) para reg-
ularizar o termo de fidelidade (norma l2 ). O resultado deste
processo é submetido à regularização por variação total (TV)
da DGT. Os resultados de reconstrução com norma adaptativa,
la, usando BEP, são comparados com a imagem de referência e
com o método descrito em [16], que utliza a DGT como priori.
O critério de comparação é o SSIM (Structural Similarity)
[17]. Como mostram os resultados, a solução proposta neste
trabalho apresenta melhoria em relação ao método proposto
por Hengyong Yu e Ge Wang [16]. O restante deste artigo
é organizado como segue. Na seção II o modelo MAP é
desenvolvido, resultando na função objetivo. Na seção III
é desenvolvida a técnica de otimização da função objetivo.
Na seção IV experimentos são realizados, os resultados são
apresentados e analisados. Finalmente, na seção V tem-se as
conclusões e considerações finais.

II. MODELAGEM DA FUNÇÃO OBJETIVO

Nesta seção é realizada a modelagem da função objetivo
cuja otimização resultará na solução para o problema de
reconstrução da CT. A maioria dos tomógrafos modernos
utilizam detectores integradores de energia, cuja contagem
é proporcional à energia total incidente, que, por sua vez é
proporcional ao número de fótons de raios-X que incidem
sobre os detectores (sensores) do tomógrafo. Assim, pode-se
afirmar que o tomógrafo registra, de forma indireta, o número
de fótons de raios-X que atravessam um corpo de prova a
diferentes ângulos usando geometria paralela ou divergente.
Quanto mais densa a região atravessada pelos fótons, menor
é a intensidade Ii, i = 1, ..., NI , da projeção medida pelos
sensores do tomógrafo, onde NI é o número máximo de
projeções obtidas. Como consequência, maior é a atenuação
sofrida pelo feixe de fótons. Esta relação, conhecida como lei

de Beer-Lambert, é definida por

Ii = I0exp

−∫
Li

µ(x, y)dL

 , i = 1, ..., NI , (1)

onde I0 representa a intensidade da projeção quando o feixe
não encontra obstáculo e o termo exponencial é a integral de
todos os coeficientes de atenuação linear, µ(x, y), sobre a linha
Li, que é a trajetória do feixe. O modelo da Eq. (1) é dito mo-
noenergético, pois nele se supõe para efeito de simplificação
matemática, que todos os feixes de fótons são emitidos com
o mesmo nı́vel de energia (kV). O modelo monoenergético
é adotado mais frequentemente, por exemplo, [5]–[10], [12],
[15], [16]. Em contrapartida, o modelo polienergético tem
sido moderadamente utilizado devido à complexidade por ele
imposta, [11], [13].

O processo de reconstrução estima a atenuação discreta,
µ(x, y), para cada um dos NJ pixels retangulares da imagem.
Assim, a integral sobre a linha, pi =

∫
Li

µ(x, y)dL, pode ser

discretizada como

pi ≈
NJ∑
j=1

aijµj = [Aµ]i , i = 1, ..., NI , (2)

onde A = {aij}NI×NJ
, de dimensões NI × NJ , é a matriz

que representa a geometria do sistema, µ = (µ1, ..., µNJ
)
T é o

vetor de coeficientes de atenuação linear com µj representando
o j-ésimo pixel e, finalmente, o sı́mbolo “T” representa a
transposta da matriz. Neste modelo, cada posição aij é definida
como o comprimento normalizado da interseção entre o i-
ésimo raio de projeção e o j-ésimo pixel retangular centrado
em (x, y). A emissão de fótons de raios-X é um evento raro,
portanto utiliza-se o modelo probabilı́stico de Poisson

yi ∼ Poisson
{
ȳi = I0e

−pi
}
, i = 1, ..., NI (3)

onde yi é a projeção ao longo do i-ésimo feixe de raios-X e
ȳi é o seu valor esperado. Uma vez que os feixes de raios-
X são independentes entre si, levando em consideração (3), a
probabilidade conjunta de y = {y1, y2, ..., yNI

} dado µ pode
ser expressa por

P (y|µ) =

NI∏
i=1

P (yi|µ) =

NI∏
i=1

(
(ȳi)

yi

yi!
e−ȳi

)
. (4)

Utilizando a abordagem MAP [15], [16], tem-se a função
objetivo

Φ (µ) =

NI∑
i=1

yi
2

([Aµ]i − p̂i)
2

+RDGT (µ) , (5)

onde
NI∑
i=1

yi
2 ([Aµ]i − p̂i)

2 é a função fidelidade e RDGT (µ)

é o termo de regularização de norma l1 baseado na DGT,
definida como

Djµ = Dm,nµ =

=

√
(µm,n − µm+1,n)

2
+ (µm,n − µm,n+1)

2
, (6)
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onde j = (m− 1) × W + n, com m = 1, 2, ...,H e n =
1, 2, ...,W , e com W e H sendo, respectivamente, a largura e
a altura da matriz que representa a imagem com NJ = W×H
pixels. Por definição, TV é a soma da DGT para todos os pixels
da imagem, ou seja

TV (µ) = ‖Dµ‖1 = RDGT (µ) , (7)

com Dµ = (D1µ, ..., DNJ
µ)

T . Assim, introduzindo a
variável auxiliar ν = Dµ e aplicando a transformação

AΛ = ΛA = {aΛij} , p̂Λ = Λp̂, p̂ = (p̂1, p̂2, ..., p̂NI
) , (8)

com Λ = diag(
√
yi/2) ∈ RNI × RNI sendo uma matriz

diagonal, a função objetivo em (5) pode ser reescrita como

Φ (µ) = ‖AΛµ− p̂‖22 + β‖ν‖1,ν = Dµ, (9)

onde β é um parâmetro de ajuste positivo para balancear os
termos de fidelidade e TV.

A regularização por norma l1 usando a DGT funciona muito
bem para o problema de reconstrução de tomografias, pois
o termo regularizador escolhe dentre as soluções de norma
l2 (da otimização da função de fidelidade) a que possui
menor variação total (TV). Entretanto, é de conhecimento geral
que a regularização baseada em norma l1, frequentemente,
introduz bordas artificiais em áreas de transição suave. É
também do conhecimento comum que uma boa estratégia
de regularização deve, simultaneamente, permitir a mitigação
de ruı́do (geralmente gaussiano) e a preservação de bordas.
Com essa motivação, Xueying Zeng e Lihua Yang [18] pro-
puseram a função de regularização denominada BEP (bilat-
eral edge preserving regularization), inspirada na técnica de
regularização BTV (bilateral total variation regularization)
[19]. A regularização BTV é definida por

RBTV (X) =

q∑
l=−q

q∑
m=0︸ ︷︷ ︸

l+m≥0

α|l|+|m|‖X − SlxSmy X‖1, (10)

onde q é um número positivo, Slx e Smy são deslocamentos de l
e m pixels nas direções horizontal e vertical, respectivamente,
X é a imagem em reconstrução/regularização e α, 0 < α < 1,
é aplicado para criar um efeito de decaimento espacial à soma
de termos da regularização BTV. A regularização BEP utiliza
o mesmo princı́pio da regularização BTV, mas, ao contrário
desta, que utiliza norma l1, a BEP incorpora ao processo de
regularização um norma adaptativa, definida por

ρ (s, a) = a
√
a2 + s2 − a2, (11)

onde a é um valor positivo e s é a diferença que se pretende
filtrar ou eliminar. Esta função foi inicialmente proposta por
Charbonnier et al. [20] para preservação de bordas no processo
de regularização de imagens. O parâmetro a é usado para
especificar o valor de erro para o qual a regularização passa de
linear (crescendo com o erro) para constante (saturada, inde-
pendente do erro). Essa mesma definição de norma é aplicada

também em problemas de super-resolução [21]. Finalmente, a
regularização BEP é apresentada a seguir como

RB (X) =

q∑
l=−q

q∑
m=0︸ ︷︷ ︸

l+m≥0

∑
(i,j)∈Ω

α|l|+|m| ρc
[i,j]

(
X − SlxSmy X

)
,

(12)
onde q, α, Slx e Smy são os mesmos que em (10). O operador
ρc
[i,j]

(.) aplica a norma adaptativa, com threshold c, a todos

os elementos (i, j) ∈ Ω da matriz
(
X − SlxSmy X

)
. Ω é o

conjunto de todos os pares (i, j) da matriz
(
X − SlxSmy X

)
.

Então, reescreve-se o operador regularizador adaptativo para
o caso particular da reconstrução de tomografia, tal que

RB (µ) =

q∑
l=−q

q∑
m=0︸ ︷︷ ︸

l+m≥0

∑
(i,j)∈Ω

F (c,µ) , (13)

com

F (c,µ) = Fcµ = α|l|+|m| ρc
[i,j]

(
µ− SlxSmy µ

)
. (14)

Em analogia com (7), RB (µ) tem o mesmo papel que TV (µ)
e F (c,µ), o mesmo que Dµ. Assim, pode-se escrever

RB (µ) = ‖F (c,µ) ‖η, (15)

onde η é a norma, 1 ≤ η ≤ 2.
A função objetivo proposta neste trabalho incorpora à

função objetivo (9) o termo regularizador adaptativo RB .
Definindo uma variável auxiliar σ = Fcµ, tem-se

Φ (µ) = ‖AΛµ− p̂‖22 + γ‖σ‖η + β‖ν‖1,ν = Dµ, (16)

onde γ é um parâmetro de ajuste positivo para balancear os
termos de fidelidade e regularização adaptativa. Os demais
parâmetros são os mesmos que em (9).

III. OTIMIZAÇÃO DA FUNÇÃO OBJETIVO

A minimização alternada consiste em otimizar simultanea-
mente, de forma alternada, dois ou mais termos da uma função
objetivo. Desta forma, a abordagem proposta originalmente
por Hengyong Yu e Ge Wang [16], que será modificada
neste trabalho, consiste em otimizar o termo de fidelidade (ou
discrepância)

∑NI

i=1
yi
2 ([Aµ]i − p̂i)

2 por SART e, em seguida,
utilizar o resultado obtido para otimizar o termo βTV (µ)
por soft-threshold filtering. Este último resultado realimenta
a etapa inicial. O processo se repete até que um critério de
parada seja atingido. Para o método proposto neste trabalho
três etapas são necessárias: (1) minimizar ‖AΛµ − p̂‖22 por
SART, (2) aplicar o método do gradient descendent (GD)
ao resultado da primeira etapa, usando RB (µ) = γ‖σ‖η
como termo regularizador e (3) aplicar ao resultado anterior a
regularização baseada na DGT, minimizando β‖ν‖1 por soft
threshold filtration.
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A primeira etapa (minimização da fidelidade por SART)
consiste em resolver, conforme [5], a equação iterativa

µ̃kj = µ̃k−1
j + λk 1

a+j

NI∑
i=1

ai,j
a+i

(
p̂i −Aiµ

k−1
)

(17)

onde a+j =
∑NI

i=1 > 0, a+i =
∑NJ

j=1 > 0, Ai é a i-ésima
linha de A, k é o ı́ndice de iteração e 0 < λk < 2 é um
parâmetro de relaxação arbitrário. Para simplificar a notação,
pode-se estabelecer que Λ+NJ ∈ RN × RN seja uma matriz
diagonal com Λ+NJ

jj = 1
a+j

e Λ+NI ∈ RN × RN seja uma
matriz diagonal com Λ+NI

ii = 1
a+i

. Então, Eq. (17) pode ser
reescrita como

µk = µk−1 + λkΛ+NJ ATΛNI+
(
p−Aµk−1

)
, (18)

onde o termo λk é, normalmente, constante e igual a 1. Na
segunda etapa, adapta-se o GD ao problema em questão,

µk = µk − γ 5RB
(
µk−1

)
, (19)

que pode ser reescrito, de forma computável, como

µk = µk − γk

(
Ha

(
µk−1

)
� µk−1

+

q∑
l=−q

q∑
m=0︸ ︷︷ ︸

l+m≥0

α|l|+|m|
[
I − S−lx S−my

]
�Hc (M)�M

)
, (20)

onde � é o produto elemento a elemento de duas matrizes
de dimensões compatı́veis, I é a matriz identidade, S−lx e
S−my promovem deslocamentos em direções opostas a S+l

x

e S+m
y , respectivamente. A matriz M = µk−1 − SlxSmy µk−1

é a diferença entre µk−1 e sua versão deslocada de SlxS
m
y , e

os operadores Ha (.) e Hc (.) são definidos por

Ha (x) =
a√

a2 + x2
, Hc (x) =

c√
c2 + x2

. (21)

A terceira etapa (otimização da priori da TV, RDGT )
consiste em resolver o problema ν = Dµ, sendo que D
não é inversı́vel. Hengyong Yu e Ge Wang [16] propuseram a
solução apresentada a seguir

µkm,n =
1

4

(
2µk,am,n + µk,bm,n + µk,cm,n

)
, (22)

onde

µk,am,n =


2µ̃k

m,n+µ̃k
m+1,n+µ̃k

m,n+1

4
se Dm,nµ̃k < ω

µ̃km,n − ω(2µ̃k
m,n−µ̃k

m+1,n−µ̃k
m,n+1)

4Dm,nµ̃
k se Dm,nµ̃k ≥ ω

µk,bm,n =


µ̃k
m,n+µ̃k

m−1,n

2 se Dm−1,nµ̃
k < ω

µ̃km,n −
ω(µ̃k

m,n−µ̃
k
m−1,n)

2Dm−1,nµ̃
k se Dm−1,nµ̃

k ≥ ω

µk,cm,n =


µ̃k
m,n+µ̃k

m,n−1

2 se Dm,n−1µ̃
k < ω

µ̃km,n −
ω(µ̃k

m,n−µ̃
k
m,n−1)

2Dm,n−1µ̃
k se Dm,n−1µ̃

k ≥ ω,

onde ω é um threshold preestabelecido e µ̃k =
[
µ̃k
]
mn

,
com m = 1, 2, ...,H e n = 1, 2, ...,W , e com W e H
sendo, respectivamente, a largura e a altura da imagem em
reconstrução.

IV. EXPERIMENTOS E RESULTADOS

Os testes utilizam uma imagem phantom Shepp-Logan. O
sinal (projeção) é obtido por y = Ax, onde A (NI × NJ ),
é a matriz que descreve o sistema de captura, x (NJ × 1)
é o phantom representado lexicograficamente. NI = nlnθ é
o número de projeções, onde nl é o número de linhas de
projeção para cada ângulo de varredura e nθ é o número total
de ângulos de varredura. A imagem tem dimensões d×d, onde
d =

√
NJ = 2R, R ∈ N+ (naturais positivos). Detalhando

os testes, utilizou-se nl = 300, nθ = 0, ..., 179o, d = 512,
ou seja, R = 9. Desta forma, A tem dimensões 54000 ×
262144, que é compatı́vel com as dimensões de y e x. A
foi obtido para arquitetura de tomógrafo paralela. A matriz A
é obtida projetando-se as nl (= 300) linhas de varredura do
tomógrafo para cada um dos nθ ângulos de varredura, com nθ
(= 0, ..., 179o) variando de 1o a cada varredura.

O experimento consiste em realizar os procedimentos de-
scritos na Seção 3, obtendo assim uma imagem reconstruı́da,
µ̃, o mais próxima possı́vel da imagem original, µ, de acordo
com as métricas SSIM e PSNR. Em todos os testes realizadas,
K = 350 iterações. A Figura 1 ilustra os testes de reconstrução
do phantom a partir do sinal do tomógrafo, y. Foram testadas
quatro estratégias. O melhor resultado foi para o método
proposto neste trabalho, sintetizado nas Eqs. (18), (20) e
(22), atingindo SSIM(SART +BEP +DGT ) u 97.5%. O método
base, Eqs. (18) e (22), inspiração para este trabalho, obteve
SSIM(SART +DGT ) u 96%. O método que utiliza SART
com regularização BEP, minimizado por GD, representado
pelas Eqs. (18) e (20), obteve SSIM(SART +BEP ) u 56%.
O método “SART puro”, Eq. (18), que minimiza apenas a
função fidelidade com norma l2, obteve SSIM(SART ) u 35%.
O método “SART puro” utilizou λ = 1. O “SART+DGT”,
além de manter λ = 1, utilizou como threshold, ω, a média
da DGT a cada iteração. O método “SART+BEP” utilizou o
mesmo λ do “SART puro”, além de γ = 0.001, q = 3 e
α = 0.6, a = 0.1 e c = 0.5. “SART+BEP+DGT” utiliza os
mesmo valores de parâmetros já definidos anteriormente.

O método “SART+BEP”, embora apresente resultado SSIM
superior ao “SART puro”, tem desempenho computacional in-
ferior a este, pois utiliza GD. O método “SART+DGT” utiliza
soft threshold filtration para resolver a regularização por DGT,
que também possui desempenho computacional superior ao
GD. A solução proposta neste trabalho, “SART+BEP+DGT”,
apresenta uma relação de custo-benefı́cio entre “SART+BEP”
e “SART+DGT”, pois, por um lado utiliza regularização BEP,
com norma adaptativa entre l1 e l2 (que melhora o “SART
puro”) e minimização por GD (que é lenta); mas, por outro
lado, compensa o baixo desempenho computacional do GD
usando as propriedades de projeção e convergência [22] do
soft threshold filtration aplicadas à regularização pela DGT,
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Figura 1. Comparando os métodos por SSIM.

que proporciona um desempenho computacional relativamente
próximo ao método “SART+DGT” e resultado SSIM superior.

Na Figura 2 tem-se os mesmos experimentos
comparados pela métrica PSNR. Os resultados
finais foram PSNR(SART +BEP +DGT ) u 221.35dB,
PSNR(SART +DGT ) u 221.08dB, PSNR(SART +BEP ) u
216.87dB e PSNR(SART ) u 213.07dB. Pela caracterı́stica
da métrica PSNR, resultados visualmente diferentes podem ter
a mesma relação sinal/ruı́do [17]. Portanto, se o resultado do
método de reconstrução for avaliado sob a óptica da métrica
PSNR apenas, não haverá garantia de que houve ganho na
qualidade do resultado, embora o método proposto apresente
PSNR sensivelmente melhor. Entretanto, se o resultado da
reconstrução for avaliado com o apoio da métrica SSIM, que
compara a similaridade estrutural da imagem reconstruı́da
com a original, então o resultado obtido pela métrica PSNR
serve para corroborar a melhoria no resultado da reconstrução.

V. CONCLUSÃO

O método “SART+BEP+DGT” apresenta resultado SSIM
superior ao “SART+DGT” em aproximadamente 1.5%,
quando comparados em iguais condições, conforme relatado
nos experimentos da Seção IV. Em diagnóstico por imagem
o fator humano é de grande importância atualmente. Em
outras palavras, é o profissional médico que diagnostica os
casos a partir da imagem obtida do exame de CT. Neste
sentido, a métrica SSIM pode ser de grande importância
na validação de métodos de reconstrução quando se tem a
imagem original como referência, que é o caso neste trabalho,
pois esta métrica permite a comparação entre as estruturas
básicas de duas imagens. Nesse sentido, o método apresentado
se equipara ao estado da arte. Embora o presente trabalho não
tenha abordado a reconstrução a partir de sinal com ruı́do,
hipótese de que a utilização do método de regularização BEP

Figura 2. Comparando os métodos por PSNR.

possa proporcionar melhoria na qualidade da reconstrução (em
comparação com “SART+DGT”) deve ser investigada como
trabalho futuro. Outro ponto que precisa ser investigado é
a qualidade da reconstrução quando o número de linhas de
projeção for diminuı́do. Esse tópico é importante, pois, caso a
hipótese acima se confirme, significará que o paciente poderá
receber uma dosagem de radiação menor e, mesmo assim, a
imagem reconstruı́da poderá ter qualidade satisfatória. Quanto
ao desempenho computacional, o método proposto é cerca de
30% mais lento quando comparado com o “SART+DGT”. Fica
como trabalho futuro a missão de melhorar o desempenho do
método proposto.
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Resumo—The work performs an evaluation for three tech-
niques that are implemented in OpenCV with full-HD images
or higher. The approaches are: correlation-based optimization
with the sum of absolute differences, optimization with dinamic
programation in multiple directions, and flux graphs cuts. The
analysed variables are: the absolute average error of the calcu-
lated disparity maps to the ground-truth, the processing time,
and memory consumption. In addition, as a contribution of this
work towards faster implementations, multiresolution versions of
the approaches are developed, and the impact of this approach
is verified in practice, on the cited variables. According to the
results, the multiresolution employment allows a reduction of
time of up to 2 orders of magnitude with the average error up
to 24%.

I. INTRODUÇÃO

O problema de correspondência estéreo [1] é bem conhe-
cido e estudado na área de visão computacional, com várias
técnicas desenvolvidas e estudos comparativos realizados [2].
Isto, no entanto, não é observado quando se trabalha com
imagens full HD, que, devido à complexidade do proces-
samento, comumente utilizam alguma técnica de correlação
montada em hardware dedicado (FPGA). Alem disso, de nosso
conhecimento, não encontramos nenhum trabalho que realize
uma comparação entre as técnicas disponíveis para imagens
com resoluções elevadas, embora já existam benchmarks para
isto [3].

Visando preencher esta lacuna, este trabalho conduz um
estudo sobre as três técnicas existentes na biblioteca de Visão
Computacional OpenCV [4], que foram testadas com imagens
full HD (1920 × 1080 pixels) ou maiores sem utilização de
hardware paralelo ou dedicado. Além disso, forma introduzi-
das versões em multirresolução, visando verificar o impacto
desta abordagem nas técnicas. Como resultado, o emprego
de multirresolução permite uma redução de tempo de até 2
ordens de grandeza no tempo de processamento e também
uma redução do erro médio em até 24%. Como contribuição
principal, este trabalho mostra uma análise comparativa de
técnicas de correspondência estéreo para imagens de alta
definição, e mostra como a multirresolução pode influenciar
no processo, tornando substancialmente mais rápido o cálculo
da disparidade.

A necessidade de um trabalho deste tipo explica-se pela
tendência de padrões de imagens maiores que 1920 × 1080
pixels, como 2K, 4K e 8K passarem a ser utilizados em

pesquisas na área de visão computacional, e pela pequena
quantidade de trabalhos existentes nesta área. Imagens de alta
definição demandam um esforço computacional e tempo de
processamento maiores. Além disso, no caso do cálculo da
correspondência estéreo, mais níveis de disparidade podem ser
analisados, para estar de acordo com o detalhamento maior do
ambiente.

As implementações escolhidas diferem entre si essencial-
mente pelo método de otimização utilizado. Este trabalho
utiliza versões de otimização por correlação com soma de
diferenças absolutas, por programação dinâmica em várias
direções, e por cortes de grafos de fluxo. A análise dos
resultados está dividida em duas partes. Na primeira parte,
são utilizadas imagens full HD obtidas de uma filmadora
estéreo. Nesta etapa são analisados o tempo de processamento
e o consumo de memória heap, em MegaBytes. Na segunda
parte, são utilizados benchmarks do repositório Middleburry

[5]. Nesta etapa, é avaliada a precisão dos resultados através do
erro médio absoluto com relação ao ground-truth disponível.

II. CORRESPONDÊNCIA ESTÉREO

O problema de correspondência (matching) estéreo busca
identificar regiões ou pixels homólogos em duas ou mais
imagens, que correspondam a um mesmo ponto no ambi-
ente. Tal correspondência pode ser expressa por um valor
de disparidade, que é a diferença de posição entre pixels

homólogos nas imagens, em um sistema de coordenadas de
imagem. O resultado da correspondência estéreo costuma ser
expresso por um mapa de disparidade, que é uma estrutura que
associa o valor de disparidade a cada pixel de uma imagem
de referência.

A. Otimização Baseada em Correlação com Soma de Dife-

renças Absolutas

Esta técnica local basicamente realiza a comparação entre
um conjunto de pixels na imagem de referência e um bloco
de equivalente na imagem de busca. Neste caso, a medida
de dissimilaridade entre pixels utilizada é o valor absoluto de
intensidade, e a agregação é feita pela soma das medidas em
torno do pixel de referência.

Matematicamente, assume-se que a imagem de referência
é a imagem da esquerda e a imagem de busca é a imagem
direita. O bloco de pixels é uma janela de m × n pixels, a
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janela de referência é centrada no pixel (x, y) e a janela de
busca for centrada no pixel (x, y + d). Neste caso, o valor
da medida de similaridade agregada C(x, y, d) é dado pela
equação 1.

C(x, y, d) =

⌊m

2
⌋∑

i=−⌊m

2
⌋

⌊n

2
⌋∑

j=−⌊n

2
⌋

|I(x+i, y+j)−J(x+i, y+d+j)|

(1)
Os valores de I(.) e J(.) são valores de intensidade na

imagem esquerda e direita, respectivamente. O termo ⌊x⌋ é
uma operação de truncamento para baixo. A otimização é feita
verificando o menor valor de C(x, y, d), dado um intervalo de
disparidades [dmin, dmax] para a busca. O valor de disparidade
d∗ associado é o valor dado ao pixel de referência (x, y) no
mapa de disparidade.

B. Otimização com Programação Dinâmica em Múltiplas

Direções

A técnica é uma adaptação do modelo de programação
linear proposta por Hirschmuller [6]. Nela, o processo de
agregação das medidas pode ser dividido em duas etapas. Na
primeira, estabelece-se uma custo agregado L(p, d, r) para um
pixel de referência p = (x, y) na imagem esquerda e o seu
candidato a pixel homólogo (x + d, y) na imagem direita,
em uma determinada direção r. O custo C(p, d) é a soma
dos custos em cada direção. O processo de otimização é
semelhante ao empregado na otimização por correlação. O
valor de d∗ associado ao pixel de referência (x, y) é aquele
que gera o menor valor de C(p, d).

O valor de L(p, d, r) é descrito pela equação 2. Nela, c(p, d)
é medida de similaridade adotada entre p e seu candidato
a ponto homólogo de disparidade d. O termo p − 1 refere-
se ao pixel de referência imediatamente antes de p na dire-
ção r, assim como d − 1 para o pixel de busca. O termo
min
χ

[Lr(p− k, χ, r)] é o menor valor de custo acumulado para

os pixels cuja diferença de disparidade em relação a p é maior
do que um. P1 e P2 são penalidades aplicadas diferenças de
disparidade iguais e maiores que um pixel, respectivamente.

L(p, d, r) = c(p, d) + min (L(p− 1, d, r);

L(p− 1, d− 1, r) + P1;L(p− 1, d+ 1, r) + P1;

min
χ

[L(p− 1, χ, r)] + P2)−min
χ

[Lr(p− 1, χ, r)]

(2)

C. Otimização Baseada em Cortes de Grafos de Fluxo

Em visão estéreo, o uso de corte em grafos de fluxo visa
distribuir um conjunto finito de valores de disparidade dentro
do intervalo [dmin, dmax] em todo o conjunto P de pixels de
uma imagem. A distribuição é fieta a partir de uma função de
energia mostrada na equação 3. Nela, a parcela Ep define uma
medida de dissimilaridade entre o valor de disparidade d e o
pixel p. O termo Epq avalia a continuidade espacial ao atribuir
os valores de disparidade dp e dq aos pixels adjacentes p e q,
respectivamente. [7].

E(d, p) =
∑

p∈P

Ep(d, p) +
∑

p,q∈Np

Epq(dp, dq) (3)

A resolução deste problema envolve a construção e partição
de um grafo de fluxo, que é um grafo ponderado direcionado.
Nele, os vértices constituem-se dos pixels da imagem de
referência mais dois nós terminais, source e sink. As arestas
ligam os pixels a outros em sua vizinhança (n-links) e aos
nós terminais (t-links). O peso de um n-link está associado
ao termo Ep(d, p) da Equação 3, e o peso de um t-link está
associado ao termo Epq(dp, dq). A partição deste grafo gera
dois sub-grafos, cada um contendo um nó terminal, onde os
pesos das arestas t-links na fronteira dos sub-grafos têm menor
soma possível, e os pesos das arestas n-links dentro de cada
sub-grafo têm maior soma possível.

D. Multirresolução

O uso de multirresolução em correspondência estéreo pode
ser dividido em duas fases. Na primeira etapa, para cara cada
imagem do par estéreo, forma-se uma pirâmide de imagens,
dividida em níveis. Nesta estrutura, as imagens, obtidas por
decimação da imagem original, são ordenadas de acordo com
o nível de resolução que apresentam. O nível zero contém a
imagem original, e o nível mais elevado representa a imagem
de menor resolução obtida. Com o par imagens obtidos do
nível mais elevado, calcula-se a primeira estimativa para o
mapa de disparidade, de menor resolução.

Na segunda etapa, constrói-se uma pirâmide de mapas de
disparidade, a partir da primeira estimativa obtida. Para isto,
o mapa de disparidade no nível i+1 é interpolado e refinado,
por meio de correlação, gerando o mapa para o nível i. Este
processo é feito até se obter um mapa de disparidade no nível
zero, que é o resultado final do processo.

O emprego de técnicas de multirresolução geralmente está
associado a redução da quantidade de processamento, em
relação ao uso de imagens completas [8], [9]. No caso da
correspondência estéreo, isto ocorre porque a disparidade para
determinado pixel pode ser realizada em uma região menor.
O motivo é o uso de estimativas obtidas em níveis de menor
resolução.

III. TRABALHOS RELACIONADOS

Devido a quantidade de informação a ser processada, os
trabalhos de correspondência estéreo que envolvem imagens
full HD geralmente são implementados em hardwares dedica-
dos. Grande parte dos trabalhos utiliza FPGA [10], [11], [12],
[13], para aplicações em tempo real. Além disso, notamos uma
preferência por implementações que utilizam otimização por
correlação [10], [14], [11], dado o baixo tempo de execução.
O trabalho de Chen et al [15] é uma exceção a esta regra, pois
implementa uma versão de belief propagation (BF) em circuito
integrado (CI). Este tipo de otimização global é baseado
na transmissão de mensagens sobre os nós de uma cadeia
aleatória de Markov que modela a imagem.

Com relação as implementações de otimizações por corre-
lação, dois trabalhos não utilizam janelas fixas. A primeira
delas é a line-wise hibrid recursive matcher (L-HRM), vista
no Riechert et al [16] e Werner et al [13]. Ele é baseado,
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primeiramente, na construção de parcelas de imagem candi-
datas a pontos homólogos, por meio de gradientes espaciais e
de intensidade com relação a um pixel de referência. Estes
candidatos são depois comparados por correlação cruzada
normalizada (NCC). O segundo é o trabalho de Shan et al [11],
que utiliza uma janela de correlação adaptativa (adaptative

window block matching - AWBM). A medida de dissimilari-
dade empregada neste é a transformada census, que utiliza a
distância de Hamming sobre bits de comparação entre o valor
de intensidade do pixel de referência com sua vizinhança.

Dentre as implementações de otimização com correlação
de janela fixa, Greisen et al [10] utiliza a soma de diferen-
ças absolutas com média zero (Zero mean Sum of Absolute

Differences - ZSAD) feita em VHDL para um sistema FPGA-
Computador, embora a correspondência estéreo seja calculada
exclusivamente em um computador. A soma de diferenças
absolutas é explorada como medida de dissimilaridade nos
trabalhos de Yang et al [14] e no trabalho de Li et al [12].
No primeiro, a implementação é feita em ASIC com uso de
multirresolução em dois níveis; e no segundo, a soma de
diferenças absolutas é utilizada em combinação com a trans-
formada census, apar determinar a medida de dissimilaridade
final.

A principal diferença do presente trabalho com os citados
é o foco na realização de uma análise comparativa entre
técnicas. Além disto, há o uso de otimização com corte de
grafos de fluxo em imagens full HD, ainda não é explorado.
Também existe o uso de multirresolução nas três técnicas, com
testes executados para verificar a sua eficiência. Por fim, as
implementações são feitas eu um computador convencional,
sem o uso de paralelismo ou sistema dedicado. A tabela I
estabelece uma classificação dos trabalhos. O termo FP indica
a fonte de processamento do cálculo de disparidade e TC

indica a técnica de correspondência estéreo empregada.

Tabela I
CLASSIFICAÇÃO DOS TRABALHOS RELACIONADOS.

Referência FP TC

Greisen et al.
(2011) [10]

FPGA-
Computador

ZSAD

Yang et al.
(2012) [14]

FPGA
BM-SAD (Multirresolu-
ção)

Riechert et al.
(2012) [16]

CPU L-HRM

Shan et al. (2014)
[11]

FPGA AWBM-Census

Li et al. (2015)
[12]

FPGA SAD/Census

Werner et al.
(2014) [13]

FPGA L-HRM

Chen et al.
(2015) [15]

CI BF

Este trabalho CPU
BM-SAD, Graph Cuts,
SGM (Multirresolução)

IV. IMPLEMENTAÇÃO

Os módulos utilizados para os cálculos de disparidade fazem
uso de implementações disponibilizadas pela OpenCV, que

é uma biblioteca especializada em visão computacional. A
otimização por correlação com soma de diferenças absolutas
utiliza a classe StereoBM, que implementa o trabalho de
Konolige [17]. Já a otimização por programação dinâmica
em múltiplas direções utiliza a classe StereoSGBM, uma
implementação da técnica desenvolvida por Hirchimüller [6],
que utiliza como medida de dissimilaridade uma métrica
desenvolvida por Birchifield e Tomasi [18]. A otimização com
cortes de grafos de fluxo utiliza a estrutura CvStereoGC-

State, que implementa o trabalho de Kim et al [19].
Para as classes StereoBM e StereoSGBM, são realizadas

etapas de pré e pós-processamento. Antes do cálculo da cor-
respondência, é feita uma filtragem, que pode ser por um filtro
Laplaciano do Gaussiano ou por um filtro de resposta norma-
lizada (parâmetro preFilterCap). Com o mapa de dispari-
dade calculado, é feita uma nova filtragem para a eliminação
de falsas correspondências (parâmetro uniquessRatio),
picos de disparidade (parâmetros speckleWindowSize e
speckleRange) e comparação entre os valores de textura
e o ruído branco (parâmetro textureThreshold), este
último para garantir a consistência dos valores obtidos.

Além disto, as duas classes permitem especificar o valor
de disparidade mínimo (parâmetro minDisparity), o nú-
mero de disparidades (parâmetro numberOfDisparities)
que compõe o intervalo de busca, e tamanho da ja-
nela para o cálculo da medida de similaridade (parâ-
metro SADWindowSize). No caso específico da classe
StereoSGBM, também podem ser especificadas as penaliza-
ções atribuídas a troca do valor de disparidade (parâmetros
P1 e P2), o número de direções consideradas (parâmetro
fullDP) e a diferença máxima permitida para análise da
disparidade (parâmetro disp12MaxDiff). Detalhes da im-
plementação e descrição dos parâmetros pode ser visto em
Bradski e Kaeller [7].

Por implementar uma técnica global, a estrutura Cv-

StereoGCState possui um conjunto de parâmetros dis-
tinto. Ela recebe, assim como as outras duas classes, o valor
mínimo de disparidade (parâmetro minDisparity) e o nú-
mero de disparidades (parâmetronumebrOfDisparities).
Além destes, também são necessários o raio de vizinhança
de um pixel (parâmetro interactionRadius), o custo
da oclusão (parâmetro occlusionCost), o valor máximo
para o termo de dados (parâmetro Ithreshold) e o número
máximo de iterações (parâmetro maxIters).

Com relação a multirresolução para a correspondência esté-
reo, a implementação é feito manualmente, baseado no traba-
lho de Satorre [20]. Ela recebe o par de imagens retificadas,
o número n de níveis, e o tamanho m da janela de correlação
utilizada durante o processo de refinamento. Inicialmente,
estabelece-se três pirâmides gaussiana, uma para imagens e
a última para o mapa de disparidade. A correspondência, por
meio de uma das três técnicas empregadas neste trabalho, é
feita para as imagens do nível mais alto n, gerando o primeiro
mapa de disparidade a ser armazenado na pirâmide.

A geração dos mapas de níveis anteriores é feita de maneira
iterativa. Para o nível inferior k da pirâmide dos mapas de
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disparidade, é feita uma interpolação do mapa de disparidade
do nível k+1, que serve de estimativa inicial para o valor de
disparidade do pixel (xk, yk) = (2xk+1, 2yk+1). Realiza-se,
então uma etapa de correlação para comparar a vizinhança do
pixel (xk, yk) com a dos pixels (2xk+1+d, 2yk+1) e (2xk+1+
d, 2yk+1 +1) na imagem de busca. O valor de disparidade (d
ou d+1) escolhido para (xk, yk) aquele que gera o menor valor
de correlação. O mapa de disparidade do nível zero, de maior
resolução, é o resultado final do algoritmo. Para a correlação,
utiliza-se soma do quadrado das diferenças r de intensidade
entre as regiões de referência e de busca, mostrada na equação
4.

r =

⌊m

2
⌋∑

i=−⌊m

2
⌋

⌊m

2
⌋∑

j=−⌊m

2
⌋

[I(x+j, y+ i)−J(x+d+j, y+ i)]2 (4)

Nela, I(∗) e J(∗) são os valores de intensidade da imagem
esquerda e direita, m e o comprimento da janela de busca
(impõe-se uma janela quadrada de correlação), d é o valor de
disparidade e (x, y) é o pixel de referência.

V. EXPERIMENTOS E RESULTADOS

Os experimentos foram feitos em um computador Intel Core
i3-3217U, 1,8 GHz, com memória de 6Gb e sistema operaci-
onal Ubuntu 15.04, com dois grupos de imagens. O primeiro
deles foram obtidas de uma filmadora estéreo, para a determi-
nação do tempo de execução e do consumo de memória heap,
em MBytes. Como este tipo de imagem não possui ground-

truth, o teste de precisão foi realizado com um conjunto de
imagens com resolução aproximada de 2000 × 1110 pixels,
obtidos do repositório de visão computacional do Middleburry

[3]. A avaliação do consumo de memória foi feita utilizando
a ferramenta de depuração Valgrind.

A. Realização dos testes

A realização dos testes de tempo de execução e de consumo
de memória das técnicas de correspondência estéreo utiliza
cinco pares de imagens da filmadora, já retificadas. Já para
os testes de precisão utiliza os pares Motorcycle, Playroom e
Shelves do repositório, sendo o número de disparidades para a
avaliação (numberOfDisparities) duplicado. A métrica
utilizada para avaliar a precisão é o erro médio absoluto D

entre o mapa de disparidade gerado e o ground-truth, dado
pela equação 5. Nela, m e n são os números de linhas e
colunas, respectivamente, da imagem, e os termos d0(x, y)
e d(x, y) são os valores de disparidade no ground-truth e no
mapa calculado pela técnica de correspondência.

D =

∑n

i=1

∑m

j=1
|d(i, j)− d0(i, j)|

n ∗m
(5)

Para os testes, os parâmetros da classe StereoBM

apresentam como valores: numberOfDisparities igual
a 128 sem muiltirresolução e 32 com multirresolução,
SADWindowSize igual a 13 em ambos os módulos,
minDisparity igual a -16 em ambos os módulos,
disp12MaxDiff igual a 2 sem multirresolução e 1 com
multirresolução, speckleRange igual a 8 em ambos os

módulos, speckleWindowSize igual a 13 em ambos
os módulos, uniquenessRatio igual a 0 em ambos os
módulos, textureThreshold igual a 507 em ambos os
módulos, preFilterCap igual a 61 em ambos os módulos
e preFilterSize igual a 13 em ambos os módulos.

Para a classe StereoSGBM, utiliza-se P1 igual a 8 ∗
SADWindowSize

2 em ambos os módulos, P2 igual a 32 ∗
SADWindowSize

2 em ambos os módulos; minDisparity
igual a 0 sem multirresolução e -16 com multirresolução,
uniquenessRatio igual a 2 sem multirresolução e 0 com
multirresolução, speckleWindowSize em 13 em ambos
os módulos, speckleRange igual a 2 sem multirresolução
e 0 com multirresolução, disp12MaxDiff igual a 1 em
ambos os módulos, fullDP igual a false, para uso de apenas
5 direções para a etapa de programação dinâmica em ambos
os módulos, textureThreshold igual a 507 em ambos os
módulos), preFilterCap igual a 61 em ambos os módulos
e preFilterSize igual a 13 em ambos os módulos.

Para a estrutura CvStereoGCState define-se
numberOfDisparities igual a 128 sem multirresolução
e 32 com multirresolução, minDisparity igual a 0 em
ambos os módulos, maxIter igual a 2 em ambos os
módulos, Ithreshold igual a 5 em ambos os módulos,
interactionRadius igual a 1 em ambos os módulos e
occlusionCost igual a 10000 em ambos os módulos.

Para todos os módulos de disparidade com multirresolução
implementados, são utilizados três níveis de multirresolução.
As janelas de correlação empregadas são de 3 × 3 pixels. A
avaliação da janela de correlação do pixel de referência (x, y)
é feita com duas janelas de busca. A primeira janela é referente
ao pixel (x + d, y), e a segunda, ao pixel (x + d + 1, y) se
y for par, ou (x + d − 1, y), se y for ímpar. Caso o pixel

correspondente ao pixel de referência (x, y) seja (x+d+1, y),
há um incremento de 16 unidades no valor da disparidade
final. Caso seja o pixel (x+ d− 1, y), há um decremento de
16 unidades.

B. Resultados obtidos

Para realizar a análise dos resultados obtidos, dois gráficos
são disponibilizados. Na Figura 1 é exibido um gráfico com
a ordem de grandeza média, dada pelo logaritmo na base dez
do tempo médio de execução na etapa de correspondência dos
módulos desenvolvidos. Na Figura 2 é exibido um gráfico
com a média dos valores de erro médio absoluto obtidos
na avaliação dos mapas de disparidade para três pares do
repositório Middlebury. Com relação ao consumo de memória,
a Tabela III mostra o consumo máximo da memória heap

pelos algoritmos, em MegaBytes (MBytes). Os mapas de
disparidades obtidos para imagens do repositório podem ser
vistos na figura 3. Nos gráficos e nas figuras, SAD indica a
otimização por correlação com valor absoluto de diferenças,
SGBM indica o otimização por programação dinâmica em
múltiplas direções, e graph cuts indica a otimização por cortes
de grafos de fluxo.
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Tabela II
CONSUMO MÁXIMO DE MEMÓRIA HEAP, EM MEGABYTES (MBYTES).

Consumo máximo
SAD 408, 5

SGBM 408, 5

Graph cuts 609, 4

SAD (Multirresolução) 408, 5

SGBM (Multirresolução) 408, 5

Graph cuts (Multirresolução) 408, 5

Tabela III
TEMPO DE EXECUÇÃO, EM MILISSEGUNDOS (MS).

Tempo absoluto
SAD 8, 37 ∗ 10

2

SGBM 2, 30 ∗ 10
3

Graph cuts 9, 14 ∗ 10
5

SAD (Multirresolução) 5, 08 ∗ 10
2

SGBM (Multirresolução) 5, 54 ∗ 10
2

Graph cuts (Multirresolução) 1, 29 ∗ 10
4

VI. CONCLUSÃO

Neste trabalho é apresentado um estudo com três técnicas
utilizadas para solucionar o problema de correspondência esté-
reo. As implementações utilizadas são de correlação com soma
de diferenças absolutas, programação dinâmica em múltiplas
direções e otimização por cortes de grafos de fluxo. Também
são implementadas versões em multirresolução, para analisar
o efeito deste tipo de melhoria nas técnicas citadas.

Em termos de tempo de execução, a correlação apresenta o
menor valor, na ordem de centésimos de milissegundos. Isto
a torna adequada para aplicações com requisitos em tempo
real, desde que não se exija tanta precisão dos resultados, pois
ele detém os maiores valores de erro médio. A técnica com
corte de grafos, ao contrário, apresenta os melhores valores
de precisão, mas com tempo de execução e consumo de
memória mais elevados que as outras técnicas. Ela é melhor
empregada em aplicações que exijam qualidade nos valores
de disparidade, e que não apresentam restrições críticas de
tempo. A programação dinâmica em várias direções apresenta
tempo de execução na ordem de segundos e precisão próxima
do corte em grafos, sendo a mais recomendada para aplicações
gerais.

Em todos os casos, a multirresolução proposta provocou a
redução de tempo e a melhoria de precisão, sem a degradação
do consumo de memória, tornando-a opção para melhorar
os algoritmos de correspondência. Nota-se uma significativa
redução do erro médio para a técnica de correlação, de 73, 44
na técnica sem multirresolução, para 55, 7 na técnica com mul-
tirresolução. Isto acontece porque regiões com pouca textura
ou textura uniforme são reduzidas em resoluções menores,
sendo associadas a elementos mais proeminentes nas imagens.
Isto facilita a acurácia do método de correspondência.

Além disto, é possível perceber a redução no tempo de
execução da técnica de corte em grafos em duas ordens de
grandeza (isto é, quase 100 vezes), bem como a redução no
consumo de memória desta técnica, de 607 para 408 MBytes.

SAD SGBM GC
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2.93
3.39

6.22

2.68 2.72

4.1

Técnicas utilizadas

O
rd

em
de

gr
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Original Multirresolução

Figura 1. Ordem de grandeza (logaritmo na base dez) do tempo médio de
execução, em milissegundos, dos algoritmos de correspondência.
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Figura 2. Valor médio do erro médio absoluto nos mapas gerados pelos
algoritmos de correspondência.

Isto acontece porque, na implementação sem multirresolução,
o grafo é construído sobre a imagem original, de 1920×1080
pixels; já na implementação com multirresolução, o grafo
é feito em imagens com resolução significativamente menor
(oito vezes, no trabalho realizado). Com isto, a de multirre-
solução permite a técnica de correspondência trabalhar com
menos memória, pois o número de pixels que compõe o grafo é
menor, bem como mais rapidamente, pelo grafo não apresentar
tantas ligações em relação a implementação convencional.

Trabalhos futuros envolvem novas análises, empregando
outras técnicas utilizadas na geração de mapas de disparidade.
Também, espera-se desenvolver uma anáilse com um número
maior de requisitos, como a escalabilidade em sistemas pa-
ralelos e para o aumento de resolução, e mais métricas para
análise de precisão, como a contagem do número de pixels

mal-correspondidos [2].
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Abstract— The soybean is one of the most important ele-
ments in the Brazilian economy, but disease can hinder and
delay production. Recognition of diseases is currently done by
technicians who analyze foliage, but lack software that can help
promote recognition. Texture analysis has some effective methods
to recognize diseases on soybean foliage. This article analyzed
the principal techniques of texture analysis and classifiers. Five
methods were used: three variations of local binary patterns,
co-occurrence matrices, Gabor filters, and two image datasets -
Scanner and Microscope. This work aims to contribute to the
recognition of diseases in addition to helping technicians.

I. INTRODUÇÃO

A cultura da soja representa um dos elementos com maior
relevância econômica no PIB brasileiro [1]. Apesar da soja
ser uma planta fácil de ser cultivada, a exploração econômica
do seu potencial de rendimento (superior a 4.000 kg/ha)
dificilmente é alcançada por falta de manejo adequado [2].
Entre os principais fatores limitantes do rendimento estão as
doenças que, em geral, são de difı́cil controle. Existem vários
tipos de doenças que afetam a produção, entre elas ganham
destaque a ferrugem asiática, olho de rã, mancha parda, oı́dio,
mı́ldio e podridão vermelha.

Para o controle das doenças, os agricultores precisam
investir em técnicos que analisam as folhagens em busca das
doenças [3]. O controle manual exige um trabalho exaustivo
que pode, portanto, ser influenciado pela fadiga do obser-
vador. Além disso, o controle manual inclui a subjetividade
do técnico, fazendo com que a severidade da doença seja
diferentemente classificada por dois ou mais técnicos. O
trabalho manual e repetitivo do técnico pode ser auxiliado
por computadores que realizam várias atividades com um
desempenho quase constante. O controle automático é particu-
larmente apropriado para avaliar grandes plantações, em que
o técnico é incapaz de estimar com exatidão.

Para o reconhecimento automático de doenças, a visão
computacional apresenta vários métodos que se destacam na
extração de caracterı́sticas e classificação de imagens. Dentro
da visão computacional, a análise de textura é uma área
crescente, com uma enorme importância na caracterização de
imagens e possui um grande papel na busca de padrões [4],
[5]. Para a detecção de espécies de plantas e doenças, a análise
de textura é uma das áreas fundamentais exploradas por pes-
quisadores, pois mesmo com a imagem da folha deteriorada,
é possı́vel extrair caracterı́sticas de textura importantes para a
classificação [6], [7].

Este artigo tem como objetivo comparar os principais
métodos de análise de textura no reconhecimento de doenças

em folhas de soja. Para a avaliação, duas bases de imagens
com doenças foram utilizadas: uma base composta por ima-
gens no espectro visı́vel e uma segunda base composta por
imagens microscópicas. Nos experimentos, cinco métodos de
textura (três variantes dos padrões locais binários [8], [4], [9],
filtros de Gabor [10] e matrizes de co-ocorrência [5]) foram
aplicados nas bases de imagens. Os resultados mostraram que
métodos de texturas são soluções viáveis e robustas para o
reconhecimento automático de doenças, com destaque para os
padrões locais binários.

O artigo está divido em 6 seções. A revisão de literatura
dos algoritmos de textura se encontra na Seção II. A Seção
III descreve os algoritmos usados nos experimentos para clas-
sificar as doenças de soja. Os experimentos se encontram na
Seção IV, listando as bases de imagens. A Seção V apresenta
os resultados obtidos enquanto que a Seção VI apresenta as
conclusões e trabalhos futuros.

II. REVISÃO DE LITERATURA

A. Métodos de Análise de Textura

A literatura apresenta diversos métodos para a análise de
textura que podem ser classificados em quatro categorias:
estrutural, estatı́sticos, espectral e baseado em modelos.

Métodos estruturais fazem a descrição da textura por
meio de primitivas geométricas e regras sintáticas. Ainda nessa
categoria, detectores e descritores de pontos de interesse têm
sido propostos para encontrar e descrever os elementos de
textura [11]. Um método com bons resultados foi proposto
por Lazebnik et al [12], o qual utiliza um conjunto de regiões
obtidas pelos detectores Harris e Laplacian como elementos
de textura.

Métodos estatı́sticos: são métodos que utilizam
distribuições estatı́sticas em relação aos valores dos nı́veis de
cinza da imagem. Os principais métodos dessa categoria são
os padrões locais binários e suas variantes [8], [4], [9] e as
matrizes de co-ocorrência em nı́veis de cinza [5].

Métodos espectrais: representam a textura por meio de
informações espectrais, sendo que os métodos mais utilizados
são baseados em filtros e divisão de sub-bandas com destaque
para os filtros de Gabor [10] e wavelets [13]

Métodos baseados em modelos: procuram representar a
textura através de modelo e a obtenção de seus parâmetros. Os
métodos baseados em geometria fractal têm grande destaque
nessa categoria, como dimensão fractal multiescala [14] e
dimensão fractal local [15].
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B. Visão computacional em Plantas

As aplicações da visão computacional em plantas são
vastas por terem várias tarefas que podem ser auxiliadas por
um computador. Entre as diversas aplicações podemos citar a
identificação de plantas murchas [16], identificação de doenças
[6], [17] e reconhecimento de espécies [7], [18].

Duas áreas que têm destaque na literatura são a de re-
conhecimento de espécies e de doenças. Os algoritmos para
reconhecimento de espécies e doenças podem ser divididos
em quatro categorias: baseados no formato da folha [19], [20],
[21], [22], baseado nas ramificações [23], [24], [25], baseados
na margem da folha [26], [27], e baseados na textura [6], [7],
[28], [29]

III. REFERENCIAL TEÓRICO

A. Padrões Locais Binários

Os Padrões Locais Binários (Local Binary Patterns - LBP)
[8] é um operador que caracteriza a estrutura espacial da
textura local de uma imagem. Dado um pixel central, um
padrão binário é calculado comparando o seu nı́vel cinza com
o nı́vel de cinza de P vizinhos a uma distância ou raio R:

LBPP,R =

P−1∑
p=0

s(gp − gc)2p (1)

s(x) =

{
1, se x ≥ 0

0, caso contrário
(2)

onde gc é o nı́vel de cinza do pixel central e gp é o nı́vel
de cinza dos vizinhos. A Figura 1 ilustra dois exemplos de
vizinhança com P = 4, R = 1 e P = 8, R = 2.

Figura 1. Exemplos com respectivamente 4 e 8 vizinhos.

Considere uma imagem de textura com W × H pixels.
Após identificar o padrão binário para todos os pixels (i, j), a
imagem é representada por um histograma com a frequência
de cada padrão:

ϕLBPP,R (k) =
W∑
i=1

H∑
j=1

f(LBPP,R(i, j), k) (3)

f(x, y) =

{
1, se x = y

0, caso contrário
(4)

onde 0 ≤ k ≤ 2P são todos os possı́veis valores de padrões.

A versão multi-escala do LBP e suas variantes concatenam
o histograma para três raios (R = 1, 2, 3) com números de
vizinhos (P = 8, 16, 24):

ϕ = [ϕLBP8,1 , ϕLBP16,2 , ϕ
LBP
24,3 ] (5)

B. Padrões Locais Binários Uniformes

Apesar dos resultados promissores, os padrões locais
binários extraem um vetor de caracterı́sticas com alta dimen-
sionalidade. Para contornar esse problema, Ojala et al. [8]
propuseram os padrões locais binários uniformes (LBPU).

A uniformidade U de um padrão LBP é definido como
o número de transições bit a bit entre 0 e 1 (ou vice-versa)
conforme a Equação 6. Por exemplo, o padrão 00100000
possui uniformidade U = 2, pois existem duas transições de
0 para 1 ou vice-versa.

U(LBPP,R) = |s(pP−1 − gc)− s(g0 − gc)|

+
P−1∑
p=1

|s(pp − gc)− s(gp−1 − gc)| (6)

Um padrão LBP é dito uniforme se a sua uniformidade U
for menor ou igual a 2 (U ≤ 2). Os autores verificaram que
os padrões uniformes são padrões fundamentais para carac-
terizar a textura enquanto que os demais padrões podem ser
descartados. Além disso, os padrões uniformes são invariantes
à rotação. Dessa forma o padrão uniforme pode ser calculado
como:

LBPUP,R =

{∑P−1
p=0 s(gp − gc), se U(LBPP,R) ≤ 2

P + 1, caso contrário
(7)

O histograma que representa a imagem é calculado de
forma similar ao LBP considerando os padrões uniformes:

ϕLBPUP,R (k) =

W∑
i=1

H∑
j=1

f(LBPUP,R(i, j), k) (8)

C. Padrões Locais Binários - Variância

Para capturar a variância dos nı́veis de cinza da vizinhança,
Guo et al. [4] propuseram os padrões locais binários com
variância (LBPV) para medir a variância local conforme a
Equação 9.

V ARP,R =
1

P

P−1∑
p=0

(gp − u)2 (9)

onde u = 1/P
∑P−1
p=0 gp é a média dos nı́veis de cinza

da vizinhança. Dessa forma V ARP,R explora informações
complementares do padrão LBP e do contraste local [4].

A variância V ARP,R é usada como um peso adaptativo
para ajustar a contribuição do padrão LBP no histograma
conforme:

ϕLBPVP,R (k) =
W∑
i=1

H∑
j=1

w(LBPP,R(i, j), k) (10)
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w(LBPP,R(i, j), k) =

{
V ARP,R(i, j), se LBPP,R(i, j) = k

0, caso contrário
(11)

D. CLBP

Guo et al. [9] propuseram uma modelagem completa dos
padrões locais binários (CLBP). Para isso, os autores calculam
três informações à respeito da vizinhança de um pixel central:
CLBP S, CLBP M e CLBP C. O CLBP SP,R é o
mesmo operador do LBP tradicional conforme descrito na
Equação 1. O CLBPM é calculado em relação a magnitude
de cada pixel, dado pela Equação 12.

CLBP MP,R =

P−1∑
p=0

s(|gp − gc| − c)2p (12)

onde c é a média das diferenças do nı́vel de cinza do pixel
central e seus vizinhos para toda a imagem.

Por fim, o CLBPC é calculado com relação a média dos
nı́veis de cinza de todos pixels da imagem dado pela Equação
13.

CLBP CP,R = s(gc − λ) (13)

onde λ é a média do nı́vel de cinza de todos os pixels da
imagem.

O histograma final ϕCLBP é a concatenação dos três
operadores descritos acima. Dessa forma, o CLBP caracteriza
diferentes informações da vizinhança e apresenta resultados
interessantes em diversas tarefas que envolve a caracterização
de texturas.

E. Matrizes de Co-ocorrência

As matrizes de co-ocorrência em nı́veis de cinza (Gray-
Level Co-occurrence Matrix - GLCM) foram propostas ini-
cialmente por Haralick et al. [5]. Essas matrizes tem como
ideia principal revelar propriedades a respeito da distribuição
espacial dos nı́veis de cinza em uma imagem. Dada uma
imagem I(x, y) ∈ <W×H , a matriz de co-ocorrência Cθ,d
pode ser definida como:

Cθ,d(i, j) =

W∑
x

H∑
y

{
1, se I(x, y) = i e I(x+ ∆x, y + ∆y) = j

0, caso contrário
(14)

onde i e j são nı́veis de cinza (e.g., i, j ∈ [0, 255]), x e y são
posições espaciais na imagem I e o deslocamento (∆x,∆y) é
determinado por uma distância d e direção θ.

Assim, cada posição (i, j) da matriz armazena a quantidade
de vezes que um pixel com nı́vel de cinza i co-ocorre com
um pixel vizinho com nı́vel de cinza j em uma determinada
direção θ e distância d. Cada posição da matriz é normalizada
pela soma total.

Haralick et al. [5] propõem o uso de medidas estatı́sticas
de primeira e segunda ordem para descrever as matrizes de

co-ocorrência. Neste trabalho foram utilizadas cinco medi-
das: energia (Equação 15), momento inverso da diferença
(Equação 16), entropia (Equação 17), contraste (Equação 18)
e correlação (Equação 19).

E(Cθ,d) =
∑
i

∑
j

Cθ,d(i, j)
2 (15)

mdi(Cθ,d) =
∑
i

∑
j

Cθ,d(i, j)

1 + (1− j)2
(16)

ent(Cθ,d) = −
∑
i

∑
j

Cθ,d(i, j) log(Cθ,d(i, j)) (17)

con(Cθ,d) =
∑
i

∑
j

|i− j|2Cθ,d(i, j) (18)

cor(Cθ,d) =
∑
i

∑
j

ijCθ,d(i, j)− µxµy
σxσy

(19)

onde µx, µy e σx, σy denotam as médias e desvios padrão das
linhas e colunas, respectivamente.

Neste trabalho foram utilizadas matrizes com distância d
variando de 1 a 5 com orientações 0o, 45o, 90o e 315o. Dessa
forma, o vetor de caracterı́sticas é composto pelas medidas
estatı́sticas de cada matriz de co-ocorrência:

ϕGLCM = [E(C0o,1), E(C0o,2), . . . , cor(C315o,5), cor(C315o,5)]
(20)

F. Filtros de Gabor

Um filtro de Gabor 2D [10] é uma função Gaussiana bi-
dimensional modulada por uma senóide orientada em uma
determinada orientação θ e frequência espacial λ conforme
a Equação 21.

gλ,θ(x, y) = exp

(
−x
′2 + γ2y′2

2σ2

)
cos

(
2π
x′2

λ
+ ϕ

)
(21)

onde x′ = x cos θ + y sin θ, y′ = −x sin θ + y cos θ, γ =
0.5, σ = 0.56λ.

Exemplos de filtros de Gabor em diferentes orientações e
frequências podem ser visualizados na Figura 2. Cada linha
na figura representa variações na orientação enquanto que as
colunas representam diferentes frequências. Dessa forma, um
banco de filtros de Gabor é composto por vários filtros com
diferentes orientações e frequências. Neste trabalho, foram
utilizadas 8 orientações igualmente espaçadas entre [0o, 360o]
e cinco frequências, resultando em um banco com 40 filtros
de Gabor.
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Figura 2. Variações de funções contidas no banco de filtros de Gabor.

Dado o banco de filtros de Gabor, a imagem de entrada I
é convoluı́da com cada um dos filtros conforme a Equação 22,
resultando em uma imagem de resposta.

Rλ,θ = I ⊗ gλ,θ (22)

Por fim, a energia de cada resposta Rλ,θ é calculada para
compor o vetor de caracterı́sticas ϕ com 40 valores (Equação
23), isto é, uma energia para cada um dos filtros do banco.

ϕGabor = [E(Rλ1,θ1), . . . , E(Rλ5,θ8)] (23)

onde E(C) =
∑
x

∑
y R(x, y)2 é a energia da resposta.

IV. EXPERIMENTOS

Para coletar as imagens usadas nos experimentos, uma
plantação de soja foi executada. Em diversos estágios da
plantação, as folhas foram coletadas e digitalizadas por um
scanner e um microscópio, compondo duas bases de imagens.
As subseções abaixo descrevem detalhadamente a plantação e
a digitalização das amostras.

A. Plantação de Soja

O experimento de plantação de soja [Glycine max (L.)
Merr.] foi executado em quatro campos do Departamento de
Fitopatologia da Universidade Federal da Grande Dourados
(UFGD). Em Dourados (22◦22’S e 54◦80’W), os campos estão
a uma altitude de 600m e o solo é classificado como Latossolo
Vermelho Distrófico (Typic Haplustox, Soil Taxonomy, USDA).
O clima é classificado como tropical com inverno seco e verão
chuvoso.

A densidade dos quatro campos foi de aproximadamente
300.000 plantas por ha−1. Para todos os campos, 320 kg
ha−1 de N-P-K (02-23-23) foram aplicados imediatamente no
sulco antes da semeadura, sendo que nenhum fertilizante foi
aplicado. Cada lote continha 50 linhas, espaçadas por 0.5m,
com 50m (largura) × 25m (comprimento) (1.250m2). Os lotes
foram separados por pelo menos 10m com pequenos terraços
de aproximadamente 5m de largura para evitar a contaminação
por escorrimento superficial causado por chuvas que ocorrem
no verão.

Para o aparecimento de doenças, não foram utilizados
herbicidas em três campos. No quarto campo, herbicidas foram
utilizados a fim de obter amostras com nenhuma doença. Os

Figura 3. Procedimento de digitalização adotado nesta base de imagens.

insetos nos quatros campos foram controlados com inseticidas
biológicos e quı́micos.

As folhas das plantas foram coletadas aleatoriamente em
três fases diferentes: V4 - quarto trifólio, V5 - quinto trifólio
e R1 - estágio de florescência. Em cada fase, nove plantas por
lote foram aleatoriamente coletadas para avaliação de doenças
foliares, especialmente aquelas relacionadas aos fungos.

Nesta região do Brasil, três doenças são comumente en-
contradas: antracnose, mı́ldio e ferrugem. Durante a coleta, as
ferrugens foram classificadas em dois tipos de cor de lesão:
Ferrugem TAN e Ferrugem RB. A Ferrugem TAN possui
similaridade com queimadura enquanto a Ferrugem RB é
marrom-avermelhada [30]. A Ferrugem RB é considerada um
tipo de lesão resistente quando comparada com uma lesão TAN
[31].

B. Base de Imagens - Scanner

Após a coleta das folhas, elas passaram pelo processo de
digitalização conforme ilustrado na Figura 3. O processo pode
ser descrito em três passos: (1) digitalização das folhas, (2)
coleta de amostras de texturas e (3) conjunto de amostras.
Na etapa de digitalização, um Scanner HP Scanjet 1200 foi
utilizado para gerar imagens no formato tiff com resolução de
1200dpi.

Para cada folha escaneada, um especialista anotou manual-
mente janelas de 200×200 pixels com evidência das doenças.
Foram coletadas 300 amostras para três doenças (Mı́ldio, Fer-
rugem TAN e Ferrugem RB), totalizando 900 amostras. Outras
300 amostras foram coletadas de plantas sadias. Portanto, esta
base de imagens é composta por 1200 amostras divididas em
quatro classes. A Figura 4 apresenta algumas amostras contidas
na Base de Imagens - Scanner.

C. Base de Imagens - Microscópio

O mesmo processo da base de imagens anterior foi reali-
zado sendo que o processo de digitalização foi realizado por
um microscópio. Esta base de imagens é formada por 1440
imagens divididas em 4 classes: Antracnose, Ferrugem, Mı́ldio
e Sadia. As imagens foram capturadas com as folhas de forma
vertical e as amostras com 200 × 200 pixels foram obtidas com
foco nas evidências de lesões. A Figura 5 apresenta algumas
amostras contidas na Base de Imagens - Microscópio.
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Figura 4. Amostras contidas na Base de Imagens - Scanner. Esta base contém
quatro classes de imagens: duas variações da ferrugem, mı́ldio e sadia.

Figura 5. Amostras contidas na Base de Imagens - Microscópio. Esta base
de imagens possui quatro classes: Antracnose, Ferrugem, Mı́ldio e Sadia.

D. Protocolo Computacional

Para avaliar os métodos de texturas, três classificadores
foram utilizados: vizinho mais próximo (IB1) [32], máquina
de vetores de suporte (Support Vector Machine - SVM) [33]
e árvore de decisão com algoritmo J48 [34]. Os três classi-
ficadores estão implementados no Weka e foram utilizados
os parâmetros padrões. Para o processo de amostragem foi
adotada a validação cruzada com 10 dobras.

V. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Tabela I apresenta os resultados de cada método de tex-
tura para a Base de Imagens - Microscópio. O método CLBP
forneceu a maior porcentagem de acerto com 97.97%(±1.49)
usando o classificador SVM. Os demais métodos obtive-
ram resultados satisfatórios, tendo como melhores resultados,
respectivamente, LBPV com a porcentagem de acerto de
88.47%(±1.71), LBPU com 79.79%(±2.39), Filtro de Gabor
com 75.76%(±2.73), e por fim, GLCM com 63.19%(±2.45).
Podemos observar também que os métodos de textura obtive-
ram os seus melhores resultados usando o classificador SVM.

Tabela I. RESULTADOS EXPERIMENTAIS PARA MÉTODOS DE TEXTURA
APLICADOS NA BASE DE IMAGENS - MICROSCÓPIO.

Método J48 SVM IB1 (%)
CLBP 85.90(±2.68) 97.97(±1.49) 88.89(±2.54)
LBPU 64.72(±3.55) 79.79(±2.39) 71.39(±2.22)
LBPV 78.12(±3.92) 88.47(±1.71) 82.08(±3.48)
GLCM 57.50(±4.35) 63.19(±2.45) 56.81(±4.27)

Filtro de Gabor 56.88(±3.18) 75.76(±2.73) 64.17(±2.89)

Os resultados dos métodos de textura para a Base de
Imagens - Scanner são apresentados na Tabela II. Novamente,

o método CLBP obteve o melhor resultado, alcançando 99% de
acerto usando o classificador SVM. O CLBP foi seguido pelo
LBPU, Filtro de Gabor, LBPV e GLCM com porcentagens de
acerto de 96.92%(±1.31), 92.08%(±2.76), 91.83%(±1.66) e
87.08%(±2.16), respectivamente. Todos os métodos obtiveram
suas maiores porcentagens com o classificador SVM exceto o
GLCM que obteve sua maior porcentagem com o classificador
IB1.

Tabela II. RESULTADOS EXPERIMENTAIS PARA MÉTODOS DE TEXTURA
APLICADOS NA BASE DE IMAGENS - SCANNER.

Método J48 SVM IB1 (%)
CLBP 84.50(±4.85) 99.00(±0.86) 96.92(±1.25)
LBPU 89.00(±2.91) 96.92(±1.31) 92.92(±1.68)
LBPV 86.00(±2.80) 91.83(±1.66) 90.58(±1.97)
GLCM 84.92(±3.03) 86.75(±3.57) 87.08(±2.16)

Filtro de Gabor 84.08(±3.00) 92.08(±2.76) 90.92(±3.39)

Para as duas bases de imagens, foram obtidos os melhores
resultados utilizando o método CLBP e o classificador SVM.
Para compreender o comportamento e a eficácia do CLBP
em conjunto com o SVM, as Figuras 6 (a) e (b) ilustram as
matrizes de confusão para a Base de Imagens - Microscópio
e Scanner, respectivamente.

Como podemos observar, houveram poucos erros na
classificação, a diagonal principal ilustra os acertos. Na Base
Microscópio a principal dificuldade foi na diferenciação entre
as classes Ferrugem e Antracnose, e entre as classes An-
tracnose e Sadia. Como esperado na Base Scanner, a maior
confusão foi entre as duas variações de Ferrugem. Além
disso, quatro imagens de ferrugem TAN foram erroneamente
classificadas como sadias, visto que a lesão nessas imagens
eram bem pequenas.

VI. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Esse trabalho apresentou uma comparação entre cinco
métodos de análise de textura no reconhecimento de doenças
em soja. Experimentos foram realizados em duas bases de
imagens e os resultados mostraram que o CLBP em conjunto
com o classificador SVM alcança resultados que podem ser
utilizados para automatizar a tarefa de reconhecimento.

Como trabalhos futuros, o número de imagens e doenças
das bases deve ser aumentado. Além disso, pretendemos anotar
a severidade das doenças com o intuito de automatizar a
classificação de severidade.
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Abstract—The proper estimation of the noise characteristics
is fundamental in many applications of computer vision, such
as image restoration, noise simulation, among others. For digital
mammography, this information is normally estimated through
the acquisition of several calibration images, which is not always
feasible in clinical practice. Thus, this work presents a novel
algorithm capable of estimating noise parameters using individ-
ual mammographic images as input. To validate the method,
sets of images were acquired using a physical anthropomorphic
breast phantom. Additional tests were performed on reduced dose
images and clinical images. The estimation of the goal parameters
resulted in a scaling factor of 0.10 for the Poisson distribution,
and standard deviation of 3.5 for the Gaussian distribution. The
proposed method reported an average scaling factor of 0.09 and
average standard deviation of 3.9 for the Gaussian distribution.
Thus, the results support the use of the proposed method in
clinical applications.

Index Terms—Digital mammography, parameter estimation,
quantum noise, electronic noise, Poisson-Gaussian distribution.

I. INTRODUÇÃO

O câncer de mama é uma das principais causas de morte
entre mulheres do mundo todo. Somente no Brasil, estima-
se o surgimento de 1,4 milhões de novos casos diagnosticados
a cada ano. Estatísticas sugerem que 25% dos novos casos
resultarão no óbito da paciente [1].

Se detectado em seu estágio inicial, a probabilidade de cura
do câncer é aumentada em 30% [2], uma vez que estágios
avançados da doença ainda representam grandes desafios para
a medicina moderna. Para a detecção precoce do câncer de
mama utiliza-se a mamografia por raios-X. Neste exame, o
órgão é exposto a pequenas doses de radiacão ionizante e
sombras do tecido mamário são capturadas em um filme ou
detector digital. De posse desta imagem, o radiologista é capaz
de encontrar indícios do desenvolvimento de um tumor.

A sensibilidade e especificidade da detecção da doença
estão relacionados à qualidade da imagem de mamografia [3],
[4]. Níveis elevados de radiação aumentam a qualidade da
imagem, mas ao mesmo tempo representam risco à saúde
da paciente. Níveis reduzidos de radiação garantem a se-
gurança dos pacientes, porém comprometem a qualidade da
imagem, afetando o desempenho de radiologistas ao realizar o
diagnóstico. Sendo assim, existe um compromisso entre nível
de radiação e qualidade de imagem. Uma prática necessária
para exames com radiação ionizante é o ALARA (As Low As
Reasonably Achievable), onde o nível de radiação deve ser
mantido tão baixo quanto possível, contanto que o desempenho

do radiologista durante a detecção de câncer se mantenha ele-
vado. O ponto ótimo de operação para sistemas de mamografia
ainda é amplamente discutido na literatura [5], [6].

Alguns autores propõem a utilização de métodos de fil-
tragem para que seja possível a redução dos níveis de ruído
mantendo-se níveis reduzidos de dose de radiação [7]–[9].
Assim, é possível melhorar a qualidade das imagens de
mamografia sem riscos adicionais à saúde da paciente. Outros
métodos propõem a simulação da redução da dose de radi-
ação em imagens clínicas previamente adquiridas [10]–[12].
Assim, é possível realizar estudos de observação humana para
definição do ponto ótimo de operação dos sistemas de raios-X
para mamografia sem submeter os pacientes à exposiçõeses
extras de radiação.

Os estudos citados acima dependem do correto modela-
mento do ruído encontrado em sistemas de mamografia. Uma
abordagem comum é aproximar o ruído em mamografias como
uma mistura Gaussiana-Poisson, onde a distribuição Gaussiana
descreve flutuações independentes da intensidade, resultantes
de ruídos como térmico e eletrônico. A distribuição Poisson
descreve flutuações dependentes da intensidade, inerentes ao
processo de geração e detecção de fótons [13].

Para o correto modelamento do ruído em imagens de mamo-
grafia, é necessário o conhecimento do fator de escala do ruído
Poisson e o desvio padrão do ruído Gaussiano. Existem técni-
cas para estimativa destes parâmetros [14], entretanto estes
métodos dependem da aquisição de imagens de calibração
adquiridas logo após a aquisição da imagem de um paciente.
Estas imagens não estão disponíveis em casos clínicos e sua
aquisição nem sempre é viável.

O objetivo deste trabalho é propor um método capaz de es-
timar os parâmetros que descrevem o ruído aditivo Gaussiano
(eletrônico, térmico) e o ruído não-aditivo Poisson (quântico)
em imagens de mamografia digital, utilizando apenas uma
imagem mamográfica como entrada. O método torna possível,
por exemplo, a aplicação eficiente de métodos de filtragem e
de simulação de ruído em imagens clínicas, onde o acesso a
imagens de calibração são extremamente limitados.

II. TEORIA

Considere z̊(x, y) como pixels observados em uma mamografia
digital. Considere também z(x, y) e σ2(x, y) como o sinal
verdadeiro e a variância do ruído em uma posição (x, y),
respectivamente. Em imagens de mamografia, os valores de
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z(x, y) são considerávelmente maiores que 20, portanto pode-
se aproximar a parcela de ruído Poisson a uma distribuição
Gaussiana dependente do sinal [15]. Neste trabalho, consider-
amos o seguinte modelo simplificado de formação de imagem:

z̊(x, y) = z(x, y) + η(x, y), (1)

onde η(x, y) ≈ N (0, σ2
η (x, y)) e

σ2
η (x, y) = σ2

P (x, y) + σ2
E = λz(x, y) + σ2

E, (2)

onde λ é o fator de escala do ruído Poisson, σ2
E é a variância

do ruído eletrônico, descrito pela distribuição Gaussiana e σ2
P

é a variância do ruído quântico, descrito pela distribuição
Poisson. Note que este trabalho assume σ2

E e λ constantes
e independentes da posição espacial (x, y). As limitações
associadas a esta consideração são ponderadas na seção de
discussão.

Se considerarmos uma função afim da forma

σ2
η (x, y) = az(x, y) + b, (3)

onde cada valor de pixel z(x, y) é mapeado para um valor de
variância σ2

η (x, y), o coeficiente angular a será numericamente
igual a λ, enquanto o coeficiente linear b será numericamente
igual a σ2

E . Assim, este trabalho propõe o cálculo de estima-
tivas dos parâmetros λ e σ2

E através das estimativas ẑ(x, y)
e σ̂2

η (x, y) utilizando o conceito apresentado na equação 2.
Valores de ẑ(x, y) e σ̂2

η (x, y) são utilizados para o ajuste de
uma função afim, cujo coeficiente angular determina a escala
do ruído Poisson e o coeficiente linear determina a variância
do ruído Gaussiano aditivo.

III. MATERIAIS E MÉTODOS

Como explicado na seção II, o método proposto é baseado nas
estimativas do sinal verdadeiro ẑ(x, y) e da variância do ruído
σ̂(x, y). Para obter estas estimativas, o método proposto realiza
o fatiamento em níveis de cinza da imagem de mamografia.

O fatiamento em níveis de cinza transforma uma imagem
contendo K diferentes níveis de cinza em uma pilha de K
máscaras binárias com as mesmas dimensões da imagem
original. Cada máscara binária possui valor 1 nas coordenadas
(x, y) que contêm pixels com nível de cinza igual ao avaliado,
e 0 no restante da imagem. Em seguida, cada máscara binária
passa pela operação morfológica de fechamento [16]. Como
imagens de mamografia possuem muitas regiões uniformes, o
fechamento faz com que porções uniformes da imagem sejam
incluídas nas máscaras binárias.

As K máscaras binárias são então multiplicadas pela im-
agem original. As estimativas ẑ e σ̂2 dos pixels diferentes de
zero são calculados para cada nível de cinza, resultando em
K estimativas. Uma função linear afim é ajustada aos pontos
experimentais utilizando mínimos quadrados.

Como a média do sinal possui a mesma dimensionalidade
que o desvio padrão do ruído, neste estudo os resultados são
apresentados em gráficos de desvio padrão e não variância.
Assim, a curva ajustada se torna uma função quadrática nos
gráficos de média versus desvio padrão.

(a) Phantom antropomórfico (b) Exemplo de mamografia

Figura 1: Material utilizado para os experimentos.

Para validação do método, utilizou-se o phantom
antropomórfico desenvolvido pela Universidade da Pensilvânia
[17]. O phantom é capaz de reproduzir a anatomia de uma
mama utilizando materiais que simulam a atenuação do tecido
mamário a raios-X. Ele é formado por seis fatias, cada uma
contendo estruturas anatômicas que simulam a distribuição de
tecidos de uma mama real. A mama simulada possui 450 ml
de volume, comprimido a 5 cm, com 17% de densidade.

As Figuras 1a e 1b apresentam o phantom antropomórfico
utilizado e um exemplo de imagem obtida com o sistema de
mamografia. As imagens foram adquiridas com o equipamento
clínico de mamografia Selenia Dimensions, do hospital da
Universidade da Pensilvânia.

Primeiramente, um conjunto de 15 exposições foi realizado
utilizando a dose padrão de radiação, calculada automati-
camente pelo equipamento (6.05 mGy). Este conjunto foi
utilizado para a obtenção de uma imagem de referência sem
ruído (ground-truth), que possibilitou o cálculo de estimativas-
objetivo dos parâmetros λ e σE . Em seguida, as 15 ima-
gens foram utilizadas individualmente para a estimativa dos
parâmetros utilizando o método proposto nesse trabalho.

Outros dois conjuntos de imagens foram adquiridos uti-
lizando doses reduzidas de radiação. Foram realizadas 5 ex-
posições do phantom utilizando-se 4,53 mGy e 5 exposições
utilizando 3,02 mGy, representando 75% e 50% da dose
padrão, respectivamente. Estas imagens permitiram a análise
do comportamento do método em diferentes qualidades de
imagem.

Finalmente, três imagens clínicas, adquiridas de três pa-
cientes distintos foram aleatóriamente selecionadas do estudo
American College of Radiology Imaging Network (ACRIN)
PA4006, realizado na Universidade da Pensilvânia. Uma im-
agem selecionada foi adquirida na posição crânio-caudal (pa-
ciente 1), enquanto as outras duas imagens foram adquiridas
na posição médio-lateral oblíqua (pacientes 2 e 3). O método
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foi aplicado a cada uma dessas imagens individualmente. A
Figura 2 mostra as imagens clínicas.

(a) Paciente 1 (b) Paciente 2 (c) Paciente 3

Figura 2: Casos clínicos, 3 pacientes.

IV. RESULTADOS

A primeira parte da validação do método foi realizada
com imagens to phantom antropomórfico. Os testes foram
realizados utilizando-se uma região quadrada de 512 × 512
pixels dentro da mama. A Figura 3a apresenta a região
selecionada. Utilizando o método proposto neste trabalho, o
fatiamento em níveis de cinza foi realizado e as estimativas
de λ e σE foram computadas. As Figuras 3b e 3c apresentam a
representação em cores da região de interesse e da curva ajus-
tada, respectivamente. O código de cores indica os níveis de
cinza que foram utilizados para a obtenção de cada estimativa
ẑ(x, y) e σ̂E . Observe que os valores extremos da distribuição
sofrem saturação. Isso acontece devido ao clipping [18], que
ocorre nos detectores presentes no mamógrafo utilizado [13].
Para evitar as regiões de saturação, apenas 50% dos pontos
estimados são utilizados para o ajuste da curva. Os pontos são
escolhidos descartando-se 25% dos pontos com menor média
e os 25% dos pontos com maior média.

O conjunto de 15 imagens adquiridas com dose padrão de
radiação foi utilizado para a estimativa de parâmetros-objetivo.
A Figura 4 apresenta as curvas ajudastadas para cada caso.
Em verde estão a curva obtida com o ground-truth estimado,
juntamente com o intervalo de confiança (95%). As curvas
vermelhas apresentam as estimativas utilizando apenas uma
imagem individualmente.

A Tabela I apresentada a seguir contém os objetivos e os
valores estimados, juntamente com o intervalo de confiança.

Tabela I: Parâmetros medidos e esperados.

λ Médio 95% I.C. σE Médio 95% I.C.
Objetivo 0,10 [0,10 0,11] 3,5 [2,4 4,4]
Medido 0,09 [0,08 0,09] 3,9 [3,7 4,1]

Para avaliar o desempenho do método em imagens com
diferentes qualidades, a estimativa foi feita em 2 grupos de
imagens adquiridas com diferentes doses de radiação. Note
que, uma vez que as imagens foram adquiridas imediatamente
após a aquisição do grupo de referência contendo 15 imagens,
os parâmetros estimados devem respeitar o mesmo objetivo
calculado anteriormente. Isto ocorre pois ambos os parâmetros
estão relacionados ao ganho e desempenho do detector, que
é modificado somente quando o equipamento é recalibrado.

(a) Região de interesse (b) Níveis de cinza

(c) Ajuste da curva ẑ(x, y) vs σ̂(x, y)

Figura 3: Ilustração do processo de estimativa.

Figura 4: Curvas ajustadas. Em verde está a curva ajustada
utilizando o gorund-truth, juntamente com o intervalo de
confiança (95%). Curvas em vermelho são os ajustes para os
pontos experimentais estimados em cada uma das 15 imagens
individualmente.

Como não houve recalibração entre as aquisições, espera-
se que os parâmetros permaneçam os mesmos. A Figura 5
apresenta os resultados obtidos com a dose de referência e
duas doses reduzidas. Note que as curvas estimadas respeitam
o intervalo de confiança delimitado pela curva verde tracejada.

Finalmente, utilizou-se o método proposto para a estimativa
dos parâmetros de ruído em três imagens clínicas, adquiridas
de três pacientes distintos, como descrito na seção III. Uma
região de interesse de 512×512 pixels foi selecionada na parte
interna da mama. Como o equipamento utilizado para estes
exames clínicos é o mesmo utilizado para os testes anteriores,
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Figura 5: Curvas ajustadas para diferentes doses de radiação.

espera-se que os parâmetros estimados estejam próximos do
estimado anteriormente. Entretanto, não é possível afirmar
que os parâmetros sejam iguais, uma vez que o equipamento
passou por recalibração entre a realização dos exames. A
Figura 6 apresenta as três regiões de interesse selecionadas
e as curvas ajustadas para cada um dos casos.

V. DISCUSSÕES

Este trabalho propõe um método de estimativa de parâmet-
ros de ruído misto Poisson-Gaussiano encontrado em imagens
de mamografia digital. O método oferece a flexibilidade de ser
aplicado em imagens clínicas onde muitas vezes não se tem
acesso aos dados de calibração. Os parâmetros estimados são
importantes para métodos de filtragem e simulação de ruído e
até controle de qualidade em equipamentos clínicos.

Os resultados evidenciam que o método proposto é capaz
de estimar, utilizando apenas uma imagem, os parâmetros de
ruído em mamografia digital. Os valores resumidos na Tabela
I mostra que os valores estimados se assemelham aos obtidos
com um conjunto de 15 imagens.

A Figura 5 mostra que o método mantém seu desempenho
mesmo em imagens com doses reduzidas, onde a imagem pos-
sui mais ruído e em situações onde o ruído aditivo Gaussiano
se torna mais evidente.

Finalmente, o método foi aplicado a três imagens clínicas.
Apesar de não ser possível o cálculo exato dos valores esper-
ados de λ e σE , espera-se que os resultados se assemelhem
aos encontrados anteriormente, uma vez que estas imagens
foram obtidas com o mesmo sistema clínico. Como esperado,
a Figura 6 mostra que os valores estimados em cada paciente
se aproxima do valor esperado calculado anteriormente.

VI. CONCLUSÕES

Em conclusão, o método proposto neste trabalho reportou,
utilizando imagens clínicas individuais, estimativas de ruído

(a) Paciente 1 (b) Curva paciente 1

(c) Paciente 2 (d) Curva paciente 2

(e) Paciente 3 (f) Curva paciente 3

Figura 6: Regiões de interesse, pontos experimentais e curvas
ajustadas para cada um dos pacientes.

dentro da faixa encontrada utilizando-se um conjunto de 15
imagens. Os resultados sugerem que este método pode ser
utilizado em conjunto com algoritmos de filtragem, simulação
e muitos outros, quando existe a necessidade de estimativa de
parâmetro de ruído em imagens clínicas.

Limitações deste trabalho incluem a utilização um modelo
simplificado de aquisição de imagem, descrito pela equação
1. Sistemas de mamografia apresentam resolução espacial ex-
tremamente elevada, com pixels de até 70µm. Logo, acredita-
se que a omissão da função de transferência, responsável
pelo borramento do sinal, não exerce influência considerável
nos resultados. Além disso, efeitos como radiação espalhada
são minimizados devido ao uso da grade anti-espalhamento.
Entretanto, em trabalhos futuros deve-se estudar a influência
do borramento nos resultados.

O modelo de ruído utilizado neste trabalho, apresentado
na equação 2, considera uma distribuição mista Poisson-
Gaussiana. Em imagens de mamografia convencional, devida
às altas taxas de contagem, pode-se aproximar o ruído a uma
distribuição puramente Poisson sem perda de desempenho.
Entretanto, para que o método possa ser utilizado futuramente
em imagens de mamografia 3D (tomossíntese digital), onde
as taxas de contagem são reduzidas, optou-se por um modelo
completo.
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O fator de escala do ruído Poisson, apresentado na equação
2, é considerado independente da posição espacial do pixel.
Em imagens de mamografia, devido à correção de não-
uniformidades através do flat-fielding [13], este fator pode se
alterar consideravelmente nas extremidades do campo. Assim,
esta aproximação depende das dimensões da mama estudada.
Mamas maiores resultarão em maiores erros, enquanto mamas
menores resultarão em erros menores. Em trabalhos futuros
os autores irão propor novos métodos para evitar esta aproxi-
mação.

368

Proceedings of XII Workshop de Visão Computacional - November 09th-11th, 2016



6

REFERENCES

[1] INCA, “Estimativa 2014: Incidência de câncer no brasil,” Instituto
Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, 2014.

[2] U. Veronesi, P. Boyle, A. Goldhirsch, R. Orecchia, and G. Viale, “Breast
cancer,” The Lancet, vol. 365, no. 9472, pp. 1727–1741, 2005.

[3] R. S. Saunders Jr, J. A. Baker, D. M. Delong, J. P. Johnson, and
E. Samei, “Does image quality matter? Impact of resolution and noise
on mammographic task performance,” Medical physics, vol. 34, no. 10,
pp. 3971–3981, 2007.

[4] M. Ruschin, P. Timberg, M. Båth, B. Hemdal, T. Svahn, R. S. Saunders,
E. Samei, I. Andersson, S. Mattsson, D. P. Chakraborty et al., “Dose
dependence of mass and microcalcification detection in digital mammog-
raphy: free response human observer studies,” Medical physics, vol. 34,
no. 2, pp. 400–407, 2007.

[5] W. Huda, A. M. Sajewicz, K. M. Ogden, and D. R. Dance, “Experi-
mental investigation of the dose and image quality characteristics of a
digital mammography imaging system,” Medical physics, vol. 30, no. 3,
pp. 442–448, 2003.

[6] E. Samei, R. S. Saunders Jr, J. A. Baker, and D. M. Delong, “Digital
mammography: Effects of reduced radiation dose on diagnostic perfor-
mance 1,” Radiology, vol. 243, no. 2, pp. 396–404, 2007.

[7] L. C. Romualdo, M. A. Vieira, H. Schiabel, N. D. Mascarenhas,
and L. R. Borges, “Mammographic image denoising and enhancement
using the Anscombe transformation, adaptive Wiener filtering, and the
modulation transfer function,” Journal of digital imaging, vol. 26, no. 2,
pp. 183–197, 2013.

[8] J. Scharcanski and C. R. Jung, “Denoising and enhancing digital
mammographic images for visual screening,” Computerized Medical
Imaging and Graphics, vol. 30, no. 4, pp. 243–254, 2006.

[9] A. Jain, S. Singh, and V. Bhateja, “A robust approach for denoising and
enhancement of mammographic images contaminated with high density
impulse noise,” International Journal of Convergence Computing, vol. 1,
no. 1, pp. 38–49, 2013.

[10] L. R. Borges, H. C. de Oliveira, P. F. Nunes, P. R. Bakic, A. D.
Maidment, and M. A. Vieira, “Method for simulating dose reduction
in digital mammography using the Anscombe transformation,” Medical
Physics, vol. 43, no. 6, pp. 2704–2714, 2016.

[11] A. Mackenzie, D. R. Dance, O. Diaz, and K. C. Young, “Image
simulation and a model of noise power spectra across a range of
mammographic beam qualities,” Medical physics, vol. 41, no. 12, p.
121901, 2014.

[12] A. Mackenzie, D. R. Dance, A. Workman, M. Yip, K. Wells, and K. C.
Young, “Conversion of mammographic images to appear with the noise
and sharpness characteristics of a different detector and x-ray system,”
Medical physics, vol. 39, no. 5, pp. 2721–2734, 2012.

[13] J. Beutel, H. L. Kundel, and R. L. Van Metter, “Handbook of medical
imaging, volume 1: Physics and psychophysics,” 2000.

[14] K. Young, J. Oduko, and L. Woolley, “Technical evaluation of the
Hologic Selenia full field digital mammography system,” NHSBSP Na-
tional Coordinating Centre for the Physics of Mammography Guildford
Equipment Report, vol. 70, 2007.

[15] F. A. Haight, “Handbook of the Poisson distribution,” Tech. Rep., 1967.
[16] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, Digital Image Processing (3rd

Edition). Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice-Hall, Inc., 2006.
[17] A.-K. Carton, P. Bakic, C. Ullberg, H. Derand, and A. D. Maidment,

“Development of a physical 3-D anthropomorphic breast phantom,”
Medical physics, vol. 38, no. 2, pp. 891–896, 2011.

[18] A. Foi, “Clipped noisy images: Heteroskedastic modeling and practical
denoising,” Signal Processing, vol. 89, no. 12, pp. 2609–2629, 2009.

369

Proceedings of XII Workshop de Visão Computacional - November 09th-11th, 2016



Poultry Monitoring Using Optical Flow Technique 
Thiago Algeri 

Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná  

Medianeira-PR, Brasil  
thiagoalgeri@gmail.com 

 

Paulo Giovanni de Abreu 
Empresa Brasileira de Pesquisa - 

Agropecuária Suínos e Aves - 
EMBRAPA  

Concordia-SC, Brasil  
paulo.g.abreu@embrapa.br 

 

Pedro de Paula Filho 
Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná 
Medianeira-PR, Brasil  
plpf2004@gmail .com

Abstract— Behavioral and physiological indicators are good 
indicators for  the assessment of animal welfare in poultry 
production. The animal behavior  study aims to ensure animal 
welfare and thus avoid losses by death. Consider ing these aspects, 
the objective was to tr ack the movement of birds in videos 
provided by Embrapa Suínos e Aves – Concordia – SC, in order  
to evaluate the showed behavior  by the poultr y in the producti ve 
system. To per form the tr acking, were uti lized digital image 
processing techniques, with special emphasis on optical fl ow-
based algor ithm descr ibed by Lukas and Kanade and improved 
by Bouguet. I t was possible to follow the birds and tr ack their  
movement inside the aviary. 

Keywords— poultry; optical flow; tracking; 

I.  INTRODUÇÃO  

A produção de frangos no Brasil vem apresentando 
crescimento considerável nos últimos anos, devido 
principalmente ao fato deste alimento ser uma das principais 
fontes de proteína animal além de seu baixo custo de aquisição 
e produção. Para garantir a qualidade e disponibil idade deste 
produto, a produção vem sofrendo uma grande evolução, sendo 
necessária uma série de medidas a fim de garantir a qualidade 
do produto, destacando-se a melhoria da nutrição, manejo, 
genética, entre outros [1].   

O estudo do comportamento animal assume papel 
importante dentro da produção animal, uma vez que para 
racionalizar os métodos de criação desenvolveram-se técnicas 
de manejo, alimentação e instalações que interferem e também 
dependem do comportamento. Assim, a etologia pode mostrar 
o caminho para a racionalização da criação animal, 
principalmente em sistemas intensivos de produção. Na prática 
da etologia, o bem-estar é avaliado por meio de indicadores 
fisiológicos e comportamentais. As medidas fisiológicas 
associadas ao estresse têm sido usadas, baseadas no fato de 
que, se o estresse aumenta, o bem-estar diminui. Já os 
indicadores comportamentais são baseados especialmente na 
ocorrência de comportamentos anormais e de comportamentos 
que se afastam do comportamento no ambiente natural [2]. 

De acordo com o Farm Animal Welfare Advisory Council 
o bem estar animal está baseado em cinco liberdades [4]:  

• Livre de fome, sede e má nutrição;  

• Livre de desconforto (fácil movimentação, conforto 
térmico, conforto para descansar);  

• Livre de dor, ferimentos e doenças;  

• Liberdade para expressar padrão comportamental 
natural;  

• Livre de medo e estresse.  

Esses aspectos devem ser considerados como uma demanda 
para qualquer sistema criatório que deseja ser eticamente 
defensável e socialmente aceitável, pois o mercado deseja 
produtos com qualidade ética, ou seja, animais que tenham sido 
criados, tratados e abatidos em sistemas que promovam o bem-
estar, e que também sejam sustentáveis e ambientalmente 
corretos [3]. 

A caracterização do padrão e estrutura do comportamento 
animal é uma tarefa importante para entender as interações 
complexas entre indivíduos e o meio em que vivem. O 
comportamento das aves é um parâmetro que pode mostrar o 
caminho para o desenvolvimento dos sistemas intensivos de 
produção no que se refere aos recentes padrões de bem-estar 
exigidos pelos principais países importadores de carne de 
frango [5] 

De acordo com Abrahamsson [2], o comportamento animal 
era estudado através da observação visual, o que consumia 
muito tempo, era subjetivo e muito susceptível ao erro humano. 
A automação desse processo, por meio de câmeras de vídeo e 
programas de interpretação de imagens torna possível uma 
melhor interpretação do comportamento dos animais, sem 
necessidade de estar perto deles ou incomodá-los. Essa 
metodologia não só possibili ta esta análise de forma mais 
eficaz para o pesquisador, como também diminui a influência 
da presença humana exercida sobre os animais. Além disso, 
permite ao pesquisador util izar diversas estratégias de 
amostragem, segundo o critério que considerar mais 
apropriado, acrescido de todas as vantagens de uma gravação: 
pausar, acelerar, retardar ou aproximar a imagem visualizada a 
fim de se captar detalhes, quando desejados, bem como extrair 
fotografias de grande utilidade para o estudo [6]. Este método 
de estudo de comportamento já foi utilizado para outras 
espécies animais, como os trabalhos de Sevegnani [7] 
utilizando frangos de corte e Cury e Santos [6] estudando o 
comportamento de colônias de morcegos. 

Para Sergeant [20] a utilização da visão computacional em 
relação a humana para a análise do comportamento das aves é 
recomendada devido aos seguintes motivos: o efeito da 
presença humana afeta o comportamento das aves; a 
dif iculdade de identificar movimentos devido a baixa claridade 
ou escuridão total do ambiente; e o tempo para coletar uma 
grande quantidade de informações. 

370

Proceedings of XII Workshop de Visão Computacional - November 09th-11th, 2016



Um dos itens que motivam o estudo do comportamento das 
aves é visando seu bem estar, e como um dos principais 
indicadores deste estado esta a possibil idade de locomoção. 
Como exemplo o Reino Unido possui legislação que contém 
itens que discorrem sobre a livre movimentação dos animais 
destinados a alimentação [20]. 

A visão computacional tem evoluído rapidamente, com a 
criação de ferramentas que permitem um elevado entendimento 
das informações visuais, especialmente em cenas com 
estruturas complexas, pode ser dividida em dois níveis de 
abstração, processamento digital de imagens (PDI) e análise de 
imagens. O PDI busca técnicas para capturar, representar e 
transformar imagens, permitindo extrair e identificar 
informações e melhorar a qualidade visual de certos aspectos, 
melhorando a extração de características que serão usadas 
posteriormente. A análise de imagens envolve técnicas como 
segmentação da imagem em regiões de interesse (ROI), 
descrições dos objetos, reconhecimento e classif icação, usando 
imagens como entrada e produzindo outro tipo de saída [8]. 

Ainda neste contexto a vantagem da utilização de sistemas 
de visão computacional em relação ao sistema visual humano é 
a possibilidade de realizar medições exatas não influenciando 
para tanto no comportamento animal e também anulando a 
subjetividade do observador humano [3]. 

Com o auxílio da visão computacional espera-se obter 
respostas quanto a agitação das aves, quantidade de tempo 
gasto em bebedouro/comedouro e comparar estes itens com a 
taxa de mortalidade e rendimento. Estas informações podem 
auxil iar na melhoria do bem-estar animal e em consequência 
aumentar o rendimento e qualidade. Dessa forma, objetivou-se 
desenvolver um software para avaliar os comportamentos 
expressos por frangos de corte no sistema produtivo, através da 
obtenção de seus trajetos em vídeo. 

II. PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS (PDI) 

Os conhecimentos necessários para processamento de 
imagens são essenciais para o desenvolvimento deste trabalho. 
A seguir serão apresentados alguns fundamentos dessa área de 
conhecimento.  

Para obtenção de informações de imagens digitais são 
necessários alguns passos fundamentais. A imagem é 
geralmente obtida em um ambiente controlado, no qual são 
capturadas somente imagens do objetivo a ser inspecionado. 
Após definido o domínio do problema, os passos necessários 
para obter informações da imagem digital são: aquisição da 
imagem, pré-processamento, segmentação, reconhecimento e 
interpretação. Além dos passos temos diversos modelos de 
câmeras, com diversas características como, imagem em tons 
de cinza, colorida, infravermelha, resoluções diversas, apenas 
foto, vídeo, etc., com isto deve se também, observar e 
identif icar a melhor posição do dispositivo para captura da 
imagem do objeto a ser observado [9]. 

Para a etapa de pré-processamento são descritas várias 
técnicas, estas técnicas na maioria das vezes tem como 
objetivo, remover ruídos da imagem, suaviza-la, ou realçar 
detalhes. Erosão e a dilatação são operações morfológicas, 
geralmente utilizadas nesta etapa. A erosão é caracterizada pela 

redução da área do primeiro plano, proporciona o seu 
encolhimento e converte seus píxeis em píxeis do plano de 
fundo se algum elemento da estrutura os tocar. A dilatação é a 
operação inversa, enquanto a erosão reduz, a dilatação aumenta 
o primeiro plano, convertendo os píxeis do plano de fundo em 
píxeis do primeiro plano se algum elemento da estrutura os 
tocar. Ambas as operações utilizam como parâmetro o 
elemento estruturante que é uma forma [16]. 

Na etapa de pré-processamento encontram-se os fil tros de 
imagem que possuem a função de remover ruídos provenientes 
do processo de aquisição da imagem ou adequar a imagem para 
a etapa de reconhecimento e interpretação [9]. Por meio ou a 
partir da análise de frequência, de que os fil tros realizam 
operações que ampli ficam e/ou removem certas faixas de 
frequência. O fil tro “passa-baixa”, por exemplo, suaviza a 
imagem com a substituição de cada pixel pelo valor médio 
calculado de seus vizinhos. Já o filtro mediano que visa a 
remoção de ruído discrepante, realiza a substituição dos píxeis 
pela mediana de todos os considerados píxeis vizinhos. Este 
fil tro é geralmente recomendado para operações nas quais é 
necessário preservar a nitidez das bordas e para uniformizar a 
textura [16]. 

Na etapa de segmentação desafios como a detecção de 
bordas é um dos problemas fundamentais no PDI e visão 
computacional. Uma das funções utilizadas na detecção de 
bordas é o fil tro linear “passa-alta”  que é baseado na soma de 
derivadas de segunda ordem, por exemplo, o fil tro Laplaciano. 
No filtro Laplaciano a borda é definida pela passagem pelo 
zero na função, na primeira etapa a imagem e varrida é 
detectada a mudança de sinal para dois píxeis vizinhos. Na 
segunda etapa através da limiarização da magnitude do 
gradiente e a função próximo a zero, são adquiridas as bordas 
da imagem. Entretanto, escolher o limiar correto não é uma 
tarefa trivial. Outro método para detecção de bordas conhecido 
é o método Canny, que é considerado um dos mais eficientes 
em detecção de borda devido a sua alta performance e sua 
habil idade de detecção de bordas reais. Sua utilização é 
recomendada em aplicações nas quais é necessária a avaliação 
de bordas em tempo real [10]. Seu funcionamento é baseado na 
utilização de dois limiares, o limiar baixo e o limiar alto. A 
ideia é combinar os dois mapas de bordas gerados de maneira 
que os pontos do mapa de limiar baixo somente serão 
utilizados quando estiverem conectados no caminho dos pontos 
do limiar alto [6]. 

A etapa de reconhecimento e interpretação é a parte do 
processamento que tem o objetivo de classif icar os objetos a 
partir de informações encontradas na imagem e para isto se 
utiliza de informações previamente conhecidas ou de uma base 
de conhecimento, existem vários métodos que realizam 
avaliação de características da imagem, um destes algoritmos é 
utilizado para rastreamento de pontos. Uma das abordagens é 
baseada na ideia de que o ponto atual pode ser identificado no 
próximo frame. Inicialmente algumas características são 
detectadas no frame inicial, então, assume-se que algumas 
características não serão alteradas no próximo frame, com isto, 
o algoritmo proposto por Shi e Tomasi [11] é a seleção de 
características, e realiza rastreamento baseado em um modelo 
de afinidade entre as mudanças de imagens. Este método 
seleciona N fortes cantos de uma imagem em escala de cinza, 
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classif ica pela qualidade solicitada, fil tra pela distância 
Euclidiana entre os cantos detectados, ordena do mais forte 
para o mais fraco e retorna somente os cantos de maior 
qualidade ordenados descendentemente.  

Em combinação com o algoritmo proposto por Shi e 
Tomasi [11] e com a função de identificar o fluxo óptico da 
imagem e determinar a movimentação de objetos, o método 
proposto por Lukas e Kanade [12] procura através de 
sequencias de imagens determinar a movimentação de objetos 
em cena, para isto utiliza do uso de equações diferenciais, e se 
baseia na relação de afinidade entre os frames do vídeo.  

Uma evolução do algoritmo proposto por Lukas e Kanade é 
a implementação piramidal proposta por Bouguet [19], esta 
implementação facil ita o rastreamento da movimentação dos 
píxeis, sua construção esta baseada na redução da qualidade da 
imagem em cada nível, como parâmetros este algoritmo utiliza 
o número de níveis que serão reduzidos e a taxa de redução, 
como exemplo da aplicação deste algoritmo em uma imagem 
100x100 px com os seguintes parâmetros, nível igual a 2 e taxa 
de redução 0,5, tem-se duas reduções uma tornando a imagem 
50x50 px e outra a reduzindo para 25x25, a busca pela 
movimentação de píxeis ocorre da menor para a maior de 
forma recursiva, reduzindo assim a complexidade [13] [19]. 

Fortun [17] discorre sobre a noção de fluxo óptico, que 
nada mais é do que o deslocamento de padrões de intensidade, 
que se originam da percepção fisiológica da descrição visual da 
percepção do mundo através da imagem formada na retina. O 
fluxo óptico é causado pela movimentação entre o objeto e o 
observador. 

A relevância da utilização do fluxo óptico se dá quando há 
interesse em identificar o movimento de um objeto entre duas 
cenas, segundo Oliveira [18] sua util ização é geralmente 
aplicada em: interpretação de cena; navegação exploratória; 
acompanhamento de objetos; avaliação de tempo de um corpo 
contra outro; segmentação de objetos; visão robótica; e 
aplicações de vigilância; etc. 

III. MATERIAL E MÉTODOS 

Para realizar este estudo foram utilizadas imagens cedidas 
pela Embrapa Suínos e Aves de Concordia – SC, estas imagens 
foram coletadas em um aviário do tipo “dark house”  com 
dimensões de 100 x 12 m e pé direito de 2,20 m, localizado na 
região Oeste de Santa Catarina durante o período de outono de 
2013. Em média, foram alojadas 18.000 aves da linhagem 
COBB e até os 21 dias de idade permaneceram em “pinteiro”  
de 42 m no interior do aviário. As imagens foram capturadas 
por oito câmeras infravermelhas SONY® 1/3”, Modelo VVB-
4291R42, resolução horizontal 420TV line, iluminação mínima 
0,01 lux, por 42 dias consecutivos. As câmeras foram 
distribuídas na lateral do “pinteiro”  a cada 10 m, sendo quatro 
de cada lado. A altura de instalação das câmeras foi de 1,80 m 
inclinadas para baixo em ângulo de 45°. A medida que as aves 
foram crescendo as câmeras foram deslocadas uniformemente 
nas laterais. As imagens foram armazenadas por um DVR, 
modelo DMZ - DP8408AV sistema NTSC, com oito canais de 
áudio e vídeo por 24 horas consecutivas, durante o período 
experimental. As imagens coletadas foram processadas para o 

desenvolvimento do software para avaliar e definir os padrões 
comportamentais das aves.   

Para construção do software foi utilizada a linguagem de 
programação C++, para realizar as operações de pré-
processamento, segmentação, reconhecimento e interpretação 
foi utilizada a biblioteca OpenCV (Open Source Computer 
Vision) por ser de código aberto. Esta biblioteca é uma das 
mais populares e utilizadas no mundo, possui licenciamento 
BSD, o que permite utilização acadêmica e comercial [10]. 
OpenCV fornece uma lista de funções pré-construídas que 
possibil itam a extração e processamento de imagens de forma 
automatizada. A biblioteca está dividida em cinco grandes 
grupos de funções: Processamento de imagens; Análise 
estrutural; Análise de movimento e rastreamento de objetos; 
Reconhecimento de padrões e Calibração de câmera e 
reconstrução 3D [14].  

O processamento do vídeo foi executado através das etapas 
descritas na Fig. 1, onde inicialmente o frame a ser processado 
é adquirido do vídeo.  

 

Fig. 1. Fluxograma Proposto 

Após a aquisição do vídeo é realizada a correção da 
claridade da imagem através da aplicação de uma imagem 
modelo (Fig. 2), em seguida, são aplicados processos 
morfológicos erosão e dilatação, ambos com o elemento 
estruturante retângulo de tamanho 10x10 aplicado uma vez 
para erosão e outro para dilatação, todas estas operações 
possuem o objetivo de reduzir as imperfeições da imagem e 
melhorar a detecção das bordas. 

 

Fig. 2. Correção da imagem original 

O próximo passo foi a utilização do fil tro de mediana, que é 
uma técnica comum utilizada para suavizar a imagem e possui 
grande utilização em algoritmos para detecção de bordas, pois, 
em certas condições as preserva e remove imperfeições. Após 
várias tentativas optou-se por utilizar o parâmetro tamanho do 
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kernel com o valor três, que gera uma matriz de 3x3, criando a 
imagem que pode ser vista na Fig. 3a. 

Para reconhecimento e detecção de bordas foi utilizado o 
algoritmo Canny. Após uma série de testes seus limiares baixo 
e alto foram determinados com os valores 25 e 50. Com estas 
opções foi possível obter um ótimo resultado na detecção de 
bordas na área central da imagem e uma baixa detecção no 
topo e baixo da imagem devido à aglomeração das aves e ao 
posicionamento da câmera, conforme pode ser visualizado na 
Fig. 3b. 

O próximo passo foi aplicar o algoritmo para encontrar os 
contornos proposto por Suzuki [15]. Para realizar a 
identif icação foram utilizados dois critérios, primeiro a área do 
contorno deve estar entre 15 e 30 pixels, segundo deve-se 
existir somente um contorno com centro sobre o quadrado 
desenhado sobre a ave objeto de avaliação. Na Fig. 3c o quadro 
e o contorno (ver item d) são respectivamente a seleção e o 
contorno da ave. 

 

Fig. 3. Aplicação de filtros(a), detecção de bordas(b) e rastreamento(c) 

Após identificar onde está a ave o próximo passo foi 
analisar para onde a ave se deslocou no próximo frame. Para 
realizar esta tarefa foram utilizados dois algoritmos em 
combinação o algoritmo proposto por Shi e Tomasi [11] 
(goodFeaturesToTrack) e o proposto por Bouguet [19] 
(calcOpticalFlowPyrLK). O algoritmo goodFeaturesToTrack 
procura no frame atual os cantos mais proeminentes da imagem 
com características que possuam maior chance de existir na 
próxima imagem, como saída gera um vetor com os pontos de 
interesse, este resultado é utilizado pela próxima função. A 
função calcOpticalFlowPyrLK avalia os pontos de interesse e 
retorna três vetores, um com os status de cada ponto indicando 
se ocorreu ou não movimentação, outro com os novos pontos 
deslocados e o último com a taxa de erro de cada novo ponto 
encontrado. Através da observação do status e da taxa de erro o 
deslocamento da ave é calculado. Na Fig. 3c as linhas (ver item 
d) representam o deslocamento dos pontos identificados pelas 
funções. 

IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com a aplicação desenvolvida foi possível realizar o 
monitoramento parcial das aves. O algoritmo foi aplicado em 
três vídeos e em cada vídeo foram escolhidas três aves e cada 
ave foi monitorada até seu foco ser perdido. Como resultados 
do monitoramento obteve-se a distância em píxeis percorrida 
pela ave, a quantidade de frames que foi possível monitorar, 
tempo em segundos, velocidade em píxeis por segundo, e a 
imagem do caminho percorrido pela ave (Tabela I. , Fig. 4). 

Durante o processo de tratamento foi detectado que as 
imagens adquiridas pela câmera possuem claridade excessiva 
no ponto central, ocasionado pelo infravermelho da câmera. 
Esta luminosidade forma um dégradé circular, que dif iculta a 
aplicação das técnicas para encontro de contornos, e portanto 
foi necessário corrigi-lo. A correção foi obtida a partir de 
vários testes e por meio da criação de um modelo e aplicação à 
imagem, ambos demonstrados na Fig. 2. 

Na Fig. 4 são apresentadas quatro imagens que 
correspondem a duas aves monitoradas, nas imagens com título 
“Orig”  pode-se observar o quadro que indica a ave que está 
sendo monitorada, também nestas mesmas imagens são 
exibidas a distância em pixels e a quantidade de frames 
processados em um quadro no topo, ainda nesta figura pode-se 
observar a trajetória da ave e o fluxo de movimentação o 
primeiro definido através dos traços e o segundo pelos pontos 
nas telas com título “Track” . 

Na Tabela I. são apresentados os resultados do 
processamento de três vídeos, onde em cada vídeo foram 
monitoradas três aves. Observando a tabela é possível 
visualizar que algumas aves tiveram pouca movimentação, a 
exemplo da ave 3 do vídeo 1, ave 3 do vídeo 2 e das aves 1 e 2 
do vídeo 3 tomando como consideração a coluna velocidade 
com valores baixos, outra informação que pode ser extraída da 
tabela através desta mesma coluna é a possível agitação que 
pode ser observada nas aves 1 e 2 do vídeo 1, e 3 do vídeo 3 
com valores altos. Pode ser observado também que o algoritmo 
foi limitado, pois a quantidade de frames percorridos e o tempo 
que o algoritmo conseguiu seguir a ave não foram satisfatórios 
com tempo máximo de 2 minutos e 54 segundos. 

Tabela I.  MONITORAMENTO DAS AVES 

Vídeo Ave Píxeis 
percorr idos 

Quantidade 
de Frames 

Tempo 
(segundos) 

Velocidade 
(píxeis/segundo) 

01 
01 627 2170 87 7,2 
02 239 766 31 7,7 
03 171 2140 86 1,9 

02 
01 131 1174 47 2,7 
02 278 2268 91 3,0 
03 66 3984 160 0,4 

03 
01 130 1834 73 1,8 
02 256 4350 174 1,6 
03 114 441 18 6,3 

d 

a b 

c 

373

Proceedings of XII Workshop de Visão Computacional - November 09th-11th, 2016



 

Fig. 4. Imagens recuperadas durante o processo de monitoramento das aves 

Uma das dif iculdades que foram encontradas foi a 
aglomeração das aves, o que ocasiona dif iculdade em detectar 
as bordas das aves e em consequência impossibil ita encontrar 
seus contornos, na Fig. 5 pode-se observar exemplos de aves 
aglomeradas, nos três exemplos não se pode afirmar com 
exatidão quantas aves estão em foco, na Fig. 6 é possível 
perceber a falha na detecção do contorno quando as aves estão 
próximas, a imagem impossibili ta inclusive ao observador 
humano detectar ou identificar as aves. Outro ponto que tornou 
o monitoramento dif ícil  foi a sobreposição de aves, ocasionada 
na maioria das vezes pela inclinação da câmera. 

 

 

Fig. 5. Aglomeração e sobreposição das aves 
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Abstract—Every year, more than 40 thousand deaths are
caused by traffic accidents, and modes of transit with highest
fatality hates are pedestrian and cyclist. It is paramount that
new technologies provide support to prevent and detect such
accidents in a timely manner. One such technology is the use of
digital image processing to identify and track pedestrians and
cyclists. This work presents an low cost approach of detecting
and tracking cyclists and pedestrians, built of individual steps
that apply, sequentially, different processing techniques. We then
tested a prototype based on our technique on a real-world
video feed. Our method displayed an improvement of more
than 700% on the number of objects detected over a standard
implementation of object detection provided by MATLAB R©. Our
prototype will lead to the development of new, more powerful
tools, that can be used to prevent and detect traffic accidents
involving pedestrians and cyclists.

Index Terms—cyclist tracking; pedestrian tracking; cyclist
detection; pedestrian detection.

I. INTRODUÇÃO

O ciclismo não se resume apenas ao esporte praticado
pelos atletas, pode ser realizado para outras finalidades por
indivíduos em geral. Em nossa sociedade, a bicicleta é muito
utilizada como um meio de transporte sustentável e acessível
utilizada por grande parte da população, esse hábito vem tendo
bastante crescimento nos últimos anos [5].

O crescimento de acidentes envolvendo ciclista tem au-
mentado consideravelmente devido a diversos fatores. Os
principais fatores para este acontecimento são a falta de
um espaço reservado ao tráfego de bicicletas nas vias, e o
desrespeito às leis de trânsito por parte de todos os elementos
de trânsito. Com isso, percebeu-se que ciclistas e pedestres
são os elementos mais expostos a acidentes graves no trânsito
por serem os elementos mais frágeis inseridos neles. Portanto,
o governo vem tomando várias ações para diminuir acidentes
e tornar a vida destes indivíduos mais segura [5].

Com a modernização da fiscalização nas grandes cidades,
vem se tornando cada vez mais comum o monitoramento
do trânsito por câmeras. Estas câmeras podem ser utilizadas
em aplicações de processamento digital de imagens afim de
realizar a fiscalização de ciclistas e pedestres e identificar
situações de risco [10].

Neste trabalho é desenvolvido um protótipo de um sistema
de reconhecimento e rastreamento de pedestres e ciclistas. O
objetivo deste protótipo é evoluir para um sistema que possa

Tabela I
MORTES EM ACIDENTES DE TRÂNSITO NO BRASIL, POR MODAL, EM 2013.

Modal Num. Mortes Percent.
Pedestre 8.220 19,45%
Bicicleta 1.348 3,19%
Motocicleta 12.040 28,48%
Automóvel 10.084 23,86%
Caminhão e Ônibus 991 2,34%
Outros 462 1,05%
N/D 9.121 21,58%
Total 42.266 100%

ser utilizado como base para outros sistemas com propósito
mais específico. A principal aplicação deste tipo de sistemas
seria a identificação de infrações de trânsito, tais como a não
utilização das vias corretas, a não utilização de equipamentos
de segurança pelo ciclista, como por exemplo o capacete, a
identificação de colisões entre os elementos trafegando em
vias, entre outros.

Este artigo está organizado da seguinte forma: na Seção II
são descritas a motivação e a metodologia utilizada para a
realização deste trabalho; na Seção III são descritas as técnicas
utilizadas para atingir os objetivos propostos, i.e., identificação
e rastreamento de pedestre e ciclistas; na Seção IV são
apresentados resultados experimentais do protótipo, bem como
a análise destes resultados. Finalmente na Seção V apresenta-
se as conclusões e expectativas desenvolvimentos futuros deste
trabalho.

II. MOTIVAÇÃO E METODOLOGIA

A. Motivação

De acordo com os dados mais recentes fornecidos pelo
portal de estatísticas do Observatório Nacional de Segurança
Viária (http://iris.onsv.org.br/portaldados/), houve mais de 42
mil mortes em acidentes de trânsito no ano de 2013, como
mostrado na Tabela I.

Como podemos ver na Tabela I, o grupo formado por
pedestres e ciclistas totalizaram quase um quarto dos óbitos
por acidentes de trânsito no Brasil. Os pedestres constituem
o terceiro maior grupo de vítimas, depois dos motociclistas e
ocupantes de automóvel. Entretanto, são as vítimas com maior
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Tabela II
MORTES EM ACIDENTES DE TRÂNSITO POR FAIXA ETÁRIA, 2013.

Idade Mortes Perc. Idade Mortes Perc.
até 1 ano 213 0,50% 18 a 24 7.304 17,28%
2 a 4 248 0,59% 25 a 29 4.879 11,54%
5 a 7 227 0,66% 30 a 39 8.357 19,77%
8 a 10 317 0,75% 40 a 49 6.764 16,00%
11 a 14 639 1,51% 50 a 64 6.883 16,28%
11 a 17 1.449 3,43% 65 ou mais 4.936 11,68%

taxa de letalidade [2]. Na Tabela I o valor N/D corresponde a
“não disponível”.

Ainda de acordo com os dados do Observatório Nacional
de Segurança Viária, embora os acidentes de transporte no
Brasil afetem indivíduos de todas as idades, em 2013, o
número de internações de jovens foi superior ao de outras
faixas etárias, como pode ser observado na Tabela II. Isso
representa grande prejuízo para sociedade, pois esta é privada
do potencial intelectual e econômico das vítimas que estariam
entrando no mercado de trabalho. Na Tabela II, a informação
de Idade é dada em anos.

Devido ao crescente número de acidentes envolvendo-se
ciclistas observou-se a necessidade de monitorá-los por câ-
meras de trânsito. O monitoramento de ciclistas através de
câmeras previamente instaladas representa de um empreen-
dimento de baixo custo uma vez que as câmeras já estão
em funcionamento. Com isso, é necessário apenas realizar
o desenvolvimento do protótipo de software que realizará o
monitoramento. Com as informações adquiridas será possível
o levantamento de estatísticas para realização de estudos com
o intuito de melhorar a segurança dos usuários dos modais
pedestre e bicicleta.

Com o protótipo finalizado pode-se criar aplicações mais
específicas a partir dele. A verificação do uso de capacete pelo
ciclista é um importante exemplo de aplicação a ser construída,
de acordo com o trabalho de Caixeta et al. [3].

B. Metodologia

Para a realização do trabalho, inicialmente, foi realizada
uma busca de câmeras de trânsito em tempo real com uma
boa definição para realizar a captura. A ideia inicial era
gravar a orla da praia de Camburi que fica localizada em
Vitória no estado do Espírito Santo, devido ao grande fluxo
de pedestres e ciclistas nesta orla. Entretanto, verificou-se
que as câmeras disponíveis estavam mal posicionadas, pois
se encontravam longe da praia, além de não ter uma boa
qualidade no vídeo devido a baixa resolução. Após perceber
que a primeira abordagem poderia ser usada para este trabalho,
voltou-se a etapa de busca até ser encontrada uma câmera que
gravava uma orla de praia na qual a qualidade do vídeo está em
uma boa qualidade para a realização do trabalho. A câmera
escolhida, devido ao grande fluxo de pedestres e ciclistas e
boa qualidade na gravação, está localizada na orla da praia da
cidade de Virginia Beach, localizada no estado estadunidense
da Virgínia. A cidade fica às margens da baía de Chesapeake

Figura 1. Praia de Virginia Beach.

e do oceano atlântico. É a cidade mais a leste de Hampton
Roads [1].

Virginia Beach é uma cidade de veraneio, com quilômetros
de praia, e a sua orla possui diversos hotéis e restaurantes.
Sua praia possui diversos eventos durante o verão, tais como:
Campeonato de Surf da Costa Leste e o campeonato de Fu-
tebol Americano de praia. Existem diversas áreas de proteção
ambiental, diversas áreas de praia protegida, 3 bases militares,
2 universidades, e áreas históricas. A cidade fica localizada no
mapa mostrado na Figura 1.

A câmera que realiza a captura fica disponível na internet
através do endereço é http://www.beachcamsusa.com/va/
virginia-beach/live-webcam-of-virginia-beach-boardwalk, o
acesso a ele para efetuar a gravação utilizada nos destes
deste trabalho foi realizada no dia 23 de junho de 2016, das
14:00 horas até as 14:45 horas. Este horário foi escolhido
com o intuito de capturar o maior movimento de pedestres e
ciclistas possível. Após ser capturada a filmagem da câmera,
iniciou-se o processo de construção do protótipo.

III. TÉCNICAS UTILIZADAS

Para a construção do protótipo foram utilizadas técnicas
de processamento digital de imagens. Entende-se por proces-
samento digital de imagens (PDI) o tratamento feito a uma
imagem por meio do computador de forma tal que a entrada
e a saída do processo sejam imagens [4].

O principal objetivo de se utilizar o processamento digital de
imagens é aprimorar a apresentação de certas características
bases para que possam ser analisadas por seres humanos e
para que forneçam outros auxílios para a sua interpretação,
inclusive gerando produtos que possam ser posteriormente
submetidos a outros processamentos [7].

A. Processamento frame a frame

O vídeo foi capturado e formatado com as características
mostradas na Tabela III.

Após formatado o vídeo, ele foi carregado no software
MATLAB R© e cada frame foi separado e processado indivi-
dualmente.
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Tabela III
PROPRIEDADES DO VÍDEO APÓS O TRATAMENTO.

Propriedades Valor
Comprimento 00:04:10
Largura do quadro 1278
Altura do quadro 720
Taxa de dados 482kbps
Taxa de quadros 30 frames/s
Formato da Mídia .mp4

B. Composição de imagens – subtração

Afim de retirarmos todo o fundo da imagem e sobressaltar
os objetos em movimento foi realizada uma composição de
duas imagens. Foi identificado manualmente um frame que
representaria o fundo vazio da imagem, uma imagem repre-
sentando o fundo livre de objetos em movimento. Este frame
foi o de número 861 no vídeo.

Após achar o frame que representaria o fundo ele foi
passado para imagem de escala de cinza. O frame corrente
também foi passado para escala de cinza. Com isso, para cada
frame foi realizada a operação aritmética de subtração entre o
frame corrente com o frame de fundo vazio, assim puderam-
se encontrar os objetos em movimento entre os frames. A
Figura 2, frame 3510, mostra uma imagem de exemplo, usada
como imagem corrente, e a Figura 3 mostra o resultado da
subtração entre a imagem corrente e a imagem de fundo.

Figura 2. Imagem utilizada como imagem de fundo – Praia de Virginia Beach.

Figura 3. Imagem após aplicada a operação de subtração – Praia de Virginia
Beach.

C. Binarização da imagem – Método de Otsu

Com o intuito de separar o fundo da imagem gerada após
a subtração utilizaremos o método de Otsu para realizar a
binarização da imagem. O método de Otsu é um algoritmo
de limiarização. Ele é proposto por Nobuyuki Otsu [9]. O

algoritmo objetiva que a partir de uma imagem em tons de
cinza ele possa determinar o valor ideal de um threshold
(limiar) que separe os elementos do fundo e da frente da
imagem em dois clusters, atribuindo a cor branca ou preta
para cada um deles, ou seja, valores de 0 ou 1 para cada pixel.
Devido à essa característica, funciona especialmente bem para
casos de imagens com histogramas bimodais, podendo ser
divididas adequadamente com um único valor [11].

A variância intraclasse para um threshold possível t pode
ser calculada com a equação (1).

σ2
w = Wbσ

2
b +W fσ

2
f (1)

onde W é o peso para cada classe. Essa medida corresponde
à probabilidade que um pixel possui de pertencer a classe b
(background) ou f (foreground).

O cálculo é realizado para todos os thresholds possíveis.
O valor que minimizar a variância intraclasse será o threshold
escolhido para a binarização da imagem. No entanto, o cálculo
da variância que exige os valores das médias e pesos corres-
pondentes para cada classe, é computacionalmente custoso.
Otsu demonstrou que é possível substituir a fórmula acima
pelo cálculo da variância interclasse, diminuindo o custo do
algoritmo conforme as equações (2) e (3).

σ2
b = σ

2 − σ2
w = Wb (µb − µ)2 +W f (µ f − µ)2 (2)

µ = Wbµb +W f µ f = WbW f (µb − µ f )2 (3)

A diferença na aplicação desse caso é que o algoritmo deve
buscar maximizar a variância interclasse. O valor que atinge
esse objetivo é o mesmo threshold que minimiza a variância
intraclasse e, portanto, resulta na limiarização ideal. Com isso,
após o resultado da aplicação de Otsu para a binarização da
imagem temos como resultado a imagem binarizada como é
mostrado na Figura 4.

Figura 4. Imagem binarizada com o método de Otsu – Praia de Virginia
Beach.

A fim de realizar uma limpeza na imagem foi realizada uma
operação morfológica de limpeza em imagem binária (clean),
a qual irá remover pixels isolados (1’s individuais que estão
rodeados por 0’s), tal como o pixel central conforme padrão
da Figura 5.

Com a aplicação da limpeza na imagem ela ficará com
menos ruído, conforme a Figura 6.
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0 0 0
0 1 0
0 0 0

Figura 5. Padrão para a limpeza da imagem – Praia de Virginia Beach.

Figura 6. Imagem após a limpeza – Praia de Virginia Beach.

D. Fechamento e abertura morfológicos binários

Afim de melhorar o reconhecimento dos objetos binarizados
na imagem aplica-se o fechamento morfológico. A operação
de fechamento tende a suavizar contornos, mas, ao contrário
da abertura, ele geralmente funde descontinuidades estreitas
e alonga os golfos finos eliminando pequenos buracos e
preenchendo as lacunas em um contorno [6].

Para a aplicação do fechamento morfológico foi utilizado
um elemento estruturante em forma de disco com raio de 5
pixels. A Figura 7 mostra a aplicação do fechamento na figura
binarizada.

Figura 7. Imagem após a aplicação da operação de fechamento – Praia de
Virginia Beach.

A abertura morfológica, geralmente, suaviza o contorno de
um objeto rompendo os istmos e elimina as saliências finas
[6]. Na Figura 8 pode-se verificar os resultados da abertura
morfológica.

E. Localização e identificação dos objetos

Para a localização e identificação dos objetos na imagem
foram pesquisadas as propriedades da imagem afim de con-
seguir essas informações. Para a localização dos objetos foi
construído um vetor 1-a-Q especificando o centro de massa
dos objetos na região da imagem. O primeiro elemento de
centroide é coordenar a horizontal (ou coordenada x) do centro
de massa, e o segundo elemento é a coordenada vertical (ou
coordenada y). Todos os outros elementos de centroide estão
em ordem de dimensão. A Figura 9 ilustra o baricentro e caixa
delimitadora para uma região descontínua. A região consiste

Figura 8. Imagem após a aplicação da operação de abertura – Praia de Virginia
Beach.

Figura 9. Imagem com as posições da centróide de cada objeto – Praia de
Virginia Beach.

nos pixels brancos; a caixa verde é a caixa delimitadora e o
ponto vermelho é o baricentro.

Para identificar os objetos como pedestres ou ciclistas foi
utilizado o comprimento da largura ou altura da imagem. Foi
encontrado um escalar que especifica o ângulo entre o eixo x e
o eixo maior da elipse que contorna a região do objeto. O valor
é expresso em graus, que varia de −90◦ a 90◦. Para ser um
pedestre o objeto deve ter a angulação menor que −45◦ e maior
que 45◦, enquanto os ciclistas estão entre estas angulações,
conforme a Figura 10.

Figura 10. Ângulo do objeto.

F. Arquitetura do protótipo

A Figura 11 representa a arquitetura do protótipo construído,
nela é demonstrado o passo a passo das operações realizadas
para conseguir o resultado desejado.

IV. ANÁLISE FINAL E RESULTADOS

Após realizar as operações de tratamento da imagem foi
incluído um rótulo na posição de cada centróide dos objetos.
O resultado apresentado não foi perfeito conforme a Figura 12.

Para ilustrar a identificação de um ciclista foi incluído
um quadro onde um ciclista está localizado. Na Figura 13,
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Início

Converter a imagem para escala de cinza

Subtração do fundo do frame corrente

Binarização da imagem através do método Otsu

Operação morfológica de limpeza

Operação morfológica de abertura

Operação morfológica de fechamento

Encontra os centróides dos elementos

Encontra a orientação dos elementos

Classifica os elementos de acordo com a orientação

Insere a descrição dos elementos

Fim

Figura 11. Imagem com as posições da centróide de cada objeto - Praia de
Virginia Beach.

Figura 12. Imagem após a aplicação dos rótulos de identificação – Praia de
Virginia Beach.

é mostrado o resultado do ciclista na imagem binária e na
imagem com o resultado final.

Após os resultados visualizados, pôde-se perceber que ape-
sar de encontrar e conseguir realizar o tracking dos objetos,
ainda há melhorias a serem aplicadas. Um problema que
foi detectado é que os objetos não são agrupados de forma
inteiriça, ou seja, os objetos permanecem fragmentados de
forma a serem detectados mais de um objeto onde há apenas
um. Outro problema encontrado são objetos muito próximos,
eles tendem a serem reconhecidos como apenas um objeto.
Com isso, ainda há demanda de melhoria para este trabalho.

Figura 13. Duas imagens comparadas. Acima a imagem binarizada e abaixo
a imagem após o seu resultado final – Praia de Virginia Beach.

Para comparar os resultados obtidos com outro algoritmo
foi escolhido um exemplo que se apresenta na toolbox de
visão do MATLAB R© [8] ao qual realiza o mesmo feito
do algoritmo apresentado isentando-se apenas da parte de
identificação. O algoritmo tem a finalidade de executar a
detecção automática e rastreamento baseado em movimento
de objetos em movimento em um vídeo de uma câmera
estacionária.

A detecção de objetos em movimento e rastreamento base-
ado em movimento são componentes importantes de muitas
aplicações de visão computacional, incluindo o reconheci-
mento atividade, monitoramento de tráfego e segurança au-
tomotiva. O problema de seguimento de objetos com base em
movimento pode ser dividido em duas partes:

1) Detectar objetos em movimento em cada quadro
2) Associando as detecções correspondentes ao mesmo

objeto ao longo do tempo

A associação de detecções para o mesmo objeto é baseada
unicamente em movimento. O movimento de cada faixa é esti-
mado por um filtro de Kalman. O filtro é utilizado para prever
a localização dos elementos em cada quadro, e determinar
a probabilidade de detecção de cada uma sendo atribuído a
cada faixa. Em qualquer quadro, algumas detecções podem ser
atribuídas a faixas, enquanto outras detecções e faixas podem
permanecer não atribuída. As faixas atribuídas são atualizadas
usando as detecções correspondentes. As faixas não atribuídas
são marcadas invisível. Uma detecção não atribuída começa
um novo elemento.

Cada faixa mantém a contagem do número de quadros
consecutivos, onde permaneceu sem atribuição. Se a contagem
excede um determinado limiar, o exemplo assume que o objeto
à esquerda do campo de visão e ele apaga a pista. Na Figura 14
é demonstrado o resultado do algoritmo de exemplo.

Na Figura 15 é mostrado o resultado da imagem binarizada
do exemplo constante no MATLAB R©. Em comparação com o
algoritmo criado o de exemplo se apresenta menos eficaz em
quantidade de trackings perdendo diversos objetos em movi-
mento como pode ser observado na Figura 13 em comparação
com a Figura 14.
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Figura 14. Imagem com os resultados do algorítmo de exemplo constante no
MATLAB R© – Praia de Virginia Beach.

Figura 15. Imagem com os resultados do algorítmo de exemplo constante no
MATLAB R© (imagem binarizada) – Praia de Virginia Beach.

Na comparação entre os dois algoritmos foi realizado um
método empírico para estimativa de erros em detecção de
objetos em movimento nas imagens desde o frame número
3500 ao 3600, ou seja, foram analisados 100 frames nos quais
encontram-se 4 pedestres e 1 ciclista, ou seja, 5 objetos em
movimento detectados a cada frame totalizando 500 detecções
de objetos. Foram contados frame a frame os objetos detec-
tados. O protótipo detectou exatamente 980 objetos em 100
frames. Já o número de objetos detectados pelo algoritmo de
exemplo do MATLAB R© foi de 132 objetos em 100 frames.
Com isso, conclui-se a vantagem do algoritmo construído
devido a sua maior capacidade de reconhecimento de objetos
em movimento, além de ter uma funcionalidade a mais que é
a classificação do objeto.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A principal contribuição deste trabalho é a utilização de
métodos simples para a detecção e ratreamento de ciclistas
e pedestres. Os métodos de tratamento da imagem foram
testados e necessitam de algum aprimoramento para evitar
a fragmentação de objeto. Também deve ser aprimorada a
própria detecção dos objetos na imagem. Deseja-se utilizar re-
conhecimento de padrões para denotar um descritor formando
uma classe de padrões para os pedestres e uma classe de

padrões para os ciclistas. Futuramente, pretende-se incluir a
análise dos dados dos objetos por média móvel a fim de testar
esse método como método de descrição dos objetos.

Em termos de trabalhos futuros aspira-se incluir meca-
nismos de detecções dos objetos no frame corrente para
faixas existentes feito através da minimização de custos. O
custo é definido como a probabilidade de uma detecção
correspondente a uma faixa. Para tanto, calcula-se o custo
de atribuição de cada detecção para cada faixa usando um
método de distância do objeto. O custo levará em conta a
distância euclidiana entre o centroide prevista da pista e o
baricentro da detecção. Também inclui a confiança da previsão,
o qual é mantido pelo filtro de Kalman. Os resultados serão
armazenados em uma matriz de M × N , onde M é o número
de faixas, e N é o número de detecções.

Também se planeja criar uma aplicação que utilize a trans-
formada de Hough, que é uma técnica matemática que realiza
a detecção de formas geométricas em imagens digitais, para a
detecção de uso de capacete em ciclistas afim de monitorar
e alertar a não utilização deste equipamento de segurança.
Portanto, a principal contribuição deste trabalho é a utilização
dele como base para a construção de outras aplicações de uso
mais específico.
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Abstract — For the feature extraction in images there are 
algorithms such as SIFT which detect and describe keypoints. In 
the image classification process is common to have an image 
dataset for each set of images (class) and when using an 
algorithm to detect and describe local features in images, the 
number of keypoints detected by class can be a quite 
disproportionate, resulting a biased classification for classes with 
higher amount of keypoints. This paper presents a novel 
approach to reduce the amount of keypoints detected in images, 
so that computer vision techniques can be applied to image 
classification problems. An experiment was conducted using a 
new dataset, created by the authors of this work, in order to have 
the first results of the technique. As a result, the F-Measure was 
improved in 97% under a new dataset. In addition to that, the 
computer performance has increased in 300 times.  

Keywords — Keypoints Reduction; Imagem Classification; 
Pattern Recognition; Grammatical Inference. 

I. INTRODUÇÃO 

Um dos desafios constantes quando se refere a 
classificação e análise de imagem é melhorar o processo de 
obtenção de características representativas. Para isso, os 
pontos de interesse são frequentemente usados na análise de 
características de imagens. Um algoritmo consolidado para a 
detecção e descrição de pontos de interesse é o Scale Invariant 
Feature Transformation (SIFT) [1]. 

Ao aplicar um algoritmo como o SIFT em um banco de 
imagens é comum que sejam detectadas quantidades diferentes 
de pontos para cada imagem. Quanto mais pontos 
identificados na imagem, maior o poder descritivo de 
características dessa imagem, o que pode ajudar 
posteriormente no processo de classificação. Entretanto, um 
fator importante é a forma do emprego desses algoritmos nas 
abordagens de classificação, pois considerando uma proposta 
que usa um banco de imagem dividido em classes de imagens, 
onde cada classe é um grupo semelhante de imagens, é 
possível que uma classe possua mais pontos de interesse 
detectados que uma outra. Isso é comum, porque os algoritmos 

de detecção não limitam a quantidade de pontos detectados 
por imagem, uma vez que eles analisam a importância do 
ponto detectado baseado em um limiar (threshold). Assim, os 
algoritmos detectam os pontos de interesse, sem se preocupar 
com a quantidade detectada. Diante do exposto, existe o 
problema do desbalanceamento da quantidade de pontos de 
interesse detectados por classe. Dessa forma, é possível que 
algumas classes possuam muitos pontos de interesse 
detectados enquanto que outras possuam poucos, podendo 
acarretar em uma classificação tendenciosa para as classes de 
maior poder descritivo. 

Este trabalho apresenta uma nova forma para limitar e 
reduzir a quantidade de pontos de interesse extraídos por 
algoritmos de detecção e descrição como o SIFT. A redução 
de pontos de interesse tem como objetivo eliminar 
informações redundantes e que tendem a não ser tão 
informativas para a descrição do conjunto de imagens, bem 
como equalizar a quantidade de pontos para cada classe do 
banco de imagem e, como consequência, reduzir o tempo de 
processamento do processo de classificação. A partir da 
redução de informação é possível melhorar a qualidade do 
modelo construído durante um processo de classificação de 
imagens, tornando-se mais imparcial o processamento 
direcionado aos problemas de classificação de imagens. Logo, 
a redução de pontos de interesse prevê diminuir o número total 
de pontos selecionados para compor o novo subconjunto de 
informações, aumentar o percentual de acertos do classificador 
e a minimizar a complexidade da geração de conhecimento 
como, modelos conceituais, autômatos, etc. Este trabalho faz a 
limitação e redução da quantidade de pontos de interesse para 
as imagens e não a redução de dimensionalidade do vetor de 
descrição criado pelo algoritmo de detecção. 

Para o processo de classificação de imagens, este trabalho 
ordena os pontos de interesse detectados em cada imagem, 
produzindo uma sentença. A sentença, também conhecida por 
palavra ou cadeia de caracteres, é uma sequência finita de 
palavras visuais ordenadas, por exemplo, 
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“ABACDECBCADA”. Para gerar a sentença, a ordenação é 
baseada no agrupamento hierárquico dos pontos de interesse 
que são rotulados e identificados como palavras visuais, 
unindo pontos de interesse similares entre si a partir de uma 
posição espacial (x, y) que possuem maior similaridade, até 
formar a estrutura de uma árvore binária completa. A palavra 
visual é apenas uma representação simbólica, em forma de 
letra, do descritor do ponto de interesse extraído pelo SIFT. A 
ideia principal deste trabalho é extrair pontos de interesse de 
uma imagem, criar palavras visuais para rotular os pontos de 
interesse e ordená-los produzindo uma sentença de tamanho n, 
tal que n é a quantidade de pontos de interesse detectados na 
imagem. O tamanho do alfabeto é definido usando o algoritmo 
k-médias (ou k-means), como no histograma de palavras 
visuais [2] [3]. O alfabeto, também conhecido como 
dicionário, é um conjunto finito de símbolos, números ou 
caracteres. Logo, a sentença é construída com base no 
tamanho ou distinção de um alfabeto, uma vez que o seu 
tamanho determina o quão uma imagem é bem descrita 
computacionalmente. Embora seja utilizada neste trabalho 
uma abordagem de reconhecimento sintático de padrões, a 
redução de pontos de interesse proposta aqui pode ser aplicada 
à qualquer abordagem de classificação de imagens. 

O experimento realizado foi utilizando imagens de peixes, 
a fim de analisar a estratégia em um possível problema real. 
Para o experimento, o algoritmo de detecção de pontos de 
interesse SIFT e o algoritmo de inferência gramatical k-
testable [4] foram utilizados. Entretanto, a técnica pode ser 
aplicada usando qualquer algoritmo de detecção de pontos de 
interesse que seja possível quantificar a sua importância e de 
inferência gramatical disponíveis.  

Outra contribuição deste trabalho é a publicação de um 
novo banco de imagem chamado AQUARIO28E40I1, contudo 
a abordagem funciona para qualquer conjunto de imagens. O 
novo banco possui 40 imagens de peixes para cada uma das 28 
espécies, totalizando 1120 imagens. Ele diferencia-se por 
conter apenas imagens capturadas por câmeras de celulares, 
visto que grande maioria dos bancos de imagens atuais 
fornecem apenas imagens de câmeras fotográficas. 

II. O PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS 

A classificação de imagens deste trabalho é baseada na 
proposta desenvolvida por [5] e pode ser dividida em 5 etapas: 

A. Extração de Pontos de Interesse 

 Primeiramente, são detectados os pontos de interesse nas 
imagens e gerado um vetor de descrição para cada um deles 
usando o SIFT. Esse algoritmo extrai da imagem uma coleção 
de vetores de características locais, contendo 128 valores que 
descrevem a região ao redor do ponto de interesse. Cada ponto 
de interesse é composto de uma parte pequena da imagem e a 
quantidade de pontos detectados pode variar de uma imagem 
para outra. Essa técnica busca ser invariantes a rotação, escala 

                                                           
1 O banco de imagem pode ser obtido pelo link: 
http://pistori.weebly.com/datasets.html 

da imagem e mudança de iluminação e é extremamente 
relevante para a tarefa de reconhecimento de padrões. 

B. Construção do Alfabeto 

A construção do alfabeto é feita pela abordagem 
supervisionada, conforme trabalho de Ribas et al. (2014). Ela 
se baseia no conjunto de descritores D dos pontos de interesse 
detectados, dado por: 

 

onde, N é o número de imagens de treinamento e Mj é o 
número de pontos extraídos da imagem j.  

Na abordagem supervisionada, o alfabeto é construído 
separadamente para cada classe. Logo, a quantidade distinta 
de palavras visuais possíveis PV de um alfabeto para cada 
classe é dada por: 

Pv = T / nc 

onde, T é o tamanho do alfabeto e nc é o número de classes. Os 
centroides Cp, são obtidos usando o algoritmo k-médias, 
aplicado apenas em um conjunto Dp contendo somente os 
descritores das imagens pertencentes a classe p: 

, se j pertence à classe p 

k-médias (Dp) 

 Cada classe terá um conjunto de centroides, definidos a 
priori, chamado de alfabeto. Por fim, os conjuntos de 
centroides são concatenados para obter o alfabeto completo.  

C. Rotulação de Pontos de Interesse 

Dados os pontos de interesse  para a imagem j, cada 

ponto de interesse é rotulado com o índice da palavra mais 
próxima do alfabeto, ou seja, o centroide mais próximo 
conforme apresentado abaixo: 

 

onde  corresponde ao rótulo do ponto de interesse i da 

imagem j,  é a distância Euclidiana e k é o tamanho 

do alfabeto. Após essa etapa, cada ponto de interesse possuirá 
uma palavra visual, ou rótulo, de forma que pontos de 
interesse com descritores semelhantes possuirão as mesmas 
palavras visuais.  

D. Geração da Sentença 

Nessa etapa, os pontos de interesse da imagem são 
acessados e gerado uma sentença com as palavras visuais 
correspondentes de cada ponto de interesse de cada imagem. 
Para gerar a sentença a partir das palavras visuais da imagem, 
a ordenação baseada em agrupamento hierárquico foi usada. 
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Nessa ordenação, as palavras são extraídas da imagem de 
acordo com a distância Euclidiana da posição espacial de um 
ponto a outro, onde as palavras visuais mais próximas entre si 
são agrupadas, em uma árvore hierárquica binária, para formar 
a sentença. 

E. Aprendizagem da Gramática 

A última etapa da abordagem é inferir uma gramática, ou 
regras, para cada classe a partir das sentenças geradas, 
resultando um autômato para cada classe. Para a inferência, o 
algoritmo k-testable é utilizado. A variável k do algoritmo k-
testable significa uma quantidade k de caracteres anteriores ao 
caractere atual analisado(s) na inferência gramatical. 

 Nesse momento, as sentenças que representam as imagens 
de teste são verificadas nos autômatos gerados. Para verificar 
uma sentença é contado o número de erros para cada 
autômato. Os erros ocorrem quando há um caractere na 
sentença que não pertence a linguagem ou não existe a 
transição na linguagem de um autômato. O autômato que 
retornar o menor número de erros é a que pertence a sentença 
testada. 

III. REDUÇÃO DE PONTOS DE INTERESSE 

No processo de classificação de imagens é possível ter 
uma grande quantidade de informações para representar 
imagens, de modo que torna-se necessário separar atributos 
relevantes dos não relevantes, a fim de otimizar o 
processamento da classificação. 

Na abordagem proposta neste trabalho, a redução de 
pontos de interesse é realizada após a extração e descrição de 
pontos de interesse realizada pelo algoritmo SIFT. 
Teoricamente, é possível imaginar que quanto maior a 
quantidade de pontos de interesse detectados na imagem, 
maior é a quantidade de informações disponíveis para 
processamento do algoritmo de classificação. Logo, o 
processo de redução de pontos de interesse permite filtrar de 
acordo com um critério de importância, reduzindo a 
quantidade de possíveis pontos ruidosos ou não tão relevantes. 

A discrepância da quantidade de informação para cada 
classe pode resultar em uma grande diferença na classificação 
de uma para outra. O algoritmo de aprendizagem pode ser 
prejudicado tanto em seu desempenho, por causa da 
quantidade dedados, quanto no percentual de classificação 
correta, por conta de informações redundantes que podem 
confundir o algoritmo, prejudicando-o na construção de um 
modelo adequado para o conhecimento exposto [6]. Ao 
visualizar a matriz de confusão da classificação apresentada 
por [5] é possível notar a predominância de classe na 
classificação. Por exemplo, no experimento, uma única classe 
(espécie de peixe) classificou 37% de todas as imagens 
contidas no banco de imagens. Em geral, as classes com maior 
poder descritivo obtiveram mais imagens classificadas pelo 
algoritmo, pois descreveram mais características quando 
comparadas às classes com menos pontos de interesse 
detectados. Conforme afirma [7], a capacidade de reconhecer 
padrões de uma imagem sobre um conjunto de imagens 

depende da quantidade de informações que se conhece a priori 
do objeto em questão.  

O desbalanceamento pode prejudicar o classificador 
quando novos exemplos precisam ser classificados, 
fornecendo uma classificação tendenciosa. Além disso, essa 
situação pode piorar conforme a prevalência de classe torna-se 
mais evidente, podendo aumentar a precisão de classes 
majoritárias e reduzir de classes minoritárias. 

Por essa razão, propomos o uso de uma estratégia para 
limitar a quantidade de pontos de interesse na fase de extração 
de características, deixando a quantidade de pontos 
semelhantes (iguais ou bem próximas) para cada classe. O 
objetivo de equalizar o total de pontos de interesse entre as 
classes pode ser relevante a fim de determinar 
proporcionalmente o poder descritivo entre cada uma delas, 
diminuindo a prevalência de classe. 

Na Figura 1 é apresentado o total de pontos de interesse 
detectados das imagens utilizadas neste trabalho, separados 
por espécie. Pode ser observado que existe uma tendência de 
algumas classes terem uma quantidade significativa de 
informação (pontos de interesse detectados), enquanto que 
outras tem poucas informações para representar a classe de 
imagens da espécie de peixe. Se compararmos duas espécies, a 
de maior quantidade de pontos identificados (Kinguio) com a 
de menor quantidade (Platy Laranja), a primeira tem 87 vezes 
mais pontos de interesse detectados que a segunda. Kinguio 
obteve 10.5% do total de pontos detectados de todo o banco de 
imagem, enquanto que Platy Laranja obteve apenas 0.1% do 
total. Logo, o desbalanceamento e a prevalência de 
informação são evidentes. 

 
Figura 1: Total de pontos de interesse detectados por espécie 
considerando o banco de imagem utilizado neste trabalho. 

Com a distribuição da quantidade de pontos de interesse 
por classe e, também, pela distribuição dos pontos de interesse 
baseando-se na sua importância, podemos notar um efeito 
conhecido como “cauda longa” (long tail) [8], onde poucos 
pontos de interesse tem um alto valor de importância e muitos 
têm um baixo valor de importância para a classificação. Os de 
baixa importância não tornam-se relevantes manter para o 
aprendizado da gramática e classificação. O efeito cauda 
longa, por sua vez, é previsto pela Lei de Zipf’s [9]. Essa lei 
está associada ao Princípio de Pareto [9], também conhecido 
pela regra dos 80-20. Essa regra determina que 80% das 
causas são responsáveis por 20% dos efeitos, enquanto que o 

384

Proceedings of XII Workshop de Visão Computacional - November 09th-11th, 2016



restante dos 20% das causas são responsáveis por 80% dos 
efeitos [10] [11]. À vista disso, podemos associar a regra dos 
80-20 com os pontos de interesse e deduzir que muitos deles 
não são representativos, devido a estarem na cauda longa, 
enquanto que apenas poucos são representativos, o que 
justifica usar apenas a parte mais representativa de cada 
imagem para a classificação. Logo, na tentativa de equalizar a 
quantidade de informação entre as classes e deixar a 
classificação mais equitativa, realizaremos a redução de 
pontos de interesse. 

Com base nos valores de val e score da implementação da 
linguagem de programação C do algoritmo SIFT é possível 
rejeitar pontos identificados e que não são tão “fortes” ou 
representativos comparados a outros detectados. Na 
implementação, val é a "força" da derivada e score significado 
se o ponto de interesse possui resposta de borda forte em uma 
única direção. Em nossa implementação, obtivemos um valor 
de importância para o ponto de interesse, sendo:  

Importância = val * 0,5 + score * 0,5 

Após obter o valor de importância de cada ponto de 
interesse, elimina-se os menores baseado no número máximo 
determinado para cada imagem. 

A Figura 2 ilustra a limitação progressiva de pontos de 
interesse em seis imagens e em uma delas é ilustrado todos os 
pontos de interesse detectados. Percebe-se que, quanto mais 
pontos de interesse detectados, maior a quantidade de pontos 
no fundo da imagem. Os pontos do fundo da imagem podem 
ser aqueles de menor importância na imagem. A limitação por 
imagem foi de 32, 64, 128, 256, 512 e 1024 pontos, 
respectivamente, 25, 26, 27, 28, 29 e 210. Também, podemos 
observar a imagem com todos os pontos de interesse. Nela, 
existem centenas de pontos identificados no fundo da imagem 
que não são relevantes para a descrição do peixe. Embora 
poderiam ser relevantes para identificar o contexto de onde o 
peixe está inserido, não são relevantes para a descrição de 
características do peixe, considerado neste trabalho. 

 
Figura 2. Seis imagens de peixes exibindo os pontos de 
interesse detectados com suas respectivas limitações e uma 
imagem exibindo todos os pontos de interesse detectados. 

IV. EXPERIMENTO 

 O experimento realizado utilizou imagens de peixes de 28 
espécies, contidas no banco de imagens AQUARIO28E40I. 
Ao total são 1120 imagens coloridas divididas em 28 classes, 

onde cada classe possui 40 imagens cada. As imagens variam 
umas das outras em tamanho e resolução, pois elas foram 
capturadas de diferentes celulares e posteriormente recortadas 
manualmente. 

Em [5], a construção do alfabeto foi realizada de duas 
formas, supervisionada e não-supervisionada. Entretanto, para 
a redução de pontos de interesse deste trabalho, utilizamos 
apenas a abordagem supervisionada, por ela implicar em 
melhores resultados. A abordagem não supervisionada será 
utilizada apenas para comparação de resultados. A ordenação 
usada foi baseada no agrupamento hierárquico. O valor do 
parâmetro kt do k-testable utilizado neste experimento foi kt = 
2, uma vez que usando um valor maior, a geração da gramática 
não correspondeu a uma melhora ao classificador. Para a 
divisão do conjunto de dados de treinamento e teste foi usado 
o modelo de validação cruzada com 10 dobras. A Medida-F 
(F-Measure) [12], também conhecida como F-Score, foi 
adotada como parâmetro de comparação entre as abordagens 
testadas. Essa métrica é a média harmônica da precisão e 
revocação. 

A quantidade máxima de pontos de interesse por imagem é 
múltipla de 2, sendo elas: 25, 26, 27, 28, 29 e 210. Essa é a 
quantidade máxima analisada por imagem, pois depende da 
quantidade de pontos de interesse que o algoritmo de extração 
identifica, uma vez que é possível identificar uma quantidade 
menor da máxima estipulada. 

No experimento cada técnica será representada por uma 
sigla: LPI_128 – Limitação de Pontos de Interesse com os 
melhores 128 pontos de interesse extraídos para cada imagem 
(128, pois foi a quantidade do alfabeto de melhor resultado); 
BASE_SUP – construção do vocabulário pela forma 
supervisionada; e BASE_NSUP – construção do vocabulário 
pela forma não supervisionada. 

V. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 são apresentados os resultados do experimento 
realizado com o banco de imagem AQUAIRO28E40I. A 
Medida-F mais alta obtida está marcada com asteriscos. O 
melhor resultado obtido usando a limitação de pontos de 
interesse (LPI_128) foi de 33,4% usando ao máximo 128 
pontos de interesse por imagem. O maior valor alcançado pela 
abordagem que utiliza todos os pontos de interesse foi de 
16,9%, construindo o alfabeto pela forma supervisionada 
(BASE_SUP) e 11% para a não supervisionada 
(BASE_NSUP). Portanto, usando a abordagem proposta por 
este trabalho podemos dizer que houve um aumento de 97% 
da Medida-F utilizando o novo banco de imagem, sendo que o 
percentual foi obtido pela razão do maior valor alcançado da 
abordagem LPI_128 pelo maior valor da abordagem 
BASE_SUP. 

Com a redução do total de pontos de interesse, menos 
pontos são utilizados no processo de construção do alfabeto, 
geração de sentença e geração do autômato para o 
reconhecimento de padrões que, consequentemente, reflete na 
redução do tempo de processamento do algoritmo como um 
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todo. A configuração do experimento mudou apenas na 
redução de pontos de interesse atribuídos por imagem para 
compor o conjunto final. Logo, se compararmos o 
desempenho computacional da classificação que resultou nas 
melhores Medidas-F para as duas abordagens supervisionadas, 
LPI_128 e BASE_SUP, a abordagem proposta neste trabalho 
(LPI_128) executou 300 vezes mais rápido que a abordagem 
de base (BASE_SUP).  

Tabela 1: Medidas-F para a abordagem proposta executada no 
banco de imagens aquario28e40i. Os valores mais altos para 
cada tamanho do alfabeto para ambos os bancos de imagens 
estão marcados em negrito. A Medida-F mais alta da tabela 
está exibida entre dois asteriscos.  

 Ao distribuir os valores obtidos para cada alfabeto, obteve-
se outra informação relevante, em que pode ser percebido que 
os resultados de todos os tamanhos de alfabetos para a 
abordagem de limitação de pontos de interesse (LPI_128) 
foram superiores à abordagem base, que não limita a 
quantidade de pontos de interesse. Além disso, se comparar 
cada tamanho de alfabeto da Tabela 1, a limitação de pontos 
de interesse teve resultado superior para todas as 
configurações (BASE_SUP e BASE_NSUP). Acreditamos 
que esse resultado advém pela relevância dos pontos de 
interesse detectados e escolhidos para representar a imagem, 
uma vez que ao limitar a quantidade de informação para 
análise, teremos apenas os melhores n pontos de interesse de 
cada imagem. Por outro lado, a quantidade excessiva de 
pontos detectados e usados nas abordagens que não usam a 
limitação, possui mais ruídos, reduzindo o desempenho do 
classificador, pois em várias imagens a maioria dos pontos de 
interesse são detectados no fundo da imagem e não no peixe. 

A Figura 3 apresenta a matriz de confusão para o melhor 
resultado obtido no experimento com a Medida-F de 33,4%. 
Os peixes ilustrados por números nessa figura correspondem 
aos mesmos ilustrados na Figura 5. Nela é possível visualizar 
as classificações corretas e incorretas para cada espécie, 
considerando que na diagonal principal está representada a 
quantidade de imagens classificadas corretamente. Logo, o 
valor fora dessa diagonal representam erros da classificação. 
Percebe-se que a taxa de classificação correta se sobressai em 
alguns elementos da matriz de confusão, como na diagonal 
principal e para algumas espécies em que a classificação pode 
ser vista nas colunas verticais da matriz de confusão. A 

hipótese de classificação errada das espécies conforme 
mostrada na matriz de confusão pode estar na complexidade 
da base de imagens, pois as classes possuem características 
muitas similares entre si, o que torna a tarefa com um alto grau 
de complexidade. 

 

Figura 3: Matriz de confusão mostrando o número de 
imagens classificadas corretamente para cada espécie de peixe 
para o resultado de maior Medida-F, com resultado de 33,4%. 

Nesse tipo de experimento, questões como a mudança de 
cor, iluminação desigual, fundo diferente, sedimentos na água 
e plantas subaquáticas podem gerar ruídos na classificação. 
Além disso, o processo de reconhecimento não é uma tarefa 
trivial, pois os peixes podem aparecer nas imagens em 
diferentes tamanhos, formas, escalas, orientações, distorções, 
ruídos, cores diferentes (mesmo para uma mesma espécie) e 
diferente contexto de fundo. Todos esses desafios dificultam o 
processo de classificação de imagens. 

 Para identificar se o desempenho dos classificadores difere 
estatisticamente, foi utilizado o teste proposto por Tukey, da 
diferença honestamente significativa (Honestly Significant 
Difference – HSD), disponível no software estatístico R 
Studio, “versão 0.99.896”. A estratégia desse método consiste 
em definir a menor diferença significativa. Para isso, foi 
empregado o teste chamado ANOVA com o intervalo de 
confiança de 95% (p < 0,05). Sumarizando, o valor de p foi de 
3.74x10-6, com isso podemos rejeitar a hipótese nula e afirmar 
que as abordagens são estatisticamente diferentes. Entretanto, 
ao comparar a abordagem proposta neste trabalho (LPI_128) 
com as outras duas, ela se mostra estatisticamente superior que 
ambas. O teste de Tukey mostrou que existe diferença entre as 
abordagens, pois o valor-p em comparação da abordagem 
proposta (LPI_128) com a BASE_SUP foi de 0,3x10-3 e para a 
BASE_NSUP foi de 0,61x10-5, conforme pode ser visto na 
Tabela 3. 

 A Figura 4 ilustra o diagrama de caixas para cada 
abordagem com base na Medida-F. É possível visualizar que a 
abordagem LPI_128 possui uma maior volatilidade. Além 
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disso, a abordagem LPI_128 possui a mediana mais alta. 
Também, todo seu corpo é classificado acima da mediana da 
abordagem BASE_SUP. Na Figura 5 pode ser observada a 
classificação de cada espécie separadamente. É possível 
perceber algumas espécies com resultados melhores que outras 
como, por exemplo, a espécie Dourado, pois ela tem pouca 
variação das três abordagens usadas nesse experimento, 
sugerindo que ela pode ser mais fácil de realizar a 
classificação. 

Técnica BASE_SUP BASE_NSUP 

LPI_128 0,3x10-3 0,61x10-5 

BASE_SUP – 0,558 

Tabela 3: Valor de p obtido a partir da execução do teste 
Tukey, usando a Medida-F aplicada para cada técnica. 
 

 

Figura 4: Diagrama de caixas mostrando o desempenho das 
abordagens baseado na Medida-F. 
 

 

Figura 5: Diagrama de caixas mostrando o desempenho das 
classes individualmente baseado na Medida-F para a 
abordagem LPI_128. 

VI. CONCLUSÕES 

Esta nova abordagem mostrou-se vantajosa para seguir com 
novos estudos e aprimoramentos, uma vez que houve um bom 
desempenho considerando a complexidade do problema 
envolvido e ao aumento de desempenho. Como pôde ser visto, 
a abordagem proposta por este trabalho aumentou em 97% a 
Medida-F usando um novo banco de imagem de imagens de 
peixes. Além disso, ela se mostrou estatisticamente distinta 
das abordagens comparadas, uma vez que rejeitou a hipótese 
nula ao aplicar o teste estatístico ANOVA com o intervalo de 
confiança de 95% (p < 0,05). Assim, utilizando a abordagem 

deste trabalho, obteve-se um aumento do número de pontos 
que são corretamente detectados e relevantes para se ter uma 
melhor performance do classificador, aprimorando a 
identificação entre os pontos. A análise apresentada traz 
evidências de que a abordagem para redução do número de 
pontos de interesse pode melhorar o espaço de 
características construído por meio das características visuais. 
Além disso, forneceu uma melhora significativa avaliando o 
desempenho computacional, em que o tempo de 
processamento foi 300 vezes mais rápido. Como trabalhos 
futuros, será verificado se a abordagem proposta irá melhorar 
a Medida-F em outras bases de imagens. 

AGRADECIMENTOS 

Este trabalho recebeu apoio financeiro da Universidade 
Católica Dom Bosco, UCDB e da Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado 
de Mato Grosso do Sul, FUNDECT. Um dos autores recebeu 
bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior, CAPES. 

REFERÊNCIAS 

[1] D. G. LOWE, Distinctive image features from scale-invariant keypoints. 
International Journal of Computer Vision, vol. 60, no. 2, pp. 91–110, 
2004. 

[2] J. SIVIC J and A. ZISSERMAN, “Video Google: A text retrieval 
approach to object matching in videos”. In Proceedings of ICCV, Nice, 
France, volume 2, oct, pp. 1470–1477, 2003. 

[3] G. CSURKA, C. R. DANCE, L. FAN, J. WILLAMOWSKI and C. 
BRAY, Visual categorization with bags of keypoints. In Workshop on 
Statistical Learning in Computer Vision, ECCV, pp. 1–22, 2004. 

[4] H. I. AKRAM, C. DE LA HIGUERA, H. XIAO and C. ECKERT, 
“Grammatical inference algorithms in matlab”. In ICGI 2010: 
Proceedings of the 10th International Colloquium on Grammatical 
Inference. Valencia, Spain: Springer-Verlag, 2010. 

[5] M. R. BORTH, L. C. RIBAS L. C, H. PISTORI, H, W. N. 
GONÇALVES and A. A. C. JUNIOR, “Classificação de espécies de 
peixe usando inferência gramatical no reconhecimento de padrões em 
problemas de Visão Computacional”. Em: Memórias do X Workshop de 
Tecnologia Adaptativa - WTA 2016. EPUSP, São Paulo. pp. 60-69, 
2016. 

[6] K. KIRA and L. A. RENDELL, “The feature selection problem: 
traditional methods and a new algorithm”. In: Conference on Artificial 
Intelligence, vol. 2, pp. 129-134, 1992. 

[7] M. PEURA and J. LIVARINEN, “Efficiency of Simple Shape 
Descriptors”. In: Aspects of Visual Form. World Scientific, Singapore, 
pp. 443–451, 1997. 

[8] J. R. ANDERSON, “Cognitive Psychology and its Implications”. New 
York: W. H. Freeman and Company, 4 ed, 1995. 

[9] M. E. J. NEWMAN, “Power Laws,Pareto Distributions and Zipf's Law”. 
Statistical Mechanics. Contemporary Physics, 46, pp. 323-351, 2006. 

[10] E. BRYNJOLFSSON, Y. HU and D. SIMESTE, “Goodbye Pareto 
Principle, Hello Long Tail: The Effect of Search Costs on the 
Concentration of Product Sales”.  SSRN, 2006 Disponível em 
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=953587>. Acesso 
em 09 sep. 2016. 

[11] N. P. KOCH, “Software Engineering for Adaptive Hypermedia Systems 
Reference Model, Modeling Techniques and Development Process”.  
Tese de Doutorado em Engenharia de Software. Ludwig – Maximilian – 
Universitat Munchen. Munique, 2000. 

[12] G. Hripcsak and A. S. Rothschild, "Agreement, the F-Measure, and 
Reliability in Information Retrieval". Journal of the American Medical 
Informatics Association, 12.3, pp. 296-298, 2005. 

387

Proceedings of XII Workshop de Visão Computacional - November 09th-11th, 2016



 

 
 

 
 

Partners 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 


