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Abstract—Aerial navigation based on computer vision is a
subject in constant development, in terms of techniques and
models, to identify the localization of the Unmanned Aerial
Vehicle based on images. This paper employs the ORB algorithm
in an application to identify landmarks, on a video obtained
by an UAV. The ORB can be used to identify specific objects
in a scene based on a reference image, through the analysis
of the neighbourhood of keypoints, aiming at robustness under
variations in rotation, brightness and translation, although it
is not as strong in scale. Through the identification of those
landmarks, which coordinates are previously well known, it is
possible to develop algorithms to identify the aerial localization.

Keywords-UAV; ORB; Computer Vision; Landmark recogni-
tion.

I. INTRODUCTION

In the past few years, it has been observed an increase on
the development of Unmanned Aerial Vehicles (UAV), not
only due to the technological and computational development,
but also due to the diverse applications, such as: urban areas
and frontiers surveillance [refs]; object recognition [refs];
autonomous navigation; electrical transmission line inspection
[?]; oil pipelines monitoring. The UAV, also known as Drone,
has been used in both civil and military application. The UAV
guidance system can be done in different ways: remotely con-
trolled, autonomous or semiautonomous. Remotely controlled
or semiautonomous UAVs require flight information capture,
but the decision making is up to a pilot, who depends on
his abilities and training. The usage of autonomous systems
for navigation, on the other hand, is best fit when there
are routine operation, or when they demand a high level
of physical (duration of each operations) and mental efforts
(obtaining flight information and data from the aircraft and
the field) of the pilots. The navigation consists in obtaining
information regarding the flight, the field and the aircraft itself.
There are different systems that provide information for the
navigation, such as the Inertial Navigation System (INS) and
the Global Positioning System (GPS). Another solution for
the navigation system would be through the employment of
images and videos, captured by the UAV. The UAV position,
therefore, influences on the captured scene, so it must be
taken into consideration differences in rotation, scale and angle
in the captured videos; the time of flight and also climate
conditions are aspects that influence the scene captured; and
also, depending on the sensor used, different videos, with
different characteristics can be obtained. The videos obtained

by the UAV have to be processed in a embedded system.

A. Related work

In [1], the SIFT algorithm is used to generate mosaic
images, in automatic fashion, from other images obtained
by the UAV. A non-linear optimization algorithm is used to
estimate the position and attitude of the UAV. [2] describes
a technique to determine the camera’s relative position and
orientation to the UAV, from flight information (GPS and INS)
and from the detection of a landmark with known geographical
coordinates.

Some other methods related to Computer Vision are cited
by [3], which aim at controlling an UAV autonomously. The
techniques are corner detection for autonomous landing and
autonomous refueling; Lukas-Kanade algorithm and the use
of SIFT with Random Sample Consensus (RANSAC) for
tracking; Wrapping Functions to find the relation between
frames of the video; and particle filtering framework based
on Bayesian network for aerial surveillance.

In [4], a particle filtering framework is used for the au-
tonomous navigation of UAV. The UAV localization is de-
termined by the analysis of two images captured in different
moments, and used for stereo vision, and a Digital Elevation
Model (DEM). A similar approach was proposed by [5],
which presents autonomous navigation techniques using only
a monocular camera and a DEM. Those techniques do not
need GPS or INS.

In [6], the SIFT algorithm is used with an Extended Kalman
Filter (EKF) to perform a SLAM. The result of the SLAM is
used to determine the UAV localization, and build a 3D map
of the field. The features triangulation is mentioned. [7] also
presents a SLAM technique, using data from a LiDAR (Light
Detection and Ranging) sensor, with the UAV camera.

The problem of UAV localization by means of features
triangulation is addressed by [8]. Those features are detected
using SIFT or SURF. It does not make use of GPS, but it
depends on a previously obtained map of features. [9] uses an
implementation of the SURF algorithm in a GPU and a geo-
referenced image database to devise an autonomous navigation
system without GPS.

In this work, the Oriented FAST and Rotated BRIEF
(ORB) algorithm is used to automatically identify character-
istic points, which can be used to identify landmarks on the
scene. The ORB algorithm was chosen in spite of SURF, SIFT
or FREAK, for example because of its robustness to rotation



Fig. 1. Block Diagram for feature-based Pattern Recognition.

and noises in images, which are common in aerial videos. The
most important aspect, though, that led to its choice was the
low processing burden required by ORB, which is an important
asset for real-time applications.

II. AUTO-LOCALIZATION USING IMAGES

Autonomous navigation of aircrafts and UAVs consists of a
INS sensor, which informs its attitude, but, in a long term, this
sensor accumulates errors. It is, then, necessary to have other
sensors that will correct the INS. One way to do so is through
the GPS, which auto-localizes the aircraft and corrects the
INS. Other alternatives to correct the INS are studied, and one
of them is by using Computer Vision and Image Processing
algorithms, through images captured during flight.

[10] describes the Terrain-Aided Navigation (TAN) tech-
nique to generate position information for the navigation, using
visual-aided measures through the horizon profile. Another
work [11] uses a camera and a gimbaled laser sensor to extract
feature points from the environment that will be processed by
an extended Kalman filter (EKF) in a SLAM. Using that same
algorithm, [12] proposes a new method in the real-time inter-
row tracking and localization technique.

In this article [13], the authors study the challenges to
perform a collaborative navigation, including positioning, with
multiples sensors in different agents. [14] develops a coop-
erative multi-UAV, equipped with stereo vision cameras, to
capture visual information that will be fused, in order to
improve mainly aspects of robustness to noises in the SLAM
algorithm.

[16] proposes a method to compute the UAV attitude and
localization through ground landmarks, using the SIFT (Scale-
Invariant Feature Transform) algorithm. The localization of the
UAV is used to locate mobile ground targets.

III. METHODOLOGY

A. The ORB Algorithm

As illustrated in Fig. 1, the ORB algorithm consists of three
steps: keypoints localization, point descriptors computation
and point descriptors match.

The keypoints localization has as input an image, and as
output a set of points coordinates, where there are the charac-
teristics that describes the input scene. How the keypoints are
determined is based on an heuristic empirically chosen. For

that, the ORB uses an adapted version of the FAST algorithm,
which detects corners in the image.

The computation of Point Descriptors has as input an image
and the set of keypoints. For each keypoint, a neighbourhood
of its coordinates is analyzed, calculating other descriptors
for the region, related to its statistical aspects. For that, ORB
uses an adapted version of the BRIEF algorithm, which does
brightness variation tests on the region. This step produces as
output a descriptor sequence of bits for each keypoint from
the input.

The Point Descriptor’s matching has as input a set of
reference descriptors and a set of test descriptors. Considering
a descriptor as a point in the space of attributes, and its values
(in this case, its bits) as its coordinates; for each reference
descriptor, the algorithm will search for the closest point
among the test descriptors. The output of this step is a set of
pair of points (P,Q), where P is a point in the reference image
and Q is a point in the test image. Each point is represented
by their coordinates x and y in the input image.

After the application of the ORB algorithm, a set of
keypoints in the image is obtained and their supposed cor-
responding position in the test image. For each pair of points,
there also is the distance between them in the attribute space.
The value of the distance is always an integer between 0 and
255 (including both), as it is calculated only by counting the
different bits in a 256 sequence.

B. Calculating the Projection

The objective of this paper is to present a technique to detect
the same object in distinct images, even if the point of view
of the object is different in each image. In the case of aerial
images, it is desired to identify the same targets, in spite of the
aircraft’s new orientation, or height. Knowing the localization
(geographical coordinates) of the previous record, it is desired
to determine the position and orientation of the aircraft in
flight, using the information gathered from the ORB.

Suppose an effective recognition, both sets of keypoints
received by the ORB delimit objects on the same physical
space, therefore, their coordinates hold relations which can
be explored to determine the projection of the test image
on the reference image. Suppose the field is plain, and that
the cameras focal beam is always perpendicular to I, the
coordinates on the test image can be mapped on the reference
image, using only a combination of translation, scale and
rotation. The parameters of the resulting transformation, called
similarity transformation, can be determined from two pair of
points, as it works in a two-dimensional (the pair consists
of one point in the reference image and its correlated in the
test image). In real situations, though, the field may present
different kinds of relief and buildings. In addition to that, it
is difficult to maintain the alignment between the camera and
the field. As a result, the coordinates obtained in the ORB
algorithm describes position in a 3D space, projected in a
2D plane. In this case, only a similarity transformation is not
sufficient to map the test images coordinates in the reference
image. Another linear function is needed. The parameters of



this transformation can be obtained from three pair of points,
as now, the mapping works in a 3D space.

Considering the standard triangle, whose vertices are (1, 0),
(0, 1) e (0, 0). Given three points P , Q and R in R

2, the
mapping of the standard triangle on the PQR triangle is given
by the linear transformation in Eq. 1.
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Given two triangles �1 and �2, it is desired to determine
the mapping between their coordinates. From Eq. 1, the
matrices M1 and M2 are obtained, which permits to map the
standard triangle on each �1 and �2, respectively. Using the
operations of inversion and matrix multiplication, it is possible
to obtain the matrix M , which gives the linear transformation
that maps �1 on �2, as it is in Eq. 2. Note that M�1

1 maps
�1 on the standard triangle.

M = M

�1
1 M2 (2)

Since ORB gives a set C of pair of points, as described in
Eq. 3, it is possible to choose a subset of C, with only 3 pairs,
and determine the matrix M , that maps P

i

on Q

i

, 0 <= i < 3,
using Eq. 1 and Eq. 2. However, there are no guarantees the
pairs of points in C really represent the same physical object
captured in different images. In fact, if both input images are
from completely different places, no pair in C will be valid.
It is necessary to employ forms to filter the pair of keypoints
given by the ORB, in order to remove all the false positive
results.

C = {(P
i

, Q

i

) | 0 <= i < N ;N � 3} (3)

C. Selection of pair of keypoints

In a set of pair of points, it is desired to find a subset of
pairs, that can better represent the same physical object in
two different images. In section III, to each pair, there is an
associated distance for the descriptors in the attribute space.
This distance indicates how similar the pair is, according to
their descriptors. As the descriptors are extracted based on the
pixels of the near neighbourhood of the keypoint, the distance
in the attribute space does not take into consideration the
relative position of the keypoints in the image. For example,
houses in the same residential block may present similar
characteristics in an aerial reference image. To localize one
of those houses in another aerial image, it will not be enough
to search for points with the most statistical similar pixel
neighbourhood, from any small deviation in the data which
can be caused by noises, luminosity differences, among other
factors may result in a failed recognition, as the points that
characterize the objects are too close in the attribute space.

IV. RESULTS

In this paper different case studies have been analysed.
The algorithm developed has been applied in aerial images

captured by UAV flights. Different landmarks and flights were
considered. In a first test, landmarks at ground level (Type I)
were used: paintings on asphalt; tab street and manhole. In
a second test, constructions (Type II) were considered. In a
third test, the landmarks and their neighbourhood (Type III)
were considered. Some landmarks of the video were selected
as patterns to be recognized. These landmarks were employed
due to the presence of corners.

The invariance in the object recognition was observed,
especially when the image was rotated, as it is shown in Fig.
2.

Fig. 2. Pattern recognized in different angles of rotation.

The recognition of different patterns simultaneously was
also tested. This approach may help in the auto localization,
but also implies a higher computational cost. One of the results
is shown in Fig. 3.

Fig. 3. Multiple patterns recognized simultaneously.

The algorithm’s sensitivity was calculated as the proportion
of positive matches correctly identified. Similarly, the speci-
ficity was calculated as the proportion of frames correctly
identified as not containing the pattern. Both measures are
shown in Table I.

V. CONCLUSION

In this paper, a study for automatic detection of landmarks in
aerial images was presented. The ORB algorithm was used for
identication of characteristic points. The information of these



TABLE I
STATISTICAL RESULTS FOR DIFFERENT LANDMARKS.

Type Landmark Sensitivity Specificity

I 44% 98%

I 41% 90%

I 79% 98%

II 74% 89%

III 70% 90%

points were used as pairs of coordinates to define triangulation
of landmarks. Different tests were performed. The identifi-
cation of different landmarks have been tested. Furthermore,
different flight situations were tested with variations in height,
heading and attitude of the aircraft. The results indicate that
the techniques can be used for identification of landmarks
present in aerial images. In the analysis results, it can be seen
that the identification of landmarks and their neighborhood
improves the sensibility and the specifity. As future work, the
application of techniques on images obtained at greater heights
is proposed, in order to consider larger landmarks like Soccer
fields, roads and airport runways. Furthermore, it is desired to
implement in embedded systems.
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Fig. 1. Preview of our method’s results. Three different datasets rendered with three different transfer functions. The transfer function used for the lobster
(middle) is also represented (inside the white box).

Abstract—Our work consists on the development of an appli-
cation capable of real-time volume rendering. The main goal of
this work is to boost the frame rates by taking full advantage
of GPU shader programming with modern OpenGL and GLSL.
GPU techniques are employed both for image composition and
volume processing.

The application allows for interactive scalar volumetric
datasets visualization with lighting and color using 2D transfer
functions.

Keywords-volume rendering; ray casting; transfer functions;
GLSL;

I. INTRODUCTION

In computer graphics a volume can be represented as a
tridimensional matrix composed by voxels, which are anal-
ogous to pixels in a bidimensional image. These datasets

are generated by procedures such as computed tomographies
(CT) magnetic resonance imaging (MRI), or simulations,
like data obtained from computational fluid dynamics (CFD).
Volumetric visualization is of major importance in fields like
archeology, medicine and physics.

Rendering these volumes in the clearest way possible is
important to allow a good understanding of the analyzed
datasets and their characteristics. The goal of this project is

to provide a real-time rendering with illumination, as well as
the option to use specific transfer functions.

The methods used for the application development are based
on OpenGL4, and shader programming in GLSL using the
ShaderLib Library [1]. This library is a wrapper for modern
OpenGL programming, unburdening the developer from repet-
itive setups and from tracking OpenGL’s state variables. The
library also offers some utilities such as mesh loaders and a
built in trackball system.

In Section II we present volume rendering concepts, and
discuss the ray-casting method in Section III. Application
results are presented in Section IV and we conclude the work
in Section V.

II. VOLUME RENDERING

In our application domain, volume rendering consists in
taking a scalar volumetric dataset and processing it to output
intelligible images. The datasets are tridimensional voxel ma-
trices, usually composed by 2D layers. The size of the layers
and their spacing are dependent on the dataset.

In order to represent a volume, it is necessary to sample it
continuously, even though it is structured as a discrete grid.
This continuous sampling is possible through the interpolation



of the scalar values. Given any chosen point in the volume’s
space, its value can be determined by the trilinear interpolation
of the point’s eight nearest neighbors. As we are working with
3D textures, this interpolation comes for free since it is directly
supported by the graphics software.

There are many methods that can be used to render a
volumetric dataset, some described in [2] and many analyzed
in [3]. The method chosen for this project is the GPU-
Based Ray Casting with local gradient-based illumination and
color determination through transfer functions, very similar
to the one presented in [4], except that our method uses
transfer functions (Section III-D) to acquire color and opacity
information. This kind of method is classified by the survey
[3] as a local region-based technique, that, according to the
paper, scales well with data and image size. Also, the same
survey states that this type of application is sensitive to noisy
data, as we can observe on the results presented in this
paper(Section IV).

Also, in the field of medical visualization, [5] has imple-
mented three volume rendering methods (ray-casting, splat-
ting, shear-warp) and conducted a blind comparison of images
rendered by them. The scientist-guided evaluation concluded
that, of the three methods, ray-casting was the only acceptable
for medical imaging due to flaws exhibited by the other two
algorithms’ results.

Therefore, the method we implemented balances scalability,
good image quality and low implementation complexity. There
are some acceleration techniques for Ray-Casting [6] that are
easy to implement, and significantly increases rendering per-
formance without quality degradation. We have implemented
one among these, more specifically, the early ray termination.

III. RAY CASTING

The GPU-Based Ray Casting method consists, in the case
of an orthographic camera setup, in ”shooting” a parallel ray
matrix through the volume, each ray being cast from one of the
image’s pixels. Along each ray, the volume is sampled several
times in different discrete positions, as if it was ”walking”
with a fixed step size. See Figure 2 for an illustration of the
method.

In our application pipeline, the first step is to set up
the scene’s geometry (Section III-A), followed by the ray-
sampling (Section III-B). In a pre-processing stage we cal-
culate the gradient field (Section III-C). During ray-traversal
we use transfer functions (Section III-D) to obtain RGBA
values for the pixel color composition (Section III-E). We
also employ illumination effects using the gradient vector
(Section III-F).

A. Rendering space setup

The setup consists in representing the volume as a paral-
lelepiped centered on the world space’s origin, the camera’s
image plane, and a light source positioned in space. No vertex
structure is created for the volume as our representation is
implicit, since we only need to know the parallelepiped’s
dimensions.

Fig. 2. Representation of the Ray Casting setup.

The plane is a square mesh, created as a simple mesh with
four vertices, with the sides as large as the parallelepiped’s
greater diagonal. Its distance from the world’s center is always
half of this diagonal in order to avoid clippping the volume out
of the viewport. This plane can be rotated around the volume
using the trackball system implemented in the ShaderLib.

B. Volume sampling

Volume sampling is executed during rendering in the frag-

ment shader. As recommended in [2], the number of samples
taken inside the volume is two times the number of voxels in
the largest dimension of the volumetric dataset. For example,
if the volume has dimensions (250, 150, 300), we sample the
volume 600 times for each ray.

Each ray is cast from a pixel of the image plane. To sample
the volume in a specific time step while traversing a given ray,
we have to know what are the world coordinates for the pixel
that generated the ray, the direction pointed by the rendering
plane, and the step size.

With this information we first convert from pixel coordinates
to the plane’s local coordinate system. Then, with the plane’s
dimensions and it’s origin in world coordinates we calculate
the pixel’s world position. Then, the steps are taken from
the pixels in the direction of v̂d (depth vector, refer to
Figure 3), that points to the world’s origin. At each step, a
four-component vector is sampled from the volume, containing
a gradient vector (three components) and a scalar value. The
whole proccess is carried out inside a fragment shader.

C. Gradient calculation

To compute lighting effects and be used as parameters for
the two-dimensional transfer function we calculate a gradient
field for the volume in a pre-processing stage.



Fig. 3. The unit vectors in relation to the plane.

Fig. 4. Representation of a voxel and it’s six nearest neighbors.

Considering Figure 4 we compute the gradient vector for a
voxel using its six nearest neighbors’ values, as follows:

~

grad = (v4, v3, v1)� (v2, v5, v6)

This operation is carried out inside a compute shader that
dispatches one instance per voxel. It is executed during the
application setup, so it computes the entire gradient field for
the volume in a pre-processing stage.

In another compute shader, we smooth the gradient field
by computing the mean vector between each voxel and its
six neighbors. Refer to Figure 5 for a comparison between
non-smoothed and smoothed gradient fields.

D. Transfer functions

The transfer function is a way to render the scalar volume
into more elucidating images. In each sampled position the
scalar value and the magnitude of the gradient vector are used
to map from a two-dimensional matrix to a four-component
vector. These components define a color (RGB) and an opacity
value, which are the optical properties used to calculate the
propagation of light inside the volume. Figure 6 depicts a 2d
transfer function. In this case, we are considering absorption-
only volumes, so no emission or scattering is taken into
account.

Fig. 6. Example: transfer function mapping two parameters. The alpha
channel is not represented in this image.

E. Color and gradient composition

Along each ray, the Ray Casting algorithm samples
points inside the volume, acquiring a four component vector
( ~

voxelV alue), where the first three components define the
gradient vector, and the last is the scalar value. The gradient
vector’s magnitude and the scalar value are used to map a
RGBA vector ( ~

curV ector) in a 2D transfer function. We
define a scalar floating point value transp as the ray’s
transparency (alpha channel). For each time step, we update
the transparency value and compose the accumulated color
( ~

AcColor) for each ray (therefore, each pixel) in the following
manner:

transp = ~

AcColor.A

~

AcColor = ~

AcColor + (1.0� transp)⇥ ~

curV ector

We also compose the gradient vector ( ~

AccGradient), in
order to use it during illumination calculations (described in
the next subsection). The following update is realized if we
have not yet saturated the gradient’s alpha channel:

~

AccGradient = ~

AccGradient+(1.0�transp)⇥ ~

voxelV alue



Fig. 5. Comparing renderings with the original gradient field (left) and the smoothed one (right)

F. Illumination

For illumination effects we are using a simplified version
of the Phong shader presented in [2]. We compute only the
diffuse illumination component ( ~

diff ) for each pixel based on
the normalized vector composed of the accumulated gradient
vectors ( ˆ

AccGradient), the light source position ( ~

LightPos),
and the accumulated color for the pixel ( ~

AcColor). The diffuse
component is then defined as follow:
~

diff = ~

AcColor⇥max( ~

LightPos⇥ ˆ
AccGradient.xyz, 0.0)

IV. RESULTS

In Table I we present, for five different datasets, the av-
erage time for pre-processing the gradients (computation and
smoothing), and the frame rates presented by the application
when rendering these volumes. These results were achieved
on a GeForce GTX 770 GPU.

TABLE I
PRE-PROCESSING AND RENDERING TIMINGS.

Data Dimensions (voxels) Grad (ms) FPS
neghip 64x64x64 12 667
lobster 301x324x56 121 158
engine 256x256x128 180 180
skull 256x256x256 354 158
foot 256x256x256 359 158

The following figures (7, 8, 9, 10, 11) represent some of the
application’s results. The datasets were all downloaded from
www.volvis.org.

The transfer function in Figure 8 was procedurally generated
just as a simple sanity test for our implementation. On the
other hand, the transfer functions used in figures 9 to 11 were
crafted by trial and error in a image editing software to achieve
the desired effect for each image.

As mentioned before, the method is sensitive to noisy data,
as can be perceived in the results, specially the one in Figure 5.

V. CONCLUSION AND FUTURE WORKS

In this article we have presented real-time volume render-
ing concepts, including the use of two-dimensional transfer

Fig. 7. Rendered from the CT dataset of a foot, emphasizing the bones with
the use of an adequate transfer function. Only the lightsource position has
changed between the two images.

functions and pre-computed smoothed gradients. The results
presented show the implementation of the Ray Casting tech-
nique using modern GLSL and OpenGL techniques is efficient
and achieves interactive frame rates. The pre-processed gradi-
ents are also carried out entirely in GPU, avoiding memory
transfers, and thus implying in a very low setup overhead.

As future work, we are integrating our volume renderer with
a method to compute the transfer-function semi-automatically
through a few user interactions [7]. This integration will
provide a more user-friendly way to navigate and investigate
volumetric datasets in real-time. In addition, we would like to
continue the path of exploring more complex real-time illumi-
nation techniques for ray-casting using GPU programming.
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Resumo—Coordenação é um valioso mecanismo empregado

em tarefas exploratórias em sistemas de múltiplas visões, uma vez

que permite a rápida associação entre diferentes representações

de um mesmo item em visões distintas. Embora existam vários

modelos formais de coordenação, a maioria dos sistemas de múl-

tiplas visões coordenadas (Coordinated Multiple Views – CMV)

não emprega modelos formais. Isso provavelmente ocorre porque

esses sistemas não precisam de mecanismos de coordenação mais

complexos para auxiliar tarefas exploratórias, ou a extensão dos

modelos existentes é muito trabalhosa. Neste documento, nós

propomos um novo modelo de coordenação para simplificar a

definição e a implementação de técnicas de coordenação; e a

integração entre diferentes técnicas de visualização extraídas de

diferentes sistemas de visualização. Este modelo foca somente

no mecanismo de coordenação ao invés de questões de ma-

nipulação do sistema não relacionadas à coordenação. Na sua

primeira avaliação, o modelo proposto foi utilizado para definir

e implementar técnicas de coordenação distintas encontradas na

ferramenta Projection Explorer (PEx), na qual as técnicas de

coordenação criam relações entre itens baseadas em ID, tópico

e distância (similaridade).

Keywords-visualização; Múltiplas Visões Coordenadas; Modelo

de Coordenação

Abstract—Coordination is a valuable interaction mechanism

employed in exploratory tasks in multiple views visualization

systems since it allows the fast association among different item

representations from distinct views. Even though there are several

formal coordination models, most coordinated multiple views

(CMV) systems do not employ formal models. It probably occurs

because these systems do not need more complex coordination

mechanisms to aid in exploratory tasks, or the extension of

existing CMV models is too laborious. In this paper we propose

a new coordination model to simplify the definition and the

implementation of coordination techniques; and the integration

among distinct visualization techniques extracted from different

visualization systems. This model focus only on the coordination

mechanism instead of handling issues of the system that do

not concern to the coordination. In its first evaluation, the

proposed model was used to define and implement distinct

coordination techniques found in Projection Explorer (PEx) tool,

whose coordination techniques can create item relations based

on ID, topic and distance (similarity).

Keywords-Visualization; Coordinated Multiple Views; Coordi-

nation Model

I. INTRODUÇÃO

Múltiplas visões em visualização de informações é uma
valiosa abordagem para a análise de dados. Ferramentas que

empregam tal abordagem implementam um conjunto de técni-
cas de visualização que permitem ao usuário analisar conjuntos
de dados sob diferentes perspectivas. Os usuários podem
assim propor e avaliar hipóteses, e/ou descobrir padrões ou
tendências nos dados. Além disso, uma das muitas vantagens
dessa abordagem é que as limitações de uma técnica podem ser
superadas por outra(s) técnica(s) [1]. Não obstante, pode ser
difícil seguir ou fazer uma relação de itens de interesse sob
diferentes representações visuais. A troca de contexto entre
múltiplas visões pode prejudicar os benefícios do uso de múl-
tiplas visões. Portanto, mecanismos de coordenação podem ser
adicionados ao sistema de modo a solucionar este problema e
tornar o processo exploratório mais efetivo. Estes mecanismos
permitem a associação entre diferentes representações de um
item e ainda facilitam a capacidade do usuário de encontrar
relacionamentos que poderiam ser difíceis de reconhecer [2].

Coordenação entre diferentes visões geralmente é feita por
meio de uma solução customizada ao invés de um modelo de
coordenação genérico. Isso faz a implementação de técnicas
de coordenação mais difícil uma vez que seus elementos
específicos ou o fluxo de dados pode não ser bem definido e
claro aos desenvolvedores. Geralmente, a maioria dos sistemas
não emprega um modelo de coordenação porque eles somente
utilizam técnicas de coordenação cujo mapeamento entre
visões é computado baseado em identificadores de instância
(IDs), no qual as mesmas instâncias selecionadas na visão
de origem são destacadas nas outras visões. Entretanto, esta
coordenação baseada em identificador pode limitar e dificultar
a exploração de conjunto de dados distintos em um mesmo
processo exploratório, limitando a capacidade do usuário de
encontrar padrões e relações em conjuntos de dados mais
complexos ou não relacionados. Além disso, quando um
modelo formal não é empregado, a integração de técnicas de
coordenação e visualização de outros sistemas ou modelos é
muito trabalhosa porque a técnica de coordenação implantada
em tal sistema precisa ser modificada para ser implantada ou
para comunicar com outros modelos de dados.

Vários modelos de coordenação têm sido propostos na lite-
ratura para suportar o desenvolvimento de múltiplas visões co-
ordenadas [3]–[7]. Estes modelos suportam o desenvolvimento
de novas técnicas de coordenação para manipular padrões
complexos de conjuntos de dados múltiplos [8]. Entretanto,
eles não focam em como técnicas de coordenação distintas



poderiam ser propostas para estabelecer diferentes mapeamen-
tos entre múltiplas visões e como integrar a arquitetura de
sistemas distintos. Além disso, eles não fornecem mecanismos
para permitir às técnicas de coordenação lidar com modelos
de dados distintos, por exemplo, modelo de dados diferente
do modelo relacional. Em resumo, as técnicas de coordenação
e visualização têm de se adaptar ao modelo e não o modelo
às técnicas existentes.

Este trabalho apresenta um novo modelo para coordenar
múltiplas visões, o qual permite extensões de técnicas de coor-
denação e sua integração com modelos de dados e arquiteturas
de diferentes sistemas de visualização. O modelo proposto
utiliza padrões de projeto [9] para fornecer uma solução formal
genérica para definir os elementos, a informação requisitada,
e o fluxo de dados para cada técnica de coordenação para
auxiliar desenvolvedores a focar somente na própria coorde-
nação ao invés de se preocupar com sua integração como o
sistema-alvo. Ferramentas de visualização que adotam este
novo modelo podem aumentar sua manutenibilidade, que é
um importante fator de qualidade de um software [10], uma
vez que facilita a tarefa de definir, adaptar, integrar e imple-
mentar técnicas de coordenação no sistema. Além do mais,
o modelo proposto supera algumas limitações dos modelos
de coordenação existentes; permite a definição de técnicas de
coordenação distintas para manipular diferentes tipos de dados,
permitindo a exploração de conjuntos de dados distintos; e
auxilia a parametrização do processo de exploração bem como
os mapeamentos computados.

Este documento também apresenta a avaliação preliminar do
modelo, apresentando como ele foi integrado na arquitetura da
Projection Explorer (PEx) [11], uma ferramenta que fornece
maneiras interessantes de desenvolver técnicas de coordena-
ção para lidar com conjuntos de dados distintos no mesmo
processo exploratório e que serviu de base para o modelo
atual [6]. Assim, duas técnicas de coordenação diferentes
foram implementadas utilizando o modelo e integradas com
a PEx.

Este documento é organizado da seguinte maneira: o modelo
é descrito na Seção 2. Aplicações do modelo proposto para
demonstrar como instanciar técnicas de coordenação distintas
e como integrar técnicas de visualização de diferentes sistemas
são apresentadas na Seção 3. Conclusões e planos futuros são
discutidos na Seção 4.

II. O MODELO

Este trabalho propõe um modelo que permite o desenvol-
vimento de técnicas de coordenação distintas. Assim, cada
técnica de coordenação pode manipular dados de diferentes
conjuntos e computar tipos distintos de mapeamentos. Esta
característica permite a exploração de diferentes conjuntos de
dados no mesmo processo exploratório. Adicionalmente, nosso
modelo permite a configuração de uma técnica de coordenação
durante o processo exploratório. Portanto, o usuário pode
configurar a maneira como o mapeamento será computado.
Além do mais, nós permitimos o desenvolvimento de técnicas

de coordenação cujos mapeamentos são configurados durante
a interação do usuário ou de acordo com a seleção do usuário.

No modelo proposto, os mapeamentos podem ser estáticos
ou dinâmicos. O primeiro ocorre quando o mapeamento é
sempre o mesmo durante todo o processo exploratório, como
em uma técnica de coordenação cujos mapeamentos são
computados com base nos identificadores da instância (IDs),
por exemplo. O último ocorre quando os elementos de dados
empregados para sua computação podem variar de acordo com
a interação do usuário, como em uma técnica de coordenação
cujos mapeamentos são computados com base nos termos
mais frequentes adquiridos das instâncias selecionadas, por
exemplo. Um diagrama UML para o modelo proposto é
apresentado na Figura 1. Uma breve descrição de cada classe
e sua função no modelo é apresentado a seguir:

• ModelFacade: esta classe desempenha o papel da fachada
do nosso modelo – engloba todas as outras classes do
modelo e fornece um ponto único de acesso ao subsistema
de coordenação;

• ModelFactory: esta classe tem a tarefa de criar objetos de
coordenação com base no tipo de coordenação. Uma ins-
tância desta classe deve ser fornecida à classe ModelFa-
cade, de modo a fazer o modelo funcionar corretamente;

• View: esta interface representa as visões que serão coor-
denadas por meio do modelo. As classes das visões do
sistema devem implementar esta interface, de modo que
o nosso modelo possa se comunicar com o sistema;

• Coordinator: esta é a classe principal do modelo. Ela
gerencia as coordenações associadas com cada visão de
destino e transmite mensagens de coordenação para as
visões associadas;

• Instance: esta interface deve ser implementada pela classe
dos itens das visões sendo coordenadas pelo modelo.
Ela é necessária para criar o correto mapeamento e para
permitir a comunicação entre o modelo e o sistema;

• Mapping: esta classe armazena os itens mapeados entre
visões. Para cada item na visão de origem, esta classe
tem instâncias mapeadas na visão de destino;

• CoordinationList: esta classe armazena as coordenações
relacionadas a uma visão de destino bem como a co-
ordenação ativa para a visão de destino. Cada visão de
destino para alguma coordenação tem sua própria lista de
coordenações;

• Coordination: esta classe abstrata realiza e armazena os
mapeamentos entre itens de duas visões. Ela contém a
visão de origem e destino da coordenação e os mapea-
mentos configurados pela técnica de coordenação;

• StaticMappingCoordination: esta classe abstrata repre-
senta o grupo de técnicas de coordenação cujo mape-
amento dos itens é criado no momento de criação da
coordenação e permanece inalterado durante o tempo de
vida da coordenação;

• DynamicMappingCoordination: esta classe abstrata re-
presenta o grupo de técnica de coordenação cujo ma-
peamento de itens é criados durante a interação com



Figura 1. Diagrama UML para o modelo

o usuário e pode mudar durante o tempo de vida da
coordenação;

• CoordinationParameter: esta classe armazena parâmetros
necessários por algumas técnicas de coordenação. Por
exemplo, se uma técnica de coordenação precisa saber
quantos itens serão associados na visão de destino, é
necessário armazenar esta informação em um objeto desta
classe;

• ParameterView: esta interface é maneira através da qual
algumas técnicas de coordenação podem fornecer parâ-
metros ao sistema. O desenvolvedor deve implementar
esta interface para cada técnica de coordenação que
necessita de parâmetros;

• CoordinationType: esta classe é responsável por arma-
zenar a técnica de coordenação para cada coordenação
durante a execução bem como armazenar todas as téc-
nicas de coordenação disponíveis para o sistema usando
nosso modelo.

Nós adotamos duas perspectivas para descrever o modelo:
uma do desenvolvedor interessado em usar nosso modelo
para realizar a coordenação em um sistema de múltiplas
visões e outra do desenvolvedor de técnicas de coordenação,
interessado em criar (ou implementar) uma técnica de coor-
denação usando nosso modelo. A próxima seção apresenta a
instanciação do modelo sob essas duas perspectivas, tomando
como base a ferramenta Projection Explorer (PEx) [11].

III. APLICAÇÃO

Esta seção apresenta aplicações do modelo proposto para
implementar duas técnicas de coordenação da literatura e como
elas foram incluídas na PEx. Por falta de espaço, a coorde-
nação baseada em identificadores (IDs) não será apresentada.
Os conjuntos de dados usados nas aplicações são coleções de
documentos que contém resumos, nome de autores, título do

trabalho, palavras-chave e data de publicação.

A. Coordenação baseada em tópico

A técnica de coordenação baseada em tópico realiza o
mapeamento baseado no tópico extraído das instâncias se-
lecionadas [12]. Sempre que há uma seleção de itens na
visão de origem, um tópico é gerado e os itens na visão de
destino que são cobertos por este tópico são selecionados. A
implementação atual desta técnica na PEx considera o tópico
no qual os termos têm maior valores de covariância.

A primeira tarefa aqui é definir qual informação é necessá-
ria para realizar a coordenação. Uma vez que coordenação
baseada em tópico precisa do conteúdo textual do arquivo
para extrair os termos, nós estendemos a interface Instance
definindo um método chamado getTextContent que retorna o
conteúdo textual bruto do documento como uma string. É
necessário computar o modelo de espaço vetorial e valores
de covariância. Também, esta coordenação requer o nome do
texto para identificar cada documento; portanto, outro método
chamado getTextName (que também retorna uma string) é adi-
cionado. A classe resultante (que estende a interface Instance)
é mostrada na Figura 2.

Figura 2. Interface TopicInstance estendendo a interface Instance



A próxima etapa é definir a classe da coordenação. Esta téc-
nica de coordenação cria o tópico para cada seleção do usuário
na visão de origem e determina quais itens serão destacados
na visão de destino baseado neste tópico. Portanto, a classe da
coordenação tem que estender DynamicMappingCoordination,
porque o mapeamento é dinâmico, uma vez que muda a cada
interação/seleção do usuário.

A coordenação baseada em tópico realiza um pré-
processamento no conjunto de dados, visto que ela tem que
extrair o conteúdo textual bruto dos itens, eliminar stopwords,
computar o modelo de espaço vetorial e, finalmente, o tópico.
De fato, a maior parte do trabalho é realizada nesta etapa.
Por este motivo, nós sobrescrevemos o método preprocessData
da classe abstrata Coordination. Também é necessário definir
um método auxiliar chamado createQueryScalar, para auxiliar
na tarefa de identificar quais instâncias da visão destino são
cobertas pelo tópico.

Finalmente, nós implementamos os métodos abstratos defi-
nidos na classe Coordination: createMapping e relayMappe-
dInstances. A classe resultante juntamente com sua hierarquia
é mostrada na Figura 3.

Figura 3. Classe TopicCoordination e sua hierarquia

Esta técnica não precisa de parâmetros, então não é neces-
sário criar uma classe para implementar a interface Parame-
terView.

B. Coordenação baseada em distância

A coordenação baseada em distância realiza a associação
dos k vizinhos mais próximos na visão de destino baseada na
computação similaridade (ou distância) [12]. Nesta técnica, o
número k é um parâmetro para a coordenação. Neste contexto,
quanto mais próximo um item está de outro no espaço de
características original, mais similar ele é àquele item.

Como a coordenação baseada em tópico, esta técnica de
coordenação é bastante complexa, de modo que nós daremos
uma visão superficial do processo, comentando detalhes so-
mente quando relacionados ao modelo.

Seguindo nosso modelo, a primeira etapa é definir qual
informação dos itens é necessária para realizar a coordenação.
Como a coordenação baseada em tópico, esta técnica precisa
do conteúdo textual bruto de cada item; por esta razão nós
definimos um método para obter tal informação, chamado
getTextContent, que retorna uma string Java com o texto
representado por aquele item. Este método é empregado para
fornecer uma informação textual para computar o modelo
de espaço vetorial da coleção de documentos envolvidos no
processo exploratório. Para isso nós definimos um método

chamado getTextName, que retorna o nome do texto sendo
representado pelo item. A interface DistanceInstance pode ser
vista na Figura 4. Alternativamente, em trabalhos futuros, nós
poderíamos construir uma coordenação baseada em distância
mais geral para obter um vetor de características dos itens
ao invés do conteúdo textual. Assim, poderíamos utilizar esta
técnica para coordenar qualquer tipo de conjunto de dados
descrito por um espaço de características (e.g. coleções de
imagens).

Figura 4. Interface DistanceInstance estendendo a interface Instance

A próxima etapa é definir a classe de coordenação. Este
tipo de coordenação realiza um mapeamento estático entre
itens porque a associação entre cada item da visão de origem
e os itens que são mais similares na visão de destino é
definida no momento de criação da coordenação. Não importa
quantos ou quais itens são selecionados na visão de destino,
as instâncias mapeadas já estão definidas. Por esta razão, a
classe DistanceCoordination estende a classe abstrata Static-
MappingCoordination.

Um pré-processamento é necessário por esta técnica de co-
ordenação, então ela sobrescreve o método preprocessData da
classe Coordination. Este método realiza o pré-processamento
dos modelos de espaço vetorial computados, de modo que
eles tenham os mesmos atributos (termos). O resultado da
etapa de pré-processamento é um novo espaço contendo os
atributos comuns de ambas as visões. É necessário facilitar
a computação da similaridade entre itens de visões distintas
(modelos de espaço vetorial).

Além de fornecer implementar para os métodos create-
Mapping e relayMappedInstances da classe Coordination,
nós definimos alguns métodos auxiliares e atributos para a
classe DistanceCoordination. A classe tem dois atributos para
armazenar o novo espaço de atributos das visões de origem
e destino (newSourcePoints e newTargetPoints, respectiva-
mente). Os métodos definidos são addDistance, que adiciona
uma distância/similaridade computada para um novo par de
elementos; transformMatrix, que realizar a transformação no
modelo de espaço vetorial de acordo com o tipo selecionado de
transformação; e findCommonNgrams, que encontra os termos
comuns entre os dois conjuntos de documentos.

A Figura 5 mostra a classe resultante e sua hierarquia.
Esta técnica requer alguns parâmetros para realizar a co-

ordenação. Alguns deles são requeridos para cada visão,
enquanto outros são requeridos somente uma única vez. Os
parâmetros para cada visão são: o tipo de stemming (técnica



Figura 5. Classe DistanceCoordination e sua hierarquia

usada para reduzir o número de palavras sendo analisado
baseado no stem ou radical das palavras), os cortes inferior
e superior de frequência de termos e o tipo de transformação
na matriz termo ⇥ documento. Os parâmetros requeridos uma
vez são: a medida de similaridade entre itens (e.g. Euclideana,
City Block ou distância do cosseno) e o número de itens a
serem destacados na visão de destino (i.e. os k vizinhos mais
próximos).

Seguindo as recomendações do nosso modelo para criar uma
janela para obter os parâmetros dos usuários, nós definimos
a classe DistanceParameterView. Esta classe estende a conhe-
cida classe JDialog e implementa a interface ParameterView.
A superclasse JDialog já possui seu próprio método show;
por isso, nós somente temos que implementar os métodos
close e getParameters definidos na interface ParameterView. A
Figura 6 apresenta o diagrama UML para a classe resultante
– devido a restrições de espaço, a maioria dos atributos da
classe DistanceParameterView foram suprimidos.

Figura 6. Diagrama UML para a classe DistanceParameterView, que
implementa a interface ParameterView

C. Integração com a Projection Explorer
Somente algumas mudanças foram necessárias para integrar

o modelo e as duas técnicas de coordenação descritas nas
subseções anteriores à ferramenta PEx. Como a ferramenta
tem uma estrutura bem organizada e cada uma de suas classes
tem um papel bem definido no sistema, a integração foi uma
questão de encontrar quais classes desempenhavam o papel
requerido pelo modelo.

Primeiramente, é necessário fazer com que a classe que
representa as visualizações no sistema implemente a interface
View definida pelo modelo. Na PEx essa classe é Projection-
View. A Figura 7 mostra a realização da interface View (devido
a restrições de espaço, os outros métodos e atributos da classe
ProjectionView foram omitidos).

Figura 7. Realização da interface View pela classe ProjectionView

Então, o modelo requer que, para cada técnica de coordena-
ção, sua interface (a qual estende a interface Instance) deve ser
implementada pela classe que armazena os itens da visualiza-
ção. A classe que representa os itens de uma visualização na
PEx é a classe Vertex. Uma vez que as técnicas de coordenação
baseada em tópico e distância requerem a mesma interface,
somente uma única implementação é necessária. A Figura
8 mostra a realização das duas interfaces pela classe Vertex
(novamente, devido a restrições de espaço, nós omitiremos os
atributos e outros métodos da classe Vertex).

Figura 8. Realização das interfaces para as técnicas de coordenação por
distância e tópico pela classe Vertex

Agora, nós definimos a classe “fábrica” para o modelo
(classe que estende a classe abstrata ModelFactory), imple-
mentando os métodos abstratos definidos. No método create-
Coordination a subclasse adequada de Coordination é criada
baseada no parâmetro type, o qual contém o nome da técnica
de coordenação. O método createParameterView retorna as
interfaces anteriormente descritas para obter parâmetros de
coordenação do usuário (para a coordenação baseada em
tópico, que não requer parâmetros, uma referência Java null
é retornada). O método needParameters retorna um valor
booleano verdadeiro para a técnica de coordenação baseada
em distância e falso caso contrário. Finalmente, o método
hasStaticMapping retorna o valor booleano verdadeiro para
a técnica de coordenação baseada em distância e falso caso
contrário.

A Figura 9 mostra a classe PExFactory, que estende a classe
abstrata ModelFactory, fornecendo a implementação descrita
para seus métodos.



Figura 9. Classe PExFactory, estendendo a classe abstrata ModelFactory

A ação final foi passar uma instância da PExFactory à classe
ModelFacade (através do método setFactory) antes de começar
a utilizar o modelo.

A Figura 10 apresenta um exemplo da técnica de coordena-
ção baseada em distância. Nesse exemplo o usuário selecionou
um grupo de documentos na visão origem e os cinco vizinhos
mais próximos de cada documento foram destacados na visão
destino. Os documentos selecionados e os destacados são
aqueles cujo círculo está em negrito. A visão origem representa
um conjunto de documentos da conferência IEEE InfoVis e
a visão destino representa um conjunto de documentos da
conferência Information Visualization. Por falta de espaço,
não apresentaremos um exemplo de aplicação da técnica de
coordenação baseada em tópico.

Figura 10. Coordenação baseada em distância na PEx

IV. CONCLUSÃO

Para um sistema de múltiplas visões coordenadas, o nosso
modelo se mostra uma solução simples para realizar a coor-
denação. A interface mínima estabelecida pelo modelo requer
poucas mudanças no sistema (somente a implementação de
algumas interfaces), uma vez que somente a informação ne-
cessária para realizar a coordenação precisa ser fornecida.

O modelo proposto tem como objetivos o reuso e facilidade
de uso. As técnicas de coordenação criadas usando o modelo
podem ser utilizadas em qualquer sistema que também utiliza
o modelo, sem qualquer modificação, levando ao reuso. O
esforço e o tempo para o desenvolvimento de uma técnica de
coordenação usando o modelo também são reduzidos. Somente

poucos requisitos são necessários para criar uma coordenação
usando o modelo, uma vez que este consiste de um pequeno
conjunto de classes das quais poucas precisam ser estendidas
para alcançar o objetivo.

Uma técnica de coordenação definida por meio do modelo
está encapsulada e é independente do sistema no qual é
empregada. Além disso, o modelo permite criar diferentes
coordenações usando diferentes configurações de parâmetros,
proporcionando uma melhor exploração visual do conjunto de
dados.

A implementação de técnicas de coordenação para a ferra-
menta Projection Explorer mostrou que o modelo apresentado
atende aos requisitos propostos. Em trabalhos futuros preten-
demos validar nosso modelo com a integração com diferentes
sistemas de visualização para assegurar que o modelo está
completo, independente e coerente.
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Abstract—In the last years the research and development of
Markerless Augmented Reality (MAR) approaches has being
highly investigated by the scientific community. Despite many
achieved advances, it is still an open research problem. The
detection and tracking of natural reference objects in the scenes
are the greatest challenges that must be overcame to accomplish
reliable MAR methodologies. Because the significant advances
concerning local features extraction algorithms, such methods
have been extensively explored in the MAR field. In this context,
this work proposes a detection and tracking approach based on
the recently proposed BRISK algorithm, a robust binary local
features extractor that presents high computational performance.
Such approach was designed to perform the detection and track-
ing of planar reference objects into video sequences captured
by a monocular camera. It calculates the homography and the
camera pose for each frame where the reference objects are
found. An open dataset was employed to evaluate the method
and the obtained results confirm that the proposed approach is
adequate to the MAR problem.

Keywords-detection and tracking; planar objects; BRISK;
markerless augmented reality;

I. INTRODUCTION

Augmented Reality (AR) has been intensively studied for
more than a decade until now [1]. Important advances were
achieved during this period, allowing the AR technology to
be applied in real-world problems in many industry segments
[2]. Several of these successful AR approaches are based in the
use of a fiducial markers systems, such as ARToolKit [3] and
RUNE-Tag [4]. Although the high computational performance
and reliability, the use of fiducial markers is an intrusive
technique, once these markers must be artificially inserted into
the environment. Such requirement is often inappropriate or,
in some applications, infeasible.

More recently, the research and development of Markerless
Augmented Reality (MAR) approaches started to be highly
investigated by the scientific community [5], [6]. This method-
ology is based in the use of natural characteristics of the
scenes, such as local features (keypoints) and edges, to find
the reference objects and, after that, to perform the reality
augmentation. Doing so, the markers (reference objects) still
must be defined a priori, but they might be natural parts of
the sensored environment [7], [8].

The detection and tracking of the natural reference objects
in the scenes must be overcame to accomplish reliable MAR
methodologies. In the last years, the remarkable advances

concerning local features extraction algorithms made such
methods to be extensively explored aiming the solution of
these problems. The well-known SIFT [9] and SURF [10] are
examples of such local features extractors.

In this context, this work proposes a detection and tracking
approach based on the recently proposed BRISK [11] algo-
rithm, a robust binary local features extractor that presents high
computational performance. Such approach was designed to
perform the detection and tracking of planar reference objects
into video sequences captured by a monocular camera. It
calculates the homography and the camera pose for each frame
where the reference objects are found. The UCSB open dataset
[12] was employed to evaluate the method and the obtained
results confirm that the proposed approach is adequate to the
MAR problem.

II. RELATED WORK

Considering MAR, natural markers are exclusively used
in order to position virtual objects into scenes. Any part of
the real environment, either a 2D or a 3D object, may be
used as a marker that must be detected and tracked along the
time [6]. Markerless object detection is commonly based on
natural image local features (keypoints) or on natural edges,
while object tracking is usually divided into feature-based
and model-based approaches [13]. The methodologies based
on local features has been widely employed because their
robustness concerning images properties variations, such as
illumination, scale, rotation, among others.

Significant invariance to image changes was successful
achieved by SIFT, which was proposed by Lowe [9] for
extracting high distinctive features from images. It is one of
the most reliable features extractors, is invariant to scale and
rotation, and partially invariant to brightness and viewpoint
changes. Other similar methods began to be proposed in the
literature, such as the PCA-SIFT [14], which decrease the
dimension of SIFT descriptors and improve the matching time;
and the SURF, proposed by Bay et al. [10] and partly based on
SIFT. It is very efficient method, however it still has limited
performance compared to the more recent binary descriptors.

Calonder et al. [15] built a binary descriptor, called BRIEF,
with low dimensionality and more suitable for real-time appli-
cations. Unfortunately it has low tolerance to changes in scale
and rotation. In order to overcome the BRIEF limitations the



ORB [16] algorithm was proposed, showing good robustness
and performance.

One of the most prominent binary local features extractors,
BRISK, was proposed by Leutenegger et al. [11]. It is a new
approach that joins the fast and efficient AGAST [17] detector
to a binary descriptor inspired by BRIEF. This algorithm, that
uses a sampling pattern resembling the one used in DAISY
dense descriptor [18], is invariant to many transformations,
such as scale and rotation. BRISK allies high-quality descrip-
tor to low computational requirements, what makes it proper
to real-time applications [19].

There are many works in the literature that treat the detec-
tion and tracking of planar (2D) objects in monocular images,
using local features and in the context of MAR. Simon et al.
[7] propose one approach based on Harris corner detector [20].
Gauglitz et al. [12] and Lieberknecht et al. [21] present the
evaluation of several local features extractors (detectors and
descriptors) for tracking, considering the MAR application.
Such works also provide open datasets allowing the execution
of experiments and comparisons among other algorithms.

Uchiyama and Marchand [22] propose an approach for
detecting and tracking various types of planar objects com-
bining traditional keypoint detectors with LLAH [23] for
geometrical feature based keypoint matching. A MAR real-
time system is presented by Jin et al. [24]. This approach
employ the SURF algorithm aiming to overcome its high time
consumption through a multi-thread strategy. Also concerning
real-time performance, however in the context of mobile
devices, Wagner et al. [25] present SIFT- and Ferns-based [26]
approaches.

As far as the authors known, there is no detection and
tracking approach in the literature, in the context of MAR,
based on BRISK binary local features extractor. So, the
present work propose such novel methodology, as well as its
evaluation, in the detection and tracking of planar reference
objects into video sequences captured by a monocular camera.

III. METHODOLOGY

The detection and pose tracking of the natural reference
objects in the captured images are the main tasks that must be
efficiently performed in MAR applications. In such systems,
when a reference object, previously defined, is captured, it is
detected and tracked to overlay a corresponding virtual object
on it [13].

The MAR methodologies can be classified according to
the dimension of the reference objects (2D or 3D), to the
way they are modeled and to which kind of information is
extracted from the images to detect and to track them [6].
In the present approach, a monocular camera is employed
to capture images from the scenes. Into this images, natural
planar reference objects are constantly searched until they are
detected and, after that, tracked. In this section the proposed
approach is detailed. It is a interest point based method, where
the reference objects are represented by a set of local image
keypoints, extracted and described by the BRISK algorithm
[11]. Such points, when detected into images are tracked

with the Lucas-Kanade (LK) optical flow tracker [27]. The
geometrical correspondence between the reference object and
the object detected into the input images is described with a
homography matrix, estimated through the RANSAC method
[28]. Finally, after the homography calculation, some restric-
tions are applied over the detected object pose, aiming to avoid
inconsistent configurations.

A. Binary Robust Invariant Scalable Keypoints (BRISK): De-
tection

BRISK [11] is a method for keypoints detection, description
and matching. This algorithm shows high computational
performance, efficiency and robustness even when compared
with well-known algorithms like SURF, SIFT and BRIEF.
Detection: the BRISK detector estimates the true scale
of each keypoint in the continuous scale-space. It
uses AGAST [29] score as a measure for saliency
and look for the best score in a scale-space pyramid
layers which consists of octaves and intra-octaves.
Description: to maximize the speed, BRISK use a binary
string with 512 bits to describe each keypoint according
the smoothed intensity of it neighborhood. The used sample
pattern is based in the DAISY dense descriptor [18].
Matching: the comparison between different descriptors is
realized through the calculations of their Hamming distance.
The number of different bits in two descriptors is the measure
of their dissimilarity.

B. Lucas-Kanade (LK): Tracking

Lucas-Kanade method [27] consider that the optical flow is
constant in a local neighborhood of the pixel under considera-
tion and use the least squares criterion to solve basics optical
flow equations. An alternative to this method is the Kanade-
Lucas-Tomasi (KLT) [30], that is an implementation of LK
with better accuracy and consistency. However, it is more
time consuming and it needs to be computed in a graphics
processing unit (GPU) to be speed up.

C. RANdom SAmple Consensus (RANSAC): Homography Es-
timation

The homography matrix contain information about scale,
rotation and translation that establish 2D-2D point correspon-
dences. Rotation and translation components of a camera pose
can be extracted from the matrix for augmentation in 3D. The
homography is calculated based on the matches between the
keypoints of the reference object and the keypoints found in
the input image. RANSAC [28] is the iterative employed to
refine the incorrect matches between the images and estimate
the homography matrix.

D. Object Pose Restrictions

Some transformations on planar objects can alter their
angulation in the 2D images. For instance, when one part
of object is near to the camera, and the other side is far
from it, the angles of the bounding box are not perfectly
90 degrees. So, this parameter can be configured to accept



imperfect bounding boxes (different of squares) and get a
better hit rate without compromise the accuracy.

E. MAR Framework
Uchiyama and Marchand [13] consider two main frame-

works for AR applications, concerning detection and tracking:
Tracking by Detection and Detection and Tracking. Such
consideration can be extended to MAR applications. In the
present work, the two frameworks were evaluated and a
slightly different variation of the latter one, named Switching,
was proposed. The results produced with each one of them
were compared. In this section each framework is detailed.

1) Tracking by Detection: In this approach keypoints are
detected into every frame and matched with the keypoints
on the reference image. If the number of matches is above a
predefined threshold, it is considered that the reference object
was detected and the homography matrix can be calculated.
Though this approach is really simple and easy to implement,
it presents some problems mainly in the presence of fast
movements. This occurs because BRISK detect corners as
image features and when there are fast movements in the
scene such corners became blur and non detected by the
algorithm. Other point is the trade-off between the number
of detected keypoints and the computational cost. If too much
keypoints are detected in some images, it can compromise
the performance of the system. On the other hand, if there
are not enough keypoints, it can be impossible to perform the
matching. In the Figure 1 the Tracking by Detection approach
is detailed. The following steps are shown:

• Reference Image Initialization: keypoints of the refer-
ence image are extracted and described by BRISK for
lately comparison with the captured input frames.

• Capture: get the next input frame in the monocular video
sequence.

• Detector/Extractor: apply the BRISK detector and de-
scriptor over the captured input frame.

• Matching: perform the matching between the keypoints
in a reference image and the keypoints in the input frame.

• There is good matches: just the matches presenting the
Hamming distances between their descriptors bellow a
predefined matching threshold are kept.

• Homography: if the minimal number of good matches
is achieved, the homography matrix is calculated with
RANSAC method.

• Estimate Rotation and Translate: rotation and transla-
tion of the camera are extracted from the homography
matrix.

• Test Consistency Pass?: the object pose restrictions are
applied over the detected object.

• Visualization: renderization of 3D objects in the scene
according with camera pose extracted from homography
matrix.

2) Detection and Tracking: Is this approach, BRISK algo-
rithm is just used to detect the natural markers in the scene.
When the object is detected BRISK is no longer executed, and
the detected keypoints are tracked using the LK method. If the

Fig. 1. Flowchart of Tracking by Detection - BRISK applied over each input
video frame.

tracked reference object is lost, the detection is reinitialized
with BRISK. Differently of Tracking by Detection, this ap-
proach is not so simple once it involves different algorithms to
detect and track. Nevertheless, it is less computational costly,
reaching good results with hit rate even under bad homography
accuracy. In Figure 2, the Detection and Tracking flowchart
is shown. In this approach the mainly differences comparing
with Tracking by Detection are:

• Capture: in this phase it is constantly evaluated if the
reference object keypoints were already found. If the
keypoints are in the input image, they are tracked with KL
method, otherwise BRISK is executed aiming to detect
them.

• Save points: the positions of detect keypoints are saved
to be used in the tracking step.

• Tracking points: the previously detected keypoints are
tracked with KL. Such keypoints are updated after each
iteration.

Fig. 2. Flowchart of Detection and Tracking - BRISK and KL algorithms
employed in detection and tracking, respectively.

3) Switching: In Detection and Tracking the detection pro-
cess is just reinitialized when the tracked object is completely



TABLE I
KEYPOINTS DETECTED IN REFERENCE IMAGES

Image Resolution Number of Keypoints
bricks 361x266 830

building 400x295 390
mission 400x295 279

paris 512x378 576
sunset 400x295 36
wood 376x277 1

lost, as in the case of occlusion, for example. In its present
Switching variation, every time an inconsistent object pose is
reached the detection with BRISK is restarted. It avoids the
LK error accumulation mainly in the presence of fast image
rotations and translations. In Figure 3, the Switching flowchart
is shown. In this approach the mainly differences comparing
with Tracking by Detection are:

• Delete Saved Points: this additional step is fundamental
to get better accuracy in system. All the tracked keypoints
are removed if the object pose is inconsistent.

Fig. 3. Flowchart of Switching - when the object pose is inconsistent
detection with BRISK is restarted.

IV. EXPERIMENTS AND RESULTS

In order to validate the present proposal, the UCSB dataset
[12] was employed. This dataset is composed by six reference
images, shown in Figure 4, and 96 videos, with a total of
6889 frames. The videos are divided into groups according
to the presented images transformations. In this work only
the ”unconstrained” sequence was used, because it presents
several kinds of images transformations, such as scale, rotation
and changes in lighting.

The first experiment realized was the execution of the
BRISK algorithm over the reference images. It was useful
to conclude that, among the six images, two of them were
not proper to be used as reference images with BRISK as
the local features extractor. Namely, ”sunset” and ”wood”,
do not present enough corners to be detected as keypoints by
the extractor. The Table I presents the number of keypoints de-
tected in each reference image. For the chosen video sequence

Fig. 4. Texture Images - (a) bricks (b) building (c) mission (d) paris (e)
sunset (f) wood.

Fig. 5. Frames per second (FPS) average and standard deviation (in
parenthesis), and hit rate, obtained for each video sequence concerning all
three MAR frameworks.

all the MAR frameworks mentioned in the Section III were
evaluated. As evaluation metrics were used the average frames
per second (FPS) and the standard deviation, as well as, the
hit rate, which is the percentage of frames where the reference
objects were successfully detected. It can be observed that
the Switching approach presents the better FPS averages for
all sequences, as well as, the larger standard deviations. It
can be explained by the greater number of times that there
is a change between the detection and the tracking routines.
Also considering the hit rate metric, the Switching framework
presented more interesting results.

In Figure 6 some problems related with the pose of the de-
tected object are shown. It happens before the pose restrictions
imposition. Figure 7 shows the final result of a correct object
pose (bounding box), limiting the internal angles. In this figure
one can note the problem in the second picture, under the De-
tection and Tracking approach. It happened because keypoints
positions became corrupted along the KL tracking process.
The third image shows the Switching approach where object
is tracked correctly in a challenging pose. Finally, Figure 8
shows two sample frames with a 3D object augmentation over
two different reference images.

The MAR approaches were implemented in C++ with the
use of the OpenCV library. The tests were realized over the



Fig. 6. Inconsistent pose of the detected objects during the Tracking by
Detection approach.

Fig. 7. Correct poses samples for all the three approaches (left to right, top
to bottom), Tracking by Detection, Detection and Tracking and Switching.

Ubuntu 12.04 64-bit operating system, running in ordinary
computer with a Intel Core i3 M350 2.27 GHz processor and
3GB of RAM memory.

V. CONCLUSIONS

This work present a novel approach for detection and track-
ing of planar reference objects into video sequences captured
by a monocular camera. Such approach is based on the
recently proposed BRISK algorithm, a robust binary local fea-
tures extractor, that presents high computational performance.
The Lucas-Kanade (LK) tracker and the RANSAC algorithm
were also employed. Three different MAR frameworks were
considered: Tracking by Detection, Detection and Tracking
and the proposed Switching. The FPS and hit rate metrics
were used to evaluate the methods. According to the realized
experiments and the obtained results it is possible to conclude
that the proposed approach is suitable for MAR applications
where the reference images present enough corners to allow
the keypoints detection by BRISK. The promising results

Fig. 8. Example of 3D object (teapot) augmentation over two different
reference images.

concerning the FPS and the hit rate metrics shown that the
method can be more explored in the context of MAR.
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Resumo—O uso de técnicas antigas que não utilizam de
tecnologia para a produção acabam aumentando o custo e
tempo de fabricação de produtos. Entre eles, estão os equipos.
Para resolver estes problemas, em uma indústria que produz
equipos em grande escala, por exemplo, pode-se aplicar técnicas
computacionais para aumentar a eficiência e qualidade de uma
produção. Uma dessas técnicas é o Processamento de Imagens
onde consegue-se processar e detectar digitalmente os defei-
tos na fabricação de produtos que antes eram feitos a olho
nu. Sendo assim, este trabalho estuda métodos tradicionais de
segmentação de imagens e propõe métodos especı́ficos para o
diagnóstico de falhas na fabricação de equipos utilizados na
infusão intravenosa. Os algoritmos Detector de Bordas Sobel,
Detector de Bordas Canny, Detector de Cı́rculos e de Linhas
Hough, Histograma, Comparação de Histograma, Convolução e
Casamento de Padrões foram aplicados a fim de solucionar os
problemas especı́ficos deste trabalho, que são: detectar se o papel
filtrante encontra-se em perfeito estado em um filtro de solução e
se o cilindro de borracha de um injetor lateral está corretamente
posicionado. Como resultado, este trabalho detecta o filtro de
solução e se o papel filtrante está em perfeito estado, e também,
se o cilindro de borracha está corretamente posicionado ou qual
seu ângulo de inclinação em relação ao eixo.

Keywords-Segmentação de Imagens; Automação Industrial;
Abstract—The use of old techniques that do not use technology

on the production, actually increase the cost and time of manu-
facturing products, such as infusion sets. To solve these problems
in a factory that produces sets in large scale, for example, we
can apply computational techniques to increase the efficiency
and quality of the production. One of these techniques is the
Image Processing witch is possible to process and detect defects
in manufacturing products that were once made with the naked
eye, taking time and human efforts. Thus, this work shows the
study of traditional image segmentation methods and proposes
specific methods for the diagnosis of problems in manufacturing
sets used in the intravenous infusion. The algorithms Sobel
and Canny Edge Detector, Hough Circle and Line Detectors,
Histogram, Histogram Comparison, Convolution and Template
Matching were applied to solve specific problems of this work,
which are: to detect if the filter paper is in perfect condition in
a filter solution and if the rubber cylinder of the side injector
is properly positioned. As a result, this work detects the filter
solution and if the filter paper is in perfect condition, and also,
if the disc is correctly positioned or what is the inclination angle
in relation to the axis.

Keywords-Image Segmentation; Industrial Automation;

I. INTRODUÇÃO

Equipo é um dispositivo (vide Figura 1) que transporta
soluções lı́quidas, como medicamentos ou alimentos, de um
reservatório para o paciente. Equipos são utilizados para as
mais variadas situações clı́nicas na administração de infusões,
seja parenteral ou enteral.

Figura 1. Exemplo de equipo utilizado na administração de in-
fusões parenterais. Fonte: http://www.g3h.com.br/wp-content/uploads/2011/
02/Equipo-Foto-Sensivel.jpg

A nutrição parenteral serve para complementar ou substituir
completamente a alimentação oral ou enteral. Uma pessoa
que não pode, não consegue ou não deve alimentar-se utili-
zando seu aparelho digestivo necessita de uma outra maneira
de alimentação que o mantenha com um estado nutricional
adequado, pois o paciente desnutrido enfrenta muito mal as
enfermidades e invariavelmente evolui para óbito quando não
é revertida esta situação.

No caso especı́fico de fármacos a administração enteral pode
ser feita i) pela boca; ii) por tubo gástrico, como tubo de
alimentação duodenal ou gastrostomia; ou, iii) pelo reto. Já
a administração parenteral, com efeito sistêmico, recebe-se a
substância por outra forma que não pelo trato digestivo como,
por exemplo, injeções i) intravenosa; ii) intra-arterial; iii)
intramuscular; iv) intracardı́aca; v) subcutânea; vi) intraóssea;
vii) intradérmica; viii) intraperitonial; etc.

Usualmente, um equipo é formado pelos seguintes compo-
nentes (como pode ser observado respectivamente na Figura 2,



!
Figura 2. Componentes de um equipo parenteral.

da esquerda para a direita): Câmara de gotejamento; Segmento
de silicone; Regulador de fluxo; Tubo; Injetor lateral; Protetor
e Conector terminal.

Este projeto procura atender a detecção de falhas no pro-
cesso de fabricação da câmara de gotejamento e do interior
lateral do tipo ipsilone, detalhados na Figura 3.

!

(a) Câmara de
gotejamento com
filtro.

!

(b) Filtro de
solução.

!

(c) Injetor lateral
do tipo ipsilone.

!

(d) Injetor lateral
desmontado.

Figura 3. Componentes de um equipo.

No âmbito da câmara de gotejamento, mostrada na Fi-
gura 3a, interessa-se na produção adequada do filtro de ar, Fi-
gura 3b, cujo principal desafio a ser enfrentado é a verificação
do correto posicionamento do papel filtrante (cı́rculo branco
interno ao filtro). Caso o papel esteja posicionado incor-
retamente ou rasgado pode ser observado o vazamento da
medicação, ocasionando reações alérgicas ou danos na su-
perfı́cie da pele do paciente.

Esta verificação permitirá a separação dos filtros com
defeito antes do processo de montagem da câmera final,
reduzindo a probabilidade de perda de produção e parada da
linha de montagem. Esta peça também será chamada de Peça
A durante este trabalho.

No âmbito do injetor lateral, mostrado na Figura 3c, tem-se
como desafio a observação do posicionamento da membrana
auto-vedante (cilindro de borracha) no interior do injetor,
Figura 3d, antes do procedimento de junção das partes. Ou,
alternativamente, na separação do conjunto montado erronea-
mente antes de encaminhá-lo para a próxima etapa da linha de
produção. Esta peça também será chamada de Peça B durante
este trabalho.

II. REFERENCIAL TEÓRICO

Para solucionar problemas com o processamento de imagens
digitais, diversos algoritmos têm sido propostos. Em geral,
estes algoritmos podem ser classificados em métodos baseados
em limiares (thresholding), bordas ou regiões. Um exemplo de
thresholding pode ser encontrado em [1], onde foi utilizada
uma fusão global de thresholding, thresholding adaptativo e
técnicas de clustering. Os métodos de thresholding alcançam
bons resultados quando existe bom contraste entre as partes,
portanto quando o histograma da imagem é bimodal, mas
usualmente falham quando os modos de duas regiões se
sobrepõem.

Abordagens baseadas em bordas, como as utilizadas em [2],
buscam encontrar pontos onde trocam os sinais de funções

Laplacianas ou Gaussianas (zero-crossing) e podem utilizar
vários métodos de contornos ativos como o GVF utilizado em
[3], o modelo GAC e o GET descritos em [4]. Abordagens
como estas têm fraca performance quando os limites não
são bem definidos, por exemplo quando a transição entre
os padrões é suave. Nestas situações, as bordas tem gaps
e o contorno se perde nestas descontinuidades. Uma outra
dificuldade é a presença de pontos espúrios que não pertencem
à borda do objeto. Estes pontos espúrios são resultantes de
artefatos como pelos/fiapos, reflexões especulares ou mesmo
irregularidades na textura das partes e podem impedir que o
contorno chegue à borda do objeto.

Abordagens baseadas em regiões também têm sido utili-
zadas. Alguns exemplos incluem o crescimento de regiões
em multi-escala descrita em [5], o flooding morfológico uti-
lizado em [6], o algoritmo baseado em cadeias de Markov
multirresolução [7] e a união estatı́stica de regiões [8]. Estas
abordagens apresentam dificuldades quando os objetos são
texturizados ou tem a presença de diferentes cores levando
à sobre-segmentação.

Esta área é conhecida como Sistemas Inteligentes Hı́bridos
(HIS), que é um campo de pesquisa extremamente promissor,
de onde a próxima geração de sistemas inteligentes será
baseada [9]. Recentemente, HIS tornou-se mais popular pois
está sendo utilizada em problemas complexos reais, envol-
vendo imprecisão e incerteza. A possibilidade da integração
de técnicas de matemática intervalar trará robustez para os
modelos baseados em HIS.

Este trabalho está inserido no contexto de um projeto maior,
em desenvolvimento no grupo de pesquisa, que tem o interesse
de propor métodos baseados em HIS para a segmentação e
classificação de imagens digitais. Por isso, o escopo deste
projeto está no levantamento de métodos convencionais que
poderiam ser aplicados neste contexto de fabricação de Equi-
pos.

Os algoritmos e métodos estudados ficaram centrados em
Detector de Bordas Sobel, Detector de Bordas Canny, Detector
de Cı́rculos Hough, Detector de Linhas Hough, Histograma,
Comparação de Histogramas, Convolução e Casamento de
Padrões, pois estes se apresentaram com maior contribuição
ao projeto em desenvolvimento pelo grupo de pesquisa.

III. APLICAÇÃO
Após estudos preliminares, o projeto passou a ser desen-

volvido exclusivamente em OpenCV [10] devido à eficiência
desta biblioteca para aplicação em uma linha de montagem,
onde o resultado necessita ser aplicado em tempo real. O
OpenCV é uma biblioteca de visão computacional de código
aberto que possui desde funções simples até funções comple-
xas tais como as que são apresentadas neste trabalho.

Foram feitas imagens dos equipos em cenários hipotéticos,
com iluminação controlada, adequando ao contexto real a fim
de extrair com êxito um resultado satisfatório dos algoritmos
que foram apresentados. Existem intervalos de segurança para
essa abordagem hipotética, pois em linhas de montagem reais,
com maior velocidade de produção, há a necessidade de um



grupo de controle maior para solucionar as diferenças de
iluminação existentes.

O projeto, divido entre Peça A e Peça B, passou a ter
dois problemas distintos de segmentação de imagens para
serem solucionados. De um lado, para a Peça A, necessitava
a verificação do correto posicionamento e estado do papel
filtrante (cı́rculo branco interno ao filtro), e de outro, para a
Peça B, o correto posicionamento da membrana auto-vedante
(cilindro de borracha).

A. O caso da Peça A

A Peça A, trata-se do filtro de solução. Na Figura 4, pode-
se ver algumas imagens que foram utilizadas no projeto. Os
filtros exibidos nessa Figura possuem apenas 1cm de diâmetro
cada, e o papel filtrante interno a cada filtro, apenas 0.8cm.
São objetos bastante pequenos e exigem condições especiais
para uma análise correta.

(a) Papel filtrante em bom estado. (b) Papel filtrante rasgado.

Figura 4. Peça A em diferentes estados de conservação.

Esses filtros, quando produzidos em uma linha de montagem
sem automação, levam ao trabalho humano de análise indivi-
dual de suas condições. Este projeto procura solucionar este
problema de maneira automatizada. O papel filtrante durante
a produção pode se encontrar: i) correto, ii) rasgado, ou, iii)
inexistente. A condição i) é a esperada, enquanto as outras
duas devem ser rejeitadas.

O primeiro desafio encontrado para a Peça A foi como
delimitar a área referente ao papel filtrante para fazer uma
análise do posicionamento e estado do mesmo. Para delimitar
essa área diversas técnicas foram estudadas, mas, a de detecção
de cı́rculos foi a mais coerente com o caso. O problema é que,
dependendo do ângulo da peça, não é formado um cı́rculo, mas
sim uma elipse. Por esse motivo, foi designado um padrão de
posicionamento para a linha de montagem: a peça deve estar
exatamente em frente a câmera, formando um ângulo reto.

Para solucionar o caso, a primeira etapa, tratou de detectar o
filtro, e, mais precisamente o papel filtrante. Diversas técnicas
de processamento de imagens foram testadas e, para a situação
definida e os cenários hipotéticos fotografados, apenas um
detector de cı́rculos propriamente dito não funcionava com
precisão.

Passou a ser necessário utilizar algoritmos de detecção de
bordas. Dois algoritmos, entre os principais da literatura, foram
amplamente testados e estudados, e, também foram explicados
neste projeto: o Detector de Bordas Canny e o Sobel. Ambos
possuem visualmente um resultado satisfatório, mas, pelos
testes feitos com a Peça A, o Sobel foi mais eficiente para
o algoritmo de detecção de cı́rculos.

Pode-se ver na Figura 5, a aplicação do Sobel na Figura 4a e
Figura 4b, respectivamente. Claramente, o algoritmo delimita
as regiões esperadas de borda da imagem, em tons brancos, e
regiões lisas ficam em tons pretos.

(a) Papel filtrante em bom estado. (b) Papel filtrante rasgado.

Figura 5. Aplicação do Sobel à Peca A.

Agora, com a detecção de bordas feita corretamente, nova-
mente alguns algoritmos de detecção de cı́rculos existentes na
literatura foram testados. Entre eles, o que mais se encaixou no
projeto foi o escolhido, trata-se do Detector de Cı́rculos Hough
(DCH). Esse algoritmo testado e exibido na Figura 6, localiza
o cı́rculo do filtro com sucesso, independente do estado do
papel filtrante. Entre o processo resultante na Figura 6a e na
Figura 6b há a realização do Sobel exibido na Figura 5a. A
Figura 6b exibe o cı́rculo na Imagem fonte pois o algoritmo
detecta o mesmo na imagem gerada pelo Sobel que é passada
como entrada, mas o resultado detectado é exibido na Imagem
fonte, que tem as mesmas dimensões.

(a) Imagem fonte. (b) Após aplicar o DCH.

Figura 6. Detecção do cı́rculo na Peça A.



Além da detecção de um cı́rculo, o DCH possui a multi-
detecção. O processo e resultado de duas peças simultâneas é
exibido na Figura 7. Na Figura 7a pode-se observar a imagem
dois equipos passadas como parâmetro, na Figura 7b pode-se
observar o resultado da detecção de bordas Sobel, e por fim,
na Figura 7c pode-se ver os cı́rculos detectados na Figura 7b.

(a) Imagem dupla. (b) Sobel aplicado. (c) DCH resultante ao
Sobel.

Figura 7. Multi-detecção: Reconhecimento de dois filtros simultaneamente.

De nada adiantaria apenas detectar o cı́rculo sem recorta-
lo. Na Figura 8 pode-se observar o resultado do recorte da
imagem. Isso é feito ao delimitar a ROI (região de interesse)
da imagem, cria-se um retângulo com o diâmetro do cı́rculo
e isso acaba delimitando exatamente a região que precisa-se
analisar.

(a) Filtro em bom estado. (b) Filtro defeituoso.

Figura 8. Imagens geradas pelo crop após a detecção do cı́rculo.

Agora que o filtro já está recortado e delimitado, há a
necessidade de saber qual o estado do papel filtrante. Como
a Peça A seria sempre fotografada na mesma posição e
com as mesmas condições de iluminação, a Comparação
de Histogramas pareceu o método mais simples e eficiente.
Nesse algoritmo, qualquer alteração simples de pixels resulta
em diferenças no cálculo dos métodos já apresentados. A
Figura 8a e a Figura 8b foram comparadas com um resultado
padrão, respectivamente, na Tabela I.

Tabela I
RESULTADO DA COMPARAÇÃO DE HISTOGRAMAS APLICADO À FIGURA 8.

Método Padrão Filtro conservado Filtro defeituoso
Correlação 1.000000 1.000000 0.857419
Chi-quadrado 0.000000 0.000000 7.043819
Intersecção 22.473220 22.473220 17.786991
Bhattacharyya 0.000000 0.000000 0.201498

Pode-se perceber que uma imagem de um filtro padrão,
aceito na linha de montagem, é analisado na coluna Resultado

Padrão (o resultado do método Intersecção é diferente de 0 ou
1 por não estar normalizado), e depois, respectivamente, esses
resultados são comparados à peça com o filtro em bom estado
(Figura 8a) e com a peça rasgada (Figura 8b). Esses resultados
nos indicam que o filtro em bom estado está idêntico ao filtro
padrão, e que o filtro defeituoso está diferente.

Após diversos testes, chega-se a conclusão que a Peça A
pode ser classificada como Aceita caso tenha os Métodos com
valores idênticos ao da peça base (Imagem esperada) ou como
Rejeitada caso tenha esses valores (de um ou mais Métodos)
diferentes.

Todo esse processo é realizado em tempo desprezı́vel se
comparado ao tempo de uma câmera normal capturar e salvar
uma imagem de alta qualidade, ou seja, ganha-se o desempe-
nho e agilidade que uma linha de montagem necessita.

B. O caso da Peça B

A Peça B, trata-se do injetor lateral do tipo ipsilone. Na
Figura 9, pode-se ver algumas imagens que foram utilizadas no
projeto. O injetor possui 3.5cm de comprimento e a membrana
auto-vedante (cilindro de borracha) apenas 0.8cm de diâmetro,
sendo assim, exigem condições especiais para uma análise
correta assim como a Peça A.

(a) Cilindro
de borracha
correto.

(b) Cilindro de
borracha na di-
agonal.

(c) Cilindro de
borracha na
vertical.

(d) Cilindro
de borracha
inexistente.

Figura 9. Peça B com diferentes posicionamentos do cilindro de borracha.

Esses injetores, quando produzidos em uma linha de mon-
tagem sem automação, levam ao trabalho humano de análise
individual de suas condições. Este projeto procura solucionar
este problema de maneira automatizada. O cilindro de borra-
cha, que é o objeto de interesse a ser analisado nessa peça,
pode se encontrar durante a produção com o posicionamento:
i) correto, ii) inclinado em relação a base, ou, iii) inexistente.
A condição i) é a esperada, enquanto a ii) deve ser analisada
qual o ângulo de inclinação e a iii) rejeitada.

O primeiro desafio encontrado para a Peça B foi como
detectar o cilindro de borracha interno ao injetor para a análise
do posicionamento e estado do mesmo. Para detectar essa
peça diversas técnicas foram pensadas, mas não havia nenhum
detector que pudesse ter um resultado eficiente semelhante ao
que foi feito na Peça A com o DCH. O cilindro de borracha,
visualizado lateralmente como na Figura 9a é próximo a
um retângulo, mas um detector de retângulos através das
técnicas existentes não gerava o reconhecimento do cilindro
de borracha, nem depois de aplicar algoritmos de detecção de
bordas. Então, foi pensado em um algoritmo de detecção de
cores, mas mais uma vez sem sucesso, pois pelo padrão RGB
e HSV, algumas regiões do material translúcido do injetor



geravam os mesmos valores de cor encontrados no cilindro
de borracha.

Foi então que a técnica de Comparação de Histogramas
(CH) foi aplicada à peça e gerou bons resultados. Ela é útil
para aceitar rapidamente um injetor e não precisar calcular
seu ângulo de inclinação. O funcionamento já abordado na
outra peça continua o mesmo, a imagem de um injetor aceito,
com o cilindro de borracha corretamente posicionado, tem seus
métodos calculados e comparamos com a imagem gerada pela
câmera no momento da produção. Na Tabela II, abaixo, pode-
se conferir a Figura 9a sendo utilizada como o Resultado
padrão, a Figura 9b comparada na Análise 1, a Figura 9c
comparada na Análise 2 e a Figura 9d comparada na Análise
3.

Tabela II
RESULTADO DA COMPARAÇÃO DE HISTOGRAMAS NA PEÇA B.

Método Padrão Análise 1 Análise 2 Análise 3
Correlação 1.000000 0.965170 0.981092 0.964091
Chi-quadrado 0.000000 3.572390 2.837325 10.560724
Intersecção 17.425112 12.694655 14.035284 15.338859
Bhattacharyya 0.000000 0.188681 0.160143 0.225030

Conclui-se que em nenhuma das três análises os equipos
estão aceitos, como era esperado. A próxima etapa, então,
ainda era de detectar o cilindro de borracha. Uma técnica
simples, mas poderosa foi aplicada: Casamento de Padrões.
Nessa técnica, compara-se uma Imagem Molde à uma Imagem
Fonte, consegue-se detectar com precisão, na Peça B, onde
está o cilindro de borracha devido a um fator importante: a
região mais semelhante é detectada. Na Figura 10 pode-se
ver diversos testes dessa técnica na detecção do cilindro de
borracha.

(a) Imagem Molde. (b) Cilindro de borra-
cha na diagonal.

(c) Cilindro de borra-
cha na vertical.

(d) Cilindro de borra-
cha na diagonal.

(e) Cilindro de borra-
cha na diagonal.

(f) Cilindro de borra-
cha na diagonal.

(g) Cilindro de borra-
cha na diagonal.

(h) Cilindro de borra-
cha na diagonal.

(i) Cilindro de borracha
inexistente.

Figura 10. Aplicação do Casamento de Padrões a diferentes posições do
cilindro de borracha.

A Figura 10a foi a Imagem Molde passada ao algoritmo,
recortada da Figura 9a. Os resultados seguintes foram gerados
ao analisar outras imagens. As Imagens Fonte que geraram os
resultados exibidos pelas Figuras 10b, 10c e 10i podem ser
vistas, respectivamente, nas Figuras 9b, 9c e 9d. Como pode-
se perceber, apenas a Figura 10i é um resultado sem exibir
um cilindro de borracha, e era exatamente o esperado já que
a Imagem Fonte é a de um injetor lateral vazio. As outras
imagens utilizadas neste projeto podem ser visualizadas no
servidor da instituição1.

Ainda sobre a implementação do Casamento de Padrões, o
algoritmo, adaptado ao projeto, já exibe o resultado recortado
(e não destacado como na versão do Referencial Teórico), e
salva esse resultado como uma nova imagem.

Agora que já se sabe se o cilindro de borracha está corre-
tamente posicionado ou onde está o cilindro de borracha na
imagem analisada, a próxima etapa da Peça B é saber se o
cilindro de borracha está realmente no injetor ou qual a sua
posição em relação ao eixo x (base do injetor). Novamente
diversas técnicas foram analisadas e testadas, mas a de detectar
as bordas e usar um detector de linhas foi a que gerou melhores
resultados.

O detector de bordas utilizado na implementação foi o
Canny (DBC) e o detector de linhas foi o Hough (DLH).
Combinando variações do DBC e os dois métodos do DLH,
chegou-se a conclusão de que para as imagens analisadas, o
método Padrão do DLH gera os resultados esperados, pois,
a linha definida intercepta o eixo de análise. Na Figura 11
pode-se ver o resultado gráfico dessa implementação, aplicado
a cada uma das imagens, respectivamente, da Figura 10.

Como esperado, a Figura 11a que é a Imagem Molde, não
exibe nenhuma linha detectada pelo algoritmo, assim como
a Figura 11i que é do cilindro de borracha inexistente. As
outras imagens detectam com sucesso linhas do cilindro de
borracha. Essas linhas podem ser de qualquer um dos lados,
já que a inclinação não precisa ser especı́fica em relação a
eles, mas sim, um resultado em relação ao eixo. Os casos da
Figura 11e e da Figura 11h detectaram mais de uma linha,
então, o resultado final passa a ser o menor ângulo gerado.

Na Tabela III pode-se ver os resultados numéricos das retas
localizadas, assim como o ângulo de inclinação gerado em
relação ao eixo x.

Tabela III
RESULTADO DO DLH APLICADO À FIGURA 11.

Imagem analisada Ponto Inicial Ponto Final Ângulo (em graus)
Figura 11a - - -
Figura 11b (-427,-908) (573,824) 59.999271
Figura 11c (-14,1000) (20,-1000) 89.026062
Figura 11d (-723,-693) (787,619) 40.986534
Figura 11e* (-729,694) (868,-510) 37.013134
Figura 11f (-496,876) (680,-742) 53.989471
Figura 11g (-431,908) (599,-807) 59.011688
Figura 11h* (-187,-987) (364,936) 74.011322
Figura 11i - - -

1http://minerva.ufpel.edu.br/⇠marilton/GuedesLS/



(a) Imagem Molde. (b) Cilindro de borra-
cha na diagonal.

(c) Cilindro de borra-
cha na vertical.

(d) Cilindro de borra-
cha na diagonal.

(e) Cilindro de borra-
cha na diagonal.

(f) Cilindro de borra-
cha na diagonal.

(g) Cilindro de borra-
cha na diagonal.

(h) Cilindro de borra-
cha na diagonal.

(i) Cilindro de borracha
inexistente.

Figura 11. Resultado do DLH aplicado individualmente a cada imagem da
Figura 10.

A Figura 11a e a Figura 11i, como já explicado, não apre-
sentam linhas, consequentemente não apresentam um ângulo
de Inclinação. Também pode-se perceber que a Figura 11e
e a Figura 11h possuem um asterisco na Tabela III pois
essas imagens são as que possuem mais de uma linha, sendo
assim, os pontos e ângulos exibidos, são da menor inclinação
encontrada.

Como a Figura 11a não seria analisada em aplicações reais
pois é retirada do injetor na posição ideal, que já seria Aceito
na primeira etapa da CH, essa imagem pode ser ignorada, o
que consequentemente mostra, que toda imagem que chegar
a essas etapas e não possuir linhas, é uma imagem de um
cilindro de borracha inexistente, ou seja, Rejeitado. Assim
como, todas as outras que tiverem linhas, são classificadas
como Mal Posicionadas e mostram o ângulo gerado.

Assim como na Peça A, todo esse processo é realizado
em tempo extremamente curto se comparado ao tempo de
uma câmera normal capturar e salvar uma imagem de alta
qualidade, ou seja, ganha-se o desempenho e agilidade que
uma linha de montagem necessita.

IV. CONCLUSÕES

O presente trabalho analisou e estudou o caso especı́fico
de qualidade de uma linha de produção de equipamentos
médicos, chamados Equipos. Aplicando-se algoritmos de Pro-
cessamento de Imagens é possı́vel avaliar a qualidade destes
equipamentos e seus componentes, por meio de uma câmera e
um computador (ou outro dispositivo proposto). Isto possibilita
a detecção de defeitos inerentes a todo processo de fabricação.

Para a Peça A, houve a verificação do correto posiciona-
mento e estado do papel filtrante (cı́rculo interno ao filtro),

sendo classificado como Aceito ou Rejeitado. Os testes mos-
traram a eficiência dos algoritmos para a solução do problema,
que foram: Detector de Bordas Sobel, Detecção de Cı́rculos
Hough e Comparação de Histograma.

Para a Peça B, houve a verificação do correto posicio-
namento da membrana auto-vedante (cilindro de borracha),
sendo classificado como Aceito, Rejeitado, ou Mal Posici-
onado, exibindo o grau de inclinação encontrado. Os testes
mostraram a eficiência dos algoritmos para a solução do
problema, que foram: Comparação de Histograma, Casamento
de Padrões e Detecção de Linhas Hough.

Os próximos passos deste trabalho são: (i) buscar e avaliar
outros algoritmos de processamento de imagem consistentes
com o processo de detecção de falhas para Equipos (e afins);
(ii) avaliar o custo do processo de análise e o desempenho
da ferramenta de análise; (iii) estudar e aplicar a uma linha
de montagem real; (iv) analisar sistemas de iluminação au-
tomática.
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Abstract—The collision detection process between

objects in the image domain is a complex task. In this

paper is presented a methodology for collision detection

in the image domain, using only information from the

image with an stochastic filtering techniques based on

Kalman Filter. The results of the proposed technique

are applied in to real situations to verify the perfor-

mance and all features for a real time implementation.
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I. Introduç

˜

ao

O processo para realizar a detecção de colisão entre
objetos tem sido objeto de estudo em diversas áreas do
conhecimento nos últimos anos([1], [2], [3]). Várias técnicas
são desenvolvidas baseadas em inúmeras estruturas de
aplicação ([4], [5]). Grande parte destas técnicas envolvem
o uso de conjuntos de sensores complexos, em muita das
vezes com elevado custo computacional ([6], [7]).

Vários trabalhos na literatura tentam realizar esta ta-
refa utilizando sensores acesśıveis, principalmente com
câmeras monoculares[8]. Neste caso, o grande desafio é
realizar o processo de desvio de obstáculos no domı́nio da
imagem sem informações a priori do ambiente, bem como
sem informações de calibração do dispositivo de captura
e sensores ativos. Para estas situações o desenvolvimento
de técnicas para detecções de colisões eficientes se fazem
cruciais.

Técnicas de detecção de colisão no domı́nio da imagem,
em sua maioria, não fazem uso de modelos cinemáticos
adaptados ao domı́nio da imagem, utilizando técnicas de
processamento de imagens (por exemplo segmentação de

objetos) para realizar a deteção de uma posśıvel colisão.
Estas abordagens alcançam resultados satisfatórios, per-
mitindo assim em muitas das vezes a redução da comple-
xidade computacional do modelo obtido. Por outro lado,
esta aproximação leva a inclusão de erros, muitos deles
referentes às intercorrências das situações que podem ser
encontradas, como por exemplo oclusões, baixa resolução
da imagem e ambientes com textura amb́ıgua. Todos estes
fatores afetam o processo de localização do objeto (rastre-
amento) implicando em erros no processo de detecção de
colisão.

A partir desta motivação, neste trabalho é apresen-
tada uma metodologia constrúıda para a detecção de
colisões no domı́nio da imagem, utilizando únicamente
informações provenientes da imagem em conjunto com
técnicas de filtragem estocástica baseada no Filtro de
Kalman[9] utilizando modelos cinemáticos f́ısicos. Para
apresentar esta proposta, este manuscrito apresenta na
Seção II os aspectos fundamentais de filtragem estocástica
e também o processo de construção do Filtro de Kalman
utilizado f́ısico utilizado e suas principais caracteŕısticas;
Na Seção III é apresentada a metodologia proposta para
se alcançar os objetivos propostos, sendo os resultados
obtidos na implementação realizada descritos na Seção
IV; Finalizando com as conclusões e os trabalhos futuros
apresentados na Seção V.

II. T

´

ecnicas de Filtragem Estoc

´

astica

Nos dias atuais processos envolvendo filtragem es-
tocástica estão cada vez mais despertando o interesse de
grandes grandes indústrias, bem como da comunidade ci-
ent́ıfica mundial. Dentre as diversas técnicas e modelagens
dispońıveis, uma técnica espećıfica ainda tem despertado
a atenção: O Filtro de Kalman.

A Filtragem de Kalman [9] ainda se faz objeto de muitos
estudos e desenvolvimentos ([10], [11], [12]). A filtragem
de Kalman é um procedimento recursivo utilizado para
estimação ótima de estados em modelos lineares. Em suas
diversas aplicações e utilidades, a mais comum, se faz na
estimação da posição e incertezas do movimento de alvos
em processos de rastreamento([13], [14]).

No processo de estimação, o grande desafio esta em
se obter o modelo a ser utilizado neste processo. No



caso de aplicações no domı́nio da imagem, o processo de
rastreamento trata-se da busca pelo ponto correspondente
ao alvo no próxmo frame, podendo assim ser formulado
como um problema de estimação, no qual cada frame é
capturado e processado em um certo instante de tempo
t

k

= t
0

+ k, sendo k um número natural e T o peŕıodo de
amostragem da imagem1.

Seja p
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=
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Assumindo a aceleração constante e a existência do
rúıdo de processo, a equação de estado estocástica no
tempo discreto que descreve o movimento pode ser apro-
ximado por um modelo f́ısico cinemático, como:
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são variáveis aleatórias, com
valor esperado zero e distribuição Gaussiana. Reescre-
vendo a equação 1 têm-se:
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Para equação de medição, assume-se que o vetor de
medidas z

k

é obtido a partir de técnicas de processamento
de imagem que ofereçam a localização do ponto p

k

da
região de interesse em cada frame. Neste caso, a escolha
da técnica que fornecerá a localização do ponto, deve
assumir o precedente em que será pasśıvel de realizar esta
localização em tempo suficiente a não comprometer as
iterações do filtro de Kalman.

O vetor z
k

é dado por:
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em que µ

k

é um vetor aleatório com valor esperado zero e
distribuição Gaussiana, representando o rúıdo de medição.

Dado o vetor de observação ruidoso z
k

, a Filtragem
de Kalman consiste em obter as estimativas de posição,
velocidade e aceleração no instante t

k

, bem como suas
incertezas. A matriz de covariância do sistema Q

k≠1

, bem

1Nesta abordagem é considerado como unitário, sendo em termos
práticos utilizados a taxa de aquisição da imagem pela câmera de
captura.

como a matriz de covariância de medição R
k≠1

são as
entradas do sistema no instante t

k≠1

.
As equações dinâmicas de execução do filtro são [15]:
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onde I é a matriz identidade de quarta ordem e K o ganho
do Filtro de Kalman.

A estimação ótima para a sáıda do filtro, o vetor ‚x
k

no
instante t

k

, resulta na posição, velocidade e aceleração no
domı́nio da imagem e suas incertezas são descritas pelos
elementos da diagonal de P

k

.

III. Metodologia Proposta

Os objetivos deste trabalho é realizar um procedimento
que permita a partir da estimativa da posição de objetos
no domı́nio da imagem, com movimentos aleatórios, detec-
tar uma posśıvel colisão f́ısica entre os objetos. Neste caso,
assume-se a hipótese que a única fonte de medição com in-
formações para alimentar a etapa de filtragem estocástico
com Filtro de Kalman são provenientes da imagem, em
que por questões de eficiência, optou-se por um ambiente
de aplicação em que a posição do objetos no instante de
tempo k sejam obtidas utilizando um algoritmo simples de
segmentação de cores como apresentado em [16].

Utilizando as caracteŕısticas das técnicas de filtragem
estocástica com o Filtro de Kalman (Seção II) realizou-
se a elaboração da metodologia proposta no fluxograma
da Figura 1, sendo que suas etapas são descritas nas
Subseções seguintes.

A. Imagem de Entrada
A metodologia proposta utiliza como única informação

do ambiente para a previsão de colisões, a imagem captu-
rada por uma câmera simples. Neste caso, como o modelo
f́ısico utilizado independe da taxa de aquisição, bastando
a ressalva que a escolha desta taxa seja adequada à
velocidade de movimentação dos objetos na cena, evitando
assim efeito de aliansing.

B. Pré-processamento
Nesta etapa é realizada a operação de realce na imagem

de entrada com o objetivo de melhorar o processo de
detecção do objeto e também para eliminar rúıdos que
possam comprometer o algoritmo de detecção escolhido.

Também nesta etapa são realizadas melhorias com in-
tuito de contribuir na detecção dos diversos objetos (de-
tectados na etapa seguinte por segmentação de cor), e
para isso, optou-se por um filtro tipo passa-baixas Median
Blur([16]) com um kernel de tamanho variável (de acordo
com o tamanho do objeto a ser segmentado) para reduzir
as componentes de alta freqüência na imagem de entrada.
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Figura 1: Fluxograma da metodologia proposta.

C. Detecção do Objeto
Para a abordagem proposta de detecção e estimação de

colisões, a posição do centro de cada objeto (coordenadas x
e y) na imagem devem ser conhecidas. Esta condição se faz
necessária, pois o modelo adotado para o Filtro de Kalman
(Seção II) baseado no modelo cinemático de movimento
bidimensional.

A partir desta condição, para se realizar a detecção do
objeto na imagem de entrada utilizou-se de técnicas para
segmentação por cores apresentada em [16]. Com este pres-
suposto, e também para que a aplicação da metodologia
proposta seja empregada em ambientes reais, foi escolhido
o espaço de cores HSV, devido à forte influência da
variação da intensidade luminosa do ambiente, tornando
o sistema desenvolvido mais estável a estas influências.

Após realizado o processo de segmentação dos objetos
de interesse, calcula-se a região segmentada para se obter a
posição do centróide do objeto (independente de sua forma
geométrica) e também a região que limita a área ocupada
pelo objeto na imagem. Todo este procedimento é feito de
forma automática, independente da quantidade de objetos
presente na cena. O resultado desta etapa é apresentado
na Figura 2.

D. Filtragem de Kalman
Para cada objeto é montada uma estrutura de dados

para dar suporte aos Filtros de Kalman a serem utiliza-
dos, nas quais consistem basicamente em um conjunto de
vetores que representam todas as matrizes utilizadas pelo

Figura 2: Detecção de objetos por segmentação de cores.

Filtro de Kalman e demais equações auxiliares, de acordo
com modelagem apresentada na Seção II.

Nesta proposta o Filtro de Kalman será utilizado para
três finalidades distintas: (1) Estabilização da trajetória
do objeto rastreado, suavizando a trajetória descrita; (2)
Tratamento de Oclusões de objetos na cena; e; (3) Es-
timação do movimento do objeto rastreado; sendo estas
funções descritas nas Subseções a seguir.

1) Estabilização da trajetória do objeto rastreado: O
processo de segmentação por cor é executado para todas
as imagens capturadas pela câmera e devido aos erros
contidos no processo de cálculo do centro do objeto, a
trajetória descrita pelo objeto no domı́nio da imagem é
extremamente ruidosa. Este rúıdo acaba degradando o
processo de estimação de posição proporcionada pelo Fil-
tro de Kalman. Neste caso, estes valores são incorporados
no processo de atualização e utilizados para suavizar a tra-
jetória descrita pelo objeto, reduzindo consideravelmente
a influência deste rúıdo de estimação, como apresentado
na Figura 3.

Figura 3: Estabilização da trajetória do objeto rastreado.

Ao observar a Figura 3 a trajetória descrita pelo centro
do objeto na imagem (linha em azul) é extramente ruidosa,
entretanto a sáıda do Filtro de Kalman associado (linha
magenta) possui maior suavidade na trajetória descrita,
mantendo as caracteŕısticas da trajetória real esperada do
objeto.

2) Tratamento de Oclusões de objetos na cena: O pro-
cesso de oclusão é um problema frequente, e sempre pre-
judicial para sistemas que utilizam única e exclusivamente
as informações proveniente de uma imagem. O tratamento
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de oclusões no rastreamento visual de imagens ainda é um
desafio e gerando diversas frentes de pesquisa ([17], [18],
[19]).

Os objetivos deste trabalho não envolvem soluções de-
finitivas para o problema da oclusão, mas sabendo que
este problema pode vir a prejudicar todo o processo de
estimação de colisões foi desenvolvido um sistema baseado
em regras que em caso de oclusão, o Filtro de Kalman
associado ao objeto deixa de utilizar as informações pro-
venientes da etapa de segmentação de imagens, confiando
somente em suas estimativas.

Esta estratégia funciona para oclusões não persistentes,
ou seja, assume-se o pressuposto que o objeto reaparece
na cena e o estágio de segmentação por cor detecta nova-
mente o objeto, retomando o processo de alimentação de
informações para o Filtro associado ao respectivo objeto.

A Figura 4 mostra o comportamento da implementação
destas regras no momento que ocorre a oclusão do ob-
jeto. O ćırculo verde indica as estimativas do Filtro de
Kalman associado ao objeto que está ocluso, sendo esta a
posição estimada na imagem do objeto ocluso. Ao término
da oclusão, o algoritmo de segmentação de cor passa
novamente a detectar o objeto, passando as informações
referentes à posição, velocidade e aceleração do objeto ao
Filtro de Kalman associado.

Figura 4: Tratamento de Oclusões de objetos na cena.

3) Estimação do movimento do objeto rastreado: A
proposta é realizar a partir da extrapolação das estima-
tivas provenientes do Filtro de Kalman associado a cada
objeto, incluindo as informações do movimento realizado
previamente pelo objeto e indiretamente armazenadas na
matriz de covariância do Filtro (P), a estimação das
posśıveis posições em que o objeto poderá assumir nas
iterações futuras. Neste caso, assume-se que os objetos
no domı́nio na imagem possuem aceleração constante e o
modelo utilizado é o mesmo apresentado anteriormente e
as matrizes foram definidas de acordo com as Equações 2
e 3, respectivamente para o rúıdo de processo e medição,
descrito na Seção III-E a seguir.

E. Modelo para a detecção de colisão
Detectar se dois objetos estão em estado de colisão

consiste em verificar se os mesmos possuem a mesma
direção e área de contato em comum. Esses objetivos

dificilmente é alcançado se considerarmos as infinitas geo-
metrias posśıveis de cada objeto. No entanto, um método
simples pode ser desenvolvido relaxando a precisão dese-
jada.

Considere uma imagem com dois objetos distintos A
e B em que também seja posśıvel definir quais pixels
pertencem a cada objeto. Define-se para cada objeto o
menor ćırculo que contenha todos os pixeis pertencentes
a região que define o objeto na imagem. Para estimar
a colisão entre os objetos, basta definir a interferência
espacial, neste caso no domı́nio da imagem, entre as
áreas limı́trofes que definem a colisão dos seus respectivos
ćırculos. A determinação do estado de colisão, ou não, de
ćırculos pode ser definida como: Sejam dois ćırculos A e
B de centros s̨

A

e s̨
B

e raios r
A

e r
B

, os ćırculos estarão
em colisão quando:

|s̨
B

≠ s̨
A

| Æ r
A

+ r
B

(5)

Este modelo permite a definição de um estado de
posśıvel colisão, sendo este estado representado pelas
posśıveis posições que o objeto poderá descrever a par-
tir da estimação de posição utilizada, totalmente inde-
pendente da forma geométrica do objeto no domı́nio da
imagem.

A preocupação com colisões em geral parte do pressu-
posto em se evitá-las e um simples indicativo de colisão
é suficiente para que medidas emergenciais sejam toma-
das, ou seja, dependendo do sistema e da aplicação essa
estimativa, mesma com baixa precisão se faz suficiente.

IV. Resultados

Neste trabalho serão apresentados os resultados parciais
da implementação realizada e para a validação, conforme a
metodologia proposta na Seção III, utilizou-se o ambiente
de desenvolvimento Qt 5.1.1 [20] para a concepção da
interface gráfica na linguagem C++ em conjunto com a
biblioteca OpenCV versão 2.4.6 [21].

A Figura 5 apresenta um screenshot da interface
gráfica desenvolvida. O código fonte da implementação
pode ser acessado para avaliação no repositório GitHUb
no endereço: https://github.com/JuarezASF/Code/tree/
master/UnB2014/ArtigoKalman/Code/OracleKalman.

Figura 5: Fluxograma da metodologia proposta.

A partir desta interface, apresentada na Figura 5, é
posśıvel realizar os ajustes em tempo real de todos os
parâmetros para a realização dos experimentos propostos,
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incluindo ajustes do módulo de segmentação de objetos
por cor, parâmetros de armazenamento de dados como
trajetórias, ajustes do Filtro de Kalman entre outros.
A. Experimentos realizados

O ambiente de aplicação foi elaborado para um con-
junto básico de situações, em que utilizou-se como entrada
imagens capturadas por uma webcam comercial de baixa
qualidade. Esta escolha se faz interessante, devido a este
tipo de dispositivo possuir baixa compensação de rúıdo e
diversos efeitos danosos à imagem capturada como quan-
tização dos valores dos pixels. Como configuração padrão,
as imagens foram obtidas utilizando-se a câmera fixa com
640◊ 480 pixels de resolução espacial e 30fps de taxa de
captura. Os experimentos realizados são descritos na Seção
IV-A.

1) Experimento 1 - Colisão frontal: Neste experimento
a situação de colisão a ser avaliada pelo sistema trata-se de
um objeto(esfera azul) se movimentando em linha reta em
direção a outro objeto que se encontra em repouso(esfera
vermelha). A Figura 6 apresenta alguns frames capturados
durante a realização do experimento proposto.

(a)Frame inicial. (b) Frame com colisão detectada.

(c) Frame intermediário. (d) Frame final do experimento.

Figura 6: Experimento 1 - Colisão frontal

A Figura 7 apresenta os resultados da trajetória descrita
pelos objetos durante o experimento. Vale observar que
o sistema detecta a colisão, a partir das informações de
estimação provenientes do Filtro de Kalman utilizado para
determinar a posição do objeto rastreado. Os pontos do
gráfico (marca ◊) descrevem todas as colisões detectadas
pelo metodologia apresentada na Seção III-E, todas sendo
detectadas antes da colisão real ocorrer. Percebe-se facil-
mente que a metodologia proposta funciona de maneira
correta, permitindo neste caso informar que existe uma
colisão prevista e decisões podem ser tomadas em tempo
hábil para se evitá-la.

2) Experimento 2 - Colisão obĺıqua: O objetivo desta
situação, se faz em verificar a capacidade do modelo utili-
zado em realizar a detecção de colisões obĺıquas (laterais)

Figura 7: Experimento 1 - Resultados da metodologia
proposta para colisão frontal.

entre os objetos na cena. Neste caso, comparado a uma
colisão frontal, o processo de detecção exige maior precisão
das estimativas dos objetos para se alcançar o sucesso. A
Figura 8 apresenta algumas imagens capturadas durante
a execução deste experimento.

(a)Frame inicial. (b)Frame intermediário.

(c) Frame com colisão detectada. (d) Frame final do experimento.

Figura 8: Experimento 2 - Colisão obĺıqua.

Observa-se pelo gráfico da trajetória descrita pelos obje-
tos na cena (Figura 9) que o sistema de detecção proposto
funcionou corretamente (marca ◊). Destaca-se neste caso,
que a proposta de associar a cada objeto detectado na
imagem um conjunto de Filtros de Kalman com atividades
pré-definidas permitiu que mesmo após os objetos se colidi-
rem na cena a estimação das posśıveis colisões continuaram
a ser estimadas e detectadas corretamente. Ressalta-se
esta situação quando o objeto (esfera vermelha) segue uma
trajetória diferente, após colidirem, o sistema continua es-
timando a posição de ambos com uma precisão adequada.
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Figura 9: Experimento 2 - Resultados da metodologia
proposta para colisão obĺıqua.

V. Conclus

˜

oes

Neste trabalho foi apresentada uma metodologia para
a detecção de colisões no domı́nio da imagem, utilizando
técnicas de filtragem estocástica a partir do Filtro de
Kalman utilizando um modelo de movimento f́ısico.

O modelo de filtro proposto em conjunto com a meto-
dologia proposta proporcionou a elaboração, além da pos-
sibilidade em detectar uma colisão antecipadamente, para
se alcançar outras melhorias no processo de rastreamento
no domı́nio da imagem como suavização da trajetória e um
simples tratamento de oclusões. Reforçando que todo este
processo é realizado respeitando os critérios para operações
em tempo real.

Dentre as possibilidades de trabalhos futuros estão a
elaboração de melhorias da plataforma implementada (in-
terface gráfica) para servir de ambiente de testes para
aplicações variadas que utilizam Filtros de Kalman, exten-
dendo a implementação para suporte de outras versões do
filtro (por exemplo as versões Estendida e Unscented), bem
como outros estimadores que podem ser utilizados para
o rastreamento visual, como o Filtro a Part́ıculas. Outro
avanço, que também está em trabalho de desenvolvimento,
é implementação desta técnica de detecção de colisão
proposta em robôs móveis e aéreos, permitindo melhorias
significativas nas aplicações reais envolvendo estes tipos de
algoritmos.

Refer

ˆ

encias

[1] A. A. ElBadrawy, E. E. Hemayed, and M. B. Fayek, “Rapid
collision detection for deformable objects using inclusion-fields
applied to cloth simulation,” Journal of Advanced Research,
vol. 3, no. 3, pp. 245 – 252, 2012. [Online]. Available: http://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090123211000968

[2] M. Qinghua, G. Wei, G. Xi, and L. Qiuyan, “A study
on dynamic collision detection of armored vehicle in visual
simulation,” {AASRI} Procedia, vol. 1, no. 0, pp. 505 – 511,
2012, {AASRI} Conference on Computational Intelligence and
Bioinformatics. [Online]. Available: http://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S2212671612000807

[3] Y. Wang, Y. juan Hu, J. chen Fan, Y. feng Zhang, and Q. jiu
Zhang, “Collision detection based on bounding box for {NC}
machining simulation,” Physics Procedia, vol. 24, Part A, no. 0,
pp. 247 – 252, 2012, international Conference on Applied Physics
and Industrial Engineering 2012. [Online]. Available: http://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875389212000806

[4] R. Lagisetty, N. Philip, R. Padhi, and M. Bhat, “Object de-
tection and obstacle avoidance for mobile robot using stereo
camera,” in Control Applications (CCA), 2013 IEEE Internati-
onal Conference on, Aug 2013, pp. 605–610.

[5] Y. Abe and M. Yoshiki, “Collision avoidance method for multi-
ple autonomous mobile agents by implicit cooperation,” in Intel-
ligent Robots and Systems, 2001. Proceedings. 2001 IEEE/RSJ
International Conference on, vol. 3, 2001, pp. 1207–1212 vol.3.

[6] M. Li, H. Ji, X. Wang, L. Weng, and Z. Gong, “Underwater
object detection and tracking based on multi-beam sonar image
processing,” in Robotics and Biomimetics (ROBIO), 2013 IEEE
International Conference on, Dec 2013, pp. 1071–1076.

[7] J. L. Chew and M. Chitre, “Object detection with sector scan-
ning sonar,” in Oceans - San Diego, 2013, Sept 2013, pp. 1–8.

[8] A. Kalaki and R. Safabakhsh, “Current and adjacent lanes
detection for an autonomous vehicle to facilitate obstacle avoi-
dance using a monocular camera,” in Intelligent Systems (ICIS),
2014 Iranian Conference on, Feb 2014, pp. 1–6.

[9] R. E. Kalman, “A new approach to linear filtering and predition
problems,” in Journal of Basic Engineering, 1960, pp. 35–45.

[10] J.-N. Chi, C. Qian, P. Zhang, W. Xiao, and L. Xie,
“A novel {ELM} based adaptive kalman filter tracking
algorithm,” Neurocomputing, vol. 128, no. 0, pp. 42 –
49, 2014. [Online]. Available: http://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S092523121300996X

[11] D. Y. Kim and M. Jeon, “Data fusion of radar
and image measurements for multi-object tracking via
kalman filtering,” Information Sciences, no. 0, pp. –
, 2014. [Online]. Available: http://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S0020025514003715

[12] T. Ljouad, A. Amine, and M. Rziza, “A hybrid mobile
object tracker based on the modified cuckoo search algorithm
and the kalman filter,” Pattern Recognition, no. 0, pp. –
, 2014. [Online]. Available: http://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S0031320314001344

[13] J. Gui, T. Zhang, and L. Liu, “The application of kalman
filtering in the system of image di�erence moving objects trac-
king,” in Computational and Information Sciences (ICCIS),
2011 International Conference on, Oct 2011, pp. 83–86.

[14] X. Xie, R. Sudhakar, and H. Zhuang, “Real-time eye feature
tracking from a video image sequence using kalman filter,”
Systems, Man and Cybernetics, IEEE Transactions on, vol. 25,
no. 12, pp. 1568–1577, Dec 1995.

[15] C. K. Chui and G. Chen, Kalman Filtering with Real-Time
Applications, third edition ed., E. Springer, Ed. Springer-
Verlag, 1986.

[16] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, Digital Image Processing (3rd
Edition). Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice-Hall, Inc.,
2006.

[17] D. Alamsyah and M. Fanany, “Particle filter for 3d fingertips
tracking from color and depth images with occlusion han-
dling,” in Advanced Computer Science and Information Systems
(ICACSIS), 2013 International Conference on, Sept 2013, pp.
445–449.

[18] N.-G. Cho, A. Yuille, and S.-W. Lee, “Self-occlusion robust 3d
human pose tracking from monocular image sequence,” in Sys-
tems, Man, and Cybernetics (SMC), 2012 IEEE International
Conference on, Oct 2012, pp. 254–257.

[19] F. de Barros Vidal, D. A. Cordoba, A. Zaghetto, and C. M.
Koike, “Improving visual tracking robustness in cluttered and
occluded environments using particle filter with hybrid resam-
pling,” in Proceedings of the 9th International Conference on
Computer Vision Theory and Applications. SCITEPRESS,
2014, pp. 605–612.

[20] Nokia Corp. (2012) Qt : cross-platform application and ui
framework. [Online]. Available: http://qt.nokia.com/

[21] G. Bradski, Dr. Dobb’s Journal of Software Tools, 2000.

6



Análise e Combinação de Medidas
Não-Supervisionadas de Estimativa de Eficácia

Cesar Shuji Fujikawa, Daniel Carlos Guimarães Pedronette
Departamento de Estatística, Matemática Aplicada e Computação (DEMAC)

Universidade Estadual de São Paulo (UNESP) - Rio Claro/SP - Brasil
{207001223,daniel}@rc.unesp.br

Resumo—O principal objetivo dos Sistemas de Recuperação de
Imagens baseado no Conteúdo consiste em, dada uma imagem de
consulta, recuperar as imagens mais similares em uma coleção
de images, considerando seu conteúdo visual. Entretanto, ape-
sar desses sistemas apresentarem uma abordagem promissora,
muitas vezes é difícil assegurar a qualidade dos resultados re-
tornados. Algumas abordagens supervisionadas foram propostas
baseadas na interação com os usuários. No entanto, tais métodos
requerem um intenso trabalho do usuário, tornando-se inviáveis
em alguns cenários. Assim, foram propostas abordagens não-
supervisionadas, cujo intuito é melhorar a eficácia desses sistemas
a partir de informações contextuais. Neste artigo, uma análise
sobre abordagens não-supervisionadas é apresentada, onde três
medidas de estimativa de eficácia são avaliadas com diferentes
parâmetros. Em seguida, considerando os resutados desta análise,
uma abordagem para combinação destas métricas é discutida.
Uma avaliação experimental considerando diferentes coleções de
imagens foi conduzida e os resultados obtidos apontam ganhos
de acurácia em relação a trabalhos anteriores.

Abstract—The main objective of Content-Based Image Retri-
eval (CBIR) systems consists in, given a query image, retrieve
the most similar images from a image collection, considering
their visual content. However, despite these systems represent a
promising approach, it is often difficult to ensure the quality of
the returned results. Some approaches have been proposed based
on supervised interaction with users. However, such methods
require intensive user efforts, making them unfeasible in some
scenarios. Thus, unsupervised approaches have been proposed,
aiming at improving the effectiveness of these systems by conside-
ring contextual information. In this paper, we present an analysis
of unsupervised approaches, where three unsupervised measures
for effectiveness estimation are evaluated considering different
parameters. Taking into account the results of this analysis,
an approach to combining these metrics is also presented. An
experimental evaluation considering different image datasets was
conducted and the results indicated gains in accuracy over
previous work.

I. INTRODUÇÃO

Atualmente há um grande avanço tecnológico em relação
à aquisição, armazenamento e compartilhamento de imagens,
fato que ocorre principalmente devido aos avanços nas tec-
nologias de aquisição, aumento de usuários em redes sociais,
popularização de aplicações web pessoais e comerciais. Estes
e outros fatores têm contribuído para o aumento de coleções
de imagens em larga escala. Os Sistemas de Recuperação
de Imagens Baseados no Conteúdo (Content-Based Image
Retrieval - CBIR) consistem em um conjunto de técnicas
cujo objetivo consiste em recupera e organizar um conjunto

de imagens por meio da análise do seu conteúdo visual.
A principal aplicação dos sistemas CBIR consiste em, dada
uma imagem de consulta, organizar uma base de imagens de
forma a retornar uma lista ordenada de resultados (ranked
list), contendo as imagens mais similares no topo da lista.
A similaridade entre as imagens é avaliada de acordo com
propriedades visuais, como forma, cor e textura. Tal similari-
dade entre as imagens é calculada utilizando-se um descritor
de imagens. Um descritor é caracterizado por duas funções:
a primeira é definida por um algoritmo que extrai e codifica
as características da imagem em um vetor, e a segunda define
uma medida de similaridade usada para comparar dois vetores.

Devido às limitações dos sistemas CBIR em razão das difi-
culdades em avaliar a similaridade entre as imagens de forma
semântica, a utilização de diversas técnicas de aprendizado
supervisionado foram propostas, cujo o intuito é de utilizar
interações com o usuário, de forma que o próprio usuário
possa guiar o processo de recuperação e busca de acordo com
suas necessidades. As técnicas envolvendo interações com o
usuário têm apresentado resultados positivos, mas é necessário
um grande esforço por parte do usuário para prover os dados
de treinamento. Em muitos casos, o aumento do tamanho das
coleções de imagens resulta em uma tarefa muito árdua ou
até mesmo inviável no que diz respeito à obtenção dos dados.
Recentemente, métodos que não exigem supervisão ou inter-
venção direta do usuário foram propostos [1]–[6]. Entre esses
métodos, estão os métodos de reclassificação (re-ranking) e
agregação (rank aggregation) das listas de resultados. Os
métodos de reclassificação de listas exploram informações
contextuais codificadas na relação entre as imagens com o
objetivo de melhorar a eficácia dos sistemas de CBIR. Os
métodos de agregação visam combinar diferentes descritores
de imagens.

Recentemente foram propostas métricas de estimativa de
eficácia, cujo principal objetivo é estimar a qualidade de
ranked lists sem a necessidade de interação do usuário. Tais
métricas podem ser utilizadas por métodos de re-ranking
e rank aggregation de forma a aumentar eficácia de seus
resultados. Neste trabalho apresentamos uma análise de mé-
tricas não-supervisionadas de estimativa de eficácia visando
determinar as melhores condições de execução e combinação
de parâmetros. Apresentamos também uma estratégia para
combinação das métricas analisadas, visando aumentar sua



acurácia.

II. TRABALHOS RELACIONADOS

Embora os sistemas CBIR possam ser caracterizados por
quaisquer métodos capazes de organizar um conjunto de
imagens por meio da análise do seu conteúdo visual, sua
principal aplicação consiste na busca e recuperação de imagens
a partir de uma imagem de consulta. Visando avaliar e permitir
a comparação dos resultados obtidos por diferentes sistemas,
foram propostas métricas de eficácia, discutidas a seguir.

A. Métricas de Eficácia

O objetivo geral das métricas de eficácia é mensurar a
capacidade do sistema em questão de produzir resultados
desejados, ou seja, de recuperar as imagens similares no
topo das listas de resultados. Discutiremos abaixo, métricas
clássicas da literatura consideradas no presente trabalho.

• Precisão: a precisão é a medida definida pela fração entre
os objetos relevantes e o total de objetos recuperados em uma
dada consulta. A precisão é comumente avaliada considerando
os resultados obtidos nas primeiras posições das listas de
resultados, de forma que a precisão de um ranked list até a
n-ésima posição é denotada por P@n.

• MAP (Mean Average Precision): a medida de eficácia
mais comumente utilizada para avaliar sistemas de recuperação
de informações tem sido a precisão média (Average Precision -
AP). Para calcular a precisão média de um ranked list, calcula-
se a precisão a cada vez que um objeto relevante apareça
na lsita de resultados. Em seguida, é calculada a média dos
valores das precisões obtidas. Mais formalmente, sendo q um
objeto de consulta e Nr o número de objetos relevantes à
consulta q. Seja (ri|i = 1, 2, ..., d) um vetor de relevância
ordenado até a profundidade d, onde r indica a relevância da i-
ésima pontuação que o item alcançou, sendo 0 (não relevante)
ou 1 (relevante), a precisão média (AP) é definida como:

AP =
1

Nr

dX

i=1

 
ri

i

iX

j=1

rj

!
. (1)

A medida MAP (Mean Average Precision) é definida
calculando-se a precisão média para uma série de consultas.
Outra característica importante dada pelo MAP, consiste na
aproximação da área média abaixo da curva de Precisão ⇥ Re-
vocação, outra medida de eficácia comumentemente utilizada
na literatura. Em nossos experimentos, tanto o MAP quanto a
precisão consideram todos as imagens da coleção como sendo
uma imagem de consulta.

B. Métricas Não-Supervisionadas de Estimativa de Eficácia

As medidas de eficácia só podem ser calculadas tendo como
base a classificação prévia das imagens quanto a relevância, ou
seja, conhecendo-se as imagens similares a uma dada consulta.
Para os métodos não-supervisionados, tal informação não é
conhecida. Dessa forma, as métricas de estimativa de eficácia,
tem como objetivo estimar o resultado de uma métrica de
eficácia sem contudo, requerer nenhuma classificação prévia

de relevância. O cálculo da estimativa é realizado utilizando
as informações contextuais codificadas nos ranked lists e
distâncias entre as imagens.

Apresentaremos a seguir uma breve definição formal do
problema de recuperação de imagens e três métricas de es-
timativa de eficácia [4], [7] recentemente propostas, que serão
analisadas nesse trabalho.

1) Definição do problema: Seja C={img1, img2, . . . ,

imgn} uma coleção de imagens. Seja D um descritor de
imagens que defina uma função de distância entre duas ima-
gens imgi e imgj como ⇢(i, j). Para propósitos de melhor
compreensão usaremos a notação ⇢(i, j) para nos referirmos a
distância entre a imagem imgi e imgj . Baseado na função de
distância ⇢, um ranked list ⌧q pode ser calculado em resposta a
uma dada imagem de consulta imgq . O ranked list ⌧q=(img1,
img2, . . . , imgn) pode ser definido como uma permutação de
um subconjunto Cs ⇢ C que contém as imagens mais similares
da imagem de consulta imgq , de tal modo que |C| = n.
Uma permutação ⌧q é uma bijeção do conjunto Cs dentro
do conjunto [n] = {1, 2, . . . , n}. Para a permutação ⌧q nós
interpretamos ⌧q(i) como uma posição ou rank da imagem
imgi no ranked list ⌧q .

Algumas métricas de estimativa de eficácia [7] são cal-
culadas utilizando uma representação visual da similaridade
da vizinhança. Seja a imagem da vizinhança Î uma imagem
colorida definido pelos pares (DI ,r), (DI ,g), e (DI ,b), onde
(DI ,r) é um conjunto finito de pixels definido por um par
(x, y) e r, g, b : DI ! N são funções que atribuem a cada
pixel p 2 DI um número natural para cada cor (vermelho,
verde e azul). Os valores das cores são definidos em termos
da função distância ⇢ e o ranked List ⌧q de uma dada imagem
de consulta imgq .

Seja um ranked list ⌧q=(img1, img2, . . . , imgn) calculado
por um descritor para uma imagem de consulta imgq . Os eixos
da imagem de vizinhança Î estão ordenadas de acordo com a
ordem definida pelo ranked list ⌧q . Seja p(x, y) um pixel na
posição (x, y) e seja imgi, imgj imagens no ranked list ⌧q , de
tal modo que a posição da imgi é dada por ⌧q(i) = x e ⌧q(j) =
y. O valor de r(x, y) (função que define a escala vermelha de
pixel p(x, y)) é definida como uma distância entre imgi e
imgj como: r(x, y) = ⇢̄(i, j), onde ⇢̄ é definida como uma
função de distância ⇢ normalizada no intervalo [0,255]. Os
valores retornados pela função g(x, y) e b(x, y) são definidas
como distâncias da imgi e imgj de acordo com a imagem de
consulta imgq , isto é, como diferença entre distâncias da imgq

para imgi e imgj . Os valores dessas funções são computadas
como: g(x, y) = b(x, y) = |⇢̄(q, i)� ⇢̄(q, j)|.

2) Medida de Distância de Vizinhança [7] (Neighborhood
Distance Measure - NDM) : A medida NDM [7] é computada
baseada nas ocorrências de pixels da cor escura no canal
vermelho no canto superior esquerdo na imagem da vizi-
nhança. Esses pixels indicam a baixa distância entre imagens
analisadas em suas primeiras posições de um ranked list. A
medida NDM [7] é computada a partir da fórmula dada pela
Equação 2, apresentada abaixo:



NDM =
k�1X

i=0

k�1X

j=0

1

1 +
p
i

2 + j

2 ⇥ |i� j|
⇥ t(i, j), (2)

onde t(i, j) representa uma função de limiar para identificar
os pixels da cor escura, de forma que t(i, j) = 1 se r(i, j) < l

e t(i, j) = 0 caso contrário. O valor de l é calculado com base
nos valores médios e máximos de distâncias contidos no canto
superior esquerda da imagem, dado pelo quadrado (k⇥ k) de
lado k. O valor de l é dado por:

l =
avg(⇢(i, j))

max(⇢(i, j))
⇥ 255 (3)

com i, j < k.
3) Medida de Variação de Distância da Vizinhança [7]

(Neighborhood Distance Variation Measure - NVDM): A
medida NVDM [7] é calculada baseando-se na ocorrência de
altos valores azuis e verdes no canto superior esquerdo da
imagem. Esses pixels indicam a capacidade de um descritor
de diferenciar imagens similares e não-similares nas primeiras
posições dos ranked lists. Dessa forma, quanto maior a vari-
ação de distância, maiores serão os valores de pixels azuis e
verdes e também será maior a expectativa de eficácia de um
ranked list. A medida NDVM [7] é calculada de acordo com
a Equação 4:

NVDM =
k�1X

i=0

k�1X

j=0

(g(i, j) + b(i, j))⇥ (
p
i

2 + j

2 ⇥ |i� j|).

(4)
Assim como na medida NDM [7], um peso maior é dado

a pixels no início de um ranked list e próximo da diagonal
principal, que geralmente indica maior precisão.

4) Medida de Coesão [4]: A coesão [4] é uma medida
proposta para estimar a qualidade de um ranked list por meio
de uma análise da quantidade de referências entre as imagens
contidas nas primeiras posições do ranked list. Um ranked list
é considerado “de boa qualidade” quando imagens localizadas
nas primeiras posições do ranked list referem-se umas às
outras em seus respectivos ranked lists.

O valor da medida de Coesão [4] é normalizada entre
[0,1], onde 1 indica a maior coesão [4] possível. Seja ⌧i o
ranked list calculado para uma imagem de consulta imgi.
Seja ⌧ki um sub-conjunto do ranked list ⌧i que considera os
k vizinhos mais próximos da imgi. Seja imgj pertencente ao
sub-conjunto ⌧ki, e seja ⌧kj um sub-conjunto do ranked list
da imagem imgj . Seja imgp 2 Rkj uma imagem na posição
p de um ranked list ⌧kj . A coesão [4] do ranked list ⌧ki é
definida como:

cohesion(⌧i, k) =

P
imgj2⌧ki

P
imgp2⌧kj

w(p)⇥ s(⌧ki, imgp)P
imgj2⌧ki

P
imgp2⌧kj

w(p)
(5)

Os termos s e w são funções. O objetivo da função s

é determinar se a imagem imgp também pertence ao sub-
conjunto ⌧ki. A função w toma como entrada a posição de

uma imagem (p) em um ranked list (⌧kj) e retorna um valor
numérico. O objetivo é dar pesos maiores para imagens nas
primeiras posições de um ranked list. O valor de w é dado
como w(p) = 1/p. Note que se todas as imagens referenciadas
estão no conjunto Rki, a função s vai assumir valor 1 para
todas as imagens e por consequência a coesão é igual a 1. Tal
situação indica uma coesão perfeita, onde todas as imagens se
referenciam entre si nas primeiras posições de um ranked list.

III. OBJETIVO E METODOLOGIA

O objetivo principal deste trabalho é realizar uma análise
experimental das três métricas de estimativa de eficácia discu-
tidas na seção anterior (NDM [7], NVDM [7] e Coesão [4]),
de forma a estabelecer os melhores valores de parâmetros para
cada métrica. Uma vez que os melhore valores de parâmetros
tenham sido definidos, será discutida uma estratégia para
combinação de métricas com o objetivo de obter estimativas
mais precisas.

A. Análise da Vizinhança

A análise da vizinhança consiste em avaliar as métricas
NVDM [7], NDM [7] e Coesão [4] considerando diferentes
configurações do parâmetros k, que define o tamanho da
vizinhança utilizado pela métrica em questão.

Para a análise experimental, o parâmetro k foi variado
no intervalor k={1, 2, . . . , 100} e, para cada valor de k os
resultados das estimativas foram avaliados. A avaliação é
realizada comparando-se a estimativa com uma métrica de
eficácia real (MAP e Precisão) conforme discutido na Se-
ção IV-D. A Figura 1 ilustra a metodologia utilizada na análise
experimental utilizada para a análise da vizinhança.

B. Combinação de Métricas

A combinação de métricas tem como objetivo utilizar as
estimativas calculadas pelas três métricas de estimativa de
eficácia para obter uma estimativa ainda mais precisa. As
pontuações calculadas por cada métrica foram normalizadas

Figura 1. Fluxograma do método utilizado para a análise de vizinhança.



no intervalo de [0, 1] e posteriormente somadas. Foram con-
sideradas quatro combinações de métricas: NVMD+NDM,
NDM+Coesão, NVDM+Coesão e NDM+NVDM+Coesão. A
Figura 2 ilustra o processo utilizado na análise experimental
da combinação. A combinação foi realizada utilizando-se os
melhores valores de parâmetros obtidos durante a análise de
vizinhança.

IV. AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL

Esta seção apresenta os descritores, as coleções de imagens
utilizadas e os resultados da avaliação experimental realizada.
Utilizamos onze descritores diferentes, onde cinco deles são
descritores de forma, três são descritores de cor e três são de
textura. Foram consideradas ainda três coleções de imagens
diferentes, uma para cada tipo de característica visual (forma,
cor e textura).

A. Descritores de Forma
Foram considerados 5 descritores de forma: Segment Salien-

ces (SS) [8], Beam Angle Statistics (BAS) [9], Inner Distance
Shape Context (IDSC) [10], Contour Features Descriptor
(CFD) [11] e por fim o Aspect Shape Context (ASC) [12].
Os experimentos com descritores de forma foram executados
na coleção de imagens MPEG-7 [13], comumente utilizada
na literatura para avaliação e comparação de métodos de
pós-processamento. A coleção é composto por 1400 formas,
divididas em 70 classes com 20 imagens cada.

B. Descritores de Cor
Foram considerados 3 descritores de cor: Border/Interior

Pixel Classification (BIC) [14], Auto Color Correlograms
(ACC) [15], e Global Color Histogram (GCH) [16]. O ex-
perimento foi executado considerando a coleção de imagens
proposta em [17]. A coleção contém 280 imagens, composta
por imagens de 7 times de futebol, contendo 40 imagens por
classe.

C. Descritores de Textura
Foram considerados 3 descritores de forma: Local Bi-

nary Patterns (LBP) [18], Color Co-Occurrence Matrix
(CCOM) [19], e por fim o Local Activity Spectrum (LAS) [20].
Foi utilizada a coleção de imagens Brodatz [21], uma base
de dados popular para avaliação de descritores de textura.
Esta base de dados é composta por 111 diferentes imagens

Figura 2. Fluxuograma do método Combinação de Métricas

de textura com tamanho (512 x 52) pixels. Cada imagem é
dividida em 16 blocos de (128 x 128) pixels de sub-imagens
não sobrepostas, onde 1776 imagens são consideradas.

D. Protocolo Experimental
Nesta seção apresentaremos a metodologia de avaliação das

métricas de estimativa de eficácia. Idealmente, uma métrica
de estimativa de eficácia apresentaria resultados perfeitamente
correlacionadas com métricas reais (MAP, Precisão). Dessa
forma, para avaliar a qualidade das métricas de estimativa,
foi calculada a correlação entre as estimativas e as métricas
reais de precisão. Espera-se que, quanto mais precisas forem
as estimativas, maiores serão os valorres de correlação. Foi
utilizado o Coeficiente de Correlação de Pearson, que é uma
medida do grau de relação linear entre duas variáveis quan-
titativas. Este coeficiente varia entre os valores (�1, . . . , 1),
onde o valor 0 significa que não há relação linear, o valor 1
indica uma relação linear perfeita. O valor �1 também indica
uma relação linear perfeita, mas inversa, ou seja, quando uma
das variáveis aumenta a outra diminui.

E. Resultados da Análise de Vizinhança
Apresentamos nesta seção os resultados da análise de vi-

zinhança, discutindo o impacto do parâmetro k sobre as três
métricas. Os resultados são apresentados em gráficos onde o
eixo x representa o tamanho do ranked list considerado na
precisão (P@N ) e o eixo y representa o valor do Coeficiente
de Correlação de Pearson entre a precisão e a métrica de
estimativa considerada. O objetivo é estabelecer o maior valor
de correlação entre uma métrica real (P@N ) e uma estimativa
(NDM [7], NVDM [7], Coesão [4]). Além disso, pretende-se
analisar para qual valor de k isso ocorre.

Para essa análise utilizamos o descritor de forma CFD [11]
e a coleção de imagens MPEG7 [13]. A Figura 3 ilustra os
resultados obtidos para a métrica NDM [7]. Podemos observar
que o maior valor de correlação foi obtido para o parâmetro
k = 35, considerando as 20 primeiras posições dos ranked
lists (P@20). Nesta situação, o pico de correlação atingido
foi de 0, 83.

Figura 3. Análise experimental da métrica NDM.



Figura 4. Análise experimental da métrica NVDM. Figura 5. Análise experimental da métrica Coesão.

A Figura 4 apresenta os resultados da medida NVDM [7].
O maior valor de correlação (0, 73) também foi obtido para
o parâmetro k = 35, considerando o tamanho do ranked list
como N = 21 (P@21).

A Figura 5 ilustra os resultados da medida Coesão [4], que
obteve o maior valor individual de correlação (0, 86), dentre as
três métricas avaliadas. Esse valor foi obtido para o parâmetro
k = 18 e o tamanho do ranked list de N = 20 (P@20).

Devemos notar que o valor de correlação individual obtido
para as três métricas (0, 83, 0, 73, 0, 86, para NDM, NVDM
e Coesão respectivamente) são superiores aos valores de
correlação com o MAP reportados em trabalhos anteriores [7]
(0, 79, 0, 67, 0, 50), considerando o mesmo descritor e coleção
de imagens.

F. Resultados das Combinações de Métricas
Nessa seção apresentamos os resultados das combinações de

métricas (NDM [7], NVDM [7] e Coesão [4]) e comparamos
os resultados com aqueles obtidos em trabalhos anteriores [7].
A Tabela I apresenta o valor de correlação com o MAP para
cada métrica de forma individual.

As Tabelas II, III e IV apresentam os valores de correlação
entre a Precisão e as as combinações propostas para os descri-
tores de forma, cor e textura, respectivamente. Como podemos
observar na Tabela II, houve uma melhoria nos resultados de
correlação de todos os descritores de forma, onde o descritor
CFD [11] apresentou o maior valor de correlação (0, 88) para
a combinação das medidas NDM e Coesão. Para os descritores
de cor houve um ganho menor, mas ainda sim significativo,
especialmente para o descritor BIC [14], onde o maior valor de
correlação foi obtido para a combinação das medidas NVDM
e Coesão (0, 54). Por fim, para os descritores de textura
os resultados da correlação também foram significativamente
maiores. O maior valor foi obtido para o descritor LBP [18]
considerando a combinação NDM+NVDM (0, 82).

V. CONCLUSÃO

Neste trabalho apresentamos uma análise experimental de
medidas não-supervisionadas de estimativa de eficácia. Foram
avaliados diferentes aspectos, considerando o tamanho da

vizinhança e o tamanho do ranked list que apresenta maior
valor de correlação com a precisão. Apresentamos ainda uma
estratégia para combinação das métricas avaliadas.

Avaliando as métricas individualmente, foram obtidos va-
lores de correlação entre a Precisão e as métricas de esti-
mativa de eficácia significativamente superiores que aqueles
reportados em trabalhos anteriores [7], que consideraram o
MAP. Os resultados de correlação foram ainda maiores quando
considerando as combinações propostas neste trabalho.

Dessa forma, podemos concluir que a avaliação experimen-
tal apresentada possibilita uma compreensão mais profunda
das métricas avaliadas, de forma a contribuir para a sua
utilização de maneira mais efetiva.
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Resumo—A Urocultura é uma forma de diagnosticar o nı́vel
de infecção do trato urinário em humanos. Para isso é necessário
realizar a contagem de colônias de bactérias formadas em placas
de Petri. No entanto, esse processo é exaustivo para os técnicos
de laboratório que realizam a contagem, o que pode produzir
resultados imprecisos devido à grande quantidade de colônias
existentes. Dessa forma, este trabalho apresenta a proposta de
desenvolvimento de um sistema de contagem de colônias bacte-
rianas através das técnicas Template Matching, Hough Circles,
Hough Line e Contagem por divisão de área.

Palavras-chave— contagem automática, colônias bacterianas;
Abstract—The Urine culture is a way of diagnosing the level

of urinary tract infections in humans. For this it is necessary to
perform the counting of bacterial colonies formed in Petri dishes.
However, this process is exhausting for the laboratory technicians
who perform the count, which may produce inaccurate results
due to the large amount of existing colonies. Thus, this work
proposes the development of a system for counting bacterial
colonies through techniques Template Matching, Hough Circles,
Hough Line Count and division area.

Keywords—automatic counting; bacterial colonies;

I. INTRODUÇÃO

A Infecção Urinária é causada pela presença e multiplicação
de colônias bacterianas no canal urinário, sendo caracterizada
a partir de 100.000 unidades formadoras de colônias de
bactérias por mililı́tro de urina (ufc/ML). Em determinadas
situações em que o paciente se encontre como por exemplo,
infecção crônica, paciente idoso ou uso de antimicrobianos,
um crescimento acima de 10.000 ufc/ML pode ser considerado
significante [1].

Uma das formas de diagnóstico da infecção urinária é a
Urocultura, um exame realizado em laboratório, que isola
o agente causador da infecção em uma placa de Petri. Na
placa são fornecidos nutrientes e condições favoráveis ao
crescimento das colônias para que possam ser quantificadas.
A contagem das colônias é fundamental para diagnosticar o
nı́vel de infecção do paciente, em que o resultado, influenciará
nas decisões médicas sobre o seu tratamento [2]. Por isso, a

precisão dessa contagem deve ser a mais exata possı́vel. Um
exemplo de formação de colônias bacterianas em placa de Petri
por ser visto na Figura 1.

Figura 1. Formação de colônias bacterianas em placa de Petri.

Em alguns laboratórios de análises clı́nicas a contagem de
colônias bacterianas em Urocultura é realizada manualmente
sem ajuda de qualquer aparelho o que pode apresentar várias
desvantagens. Dessa forma, é muito importante uma ferra-
menta que automatize o processo, tornando-o mais rápido
e confiável. Tornando o processo mais rápido, os resultados
podem ser liberados com mais rapidez acelerando qualquer
tratamento. Segundo os trabalhos de [1] e [2], a contagem
manual apresenta várias desvantagens como:

• A fadiga do laboratorista que realiza a contagem que
exige concentração e atenção;

• Quando há troca de técnicos pode haver um desvio
significativo nos resultados;

• É necessário repetir a contagem para a validação dos
resultados;

• Limitação das análises laboratoriais devido as dificulda-
des de leitura da placa que atrasam o término da contagem
e consequentemente a liberação dos resultados.

Além desses problemas, em muitos casos as colônias se
encontram em grande quantidade e aglomeradas, o que difi-
culta a contagem realizada pelo laboratorista, podendo causar
imprecisão nos resultados. Dessa forma, pode-se perceber a



necessidade do estudo de técnicas para o desenvolvimento
de ferramentas computacionais que auxiliem o processo de
contagem de colônias bacterianas, aumentando a velocidade do
processo, a confiabilidade e a exatidão dos resultados. Dessa
forma, o laboratorista perde menos tempo com essa atividade
repetitiva e suscetı́vel de erro e utiliza seu tempo para outras
atividades.

Este trabalho apresenta a proposta de desenvolvimento de
um sistema de contagem de colônias bacterianas através das
técnicas Template Matching, Hough Circles, Hough Line e
Contagem por divisão de área. O trabalho está organizado da
seguinte forma: A seção 2 apresenta as técnicas utilizadas, a
seção 3 apresenta a proposta de desenvolvimento do sistema,
a seção 4 apresenta os experimentos e os resultados, a seção
5 apresenta a análise dos resultados, e por fim, a seção 6
apresenta a conclusão do trabalho.

II. TÉCNICAS UTILIZADAS

As técnicas propostas para o desenvolvimento do sistema
automático de contagem de colônias foram as técnicas Hough
Circles e Hough Line para a extração da região de interesse,
bem como, as técnicas Template Matching e Contagem por
divisão de área para realização da contagem.

A. Template Matching
O algoritmo Template Matching baseado em Correlação

Cruzada Normalizada é um algoritmo de reconhecimento de
padrões que realiza a detecção de objetos similares em uma
imagem. Ele tem como entrada uma imagem e o objeto a ser
detectado e como saı́da uma imagem denominada imagem de
Correlação em que os pontos mais claros indicam os pontos
detectados. Para tal detecção o algoritmo utiliza como medida
de similaridade o coeficiente de Correlação Cruzada Normali-
zada, representado por r na Equação 1. Esse coeficiente indica
o grau de similaridade entre o template (objeto a ser detectado)
e a imagem de pesquisa. Ele varia de -1 até 1. O valor 1
indica total correspondência entre o template e a imagem de
pesquisa, 0 indica que não houve correspondência e -1 indica
que houve correlação inversa, ou seja, total incorrespondência
entre o template e a imagem de pesquisa [3].

r =

P
(xi � x̄)(yi � ȳ)p

(

P
(xi � x̄)

2
)(

P
(yi � ȳ)

2
)

(1)

O algoritmo Template Matching baseia-se na corres-
pondência entre um modelo T e uma imagem I na qual este
modelo possa ser detectado [4]. Seja I a imagem de pesquisa
de dimensão m x n e a imagem T o template de dimensão p x
q tal que p < m e q < n, então é realizado o cálculo do coefi-
ciente de Correlação Cruzada Normalizada entre cada pixel da
imagem I e os pixels da imagem T . A cada variação de pixel
na imagem I , o valor do coeficiente é calculado e armazenado
em uma imagem denominada imagem de Correlação, na qual
os valores próximos a 1 indicam a correspondência entre o
template e a imagem de pesquisa. Por outro lado os valores
próximos a -1 indicam a divergência entre o template e a
imagem de pesquisa. Na imagem de correlação os pontos

mais claros indicam o ponto em que houve a detecção do
template como mostra a Figura 2(c). Os pixels das bordas
da imagem I são desconsiderados, pois a imagem T tem
sua posição inicial definida no centro da imagem, enquanto
a imagem I possui a sua posição inicial definida no canto
superior esquerdo. Desta forma, ao posicionar o centro da
imagem T na posição inicial da imagem I têm-se uma perda
de informação [1]. Um exemplo de detecção de colônias pelo
algoritmo Template Matching pode ser visto na Figura 2 em
que os pontos vermelhos indicam o pontos de detecção.

(a) (b) (c)

Figura 2. Detecção de colônias com Template Matching. Imagem de
pesquisa(a), template(b), imagem de Correlação(c).

B. Hough Circles
A técnica Hough Circles é uma técnica de reconhecimento

de objetos circulares em uma imagem binária. O objetivo é
localizar possı́veis centros de circunferência. Para isso, são
fornecidos vários valores de raio r e aplicado um cálculo
trigonométrico quando se encontra um pixel com valor 255(cor
branca).

O espaço de Hough é uma matriz com a mesma dimensão da
imagem que inicialmente, terá valor zero para todos os ı́ndices.
Ao realizar o cálculo trigonométrico, uma nova coordenada
(xc, yc) é encontrada e terá seu valor incrementado no espaço
de Hough, funcionando como um sistema de votos. Após toda
a varredura da imagem, o espaço de Hough estará formado.

Para localizar a circunferência na imagem, basta encontrar
o pixel mais votado, e utilizar o valor de raio correspondente
para encontrar toda a região da circunferência. O processo
continua caso seja necessário encontrar mais circunferências.
Caso isso ocorra, é necessário configurar todos os pixels com
valor zero para a circunferência anteriormente encontrada,
apagando-a da imagem e evitando detectá-la novamente [5].

O Algoritmo 1 ilustra a criação do espaço de Hough e a
Figura 3 apresenta o processo de detecção de colônias pela
técnica Hough Circles.

C. Hough Line
O algoritmo da técnica Hough Line utiliza o sistema de

coordenadas polares para a detecção de linhas retas em uma
imagem. Dois parâmetros são utilizados:

• r: A distância de um ponto na imagem para a sua origem
(centro da imagem).

• ✓: Ângulo (0 até ⇡).
A Equação 2 define uma equação de linha no sistema polar

sendo que através dela pode-se gerar um conjunto de linhas
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Entrada:
I[x][y] - Matriz que representa a imagem após o
pré-processamento.
m,n - Largura e altura da imagem.
x,y - Coordenadas.
✓ - Ângulo.
xc,yc - Coordenadas centrais de uma possı́vel
circunferência.
r - Raio.
Saı́da:
H[x][y] - Matriz resultante que representa o Hough
Space.
para x de 0 até n - 1 faça1

para y de 0 até m - 1 faça2

se I[x][y] = 255 então3

para ✓ de 0 até 2 ⇤ ⇡ faça4

xc = x - r * cos(ang)5

yc = y - r * sen(ang)6

H[xc][yc]++7

fim8

fim9

fim10

fim11

retorna H12

Algoritmo 1: Criação do Hough space.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 3. Exemplo de detecção de colônias bacterianas com Hough Circles
(a)Imagem original; (b) Imagem pré-processada; (c) Espaço de Hough; (d)
colônias detectadas.

que passam em cada ponto (x, y) pela variação do ✓ formando
uma onda senoidal. Através do ponto com o maior número de
intersecções entre as curvas geradas na imagem, o algoritmo
irá detectar uma linha, associando o r e ✓, daquele ponto para
formar uma nova reta [6]. A Figura 4 apresenta o processo de
detecção de linhas pela técnica Hough Line.

r✓ = (x ⇤ cos ✓) + (y ⇤ sin ✓) (2)

(a) (b)

(c) (d)

Figura 4. Detecção de linhas com Hough Line. Imagem de pesquisa (a),
imagem pré-processada (b), espaço de Hough (c), linhas detectadas (d).

D. Contagem por divisão de áreas

A contagem por divisão de área consiste em dividir a área
de uma colônia que está fora do tamanho normal pela área
de um template obtido da própria imagem considerado com
tamanho normal. O trabalho de [7] apresenta bons resultados
na contagem de células de Imuno-Histoquı́mica. O presente
trabalho apresenta variação para esta técnica que é a Contagem
por divisão de área com tolerância de tamanho, ou seja, uma
colônia só será dividida pela área da template, caso esteja fora
do limite de tolerância pré-determinado.

III. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

O sistema automático para a contagem de colônias bacteri-
anas em placas de Petri utilizou-se de quatro técnicas: Hough
Circles, Hough Line, Template Matching e Contagem por
divisão de área. Para a aquisição das imagens no laboratório de
análises clı́nicas usou-se uma Câmera Digital 14MP 15x Zoom
Óptico. A ferramenta usada para o processamento e análise
das imagens foi o software ImageJ1. Para o desenvolvimento
do sistema de contagem de colônias bacterianas, usou-se a
IDE Eclipse2, a API (Application Programming Interface)
do software ImageJ e a linguagem de programação JAVA.
Foi criado um banco de imagens com amostras que foram
recortadas a partir das imagens originais através de um plugin
desenvolvido para o ImageJ. O recorte de imagens em peque-
nas amostras foi necessário para realizar experimentos iniciais
com as técnicas propostas e análise de seu desempenho na
contagem de colônias, bem como, eliminar as bordas da placa
de Petri. Realizou-se a contagem de colônias das amostras, a
contagem de 10 imagens inteiras para posterior comparação
do resultado das técnicas com a contagem manual.

De acordo com [8] Template Matching é uma técnica que
apresenta melhor desempenho que Hough Circles na contagem

1http://rsbweb.nih.gov/ij/
2http://www.eclipse.org/
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de colônias bacterianas. Por isso, Hough Circles foi seleci-
onada para ser utilizada no pré-processamento, juntamente
com a técnica Hough Line, preparando a imagem para a
extração da região de interesse para posterior aplicação da
técnica de contagem. Como Hough Circles é uma técnica
de reconhecimento de padrões circulares, ela foi utilizada na
detecção da circunferência da placa de Petri e Hough Line foi
utilizada na detecção da reta que separa as duas metades da
placa, visto que é uma técnica de detecção de linhas retas em
uma imagem. De acordo com [8] Template Matching e Hough
Circles não apresentaram bom desempenho na contagem de
colônias aglomeradas, o que pode ser justificado pela falta
de um padrão pré-determinado nessas regiões. Dessa forma,
este trabalho apresenta a Contagem por divisão de área como
técnica proposta para contagem de colônias aglomeradas.

O sistema foi desenvolvido para realizar a contagem em
imagens inteiras utilizando a região de interesse. Sendo assim,
o sistema oferece algumas funcionalidades antes de efetuar a
contagem, que são:

• Selecionar e abrir uma imagem de algum diretório do
computador;

• Detecção da placa e linha central e extração da região
de interesse: O sistema encontra a região de interesse da
imagem através a detecção da circunferência da placa e
da reta que divide a mesma. A técnica utilizada para a
detecção da placa de Petri foi Hough Circles e a técnica
utilizada para a detecção da linha foi Hough Line. Após
a detecção da circunferência e da reta, o sistema permite
que o usuário faça os ajustes necessários, caso as regiões
não tenham sido suficientemente delineadas. A Figura
5 apresenta as regiões encontradas pelo sistema antes
e depois do reajuste feito pelo usuário. Após isso o
sistema permite que o usuário selecione em qual lado
da imagem ele deseja realizar a contagem. Para isso,
existem duas possibilidades, o Lado 1 e 2. O Lado
1 é a imagem que corresponde ao lado esquerdo da
placa quando a reta que a divide tem coeficiente angular
maior que 45o e menor que 135o, ou, menor que -45o e
maior que -135o, capturando os pixels à esquerda da reta.
Corresponde também ao lado de baixo da placa quando
a reta tem um coeficiente angular que não satisfaz as
condições anteriores, capturando os pixels abaixo da reta.
O Lado 2 é a imagem que corresponde ao lado direito da
placa quando a reta que a divide tem coeficiente angular
maior que 45o e menor que 135o, ou, menor que -45o e
maior que -135o, capturando os pixels à direita da reta.
Corresponde também ao lado de cima da placa quando
a reta tem um coeficiente angular que não satisfaz as
condições anteriores, capturando os pixels acima da reta.

• Contagem de colônias bacterianas: O sistema permite
a contagem de colônias bacterianas através das técnicas
Template Matching e Contagem por divisão de áreas,
armazenando os resultados em arquivo para posterior
análise.

(a) (b)

Figura 5. Regiões detectadas pelo sistema (a). Regiões ajustadas pelo usuário
(b).

IV. EXPERIMENTOS E RESULTADOS

As amostras de imagens foram divididas em três Catego-
rias 1, 2 e 3 de acordo com o nı́vel de aglomeração que
elas apresentavam, sendo selecionadas 10 amostras para cada
Categoria. A Categoria 1 apresentou a maioria das colônias
separadas e ı́ntegras, a Categoria 2 apresentou um nı́vel médio
de aglomeração e a Categoria 3 apresentou amostras com um
nı́vel alto de aglomeração. Nas amostras de cada categoria
foi aplicado o algoritmo Template Matching para a detecção
das colônias utilizando um template fixo. As Figuras 6, 7 e 8
apresentam as imagens da Categoria 1, 2 e 3, respectivamente,
após a detecção pela técnica. Os testes foram realizados
variando o limiar inferior de 0.4 até 1 e mantendo o limiar
superior igual a 1, aplicando o método Analyse da classe Java
ParticlesAnalyse3 que identifica os pontos que estão entre o
limiar inferior e superior da imagem. Após os resultados terem
sido gerados, foi aplicado o cálculo do F-Score, uma medida
utilizada para analisar o desempenho da técnica, que mostrou
que os valores de limiar em que houve melhor detecção foram
0.4, 0.5 e 0.7 para as Categorias 1, 2 e 3 respectivamente.

Com base nesses resultados foram realizados experimentos
com as imagens inteiras para a análise do desempenho da
técnica, tendo sido recortado um template para cada imagem
através da ferramenta ImageJ. Para gerar os resultados foi
necessário selecionar uma imagem, solicitar ao sistema a
detecção da placa e da linha que divide a mesma e solicitar
a contagem escolhendo um dos lados da placa, sendo que
essas, são as funcionalidades que o sistema oferece conforme
mencionado na Seção 3. Foi aplicada a contagem usando

3http://rsbweb.nih.gov/ij/developer/api/ij/plugin/filter/ParticleAnalyzer.html
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Figura 6. (a) A figura da esquerda apresenta uma imagem da categoria
1;(b) A figura da direita apresenta a imagem de Correlação em que os pontos
vermelhos indicam as colônias detectadas.

Figura 7. (a) A figura da esquerda apresenta uma imagem da categoria
2;(b) A figura da direita apresenta a imagem de Correlação em que os pontos
vermelhos indicam as colônias detectadas.

Template Matching com 10 imagens, em que foram extraı́das a
região de interesse, utilizando um template retirado da própria
imagem. A Figura 10 apresenta a região de interesse e a
imagem de Correlação obtida após a aplicação do algoritmo
e do método Analyse. A Tabela 1 apresenta a quantidade
de colônias encontradas com Template Matching em cada
limiar variando de 0.4 a 0.7(TM), o tempo de processamento
em segundos(T) e a quantidade de colônias encontradas pelo
especialista(E). A Tabela 2 apresenta a média de erros(ME)
da técnica Template Matching para cada limiar.

Tabela I
QUANTIDADE DE COLÔNIAS ENCONTRADAS POR Template Matching EM

CADA LIMIAR.
Imagem TM(0.4) TM(0.5) TM(0.6) TM(0.7) E T(s)

1 656 602 420 256 595 87,717
2 638 496 351 197 770 127,431
3 475 356 220 136 808 259,392
4 710 572 371 238 873 163,190
5 1092 887 598 325 859 144,800
6 598 530 357 203 782 137,678
7 536 405 256 147 719 169,056
8 831 731 519 314 716 90,789
9 557 430 273 161 797 378,349

10 688 548 366 213 785 145,570

Foi aplicada também a técnica de Contagem por divisão
de áreas para contagem de colônias. Para a aplicação dessa
técnica foi utilizado o método Analyse da classe java Particle-
Analyzer que identifica os pontos na imagem que estão entre
o limiar inferior e superior e retorna a área de cada partı́cula
detectada. Os experimentos foram realizados utilizando uma
tolerância de tamanho para realizar a divisão das colônias pelo
template, ou seja, a área da colônia só seria divida se estivesse
fora da faixa do limite de tolerância determinado para mais e
para menos. A Tabela 3 e 4 apresentam o resultado obtido por

Figura 8. (a) A figura da esquerda apresenta uma imagem da categoria
3;(b) A figura da direita apresenta a imagem de Correlação em que os pontos
vermelhos indicam as colônias detectadas.

Tabela II
MÉDIA DE ERROS DA TÉCNICA Template Matching PARA CADA LIMIAR.

Imagem ME(0.4) ME(0.5) ME(0.6) ME(0.7)
1 -10,252 -1,176 29,411 56,974
2 17,142 35,584 54,415 74,415
3 41,212 55,940 72,772 83,168
4 18,671 34,478 57,502 72,737
5 -27,124 -3,259 30,384 62,165
6 23,529 32,225 54,347 74,040
7 25,452 43,671 64,394 79,554
8 -16,061 -2,094 27,513 56,145
9 30,112 46,047 65,746 79,799

10 12,356 30,191 53,375 72,866

essa técnica para cada limite de tolerância variando de 10 a 90
% do tamanho da colônia, a quantidade encontrada pelo es-
pecialista(E), sendo que, os valores que mais se aproximaram
da contagem manual estão destacados em negrito, a média de
erros para os valores que mais se aproximaram da contagem
manual(ME) e o tempo de processamento(T).

Tabela III
QUANTIDADE DE COLÔNIAS ENCONTRADAS PELA CONTAGEM POR

DIVISÃO DE ÁREAS COM LIMITE DE TOLERÂNCIA DE 10 A 50%.
Img 10% 20% 30% 40% 50%
1 333 374 422 472 527
2 423 465 524 588 650
3 1224 1260 1308 1334 1343
4 448 498 553 617 686
5 609 658 705 759 822
6 512 555 609 681 738
7 529 574 623 681 759
8 893 923 934 935 931
9 611 664 713 755 813
10 667 707 741 779 812

Tabela IV
QUANTIDADE DE COLÔNIAS ENCONTRADAS PELA CONTAGEM POR

DIVISÃO DE ÁREAS COM TOLERÂNCIA DE 60 A 90%.
Img 60% 70% 80% 90% E ME(%) T(s)
1 593 661 686 702 595 0,336 7,389
2 729 795 819 821 770 5,324 7,199
3 1343 1337 1324 1322 859 -46,682 7,123
4 774 828 853 865 808 4,207 8,302
5 873 915 921 929 873 0 7,855
6 800 837 852 850 782 5,626 8,902
7 828 873 893 892 719 5,285 8,101
8 922 909 899 896 716 -28,910 7,268
9 839 864 864 857 797 5,269 7,150
10 828 828 822 824 785 0,764 7,327
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V. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Assim como nos experimentos realizados com as amos-
tras Template Matching apresentou um bom desempenho na
contagem de colônias separadas e ı́ntegras. No entanto, nos
pontos da imagem em que há alto ı́ndice de aglomeração o
algoritmo apresenta uma perda de desempenho. Como mostra
a Tabela 1 para algumas imagens Template Matching(limiar
0.4 e 0.5) apresentou uma quantidade de colônias maior que
a encontrada pelo especialista. Isso pode ser justificado pela
grande quantidade de ruı́dos detectados por Template Matching
como falso-positivos que estão destacados em amarelo e verde
na Figura 9(a). No entanto, para a maioria das imagens
Template Matching, com o menor valor de limiar, encontrou
uma quantidade menor de colônias do que a encontrada pelo
especialista, o que pode ser justificado pela grande quantidade
de colônias aglomeradas, como mostra a Figura 9(b), em que
os pontos não detectados estão destacados em amarelo.

(a) (b)

Figura 9. Extração da região de interesse. Imagem com a detecção de ruı́dos
em destacada em vermelho e amarelo(a), Imagem de Correlação com pontos
não detectados destacados em amarelo(b).

A Contagem por divisão de áreas foi utilizada na contagem
de colônias aglomeradas e apresentou melhores resultados para
os limites de tolerância entre 40 e 60 %. A Tabela 4 apresenta
a média de erros(ME) para os valores mais próximos da
contagem pelo especialista, sendo que, ficou abaixo de 5,6%
para todas as imagens salvo aquelas em que os valores que
estão com valor negativo que são justificados pelo fato de que
a quantidade de colônias encontradas pela técnica foi maior
que a quantidade encontrada pelo especialista. Conforme os
experimentos, a presença de ruı́dos na imagem afetou o bom
desempenho dessa técnica, pois em muitos casos eles foram
detectados e até mesmo divididos em mais de uma colônia
quando apresentavam área maior que a área do template.
Isso pode justificar a detecção de uma grande quantidade de
colônias, mais do que a quantidade encontrada pelo especi-
alista, em algumas imagens. Como mostram as Tabelas 1 e
3, a técnica Template Matching apresentou maior tempo para
realizar a contagem que a técnica de Contagem por divisão de
áreas.

VI. CONCLUSÃO

A contagem manual em exames de Urocultura pode ser um
processo exaustivo e suscetı́vel de erro. Dessa forma, o traba-
lho apresentou o desenvolvimento de um sistema automático
para a contagem de colônias bacterianas. Foi apresentado o
desempenho das técnicas Template Matching e Contagem por
divisão de áreas na contagem de colônias bacterianas e as
técnicas Hough Circles e Hough Line como técnicas de pré-
processamento.

A técnica Template Matching apresentou resultados satis-
fatórios na contagem de colônias separadas e ı́ntegras apre-
sentando queda de desempenho na contagem de colônias
aglomeradas e realizando a contagem de falsos-positivos. Para
resolver esse problema foi proposta a técnica Contagem por
Divisão de Áreas que apresentou resultados satisfatórios para
os limites de tolerância entre 40 e 60 %, com médias de erro
abaixo de 5,6%. A técnica de Contagem por divisão de áreas
apresentou menor média de erros e menor tempo de contagem
que Template Matching, o que pode mostrar que ela pode ser
eficiente.

A existência de um ambiente controlado que evite a
presença de muitos ruı́dos na imagem, podem melhorar o
desempenho das duas técnicas, visto que houve a detecção
de falsos-positivos. Para evitar a detecção de falsos-positivos
por Template Matching e pela Contagem por divisão de
áreas, os próximos trabalhos visam a eliminação dos ruı́dos
provenientes do ambiente de captura das imagens de modo que
aliado a Contagem de divisão por áreas, se possa automatizar
o processo de contagem de colônias bacterianas, acelerando-o
e tornando-o mais confiável.
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Resumo—A contagem de colônias bacterianas é um pro-
cedimento realizado em exames de urocultura utilizado para
diagnóstico de infecção urinária. Esse procedimento é realizado
manualmente por laboratoristas e pode ser considerado complexo
devido à exaustão em realizar a contagem de grande quan-
tidade de colônias, pela repetição do processo para garantir
a confiabilidade dos resultados, e da troca de técnicos para
realizar o mesmo procedimento. Para auxiliar o procedimento de
contagem, esse trabalho tem como proposta o desenvolvimento
de um sistema que realize a contagem automaticamente através
da técnica Template Matching, utilizando a biblioteca OpenCV. O
sistema foi desenvolvido para plataforma móvel (Android) devido
a popularização dos aparelhos móveis e dos recursos cada vez
mais avançados.

Palavras-chave— Urocultura; Processamento de imagem; An-
droid; OpenCV.

Abstract—The counting of bacterial colony is a procedure per-
formed on a urine culture tests used for diagnosis of urinary tract
infection. This procedure is performed manually by laboratory
technicians and can be considered complex due to exhaustion
in performing counts large number of colonies, by repeating
the process to ensure the reliability of results and exchange
of technicians to carry out the same procedure. To assist the
counting procedure, this paper aims at developing a system that
automatically perform the count through the Template Matching
technique, using the OpenCV library. The system was developed
for the mobile platform (Android) due to the popularization of
mobile devices and increasingly advanced features.

Keywords— Uroculture; Image processing; Android; OpenCV.

I. INTRODUÇÃO

A infecção do trato urinário (ITU) é uma das infecções
mais comuns em seres humanos, ocasionada muitas vezes
pela bactéria Escherichia Coli. A ITU ocorre com mais
frequência em mulheres adultas, tendo 50 vezes mais chances
de adquirı́-la em relação aos homens [1]. Para diagnosticar a

ITU é necessária a realização da urocultura quantitativa. Para
caracterizá-la, o diagnóstico deve apresentar o excedente de
100.000 unidades formadoras de colônias por mL de urina
quando coletada por jato médio, ou 50.000 colônias por mL
quando coletada por sondagem vesical [2].

Um dos procedimentos da urocultura quantitativa é a
realização da contagem de colônias cultivadas em placas de
Petri, efetuada manualmente por especialistas. A Figura 1
ilustra a cultura de microrganismos em uma placa de Petri.

Figura 1. Cultura de microrganismos em placa de Petri.

De acordo com Osowsky e Gamba [3], há desvantagens
ao realizar o procedimento de contagem de colônias manual-
mente, como:

• O cansaço do laboratorista em realizar a contagem, pois
exige concentração e atenção;

• Quando há substituição de técnicos pode ocorrer um
desvio significativo dos resultados;

• É necessário repetir a contagem para validação dos re-
sultados;

• Limitação das análises laboratoriais devido às dificulda-
des de contagem que podem atrasar o término do processo
e a liberação dos resultados.

Uma possı́vel solução é o desenvolvimento de um sistema
computacional que realize a contagem de colônias automa-



ticamente através de técnicas de processamento de imagens,
tornando o processo mais prático, rápido e confiável. Para a
problemática de contagem de colônias em placas de Petri,
Alves desenvolveu um sistema computacional capaz de rea-
lizar esse procedimento, utilizando Transformada de Hough
e o método de Match para a detecção das colônias [4]. Em
conjunto, desenvolveu um sistema de iluminação para ser
utilizada na etapa de captura da imagem. Uma boa iluminação
contribui na boa formação da imagem, evitando que ruı́dos
causados por reflexos da luz sejam detectados no processo de
contagem.

Em razão da popularidade dos dispositivos móveis em posse
da população e da disponibilidade da biblioteca OpenCV para
o sistema operacional Android1, esse trabalho apresenta o
desenvolvimento de um aplicativo para Android, que efetue
automaticamente o procedimento de detecção e contagem de
colônias através da técnica Template Matching.

O trabalho está organizado da seguinte forma: A seção II
conceitua a técnica Template Matching. A seção III descreve
sobre as ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do
aplicativo e para a elaboração dos experimentos. A seção IV
apresenta a proposta de desenvolvimento, relatando como o
aplicativo foi desenvolvido. A seção V descreve os experimen-
tos realizados, quais métricas foram utilizadas para avaliar o
aplicativo e a análise dos resultados obtidos. E por fim, a seção
VI apresenta as conclusões.

II. TEMPLATE MATCHING

O algoritmo Template Matching, baseado em Correlação
Cruzada Normalizada, é um algoritmo de reconhecimento de
padrões que realiza a detecção de objetos similares em uma
imagem. O algoritmo tem como entrada uma imagem de
pesquisa e uma imagem template (objeto a ser detectado), e
como saı́da uma imagem denominada imagem de correlação,
em que os pontos mais claros indicam os pontos detectados.

Para a detecção, o algoritmo utiliza como medida de si-
milaridade o coeficiente de Correlação Cruzada Normalizada.
Esse coeficiente indica o grau de similaridade entre a imagem
template e a imagem de pesquisa, e que possui valores entre
-1 e 1. O valor 1 indica total correspondência entre a imagem
template e a imagem de pesquisa, o valor 0 indica que
não houve correspondência e -1 indica que houve correlação
inversa, ou seja, total incorrespondência entre as imagens [5].

O algoritmo Template Matching baseia-se na corres-
pondência entre um modelo e uma imagem na qual este
modelo seja detectado [6]. Seja I a imagem de pesquisa de
dimensão m x n e a imagem T o template de dimensão p
x q tal que p < m e q < n, então é realizado o cálculo
do coeficiente de Correlação Cruzada Normalizada entre cada
pixel da imagem I e os pixels da imagem T . A cada pixel na
imagem I , o valor do coeficiente é calculado e armazenado na
estrutura de dados que corresponde a imagem de correlação.
Os pixels das bordas da imagem I são desconsiderados, pois
a imagem T tem sua posição inicial definida no centro da

1Disponı́vel em: http://www.android.com. Acesso em maio de 2014.

imagem, enquanto a imagem I possui a sua posição inicial
definida no canto superior esquerdo. Desta forma, ao posi-
cionar o centro da imagem T na posição inicial da imagem
I , tem-se uma perda de informação [4]. A Figura 2 ilustra a
aplicação do algoritmo Template Matching.

(a) (b) (c)

Figura 2. Template Matching: Detecção de padrões (colônias). (a) Imagem
de pesquisa; (b) Imagem template; (c) Imagem de correlação.

III. FERRAMENTAS AUXILIARES

Para desenvolver o aplicativo, foi necessário o uso de alguns
softwares e de um dispositivo móvel com um processador
de 830 MHz, memória RAM de 290 MB e Android 2.3.6
(Gingerbread) para a realização dos testes e experimentos. Os
tópicos a seguir descrevem os softwares utilizados, indicando
sua versão e o objetivo de cada um para o desenvolvimento
desse trabalho.

• ADT Bundle v22.2.1-833290: Pacote contendo os softwa-
res necessários para o desenvolvimento de aplicações
Android, tais como:

– Eclipse IDE: Ambiente de desenvolvimento de
softwares. Nessa versão o Eclipse IDE está con-
figurado com o plugin ADT (Android Developer
Tools), fornecendo suporte ao desenvolvimento de
aplicações Android e gerenciamento de versões do
SDK (Software Development Kit) e de emuladores
através do SDK Manager e AVD Manager, res-
pectivamente. Utilizado nesse trabalho para escrita,
compilação e execução do código fonte.

– Android SDK: Kit de desenvolvimento de aplicações
Android que contêm APIs (Aplication Programming
Interface) e ferramentas necessárias para construir,
testar e depurar aplicativos.

• Android NDK r8e: Conjunto de ferramentas que per-
mitem implementar partes de um aplicativo utilizando
código nativo como C, C++ e montagem. O uso de suas
ferramentas são úteis nos casos em que o desenvolvedor
necessita utilizar bibliotecas escritas em outras lingua-
gens. Utilizado nesse trabalho para implementar métodos
utilizando rotinas da biblioteca OpenCV.

• OpenCV: Biblioteca que contêm rotinas para proces-
samento de imagens, escritas nas linguagens C, C++,
Python e Java (Android), com código aberto, e funcional
nos sistemas operacionais Linux, Windows, Mac OS,
Android e iOS. Possui mais de 2.500 rotinas otimizadas
para que aplicações possam responder em tempo real aos
processamentos realizados em imagens digitais.



• ImageJ v1.47: Software desenvolvido em Java, com
código aberto, e que fornece os principais recursos para
o processamento de imagens. Utilizado nesse trabalho
para gerar imagens adequadas para o procedimento de
contagem de colônias, substituindo provisoriamente a
etapa de pré-processamento da aplicação que atualmente
está em desenvolvimento.

IV. PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO

A primeira versão do aplicativo de contagem de colônias
foi desenvolvido utilizando as ferramentas citadas na seção
III. Todo o procedimento realizado pelo aplicativo é dividido
em quatro etapas, ilustrado na Figura 3 e descrito a seguir:

• Aquisição da imagem: Etapa em que o usuário utilizará
a câmera do dispositivo para fotografar a placa de Petri.
O usuário terá a opção de confirmar a imagem capturada.
Caso negue a confirmação, deverá fotografar novamente.

• Pré-processamento: Etapa em que o usuário fará
marcações para segmentar a placa de Petri e a linha
central que divide a placa (alguns casos). A segmentação
é necessária para se obter a região de interesse (ROI),
que no caso é a região em que há colônias, excluindo o
restante da imagem para minimizar a detecção de ruı́dos
na etapa de processamento.

• Processamento: Etapa na qual é aplicada a técnica Tem-
plate Matching para a detecção e contagem das colônias.

• Geração do resultado: Exibição do resultado obtido na
etapa de processamento e o arquivamento do resultado
caso for necessário.

A técnica de detecção foi escolhida com base em estudos
realizados nos últimos anos para o problema de contagem de
colônias. As técnicas aplicadas foram Template Matching e
Hough Circles [7], [8]. A diferença entre elas é que Tem-
plate Matching detecta uma região através do percentual de
correlação entre os pixels da imagem de pesquisa e da imagem
template, e Hough Circles utiliza cálculos trigonométricos
para detecção de circunferência. Para avaliar o desempenho
de ambas as técnicas para essa problemática, foram utilizadas
métricas como Recall, Precision e F-Score. A técnica Template
Matching apresentou melhores resultados, sendo escolhida
para a detecção das colônias [9].

V. EXPERIMENTOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Para realizar os experimentos, um banco de amostras foi
formado através da aquisição de imagens no laboratório
de análises clı́nicas do Hospital Universitário da cidade de
Dourados/MS. Foram selecionadas cinco imagens (o banco
possui várias imagens do mesmo caso, devido a quantidade
reduzida de culturas no dia da aquisição), as quais apresentam
iluminação regular e regiões de colônias aglomeradas. As
mesmas foram recortadas utilizando o ImageJ, resultando em
novas imagens contendo somente a região de colônias bacteria-
nas. Esse procedimento substitui a etapa de Pré-processamento
que está em desenvolvimento. A Figura 4 ilustra um exemplo
de imagem.

Figura 3. Fluxograma do aplicativo de contagem de colônias.

Cada imagem foi avaliada através de algumas métricas, que
são:

• Contagem do especialista (CE): Quantidade de colônias
contabilizadas pelo especialista;

• Contagem do aplicativo (CA): Quantidade de colônias
contabilizadas pelo aplicativo;

• Erro de contagem (E): Módulo da diferença entre CE
e CA;

• Tempo de contagem (TC): Tempo gasto pelo aplicativo
para realizar a contagem de colônias, medido em segun-
dos.

Como mencionado na seção II, a técnica Template Mat-
ching calcula o percentual de correlação entre pixels de duas
imagens. Para detectar cada região, são utilizados o valor de
correlação e a localização do pixel na imagem. O conjunto
desses valores, ou seja, a correlação e localização de cada
pixel da imagem, são definidos em uma matriz em ordem
decrescente de correlação. Portanto, é necessário definir um
limiar que indique qual o percentual de correlação mı́nimo
para as possı́veis regiões detectadas. Ao testar e analisar
vários valores para esse limiar, o especialista decidiu através
da margem de erro de contagem do aplicativo em relação a
contagem do especialista, utilizar cinco valores: 0.7, 0.75, 0.8,
0.85, 0.9.

Para cada imagem selecionada, foi efetuado o processo de



Figura 4. Imagem editada no ImageJ, e que representa a segmentação da
região de colônias bacterianas.

contagem para cada limiar, avaliando-as através das métricas
mencionadas. A Figura 5 ilustra a detecção de colônias em
uma imagem com diferentes limiares (marcação na cor verde).
As Tabelas de I à V apresentam os resultados obtidos utili-
zando o dispositivo móvel mencionado na seção III.

(a) (b) (c)

(d) (e)

Figura 5. Detecção de colônias com limiares: (a) 0.7; (b) 0.75; (c) 0.8; (d)
0.85; (e) 0.9.

De acordo com os resultados apresentados nas Tabelas de
I à V, observa-se que os melhores resultados de contagem
para cada imagem foi utilizando o limiar 0.75, no qual
apresentou uma margem de erro menor entre a contagem de
colônias realizada pelo especialista e pelo aplicativo. Portanto,
considera-se como satisfatórios os resultados obtidos, pois
a margem de erro foi pequena em imagens que apresen-

Tabela I
RESULTADOS OBTIDOS COM LIMIAR 0.7

Imagem CE CA E(%) TC(s)
1 1084 1889 74.26 99
2 1339 3841 186.85 174
3 1322 2898 119.21 130
4 1200 2576 114.66 160
5 1194 2669 123.53 142

Tabela II
RESULTADOS OBTIDOS COM LIMIAR 0.75

Imagem CE CA E(%) TC(s)
1 1084 932 14.02 74
2 1339 1112 16.95 129
3 1322 1251 5.37 110
4 1200 1224 2.00 140
5 1194 1059 11.30 105

Tabela III
RESULTADOS OBTIDOS COM LIMIAR 0.8

Imagem CE CA E(%) TC(s)
1 1084 477 55.99 62
2 1339 405 69.75 116
3 1322 769 41.83 102
4 1200 759 36.75 115
5 1194 621 47.98 127

Tabela IV
RESULTADOS OBTIDOS COM LIMIAR 0.85

Imagem CE CA E(%) TC(s)
1 1084 227 79.05 61
2 1339 191 85.73 115
3 1322 448 66.11 95
4 1200 366 69.5 104
5 1194 301 74.79 117

Tabela V
RESULTADOS OBTIDOS COM LIMIAR 0.9

Imagem CE CA E(%) TC(s)
1 1084 99 90.86 63
2 1339 83 93.80 123
3 1322 176 86.68 95
4 1200 166 86.16 102
5 1194 141 88.19 118

tam regiões de colônias aglomeradas. Algumas imagens, por
apresentar reflexos causados pela iluminação do ambiente,
fizeram com que ruı́dos fossem detectados, influenciando no
valor de contagem. Porém, pode-se observar pela Figura 5(b),
que a maioria das colônias foram detectadas corretamente,
justificando a eficiência da técnica Template Matching para
essa problemática.

Observando a Figura 5(b), conclui-se que a técnica Template
Matching obteve um desempenho satisfatório na detecção de
colônias em regiões aglomeradas, visto que essa era a maior
dificuldade para essa problemática [9], considerada como um
procedimento inviável ao especialista que realiza a contagem
manual, e que para o aplicativo pode ser possı́vel estimar a
quantidade de colônias nessas regiões.

Em relação ao tempo de contagem, resultados satisfatórios



foram obtidos com o dispositivo móvel mencionado na seção
3, com média de 2 minutos e 11 segundos utilizando o limiar
0.75. Utilizando dispositivos com um poder de processamento
maior, será possı́vel obter melhores resultados.

VI. CONCLUSÃO

Nesse trabalho foi apresentado o desenvolvimento da pri-
meira versão de um aplicativo Android para a contagem de
colônias em exames de urocultura, e demostrado que é viável
o desenvolvimento e a utilização de aplicações que realize
processamento de imagens em dispositivos móveis.

Para trabalhos futuros, será necessário concluir o procedi-
mento de pré-processamento, em que inicialmente a proposta
era utilizar técnicas como Hough Circles e Hough Line para
segmentar automaticamente a ROI. Observado que esse pro-
cedimento poderia ser impreciso e com custo computacional
significativo, conclui-se que a melhor alternativa é fornecer
ao usuário funções para que o mesmo possa segmentar a
ROI. Também será necessário desenvolver um ambiente para
captura de imagens com o objetivo de fornecer uma iluminação
controlada, possibilitando gerar imagens com ótima qualidade
para o procedimento de contagem, assim minimizando a
detecção de ruı́dos. E por fim, realizar testes com outros
dispositivos e comparar os resultados.
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Master’s thesis, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP,
2006.

[5] H. A. Al-Mamun, N. Jahangir, M. S. Islam, and A. M. Islam, “Eye
detection in facial image by genetic algorithm driven deformable template
matching,” International Journal of Computer Science and Network
Security, vol. 9, no. 8, August 2009.

[6] J. a. C. M. Bateira, “Caracterização e visualização de movimento para
aplicações em biomecânica,” Relatório do Projeto Final de Curso. Fa-
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Resumo— O projeto E-Foto desenvolve uma estação fotogra-
métrica digital educacional livre sob licença GNU/GPL. Dentre
as mais recentes vertentes do E-Foto, encontra-se a visualização
científica dos modelos numéricos de superfície produzidos pelo
processo fotogramétrico. O artigo aborda o método de inclusão
automática de textura nos modelos tridimensionais do terreno
apresentados pela visualização. Neste processo, as texturas são
recortadas diretamente das imagens fotogramétricas em função
dos respectivos parâmetros de orientação exterior e interior e,
em seguida, são inseridas nos polígonos do modelo. A base de
dados utilizada nos experimentos compreende uma porção do
entorno do Campus Maracanã da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro. Os resultados obtidos demonstraram que o módulo
de visualização renderiza o modelo e responde às entradas do
usuário de forma compatível com uma aplicação de computação
gráfica interativa.

Palavras-chave- projeto E-Foto; fotogrametria digital; visuali-
zação científica; texturização; modelo numérico de superfície;

Abstract—The E-Foto project develops a digital photogram-
metric workstation under the GNU/GPL license. Among its newer
achievements is the scientific visualization of the digital surface
models produced by the photogrammetric process. This paper
approaches the method of automatic texturing of the 3D terrain
models. In such process, the textures are cropped directly from
photogrammetric images, as a function of their exterior and
interior orientation parameters, and, then, are used to cover
the model’s polygons. The database used in the experiments
corresponds to the neighborhood of the Rio de Janeiro State
University Campus, in Maracanã. The results demonstrated the
feasibility of the new module, since the time for model generation
and response to user inputs are compatible with an application
of interactive computer graphics.

Keywords- E-Foto project; Digital Photogrammetry; Com-
puter Graphics; Texturing; Digital surface model;

I. INTRODUÇÃO

A fotogrametria é a ciência que visa à obtenção de modelos
geométricos tridimensionais de objetos a partir de pares de
imagens [1]. Soluções proprietárias para fotogrametria são bas-
tante custosas, da ordem de dezenas de milhares de dólares por
licença. Assim sendo, uma linha de produção fotogramétrica
pode facilmente ultrapassar o valor de milhões de dólares em
licenças, dificultando sua aquisição por instituições de ensino.
Além disto, as soluções proprietárias impedem o exame dos
algoritmos utilizados no processo fotogramétrico, limitando

sua utilidade em atividades de caráter acadêmico.
O projeto E-Foto [2], em curso na Universidade do Estado

do Rio de Janeiro, desenvolve uma estação fotogramétrica
digital educacional sob os princípios software livre. Por tratar-
se de um software com código aberto, licença GNU/GPL, os
algoritmos podem ser acessados e analisados. Além disto, a
comunidade de usuários pode contribuir com o projeto. O
E-Foto obteve avanços recentes importantes e fornece uma
solução código aberto completa para a obtenção de dados
cartográficos por fotogrametria a partir de câmaras de quadro
aerotransportadas.

A presente iniciativa está inserida no projeto E-Foto, e
aborda a visualização dos dados tridimensionais produzidos
pelo mapeamento fotogramétrico. Este é um desafio iniciado
em [3], quando eram gerados somente modelos wireframe
[4] e cujo escopo compreende diferentes trabalhos de con-
clusão de curso. O trabalho ora apresentado é crucial para
a sequência de seu desenvolvimento, por ser a chave da
manutenção evolutiva que o software requer. Assim, a partir do
presente trabalho, o módulo de visualização foi submetido a
considerável manutenção para que uma versão com os modelos
texturizados pudesse ser disponibilizada. Em linhas gerais, os
requisitos funcionais deste projeto de extensão do módulo são:
(1) obtenção dos dados do mapeamento a partir do arquivo
de projeto fotogramétrico; (2) recorte das texturas relativas a
cada polígono do modelo geométrico diretamente das imagens
fotogramétricas; e (3) texturização do modelo 3D.

Na implementação é empregada a seguinte plataforma:
OpenGL, usado para o desenho e texturização dos modelos;
CGAL, responsável pela triangulação de Delaunay; SDL, uti-
lizado no carregamento das imagens fotogramétricas e recorte
das texturas; Armadillo, nos cálculos matriciais; e a IDE para
a linguagem C++ Qt Creator.

Este documento descreve na seção 2 os fundamentos teó-
ricos e na seção 3 a implementação. A seção 4 apresenta o
procedimento experimental e discute os resultados obtidos. Por
fim, são fornecidas as conclusões e sugestões para trabalhos
futuros.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção são apresentados os conceitos e técnicas foto-
gramétricas utilizadas e os princípios relacionados à texturiza-
ção de polígonos na arquitetura OpenGL



A. Princípios de fotogrametria empregados no recorte das
texturas

Primeiramente, é preciso ressaltar as diferenças nas bases
vetoriais {X,Y, Z} e {x, y, z} que formam os sistemas de
coordenadas do espaço objeto da fotogrametria e da cena
na computação gráfica. Basicamente, entre as bases vetoriais
usadas nas definições do espaço objeto e da computação
gráfica há uma rotação de 90o no sentido anti-horário em torno
do eixo X .

O recorte da textura é feito através de transformações
baseadas nos parâmetros obtidos nas etapas do processo foto-
gramétrico de orientação exterior e de orientação interior em
função dos modelos das feições e do terreno produzidos pela
restituição espacial [1].

Em linhas gerais, a orientação exterior estabelece a relação
entre o sistema de coordenadas do espaço objeto e do sensor
em função de sua posição no momento da aquisição da
imagem. A orientação exterior [5] produz uma transformação
projetiva definida em (1) e (2) .
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onde X , Y , Z representam as coordenadas um ponto no
espaço objeto, X0, Y0, Z0 a posição do centro de perspectiva
da câmara no momento da aquisição da imagem; !,�,

representam os ângulos de rotação de Euler [6] entre o refe-
rencial interno do sensor {⇠, ⌘, ⇣} e o espaço-objeto, ⇠0 e ⌘0

expressam a projeção do centro de perspectiva da câmara sobre
seu plano de projeção, enquanto c corresponde à distância
focal calibrada1 do sensor.

Por sua vez, a orientação interior estabelece a relação entre
o sistema interno do sensor e o sistema de coordenadas do
suporte geométrico da imagem digital. Do ponto de vista das
modalidades de transformações lineares, a orientação interior
define uma transformação afim 2D. A equação (3) define a
transformação afim usada na obtenção do recorte. Através
dela podem ser obtidas as coordenadas da imagem digital
(linha, coluna) para pontos expressos no sistema do plano
de projeção do sensor (⇠, ⌘).

1c, ⇠0 e ⌘0 são parte do certificado de calibração, documento que atesta com
precisão os valores dos parâmetros fundamentais da câmara fotogramétrica.
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onde a0, a1, a2, b0, b1 e b2 são parâmetros obtidos na etapa
do processo fotgramétrico de orientação interior. Combinando
as equações (2) e (3) é possível realizar o recorte da imagem
que representa a textura do polígono em questão. A Figura 2
apresenta o resultado do recorte da textura da cobertura do
ginásio desportivo do Campus Maracanã da Uerj, as bordas
da textura são realçadas na cor ciano.

Por fim, é preciso esclarecer a origem dos pontos tridimen-
sionais dos polígonos das feições e do terreno. As coorde-
nadas destes pontos expressos no sistema do espaço objeto
são obtidas na etapa do processo fotogramétrico chamada
restituição fotogramétrica digital. Nesta etapa são necessárias
duas imagens obtidas de pontos de vista diferentes, em que
haja superposição nos campos de visão e das quais conheçam-
se os respectivos parâmetros das orientações interior e exterior.
Uma vez identificado um mesmo ponto em ambas as imagens,
a partir das coordenadas de imagem digital observadas em
cada uma delas, pode ser utilizado o princípio da estereoscopia
e as equações de colinearidade para obterem-se as coordenadas
do referido ponto no espaço objeto [1].

B. Texturização com openGL

Uma vez recortada a imagem que representará a textura, é
necessário inseri-la sobre o polígono. Para tanto, é possível
se valer da estrutura de texturas da arquitetura OpenGL [7].
Este mapeamento insere a imagem na superfície do modelo
geométrico e garante que a imagem se distorça dependendo
do ângulo em que a câmera esteja, tornando o objeto virtual
mais realista [7].

São quatro os sistemas de coordenadas empregados no
processo de texturização. O primeiro é o sistema de coorde-
nadas paramétricas (u, v), que é um sistema de coordenadas
normalizadas pertencentes ao intervalo [0, 1] e usado para

Figura 1. Recorte da textura da cobertura do ginásio desportivo da Uerj



mapear sobre uma superfície uma textura qualquer. O segundo
é o sistema de coordenadas da textura (s, t), referente aos
pontos da imagem do recorte e identifica os pontos na imagem
que serão mapeados. O terceiro é o sistema de coordenadas da
cena (x, y, z) onde os modelos geométricos serão desenhados.
Por último, o sistema de coordenadas do dispositivo por onde
a imagem texturizada é apresentada.

III. IMPLEMENTAÇÃO

A. Infraestrura

O software desenvolvido tem como plataforma básica a IDE
Qt Creator e a linguagem C++. Uma das características impor-
tantes do Qt é o fato do código produzido ser absolutamente
portável, podendo ser compilado nas principais plataformas
disponíveis no mercado. Dentre os principais itens utilizados
na infraestrutura estão a SDL, a CGAL, o OpenGL, a EDOM
e a Armadillo conforme apresenta a Figura 2.

A SDL é usada na leitura e processamento das imagens
fotogramétricas e das texturas. A CGAL é responsável pelo
tratamento da triangulação de Delaunay, enquanto o ambiente
OpenGL fornece a infraestrutura básica de computação gráfica
e síntese de imagens. A classe EDOM é usada na interpre-
tação do arquivo XML de projeto fotogramétrico do E-foto.
Enquanto, a Armadillo fornece a base para a realização dos
cálculos matriciais usados na obtenção das coordenadas para
o recorte das texturas.

1) EPP - E-Foto Photogrametric Project: é uma linguagem
derivada do XML desenvolvida pelo projeto E-Foto para o
armazenamento de projetos de mapeamento fotogramétrico
[8], [9]. Ele possui elementos XML relativos ao domínio da
aplicação em questão como: “stereoPloting”, que armazena
os dados relativos às feições cartográficas, [1], e “dem”, que
guarda uma referência a um arquivo formato XYZ em que
estão definidos os pontos do modelo de terreno.

2) EDOM - E-Foto Document Object Model: classe empre-
gada na interpretação do arquivo EPP. Trata-se de uma classe
desenvolvida pelo E-foto e que implementa a interface de
programação DOM (Document Object Model) [10], bastante
utilizada em aplicações que manipulam dados armazenados
em XML.

Figura 2. Plataforma de desenvolvimento

3) CGAL - Computational Geometry Algorithms Library:
é uma biblioteca C++ que fornece acesso a algoritmos e
estruturas de modelagem geométrica [6]. CGAL [11], [12]
pode ser usada em várias áreas que precisam de geometria
computacional, como computação gráfica e visualização cien-
tífica.

O principal uso desta biblioteca no presente contexto foi
na triangulação de Delaunay, que define uma malha triangular
que possui a característica de circuncírculo vazio. Este tipo de
malha é comumente usado dentro da geomática e das ciências
cartográficas para representação de terrenos. A CGAL também
fornece suporte à chamada decimação, que permite diminuir
o grau de detalhamento do terreno, com o mínimo de perda
de qualidade.

4) SDL Simple DirectMedia Layer: é uma biblioteca de
desenvolvimento multiplataforma projetada para prover acesso
a funções de áudio, teclado, mouse, joystick e gráficos via
uso de OpenGL e Direct3D [13], [14]. SDL é utilizada em
vários aplicativos de reprodução de vídeo, emuladores e jogos
populares. No trabalho, a SDL é utilizada para carregamento e
recorte das imagens a serem usadas na texturização do modelo
3D.

B. Principais classes

O módulo foi desenvolvido em duas fases. A primeira pro-
duziu uma versão que renderizava apenas modelos wireframe,
enquanto na segunda foi realizada uma manutenção evolutiva,
acrescentando a texturização a fim de aumentar o realismo
experimentado na visualização. Esta seção apresenta as prin-
cipais classes da segunda versão produzida, cujo diagrama de
classes conceitual pode ser visto na Figura 3.

1) Classe Image: armazena os parâmetros da câmera for-
necidos no certificado de calibração, como a distância focal, e
calculados pelo processo fotogramétrico, como os coeficientes
das orientações interior e exterior.

2) Classe TextureManager: é a classe responsável por
gerenciar o recorte e o registro das texturas na estrutura do
OpenGL.

3) Classe Texturable: representa uma superfície formada de
Point3DTexturable e associa aquela superfície a um textureId
gerado pelo TextureManager. Essa abstração foi necessária
para que as feições (objetos da classe Feature) e polígonos,
em especial os triângulos do terreno, pudessem ser tratados
de forma indistinta ao longo da texturização.

4) Classe Triangle: é uma especialização de Texturable
para manipular a estrutura de um triângulo com pontos textu-
rizáveis. É utilizada principalmente na visualização do terreno.

5) Classe Rectangle: representa a superfície gerada pelas
arestas dos topos de uma edificação e por suas respectivas
projeções no terreno.

6) Classe Geometry: é uma classe abstrata que é ancestral
da classe Feature. Geometry modela de forma genérica grupos
de pontos tridimensionais.

7) Classe Feature: é responsável por gerenciar os vértices
das feições. Ela é filha das classes Geometry e Texturable,
reunindo assim características importantes de ambas.



8) Classe Point3D: apenas armazena os pontos no sistema
X,Y, Z do espaço objeto.

9) Classe Point3Dtexturable: é filha de Point3D e permite
que cada ponto 3D possa guardar suas respectivas coordenadas
no referencial (u, v) da respectiva textura. Esta abordagem
facilita o mapeamento da textura durante o desenho dos
polígonos.

10) Classe FeaturePoints: é uma classe fiel a sua repre-
sentação no arquivo EPP e que também permite a vinculação
entre o referencial da textura e o respectivo modelo 3D.

IV. EXPERIMENTOS

O desempenho do módulo foi avaliado experimentalmente
a partir de dados fotogramétricos do bairro do Maracanã no
município do Rio de Janeiro. As imagens foram obtidas por
um voo de 1997 que sobrevoou a região e correspondem a
uma faixa com três imagens cedidas pelo Instituto Pereira
Passos. Os dados secundários disponíveis foram processados
na Estação Fotogramétrica Digital E-Foto com base em pontos
de controle obtidos na região em trabalhos de campo do
departamento de Engenharia Cartográfica da Uerj. Todos os
dados estão disponíveis gratuitamente no sítio-web do projeto
E-Foto: http://www.efoto.eng.uerj.br.

A. Resultados e Análise

Os resultados obtidos são apresentados na Figura 4. Esta
figura apresenta o mesmo modelo geométrico observado do
mesmo ponto de vista sem e com texturização. Nota-se que
a texturização possibilita uma experiência muito mais realista
que a visualização wireframe. Além disto, mesmo com texturi-
zação o módulo de visualização renderiza o modelo e responde
às entradas do usuário de forma compatível com uma aplicação
de computação gráfica interativa.

A Figura 5 apresenta a visualização 3D do modelo ge-
ométrico texturizado do campus Maracanã da Uerj de três
pontos de vista distintos. Observa-se que as edificações mais
baixas, Teatro Odilo Costa Filho, Capela Ecumênica e Ginásio
desportivo, têm resultados adequados. Contudo, os edifícios
mais altos sofrem com problemas na versão atual do módulo.
Por um lado, as coberturas das edificações mais altas são em
geral texturizadas adequadamente. Ainda assim, por vezes,
apresentam problemas como é o caso do bloco D do pavilhão
João Lira Filho, edifício do conjunto principal do campus
Maracanã situado mais à direita na Figura 5c. Deve ser
mencionado que as faces de todos os edifícios altos apresentam
problemas que demandam atenção na sequência da presente
pesquisa.

V. CONCLUSÃO

Este trabalho dedicou-se à texturização dos modelos nu-
méricos de superfície na estação fotogramétrica digital E-
Foto. Para tanto, foi necessário atender a objetivos como: a
manutenção das bibliotecas, a correção da câmera e reestrutu-
ração do mesmo melhorando a performance. Além disto foram
realizadas uma série de manutenções de caráter evolutivo na
arquitetura do módulo de visualização.

Contudo o projeto ainda precisa sofrer evoluções que ficarão
como sugestões para trabalhos futuros. A principal melhoria
visual que pode ser desenvolvida no futuro é o algoritmo da
escolha da melhor imagem. Um dos componentes principais a
serem empregados em sua implementação é o teste de oclusão.
Este é um teste que precisa ser feito para verificar se um
polígono está totalmente presente em uma imagem e não
possui um segundo polígono entre a câmera e o polígono
alvo. As técnicas de iluminação e sombreamento devem ser
acordadas nos projetos futuros, pois a textura já possui a
sombra do ambiente real. Além disto, é preciso incluir uma
reamostragem das texturas para eliminar distorções introdu-
zidas pela perspectiva da câmera. Outra sugestão interessante
é a adaptação do módulo para seu uso em equipamentos de
visão 3D.
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Figura 3. Diagrama de classes do modelo conceitual

(a) Modo wireframe (b) Modo com textura

Figura 4. Resultado do modelo do campus Maracanã da Uerj
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Figura 5. Visualização do modelo do campus Maracanã da Uerj
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Email: vaniagg2@hotmail.com

§Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Guarapuava, Paraná
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RESUMO

O emprego de imagens do tipo DICOM nas técnicas de
otimização do planejamento de radioterapia é essencial. Há
casos, porém, em que as dimensões da imagem dificulta ou até
mesmo impede a solução de modelos matemáticos, requerendo
a redução do número de pixels da imagem. Considerando que
a redução das dimensões de uma imagem sempre acarreta
em perda de informação, o presente trabalho busca avaliar os
métodos de interpolação para redução de imagem no software
MATLAB: Bilinear, Bicúbica, Lanczos2, Lanczos3 e Nearest.
Para comparação entre os métodos, a metodologia empregada
consiste em dividir os pixels da imagem original e da imagem
reduzida em um número de grupos igual, podendo-se aplicar
um teste de significância para duas amostras comparando os
grupos de pixels equivalentes gerados a partir da imagem
original e da imagem reduzida. A metodologia foi testada
para uma imagem e também para um banco de 43 imagens.
Em ambos os casos, utilizando o teste de significância com
nı́vel de 10% bilateral, verificou-se que o método Lanczos3 é
superior aos demais.

Palavras-chave: Pré-processamento; métodos de interpolação;
DICOM.

ABSTRACT

The use of images in DICOM type for optimization tech-
niques of radiotherapy planning is essential. There are cases,
however, where the dimensions of the image hinders or even
prevents the solution of mathematical models, requiring a
reduction in the number of pixels of the image. Whereas the
reduction of the dimensions of an image always leads to loss
information, so this paper seeks to evaluate the interpolation
methods: Bilinear, Bicubic, Lanczos2, Lanczos3 and Nearest,
that reduce image in MATLAB. To compare both methods,
the developed methodology consists of dividing the pixels of
the original image and the reduced image into equal number

of groups, it’s possible to apply two samples significance test
for a comparison of each groups of pixels generated from the
original image and the reduced image. The methodology was
tested for an image and also to a database of 43 images. In
both cases, using a significance level of 10% with two-sided
test, the Lanczos3 method is better than others.

Keywords: Preprocessing; interpolation methods; DICOM.

I. INTRODUÇÃO
A utilização de técnicas avançadas de planejamento de

radioterapia, cujo foco é determinar a melhor distribuição de
dose por campo de radiação, de modo que a dose entregue
ao tumor seja a prescrita pelo médico e que afete o mı́nimo
possı́vel os tecidos nobres e saudáveis, torna a utilização de
imagens de tomografia computadorizada com alto nı́vel de
resolução necessária.

Com a utilização de imagens do tipo DICOM nas técnicas
de planejamento de radioterapia, foi constatada a necessidade
de reduzir o número de pixels da imagem que está relacionado
ao número de variáveis, para que seja possı́vel a utilização
desta nos problemas de otimização (Obal(2013)), que são:

• o problema geométrico, que avalia o melhor posiciona-
mento da máquina;

• o problema da distribuição de dose para cada posiciona-
mento da máquina;

• o problema da abertura das multilâminas do colimador.
Esta redução é possı́vel por meio de métodos de

interpolação, que redimensionam a imagem utilizando as
informações contidas nos pixels da imagem original.

Apesar de existirem vários métodos de interpolação para
redimensionar uma imagem, não há uma forma geral para
determinar qual algoritmo de interpolação realizará a redução
da imagem com a menor perda de informação. A proposta
deste trabalho é desenvolver uma forma de comparar matema-
ticamente as imagens geradas por diferentes métodos de
interpolação e a imagem primária.



A fim de tratar o problema de redução do números de
pixels, técnicas de visão computacional são aplicadas (GON-
ZALES; WOODS, 2002). Sucar e Gilies (1994) afirmam que
o processamento de imagens envolve a transformação dos
dados fornecidos pelo dispositivo de captura em uma descrição
simbólica e concisa dos elementos da imagem.

Segundo Marques Filho e Vieira Neto (1999), a solução
de problemas de visão computacional pode ser abstraı́da
nas seguintes etapas: a) aquisição de imagens; b) pré-
processamento; c) segmentação; d) extração de caracterı́sticas;
e) reconhecimento e interpretação. O presente trabalho se
restringe à técnicas de pré-processamento, que objetivam a
redução de tamanho/dimensão.

O pré-processamento corresponde a cada operação aplicada
a uma imagem com objetivo de melhorar sua qualidade para as
etapas futuras (GONZALES; WOODS, 2002). Tais operações
visam, por exemplo: reduzir o ruı́do, realçar contraste e
nitidez da imagem. Neste contexto encontram-se os métodos
de interpolação que objetivam gerar uma nova imagem a partir
de caracterı́sticas encontradas na imagem original.

II. METODOLOGIA

A pesquisa iniciou-se com um levantamento das
funções de interação com imagens do tipo DICOM no software
Matlab. Como resultado do levantamento feito, os seguintes
métodos de interpolação para redução de imagem foram
selecionados:

• Nearest: apenas utiliza o valor da posição vizinha mais
próxima, ou seja, apenas uma posição é levada em
consideração.

• Bicúbica: utiliza o valor das posições de 16 pixels vizin-
hos.

• Bilinear: apenas utiliza o valor das posições de 4 pixels
vizinhos.

• Lanczos2 : utiliza o valor das posições de 16 pixels
vizinhos.

• Lanczos3: utiliza o valor das posições de 36 pixels
vizinhos.

Atendendo à demanda de uma seleção dos métodos que
reduzem uma imagem com menor perda de informação, foi
desenvolvida uma ferramenta que, dado o grupo de imagens e
os parâmetros da redução desejada, verifica-se qual método de
redução já implementado no software Matlab promoverá me-
lhor redução com menor perda de informações. A ferramenta
foi desenvolvida no ambiente Matlab, utilizando a linguagem
de programação dele.

O algoritmo da ferramenta trabalha em cinco etapas dis-
tintas por suas funcionalidades. É importante salientar que o
software Matlab interpreta as imagens como matrizes contendo
valores RGB ou escala de cinza, tornando possı́vel trabalhar
matematicamente com as imagens.

A primeira etapa tem como objetivo reduzir a imagem
original de acordo com os parâmetros recebidos que são: a
imagem original a ser reduzida, o método de interpolação

a ser utilizado na redução e o tamanho final esperado da
imagem, sabendo que esta deverá ser quadrada. Antes de ser
reduzida, a imagem passa por um processo de transformação
para escala de cinza com valores que variam de 0.0 (preto) até
1.0 (branco), utilizando a função mat2gray. A função já pro-
gramada no software Matlab que realiza a redução da imagem
chama-se imresize e tem como parâmetros a imagem original,
o método de interpolação a ser utilizado e a porcentagem a
que a imagem reduzida será da original. Esta etapa tem como
saı́da a imagem reduzida.

A segunda etapa tem como objetivo dividir a imagem em
blocos, sendo que o número de blocos da imagem original
deverá ser igual ao número de blocos da imagem reduzida.
Esta etapa tem como parâmetros a imagem e o número de
blocos em que esta será dividida. Sabendo que as imagens
original e reduzida são quadradas, o número de blocos deverá
ser um quadrado perfeito e o lados da imagem original e
reduzida deverão ser divisı́veis pela raiz quadrada do número
de blocos. Após a divisão da imagem, são calculados a média
e o desvio padrão de todos os blocos. A saı́da desta etapa são
duas matrizes com o número de linhas e colunas definidas pela
raiz quadrada do número de blocos, uma contendo a média por
bloco em cada uma de suas posições e a outra contendo os
desvios padrão.

Utilizando o teste de significância para duas amostras (Mar-
ques (2004)), é possı́vel fazer a comparação bloco a bloco das
imagens original e reduzida de modo a determinar qual método
é mais eficiente para reduzir as imagens com menor perda de
informação.

Desta forma, a terceira etapa tem como objetivo realizar
a análise de variáveis bloco a bloco das imagens origi-
nal e reduzida. A análise de variáveis para duas amostras
(Marques, 2004) consiste em verificar se duas variáveis são
significativamente diferentes ou não. Esta etapa tem como
parâmetros de entrada a média, desvio padrão, quantidade de
posições de um bloco da imagem original, a média do bloco
equivalente da imagem reduzida e o nı́vel de significância do
teste (probabilidade máxima de rejeitar a hipótese H0, quando
esta é verdadeira). Após realizar a análise de variáveis bloco a
bloco, um inteiro será gerado tendo valor igual a 1 quando a
diferença entre blocos for significante, ou 0 quando a diferença
entre os blocos for insignificante.

A quarta etapa recebe os valores providos das diferenças
bloco a bloco de médias e desvios padrão das imagens original
e reduzida e faz uma subtração algébrica gerando as matrizes
diferenças.

A última etapa do processo é responsável por organizar os
dados obtidos em uma tabela composta por quatro colunas: a
primeira coluna lista os métodos de interpolação avaliados na
ferramenta, a segunda coluna mostra a soma da quantidade
de blocos que são significantemente diferentes segundo a
avaliação da ferramenta de todas as imagens analisadas, a
terceira coluna mostra a soma das diferenças entre as médias
bloco a bloco de todas as imagens analisadas, a quarta coluna
mostra a soma das diferenças entre os desvios padrão bloco a
bloco de todas as imagens analisadas.



III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

As imagens utilizadas para obtenção dos resultados foram
obtidas a partir de tomografias computadorizadas, no hospital
Erasto Gaertner (Curitiba-Pr) com o projeto aprovado pelo
comitê de ética em pesquisa de número 2042 e não passaram
por nenhum tratamento prévio. As dimensões das imagens
coletadas satisfazem as restrições impostas pelo algoritmo, ou
seja, são quadradas.

Considerando a Figura 1(a) no formato DICOM de 256
pixels, aplicou-se os cinco métodos de interpolação: Bicúbica
(Figura 1(b)), Bilinear (Figura 1(c)), Lanczos2 (Figura 1(d)),
Lanczos3 (Figura 1(e)) e Nearest (Figura 1(f)), para efetuar a
redução da imagem original para uma imagem de 64 pixels.

(a) Imagem original

(b) Bicúbica

(c) Bilinear

Para as reduções apresentadas nas Figuras de 1(b) a 1(e), a
Tabela I, indica as saı́das da quinta etapa.

(d) Lanczos 2

(e) Lanczos 3

(f) Nearest

Fig. 1. Redução de uma imagem 256⇥ 256 para 64⇥ 64 pelos diferentes
métodos

TABLE I
RESULTADOS OBTIDOS DAS REDUÇÕES AVALIANDO 64 BLOCOS COM

NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA 0,1 BILATERAL

Método N. de blocos significativa-
mente diferentes

Diferença da
média

Diferença do
desvio

Bicubica 2 0.023359 0.65368
Bilinear 5 0.026983 1.0619
Lanczos2 2 0.024154 0.64847
Lanczos3 1 0.035081 0.49132
Nearest 12 0.23837 0.25859

Percebe-se que, para esta imagem, o método Lanczos 3
apresenta menos pixels significativamente diferentes, sendo
escolhido como melhor método de interpolação.

Além disso, pode-se estender a avaliação do método de
redução para um banco de imagens. Os testes avaliaram uma



banco de 43 imagens da região pélvica (Figura 2), e na Tabela
II encontra-se a avaliação dos dados obtidos na quinta etapa
do método.

Fig. 2. Imagem DICOM 512X512 da região pélvica

TABLE II
RESULTADOS OBTIDOS DA SOMA DAS REDUÇÕES DE 43 IMAGENS

AVALIANDO 64 BLOCOS EM CADA UMA COM NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA 0,1
BILATERAL

Método N. de blocos significativa-
mente diferentes

Diferença da
média

Diferença do
desvio

Bicubica 150 1.1199 21.5789
Bilinear 202 1.2177 29.7842
Lanczos2 152 1.156 21.472
Lanczos3 62 1.3639 17.7014
Nearest 722 7.5293 16.4401

Percebe-se que, para o banco de imagens da região pélvica
também foi o método de interpolação Lanczos 3 que apre-
sentou menor número de blocos significativamente diferentes,
sendo escolhido como melhor método de redução de imagem
para esta configuração.

IV. CONSIDERAÇÕES

Analisando o modelo linear multiobjetivo desenvolvido
em Obal (2013) para a otimização de etapas do planejamento
de radioterapia, foi constatado a necessidade de reduzir o
tamanho das imagens (DICOM) de entrada para que o número
de variáveis geradas fosse reduzido.

Para que a seleção do método de redução da imagem seja
adequada, a análise de um método que seja eficaz, no sentido
de reduzir imagens com a menor perda de informação possı́vel,
é extremamente importante.

A metodologia proposta avaliou as interpolações do tipo:
Bicúbica, Bilinear, Lanczos2, Lanczos 3 e Nearest. Nos testes
realizados, verificou-se que para uma imagem (Figura 1(a)),
ou para um banco de imagens da região pélvica (Figura 2), o
método Lanczos 3 foi melhor, pois apresentou menor número
de blocos significativamente diferentes.

Uma verificação que pretende-se fazer é que se o método
Lanczos 3 é melhor para reduzir imagens do organismo.

Outra possibilidade de estudo futuro, é a avaliação do
método para redução em diferentes dimensões, assim como
avaliar outros métodos de redução.

Contudo, considerando que existem diversos tipos de ima-
gens com caracterı́sticas especı́ficas, pode não existir um
método de redução de imagem que seja melhor em todos
os casos, por isso mais testes são necessários para avaliar os
métodos em diferentes contextos.
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Figura 1. Arquitetura pipeline proposta desde a coleta dos tweets, passando pela extração de dados de cada tweet e sua
classificação em relação à entidade determinada, até o passo da visualização das informações obtidas.

Resumo—Mineração de Opinião ou Análise de Sentimentos
é um campo de estudo que busca fazer a coleta e análise de
opiniões das pessoas sobre uma entidade específica. Esta análise
não só pode ser relevante para as pessoas que muitas vezes
buscam no que se embasar para formar sua própria opinião,
mas principalmente para as organizações que podem avaliar
pessoas, produtos ou serviços. O objetivo principal do presente
trabalho foi o desenvolvimento de uma arquitetura pipeline
simples (Figura 1) que realiza a avaliação da polaridade (positiva,
negativa ou neutra) de tweets da rede social Twitter através
dos adjetivos próximos a um alvo específico e, a geração da
visualização gráfica dos resultados obtidos. A metodologia do
trabalho consiste na utilização de técnicas tradicionais usando
a abordagem por dicionários, aliado a ferramentas open-source,
fornecendo uma arquitetura de ferramentas simples e passível de
reprodução. Usando a arquitetura proposta, foram implementa-
dos dois diferentes métodos de classificação: a Classificação de
Palavras e a Classificação de Usuários. Ao final, apresentam-se os
resultados de forma gráfica do estudo de caso sobre um conjunto
de tweets durante o período manifestações de rua em 2013 em
torno da palavra "Dilma".

Palavras-chave-Análise de sentimentos; redes sociais; mineração de
opinião; visualização de dados; mineração visual de dados.

Abstract—Opinion mining or sentiment analysis is the field of
study that aims to collect and to analyse people’s opinions about
a particular entity. This analysis is relevant not only to people
who seek to support or to form their own opinion, but also to
organizations as a way to conduct the assessment of persons,
products or services. The main goal of this work was the devel-
opment of a simple pipeline architecture (Figure 1) performing
the assessment of the polarity (positive, negative or neutral) of the
social network Twitter through adjectives near a specific target,
and the generation of graphical visualizations for the results. The
work followed the methodology of using traditional techniques of
the dictionary-based approach, coupled with open-source tools,
providing a simple and easily reproducible architecture. Using the
proposed architecture, two different classification methods were
implemented: Classification of Words, and User Classification.
Finally, we present the graphical results of case study on a set of
tweets during the period of the 2013 brazilian protests around
the word "Dilma".

Keywords-Sentiment analysis; social networks; opinion mining; data
visualization; visual data mining.



I. INTRODUÇÃO

As opiniões são fundamentais para quase todas as atividades
humanas além de influenciarem muitas vezes os compor-
tamentos das pessoas. Em grau considerável, as crenças e
percepções da realidade são condicionadas à forma como os
outros o veem. Por este motivo, quando precisamos fazer uma
decisão, procuramos diversas vezes a opinião dos outros. Isto
não é verdade só para os indivíduos, mas também para as
organizações [1], [2].

A “Análise de Sentimentos” ou “Mineração de Opinião”
(Sentiment Analysis ou Opinion Mining) é um campo de
estudo que coleta e analisa opiniões de pessoas sobre uma
entidade específica. Há autores que fazem distinção entre os
termos Análise de Sentimentos ou Mineração de Opinião e
além disso, podem ser encontradas variações nos nomes e
sutis variações em suas definições, tais como: Extração de
Opinião, Análise de Subjetividade, Análise Afetiva, Análise
de Emoções, Mineração de Revisões, dentre outros. Neste
trabalho, os termos Análise de Sentimentos e Mineração de
Opinião serão usados dee forma intercambiável, conforme [3].

Um dos exemplos de maior sucesso do uso da Análise
de Sentimentos ocorreu durante as eleições americanas (tanto
na de 2008 quanto na de 2012), onde o resultado de cada
ato do candidato Barack Obama era medido, comparado e
analisado por sua equipe de campanha. Caso a repercussão
de um tweet de Obama tivesse tendência negativa nas redes
sociais, corrigia-se a tendência com publicação de um novo
tweet [4], [5].

Outro exemplo de análise de informações do Twiter é
apresentado em [6]. A análise das mensagens pode ajudar a
prever roubos, agressões e assédio, a equipe policial conseguiu
até identificar regiões onde delitos podem ser cometidos.

Neste trabalho foi desenvolvido uma metodologia baseada
em dicionário para identificar o sentimento expresso nos
comentários das pessoas sobre um determinado alvo (objeto,
pessoa, serviço, dentre outros). A quantidade de informações
atualmente é muito grande, especialmente nas redes sociais, e
a visualização gráfica resumida destas informações facilita em
muito a avaliação da polaridade sobre um alvo específico.

Numa época de eleições em que um termômetro política se
torna uma ferramenta decisiva, um estudo de caso foi realizado
sobre os dados do Twitter coletados na época das manifesta-
ções de rua de 2013, e os sentimentos foram categorizados
como positivos, negativos ou neutros em relação a presidente
Dilma. Por fim, os resultados foram comparados com uma
análise feita por humanos [7], [8].

Este trabalho possui a seguinte a estrutura: na Seção II é
realizada uma breve revisão sobre as etapas macro de uma
arquitetura de Mineração de Opinião e na Seção III apresenta-
se o modelo proposto detalhando os processos internos à cada
etapa. Um estudo de caso é apresentado e seus resultados dis-
cutidos na Seção IV. Finalmente, na Seção V são apresentadas
as considerações finais.

II. ETAPAS DA MINERAÇÃO DE OPINIÃO

Neste trabalho, adota-se o ciclo de vida em três etapas
básicas: Identificação, Classificação e Sumarização. O trabalho
de Becker e Tumitan [9] discute a motivação para a área e
suas principais aplicações; apresenta o problema de mineração
de opiniões e conceitos relacionados; descreve um conjunto
de técnicas para extrair opiniões e seu alvo, classificar seu
sentimento ou polarizá-las, e sumarizar as opiniões; e conclui
com desafios e perspectivas de pesquisa na área.

A etapa de identificação visa buscar os conteúdos sobre o
item de interesse na web. Utilizam-se técnicas de Processa-
mento de Linguagem Natural para o pré-processamento das
informações, possibilitando a estruturação dos dados para a
posterior análise [10].

A etapa de classificação busca definir a polaridade do
conteúdo recuperado. Geralmente, as polaridades mais comu-
mente usadas são as binárias, com as classes positiva e nega-
tiva. Porém, pode ser considerada também a categoria neutra,
quando um texto não apresenta uma tendência clara de opinião.
Há casos que necessitam de mais categorias intermediárias
ou representação como um intervalo numérico de intensidade
deste sentimento. De acordo com [9], atualmente, as seguintes
abordagens são as mais usadas: Abordagem Baseada em
Dicionário, Abordagem Baseada em Aprendizado de Máquina,
Abordagem Estatística e a Abordagem Semântica.

O aspecto principal da abordagem baseada em dicionário
consiste no uso do léxico (dicionário) de sentimentos, ou
seja, é a compilação de palavras de sentimento associadas
a sua respectiva polaridade. O método mais comum desta
abordagem é a coocorrência entre o alvo e o sentimento. A
ordem dos termos não é levado em consideração, nem as
suas relações léxico-sintáticas. Este método apresenta bons
resultados quando a granularidade da análise é baixa, e quando
a palavra detentora de sentimentos está próxima à entidade que
qualifica.

O Aprendizado de Máquina consiste em um conjunto de
técnicas que buscam descobrir automaticamente regras ge-
rais que permitam extrair novos conteúdos implicitamente
representados. As abordagens estatísticas assumem a premissa
de que palavras que traduzem sentimentos geralmente são
encontradas juntas no corpus dos textos, ou seja, se a palavra
ocorre com maior frequência junto às palavras positivas no
mesmo contexto, então é provável que ela seja positiva. A
abordagem semântica é similar à abordagem estatística, o que
a difere da abordagem anterior é que a polaridade é calculada
em termos de medidas das distâncias entre os termos.

A opinião de um único indivíduo não é suficiente para
a Mineração de Opiniões, é necessário que existam muitas
opiniões e logo, devem existir estratégias de sumarização das
opiniões. As classificações das diversas opiniões devem ser
sumarizadas, com o intuito de criar métricas que representem
o sentimento geral, que podem ser visualizadas ou servir
de entrada para outras aplicações, além de facilitar o seu
entendimento sobre as mesmas.

A sumarização dos resultados pode ser apresentada de forma
textual ou gráfica. A visualização gráfica facilita a análise



da informação, tornando a comunicação da informação de
maneira clara e efetiva.

III. ARQUITETURA PROPOSTA

Escoheu-se a abordagem baseada em dicionário pois, se-
gundo [9], o método apresenta bons resultados quando a
granularidade da análise é baixa e quando a palavra detentora
do sentimento está próxima à entidade, como no caso dos
tweets. A seguir são descritos todos os passos realizados para
realizar a classificação por cada uma das abordagens, conforme
pipeline da Figura 1.

A. Extração e Identificação dos Dados

Para realizar a análise dos tweets, o primeiro passo é a coleta
dos tweets (comentários) da rede social Twitter (twitter.com)
para a formação da base de dados. Esses tweets são extraídos
do Twitter mediante a adoção de uma palavra-chave a ser
buscada e o uso de uma API (Application Programming
Interface) do Twitter, gerando arquivo de extensão csv.

B. Pré-processamento dos Dados

Após a coleta dos dados é realizado o pré-processamento
dos textos. Nesta etapa foram removidos pontuação e carac-
teres numéricos, as letras foram passadas para caixa baixa,
e em seguida foram removidos os stopwords (palavras como
artigos e preposições que possuem pouco valor semântico).
Após esse passo, é realizada a busca pelas palavras em torno
da palavra-chave definida, que será a entidade analisada. Essa
busca utiliza uma técnica de janelas para fazer a contagem da
quantidade de palavras próximas à palavra definida. Pode-se
definir o tamanho da janela por N, onde N é o número de
palavras vizinhas (a direita e a esquerda) da palavra definida
(alvo).

Para cada palavra vizinha extraída no passo anterior,
executa-se o etiquetador Cogroo (cogroo.sourceforge.net), que
permite obter a classe gramatical (adjetivo, substantivo co-
mum, verbo, artigo, dentre outros) e a forma canônica de
cada palavra (isto é, sem as flexões verbais, diminutivos,
aumentativos e plural).

A forma como as palavras vizinhas são contabilizadas
vai depender da classificação utilizada. Neste trabalho, os
adjetivos foram utilizados para qualificar e caracterizar uma
entidade de interesse, rotulando-se os adjetivos de acordo
com a sua polaridade (positiva, negativa ou neutra), e ge-
rando o dicionário. Com isso, são selecionadas somente as
palavras vizinhas à entidade que são adjetivos e as suas
respectivas frequências na base de dados, gerando o arquivo
"frequencias"[11].

Para realizar a classificação a partir dos adjetivos, foram
identificados todos os adjetivos da base de dados usada nos
experimentos. Essas palavras, já na forma canônica, foram
manualmente classificadas em três categorias: positiva (1),
negativa (-1) e neutra (0), adotando-se o valor numérico entre
parênteses para cada uma delas. Assim foi criado um arquivo
semente com essa classificação, no arquivo "classificação".

C. Análise da Classificação
Duas formas de análise de sentimento foram desenvolvidas

neste trabalho: a de Classificação de Palavras e uma outra de
Classificação de Usuários. A primeira classificação visa reali-
zar uma análise em nível de entidade, levando em consideração
o alvo (uma palavra-chave). Já para a segunda classificação,
foi realizada uma análise para definir a polaridade de cada
usuário a partir dos tweets postados por cada um deles.

1) Classificação de Palavras: Para realizar a classificação
por palavras, intensidade do sentimento foi definido pela
frequência do adjetivo. A partir de um alvo determinado,
identifica-se os adjetivos relacionados a ele e se estes possuem
conotações positivas, negativas ou neutras, de acordo com o
arquivo semente gerado.

Para este método são encontrados todos os adjetivos que
aparecem dentro da janela de busca, e é contado o número de
vezes que cada adjetivo aparece na base de dados como palavra
vizinha à entidade selecionada. Sendo assim, a entidade é a
palavra-chave escolhida, os adjetivos são os aspectos associ-
ados a entidade, a polaridade é a classificação dos adjetivos
e a intensidade é o número de vezes que o adjetivo aparece
como palavra vizinha. Essa abordagem busca identificar quais
são as características mais associadas a um alvo e qual é a
polaridade delas.

2) Classificação de Usuários: Na classificação de usuários,
define-se como o detentor do sentimento o usuário que publi-
cou o tweet e a intensidade deste sentimento é o número de
tweets deste usuário em questão.

A classificação dos usuários é realizada da seguinte forma.
Para cada tweet de um usuário é realizada a soma das polari-
dades dos adjetivos que aparecem dentro da janela de busca:
para cada adjetivo positivo é somado um, adjetivo negativo
subtrai um e neutro contribui com zero. Caso a soma for um
valor positivo, o tweet é associado a um sentimento favorável,
para um valor negativo, ele é associado a um sentimento
desfavorável e um resultado zero o tweet é associado a um
sentimento neutro ou ausência de sentimento.

Para a classificação de cada tweet é considerado o número
de vezes que cada adjetivo aparece vizinho a entidade dentro
de cada tweet, ao invés de considerar a frequência total na
base de dados, como realizado no método de classificação de
palavras.

Para o caso de um usuário ter feito mais de um comentário
sobre o alvo, foi feita a soma das classificações de todos os
tweets do mesmo usuário, usando o mesmo critério da soma
utilizada na classificação de cada tweets, ou seja, tweets posi-
tivos somam um, negativos subtraem um e neutros contribuem
com nada na soma.

D. Visualização dos Grafos
A análise e visualização de grafos têm sido aplicadas para os

estudos com grandes volumes de texto. Para tanto, o presente
trabalho adotou o Gephi (gephi.org) para a realização da
visualização gráfica. Gephi é uma plataforma interativa de
visualização e exploração de muitos tipos de redes e sistemas
complexos, além de grafos dinâmicos e hierárquicos.



No caso da classificação de palavras, cada nó do grafo
é um adjetivo, e ele é identificado pelo seu rótulo (nome
do adjetivo) e a sua classificação (polaridade), gerando o
"arquivo de nodos". Já as arestas conectam todos os adjetivos
a entidade, gerando o "arquivo de arestas".

No presente trabalho foram adotados a coloração azul,
branco e neutro para adjetivos com polaridade positiva, neutra
e negativa, respectivamente. Quanto maior a frequência do
adjetivo na base dados, maior o tamanho do nó e a espessura
da aresta.

Para a classificação de usuários, cada nó do grafo é um usuá-
rio, e ele é identificado pelo nome do usuário e a classificação
do mesmo, gerando o "arquivo de nodos". As arestas conectam
cada nó a entidade alvo, gerando o "arquivo de arestas".

Quanto maior o módulo da soma das classificações dos
tweets de cada usuário, maior o tamanho do nó e a espessura
da aresta. É utilizado o mesmo código de cor da classificação
de palavras para ilustrar a classificação dos usuários.

IV. ESTUDO DE CASO, RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um estudo de caso foi realizado a partir da aplicação
das ferramentas computacionais desenvolvidas, tanto da Clas-
sificação de Palavras quanto da Classificação de Usuários.
Buscou-se, identificar os sentimentos dos usuários da rede
social em relação à presidente Dilma Rousseff, na época das
manifestações de rua ocorridas na metade do ano de 2013.

A. Base de Dados
A base de dados usada neste trabalho foi gentilmente forne-

cida pelo Laboratório de estudos sobre Imagem e Cibercultura
- Labic (www.labic.net), que a coletou do Twitter com a
palavra-chave Dilma e foi rastreada do dia 12 de Julho de
2013 ao dia 09 de Agosto de 2013, período este em que
ocorreu uma série de protestos no Brasil. Essa base de dados
possui um total de 47.499 tweets postadas por 23.611 usuários
diferentes. Os tweets coletados são compostos por vários
campos informação, como geolocalização, data, idioma, dentre
outros. Neste trabalho foram usados somente os campos dos
usuários que postaram os tweets e o texto em si.

B. Experimento da Classificação de Palavras
Para o experimento da Classificação de Palavras, buscou-

se identificar os adjetivos associados ao alvo pelos usuários.
A palavra alvo (entidade) escolhida foi Dilma, pois era de
interesse identificar o sentimento dos usuários a respeito da
presidente. Para a extração dos adjetivos próximos do alvo
aplicou-se uma janela de busca de tamanho 10 (N = 10).

As palavras extraídas e identificadas como adjetivos foram
salvas em um arquivo com a sua respectiva frequência. Depois
disso, foi definida a polaridade de cada um dos adjetivos
usando como referência a lista de adjetivos sementes já
classificados. Ao todo, 500 adjetivos foram extraídos com as
suas respectivas classificações.

Foram gerados, a partir das informações obtidas, os parâme-
tros para a definição dos nós e das arestas. Após uma série de
tentativas e inspecionadas diferentes formas de visualização,

Figura 2. Resultado da Classificação de Palavras. Palavras positivas estão em
azul, negativas em vermelho e neutras em branco. Quanto maior a quantidade
de vezes que a palavra apareceu próxima ao alvo, maior o tamanho do nó.

Figura 3. Resultado da Classificação de Palavras sem a polaridade neutra.

chegou a conclusão que aplicando um layout pizza, com o alvo
como o nó central, oferecia uma melhor visualização. A Figura
2 ilustra a visualização obtida no Gephi (https://gephi.org) para
a classificação das palavras. Já a Figura 3 ilustra a mesma
informação da figura anterior, mas sem a polaridade neutra.

Uma análise foi realizada com as seis palavras mais fre-
quentes, sendo duas da classe positiva, uma da classe negativa
e três da classe neutra. Na classe das palavras positivas foram
identificadas as palavras: bom e melhor; na classe das palavras
negativas foi identificada: baixo; e na classe neutra: evangélico,
indissociável e nacional, conforme mostradas na Figura 2. A
Tabela I mostra cada uma das palavras com a sua respectiva
frequência e classificação.

A análise foi realizada individualmente, porém, é importante
realçar que a identificação do sentimento geral não é uma
tarefa trivial, e essa tarefa é ainda mais complicada quando



Tabela I
AS SEIS PALAVRAS MAIS FREQUENTES DA CLASSIFICAÇÃO DE PALAVRAS.

Palavras Frequência Classificação
bom 207 positiva
melhor 178 positiva
evangélico 165 neutra
indissociável 140 neutra
baixo 119 negativa
nacional 114 neutra

ela é realizada manualmente sobre uma grande quantidade
de dados. Então, para tornar a análise mais viável do ponto
de vista de validação humana, foi realizada uma seleção
aleatória de um conjunto de aproximadamente 30 tweets com a
ocorrência de cada uma das palavras, sendo 10 da parte inicial
da base de dados, 10 do meio e outros 10 do final da base. O
resultado da análise é mostrado a seguir.

• bom: apesar da palavra ter a polaridade positiva, como o
sentido que a própria expressa, apresentou uma conotação
contrária em uma boa parte dos tweets, mostrando que ela
não necessariamente indicava que as pessoas estavam se
expressando a favor da presidente;

• melhor: poucos foram os tweets analisados em que a
palavra melhor foi usada para elogiar o governo Dilma.
Grande parte deles se mostrou com um tom de ironia,
uns com usuários sugerindo a presidente Dilma tornar o
Brasil num país melhor;

• evangélico: esta palavra aparece com grande frequência
próxima a Dilma por se tratar da fase em que o projeto
de atendimento às vítimas de estupro foi aprovado, então,
os parlamentares da bancada religiosa do Congresso insa-
tisfeitos com a decisão, tentaram pressionar a presidente
Dilma para o veto deste projeto de lei. Sendo assim, esta
palavra, apesar da sua classificação neutra, foi trazida em
um contexto negativo diante do assunto tratado;

• indissociável: a palavra é expressa no sentido da presi-
dente Dilma não ser dissociável com o ex-presidente Lula.
Isso ocorreu ainda no contexto nas manifestações, o qual
a presidente concluiu uma entrevista dizendo: “Ninguém,
ninguém, quando conquista direitos, quer voltar para trás.
Democracia gera desejo de mais democracia. Inclusão
social exige mais inclusão” [12];

• baixo: essa palavra possui a sua polaridade muito bem
definida, e aparece na maioria dos tweets avaliados em
contextos como a baixa popularidade da Dilma, greves
gerais e os frequentes protestos em função disso;

• nacional: na maioria dos tweets ela aparece com a sua
neutralidade. Porém em alguns casos ela foi expressa
como um nível de sentimento da população, mais espe-
cificamente negativo: “decepção nacional”.

C. Experimento da Classificação de Usuários
No experimento de Classificação de Usuários buscou-se

identificar os sentimentos dos usuários com relação a presi-
dente Dilma, de forma a identificar aqueles que se sentem
satisfeitos, os que se opõem e aqueles que não apresentaram
uma posição definida com relação ao governo.

Figura 4. Resultado da Classificação de Usuários. Usuários que são
favoráveis a Dilma estão em azul, as que se opõem estão em vermelho e
usuários sem uma posição definida estão em branco. Usuários que postaram
mais tweets possuem um tamanho de nó maior.

Figura 5. Resultado da Classificação de Usuários sem polaridade neutra.

A palavra alvo (entidade) escolhida foi novamente Dilma, e
para a extração dos adjetivos próximos do alvo definiu-se uma
janela de busca de tamanho 10 (N = 10), igual ao realizado
para a classificação de palavras.

Os adjetivos foram classificadas de acordo com a lista de
adjetivos sementes. Os tweets de cada usuário foram classifica-
dos individualmente. Para tweets classificados positivos foram
associadas as polaridades de valor um, negativos o valor menos
um e neutros o valor zero. Para classificar o usuário é realizada
a soma dos valores das polaridades dos tweets.

Dessa forma, temos: o alvo (Dilma), os aspectos de cada
sentimento (adjetivos), a polaridade do sentimento, o detentor
deste sentimento (usuário) e a intensidade do sentimento
(número de tweets postados por cada usuário). Ao todo, foram



classificados os tweets de 23.611 usuários.
Os parâmetros para a definição dos nós e das arestas do

grafo foram gerados a partir das informações extraídas. Para a
visualização do grafo foi utilizado o layout pizza, com o alvo
como o nó central, conforme a visualização da classificação
de palavras. A Figura 4 ilustra a visualização obtida no
Gephi para a classificação dos usuários. A Figura 5 ilustra a
visualização obtida no Gephi para a classificação dos usuários
sem a polaridade neutra.

A análise dos resultados da Classificação de Usuários foi
feita através de um comparativo com os dados mostrados
no artigo “Dilma nas redes sociais: o fim da bipolaridade
política e o desejo de radicalizar mudanças” de Malini [8],
[7]. Identificamos que Malini realizou a análise em um corpus
de 170 mil tweets, o qual 48 mil deles estão fortemente
conectados e os classificou em três grandes grupos: o grupo de
oposição a Dilma, o grupo denominado por ele de “Dilmista”
e o grupo “das ruas”.

Duas diferenças consideráveis do trabalho de Malini com o
trabalho presente é que todo o esforço do trabalho de Malini
foi feito de forma manual e a base de dados foi diferente. A
coletada foi num período semelhante e possui alguns dos usuá-
rios que foram objetos de análise. Com isso, tentou-se igualar
os grupos definidos em [8], sendo os tweets classificados como
positivos (Dilmista), negativos (Anti-Dilma) e neutros (o das
ruas).

Dos usuários que foram mencionados em [8] e que estavam
presentes na base de dados usada nos experimentos, foi
encontrado uma média de aproximadamente cinquenta por
cento de concordância entre os grupos informados por Malini
e os indicados pelo modelo proposto neste trabalho. Embora
o resultado não tenha sido tão elevado, vale ressaltar que
as bases de dados eram distintas. Além disso, o presente
trabalho buscou trabalhar no contexto mais simples da Análise
de Sentimentos, pois é sabido que a ironia é extremamente
difícil de ser detectada e este é um elemento que existe,
principalmente em contextos da política. Outro agravante são
as sentenças negativas, que podem modificar completamente
o sentimento transmitido por uma frase, mas que, no entanto,
não foi tratado nos experimentos realizados neste trabalho
devido a sua complexidade.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo principal do presente trabalho foi o desenvolvi-
mento de uma arquitetura pipeline baseada na abordagem por
dicionários, de uma forma simples e implementando código
necessário para que as informações pudessem ser trocadas
entre as ferramentas de código aberto, Cogroo e Gephi. Foi
realizada a análise de tweets da rede social Twitter através
dos adjetivos próximos a um alvo específico, e a geração da
visualização gráfica dos resultados obtidos.

Para realizar a Análise de Sentimentos de conjunto de
tweets, dois métodos foram implementados: o método da
Classificação de Palavras e o método da Classificação de
Usuários. No primeiro método, buscou-se analisar e identificar
o sentimento associado a um determinado alvo através das

palavras próximas a ele, já no segundo método, levou-se em
consideração o sentimento das pessoas sobre uma determinada
entidade a partir dos seus comentários.

O sistema implementado foi aplicado em um estudo de caso
sobre uma base de dados coletada do Twitter na época das
manifestações de rua do ano de 2013, cuja a entidade a ser
analisada foi a presidente Dilma Rousseff. O resultado mostrou
ser satisfatório, destacando a importância da Mineração de
Opinião, mesmo sendo uma implementação simplificada.

Foi notável que o resultado gráfico é essencial para que
num relance, seja possível avaliar quais são as palavras mais
encontradas ou o usuário que mais publicou tweets e qual é a
polaridade deste usuário.

Diante dos estudos e experimentos realizados neste trabalho
foi observado que apesar de ser um campo importante e
cada vez mais estudado, ele ainda possui muitos desafios a
serem superados. E que o uso de técnicas tradicionais não são
capazes de resolver os desafios em aberto, tais como a análise
de sentenças negativas e presença de frases irônicas.

Trabalhos futuros incluem utilizar técnicas de aprendizado
de máquina e outras classes gramaticais na esperança de
realçar os resultados. No futuro, pretende-se usar métricas
estatísticas para avaliação de precisão e revocação, bem como
avaliar outras ferramentas de lematização e visualização.
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Resumo—Sistemas de reconhecimento facial têm recebido
muita atenção nos últimos anos, tanto no campo cientı́fico quanto
industrial. Esse crescente interesse é motivado pela vasta gama
de aplicações destes sistemas, como em vigilância de ambientes,
identificação criminal, combate ao terrorismo e investigações
forenses. A precisão exigida dos métodos de reconhecimento
de faces, inerente a estes domı́nios de aplicação, têm levantado
a necessidade de desenvolvimento de técnicas para lidar com
fatores como variações de iluminação, pose, expressão e oclusão,
que reduzem drasticamente a eficácia de tais sistemas. Nesse
sentido, esse artigo propõe um novo método de normalização de
iluminação, baseado na semelhança de regiões simétricas da face
humana. Foram conduzidos testes sobre o banco de faces LATIM,
utilizando-se os métodos de reconhecimento facial Eigenfaces,
Fisherfaces e Local Binary Pattern Histograms combinados com
diversas métricas de similaridade. Com a utilização do método
proposto, foi obtido um ganho de até 30% na combinação do
método Fisherfaces e a métrica Penrose Size.

Abstract—Face recognition systems has received much atten-
tion in the last few years, in academia as well as in industry. This
growing interest is motivated by the wide range of applications
of these systems, like in environment surveillance, criminal
identification, counter terrorism and forensics investigations. The
precision required of face recognition methods, inherent of these
application domains, has raised the need of developing techniques
to cope with factors like variations in illumination, pose, expres-
sion and occlusion, which drastically reduces the effectiveness of
the systems. This paper proposes an illumination normalization
method, based on human face symmetry. Tests were conducted
on the LATIM face database, using Eigenfaces, Fisherfaces
and Local Binary Pattern Histograms face recognition methods
combined with various image similarity metrics. The proposed
method was able to achieve an increase of up to 30% in the
recognition rate when applied to Fisherfaces and Penrose Size
metric.

Keywords-visão computacional, reconhecimento de faces,
variação de iluminação, normalização de iluminação, biometria.

I. INTRODUÇÃO

O reconhecimento de faces é uma das habilidades mais
marcantes do sistema visual humano. Ela é desenvolvida desde
a infância e, somada a outras habilidades como identificação
de expressões faciais, desempenha um papel importante na
nossa vida social [1]. Reconhecer faces é uma tarefa trivial
para um ser humano, mesmo sob condições adversas como
variações de iluminação, pose, expressão, uso de acessórios ou
o processo natural de envelhecimento. Entretanto, ainda é algo

desafiador para os pesquisadores das áreas de reconhecimento
de padrões e visão computacional desenvolver um sistema que
consiga executar a mesma tarefa de forma confiável sob as
mesmas condições [2].

Atualmente, o reconhecimento facial tem recebido muita
atenção tanto no campo cientı́fico quanto industrial. Grande
parte deste crescente interesse deve-se à aplicação do reconhe-
cimento de faces em sistemas de identificação. As pesquisas
na área são motivadas pela necessidade de se construirem
sistemas confiáveis, eficientes e abrangentes, que possam
ser utilizados em diversas áreas como identificação criminal,
combate ao terrorismo, segurança da informação, controle de
acesso, vigilância de ambientes e investigações forenses. A
discrição e a capacidade de adquirir amostras de imagens à
distância, tornam esses sistemas desejáveis [3] [4]. Entretanto,
é importante destacar que, nas áreas de aplicação de sistemas
de reconhecimento facial, erros podem ter consequências ca-
tastróficas, podendo custar vidas.

Apesar de muito progresso na área ter sido alcançado nos
últimos anos, o reconhecimento automático de faces continua
sendo um desafio, especialmente em ocasiões onde não se
pode esperar a cooperação dos usuários e em ambientes não
controlados. Variações de iluminação, pose, expressão, oclusão
por óculos escuros, baixa resolução e qualidade das imagens
podem afetar drasticamente o desempenho dos algoritmos
de reconhecimento facial [3]. Entre estes problemas, pode-se
destacar a variação de iluminação. Adini et al. observaram
que as variações em diferentes imagens da mesma pessoa
decorrentes da mudança de iluminação são maiores que as
variações observadas em imagens de pessoas distintas [5].

Este artigo propõe um novo método de normalização de
iluminação baseado em regiões simétricas da face. O método
estima a iluminação da região circular ao redor do ponto (x,y)
através da média da região. Da mesma forma, é estimada a
iluminação da região oposta em relação ao eixo de simetria
da face. De posse destas estimativas, a intensidade do pixel
central de cada região é alterada, somando a metade da
diferença entre as estimativas ao pixel de menor intensidade
e subtraindo-a do pixel de maior intensidade. Esta técnica foi
utilizada para processar imagens do banco de faces LATIM,
alcançando melhorias significativas nas taxas de reconheci-
mento dos algoritmos Eigenfaces (PCA), Fisherfaces (LDA)



e Local Binary Pattern Histograms (LBP). Uma vez que o
método é baseado na simetria facial, ele torna-se adequeado
para tratar imagens de faces frontais com variação lateral de
iluminação. Nos experimentos, pode-se observar um aumento
de até 30% nas taxas de reconhecimento.

A. Trabalhos Relacionados

Antes de Adini et al. [5], não havia nenhum estudo quali-
tativo ou quantitativo que abordasse os efeitos das condições
de aquisição de imagens, como iluminação e pose, sobre a
variação entre imagens de um mesmo objeto. Portanto, não
havia uma compreensão real do problema que os sistemas de
reconhecimento facial deveriam resolver. Após conduzirem um
estudo empı́rico utilizando diversas representações de imagens,
os autores concluı́ram que nenhuma delas foi suficiente para
superar as variações causadas pela iluminação, levantando a
necessidade de processamento adicional. Dessa forma, lidar
com tais variações torna-se um problema básico para o reco-
nhecimento facial.

As abordagens de normalização de iluminação são clas-
sificadas geralmente em três categorias: pré-processamento,
extração de caracterı́sticas invariantes e modelagem facial [6].

A primeira abordagem utiliza técnicas de processamento
de imagens para normalizar a iluminação. Um dos trabalhos
pertencentes a essa abordagem é de Chen et al. [6], que utiliza
a Transformada Discreta do Cosseno para transformar a ima-
gem para o domı́nio da frequência, seguida pela aplicação de
um filtro de passa-alta para reduzir a variação de iluminação.
Em [7] é proposto um método baseado em regiões para lidar
com variação lateral de iluminação. O método primeiramente
segmenta a imagem em regiões de acordo com a iluminação
local e, em seguida, aplica a Equalização de Histograma
Adaptativa para melhorar o contraste e o procedimento EdgeE
para realçar bordas.

O objetivo da segunda abordagem é extrair caracterı́sticas
faciais invariantes às mudanças de iluminação, como pro-
posto por Shashua e Riklin-Raviv em [8]. Considerando a
face humana como uma classe ideal de objetos, isso é, que
possuem a mesma forma mas diferem na função albedo,
uma representação invariante à iluminação pode ser calculada
através da razão entre uma imagem facial e outras três ima-
gens sob condições de iluminação linearmente independentes
(chamadas de conjunto de inicialização). Tal representação é
chamada Quotient Image. Baseados no trabalho de Shashua
e Riklin-Raviv, Wang et al. [9] propuseram a Self-Quotient
Image (SQI), que é gerada utilizando-se versões suavizadas
da própria imagem como conjunto de inicialização. Assim,
apenas uma imagem é necessária para gerar a SQI. Mais
recentemente Lee et al. [10] propuseram a Equalização de
Histograma Local Orientada, que acrescenta informações de
orientação de bordas na representação da imagem.

A terceira abordagem utiliza informações sobre a geo-
metria 3D da face humana para construir modelos usados
na renderização de imagens com diferentes condições de
iluminação. Um trabalho importante nesta categoria é o de
Basri e Jacobs [11], que mostrou que um conjunto de imagens

com diferentes condições de iluminação de um objeto Lamber-
tiano convexo pode ser aproximado através de um subespaço
linear 9D.

Para lidar com a iluminação direcionada lateralmente, o
método proposto neste artigo baseia-se na semelhança de
regiões simétricas da face. A intensidade de pares de pixels
simétricos é normalizada através do cálculo da diferença de
iluminação entre as regiões circulares centradas em cada um
deles. Para se obter essa estimativa, foi utilizado a média
aritmética da intensidade dos pixels contidos na região. O
resultado do processo é uma imagem ligeiramente mais suave
que a original e com menos variações de iluminação, como
pode ser visto na Figura 1.

Figura 1. Imagens com diferença de iluminação lateral (primeira linha) e
seus respectivos resultados após aplicação da técnica proposta (segunda linha).

II. FUNDAMENTOS TÉCNICOS

Nesta seção serão descritos os conceitos fundamentais ao
entendimento da técnica proposta neste artigo. Uma descrição
completa destes conceitos pode ser encontrada em [9], [11]
e [12].

A. Modelo Reflectância-Luminância

O modelo reflectância-luminância estabelece que a quanti-
dade de luz que atinge o olho de um observador depende do
produto da reflectância pela iluminação. Assim, a intensidade
de cada pixel nas coordenadas x e y de uma imagem é um
produto desses dois fatores [9]:

I(x, y) = R(x, y) ⇤ L(x, y) (1)

onde I é a imagem, R é a reflectância e L é a iluminação do
pixel nas coordenadas x e y.

Como foi demonstrado pela Análise de Harmônicas
Esféricas [11], L representa o componente de baixa frequência
da imagem I. Tal caracterı́stica permite que L seja estimado a
partir de um filtro passa-baixa. Dessa forma, pode-se entender
que, ao se calcular a média dos vizinhos de um pixel, está
sendo feita uma estimativa da iluminação naquela região.



B. Superfı́cie Lambertiana

A face humana é considerada uma superfı́cie Lamberti-
ana [12] podendo, portanto, ser descrita como o produto do
albedo e o cosseno do ângulo entre a fonte de luz pontual e o
vetor normal da superfı́cie. O albedo representa a textura da
superfı́cie, sendo um componente associado à reflectância. A
normal de uma superfı́cie está associada à sua forma e fica
claro que o ângulo entre a normal e a direção da fonte de
luz é um componente associado à luminância (iluminação). A
definição anterior pode ser resumida na seguinte função:

I(x, y) = ⇢(x, y) ⇤ n(x, y)T · s (2)

onde ⇢(x,y) é o albedo associado ao ponto (x,y) na imagem,
n(x,y) é a direção do vetor normal no mesmo ponto e s é a
direção da fonte de luz pontual, cuja magnitude é a intensidade
da fonte de luz [8].

Na Computação Gráfica, a face humana é representada
através da junção de pequenos polı́gonos planos. A área de
cada um destes polı́gonos é pequena o suficiente para que
ele seja considerado um fragmento plano, tornando a normal
em cada ponto (x,y) dentro dele uma constante. Além disso,
pode-se considerar que a fonte de luz utilizada é direcional,
o que é uma situação comum no contexto do problema de
normalizar diferenças de iluminação. Dessa forma, a direção
s da fonte de luz torna-se aproximadamente constante dentro
de cada polı́gono. A partir destas suposições, fica claro que
a Equação (2) torna-se a multiplicação do albedo por um
fator escalar, que é aproximadamente constante dentro de
uma região suficientemente pequena [12]. Isto significa que
os pixels dentro de uma pequena região variam de intensidade
devido à reflectância em cada ponto (x,y), pois a iluminação
que incide sobre eles é aproximadamente igual.

III. MÉTODO PROPOSTO

O método proposto neste artigo é baseado na suposição que
a face humana possui determinado grau de semelhança entre
seus componentes simétricos em relação ao eixo vertical que
separa a face ao meio (eixo de simetria), ou seja, a textura
da pele humana e a forma do rosto tendem a ser parecidas
em regiões simétricas. É evidente que tal suposição exclui a
ocorrência de manchas, cicatrizes e doenças de pele.

Como a imagem de uma face humana é considerada uma
superfı́cie Lambertiana, onde a iluminação de uma região
suficientemente pequena é aproximadamente constante, e par-
tindo da suposição que há semelhança de textura entre regiões
simétricas, as intensidades de pixels simétricos submetidos às
mesmas condições de iluminação devem ser muito próximas
ou iguais. Então, podemos concluir que uma diferença de
intensidade nos pixels dessas regiões é causada por uma
diferença de iluminação. Tal conclusão pode ser verificada na
Figura 2, onde pode-se observar que as regiões simétricas apre-
sentam padrões semelhantes de distribuição de pixels, sendo
separados por uma distância �, que representa a diferença de
iluminação entre as regiões.

Figura 2. Regiões simétricas apresentam padrões semelhantes de distribuição
de pixels, cuja separação pode ser atribuı́da à diferença de iluminação. Essa
distância é reduzida após aplicação do método proposto (segunda linha) em
imagens com variação lateral de iluminação (primeira linha).

A constatação que a iluminação reside nos componentes de
baixa frequência da imagem (ver Seção II) aponta que uma
boa forma de estimar a iluminação de uma região é através
da média aritmética, que é a base de um filtro de passa-baixa.
Neste sentido, o primeiro passo do método proposto consiste
em, para cada pixel (x,y) da imagem I, primeiramente calcular
a média da intensidade de todos os vizinhos do pixel, incluindo
ele mesmo, contidos em uma região circular de raio r. Em
seguida, calcula-se o valor da diferença de iluminação � para
cada par de pixels simétricos, da seguinte forma:

� = |µ1 � µ2| (3)

onde µ1 representa a média calculada para a região centrada
no primeiro pixel e µ2 a média da região centrada no pixel
simétrico.

É difı́cil saber se a diferença de iluminação entre as duas
regiões é causada pelo excesso ou pela falta de incidência
de luz em uma das regiões, pois o ser humano possui uma
grande variedade de tons de pele, o que dificulta a definição de
um limiar, principalmente tratando-se de imagens em escala
de cinza. Se a modificação dos pixels centrais das regiões
fosse feita simplesmente somando � ao pixel mais escuro ou
subtraindo � do mais claro, as imagens corrigidas teriam a
tendência de ser mais claras ou mais escuras. Dessa forma, o
terceiro e último passo soma �/2 do pixel mais escuro do par e
subtrai o mesmo valor do mais claro, igualando-os. Este passo
torna a iluminação normalizada, sem tendência para excesso
nem para falta dela. O efeito da aplicação do método pode ser
visto na Figura 2, onde a distância � que separava os padrões
de distribuição de pixels foi reduzida.



Uma vez que as regiões amostradas são simétricas em
relação ao eixo vertical que divide a face ao meio, a diferença
de iluminação � deve ser maior que zero apenas quando a
face foi submetida a uma condição de iluminação lateralmente
desigual no momento da aquisição da imagem. Desse modo, o
método proposto é adequado para normalizar imagens faciais
frontais, com o eixo de simetria alinhado verticalmente e
com diferença de iluminação lateral, mas espera-se que haja
prejuı́zo em sua eficácia em situações onde há variações
de pose, o eixo de simetria da face está rotacionado ou a
iluminação não é direcionada lateralmente.

A partir da descrição do método proposto, percebe-se que se
a restrição de simetria facial for quebrada, seja por variações
de pose ou rotação do eixo de simetria, informações indeseja-
das serão acrescentadas aos pixels. Além disso, é necessário
conhecer a localização e os limites da face contida na imagem
para que os pixels simétricos possam ser localizados com
precisão. Então, surge a necessidade de uma etapa de pré-
processamento, que utilize um algoritmo de detecção facial
preciso e aplique operações de rotação, recorte e escala
nas imagens. Com essa finalidade, foi utilizada a biblioteca
Stasm [13], que utiliza Active Shape Models para a detecção
facial. O método é extremamente preciso para imagens frontais
e, além de detectar a face, retorna um vetor de pontos fiduciais.
Tais caracterı́sticas o tornam adequado às necessidades apre-
sentadas, pois saber a localização dos pontos fiduciais permite
um recorte preciso da face encontrada e a rotação do eixo dos
olhos, o que consequentemente alinha o eixo de simetria, que
é ortogonal a ele.

IV. IMPLEMENTAÇÃO

De forma a facilitar a codificação, o método proposto neste
artigo e os algoritmos de reconhecimento facial foram imple-
mentados com o auxı́lio da biblioteca de visão computacional
OpenCV [14]. O OpenCV possui diversos métodos úteis im-
plementados, o que reduz o tempo gasto no desenvolvimento.
A linguagem escolhida para a implementação foi C++, pois
possui bom desempenho e documentação rica. O ambiente de
desenvolvimento utilizado foi o Visual Studio 2012 Ultimate.

V. EXPERIMENTOS

Para a validação do método proposto, foram elaborados
cinco testes. Todos os testes foram executados sobre o banco
de faces LATIM [15], que é constituı́do de 1120 imagens de
40 pessoas, sendo 560 de faces de homens e 560 de mulheres,
adquiridas entre Abril de 2010 e Junho do mesmo ano. O
LATIM pode ser adquirido através de requisição e é uma base
adequada para testar diversas aplicações relacionadas ao reco-
nhecimento facial, uma vez que a base é formada de imagens
com variações de expressão, iluminação, ângulo, e oclusão.
Como o foco deste trabalho é a variação lateral de iluminação,
foi utilizado apenas um subconjunto das imagens do LATIM
que contempla a variação de iluminação para a formação dos
conjuntos de teste e treino dos algoritmos de reconhecimento
facial. Para todos os testes foi utilizado o mesmo conjunto de
treino, composto de 240 imagens frontais, sendo 6 por sujeito,

com variações de expressão e sem variações de iluminação. A
seguir são descritos os testes elaborados:

• Teste T1: conjunto de teste composto de 40 imagens,
sendo 1 por sujeito, com varição de iluminação lateral,
sem utilização do método proposto

• Teste T2: conjunto de teste composto de 40 imagens,
sendo 1 por sujeito, com varição de iluminação lateral,
utilizando o método proposto com região de raio 2

• Teste T3: conjunto de teste composto de 40 imagens,
sendo 1 por sujeito, com varição de iluminação lateral,
utilizando o método proposto com região de raio 3

• Teste T4: conjunto de teste composto de 40 imagens,
sendo 1 por sujeito, com varição de iluminação lateral,
utilizando o método proposto com região de raio 5

• Teste T5: conjunto de teste composto de 40 imagens,
sendo 1 por sujeito, com varição de iluminação lateral,
utilizando o método proposto com região de raio 7

Uma vez que o conjunto de treino utilizado não contém
variação de iluminação e os testes incluem tal caracterı́stica,
os experimentos realizados abordam o problema inicial do
reconhecimento facial definido inicialmente em [5], que é
reconhecer uma nova face apesar de variações causadas pelas
condições de aquisição da imagem, como iluminação, pose e
expressão.

Três métodos amplamente utilizados na literatura foram
empregados para o reconhecimento facial: Eigenfaces [16],
baseado em Principal Component Analysis (PCA), o Fisher-
faces [17], baseado em Linear Discriminant Analysis (LDA)
e o Local Binary Pattern Histogram [18] (LBP). Os métodos
foram executados utilizando uma combinação de 25 métricas
de distância para medir a similaridade entre imagens. Entre
as principais estão a distância Euclideana (EU), Camberra
(CA), Mahalanobis (MA), Lorentzian (LO), Meehl (ME),
Penrose Size (PS), Penrose Shape (PH), Cosseno (CO) e
Chebyshev (CH). Pode-se encontrar uma descrição aprofun-
dada das métricas em [19].

VI. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a avaliação dos testes propostos, foram calculadas as
taxas de reconhecimento obtidas utilizando cada combinação
de método de reconhecimento facial e métrica. A Tabela I
mostra os resultados encontrados, juntamente com a média
para cada teste. Uma comparação entre a média dos resultados
obtidos nos experimentos que utilizam o método proposto
(testes T2 a T5) e o experimento que não utiliza (T1) é
apresentada na Tabela II.

Analisando a Tabela I, pode-se notar que o método de reco-
nhecimento facial mais beneficiado com a utilização da técnica
de normalização de iluminação proposta é o Fisherfaces, que
obteve melhorias significativas em todos os testes utilizando
pré-processamento. Combinado com a métrica de distância
Penrose Size, a taxa de reconhecimento facial do Fisherfaces
mais que triplicou, saindo de 12.5% para até 42.5% nos testes
T2 e T5. O desempenho médio do método segue a mesma
tendência, alcançando até 35.6% no teste T5, o que representa
mais que o dobro da taxa de 17.2% em T1.



Tabela I
TAXAS DE RECONHECIMENTO PARA CADA CONJUNTO DE TESTE.

Teste Met. CA EU MA LO ME PS PH CO CH µ

T1
PCA 10.0 17.5 17.5 2.5 17.5 27.5 17.5 17.5 27.5 17.2
LDA 15.0 27.5 12.5 7.5 12.5 12.5 27.5 27.5 12.5 17.2
LBP 22.5 12.5 17.5 32.5 27.5 30.0 12.5 22.5 30.0 23.1

T2
PCA 15.0 25.0 25.0 5.0 20.0 22.5 22.5 27.5 22.5 20.6
LDA 37.5 42.5 22.5 20.0 17.5 42.5 42.5 47.5 42.5 35.0
LBP 27.5 15.0 15.0 27.5 35.0 27.5 15.0 35.0 27.5 25.0

T3
PCA 12.5 22.5 27.5 5.0 20.0 22.5 22.5 27.5 22.5 20.3
LDA 37.5 42.5 22.5 20.0 15.0 40.0 40.0 47.5 40.0 33.9
LBP 27.5 15.0 15.0 27.5 32.5 27.5 15.0 32.5 27.5 24.4

T4
PCA 17.5 22.5 27.5 12.5 20.0 22.5 22.5 27.5 22.5 21.7
LDA 40.0 45.0 25.0 15.0 15.0 40.0 42.5 47.5 40.0 34.4
LBP 22.5 17.5 12.5 30.0 32.5 30.0 17.5 32.5 30.0 25.0

T5
PCA 17.5 22.5 27.5 7.5 20.0 22.5 22.5 27.5 22.5 21.1
LDA 40.0 45.0 25.0 22.5 15.0 42.5 42.5 45.0 42.5 35.6
LBP 20.0 15.0 17.5 30.0 35.0 30.0 15.0 35.0 30.0 25.3

Entretanto, o método LBP apresentou quedas de desempe-
nho de até 5% após a aplicação do método proposto em testes
com a utilização das seguintes métricas de distância: Cam-
berra, Mahalanobis, Lorentzian, Penrose Size e Chebyshev.
Apesar dessa queda de desempenho, pode-se observar que, na
média, a utilização da normalização de iluminação tende a
melhorar ligeiramente as taxas de reconhecimento do método.
O maior ganho alcançado com o LBP foi de 12.5%, em
combinação com a métrica de Cosseno.

O Eigenfaces também apresentou algumas quedas de de-
sempenho quando combinado com as métricas Penrose Size
e Chebyshev. Porém, assim como o LBP, a taxa média de
reconhecimento facial do método tende a aumentar com a
utilização da normalização de iluminação. O ganho mais signi-
ficativo utilizando o Eigenfaces foi de 10%, sendo utilizado em
conjunto com as métricas Mahalanobis, Lorentzian e Cosseno.

Ao observar a última coluna da Tabela I, pode-se constatar
um ganho em todos os testes que utilizam pré-processamento
para normalizar iluminação. Essa diferença fica ainda mais
clara ao se analisar a Tabela II. Esses resultados indicam que,
de maneira geral, o método proposto neste artigo contribui
para a melhoria da precisão dos métodos de reconhecimento
facial testados.

Não foi percebida uma tendência de melhoria ou queda
no desempenho dos algoritmos de reconhecimento facial em
relação à variação do raio das regiões circulares. Entre os testes
que utilizam o método proposto neste artigo, o que obteve as
piores taxas médias foi o T3. O Eigenfaces alcançou melhor
desempenho médio no teste T4, enquanto os outros métodos
foram geralmente melhores em T5.

Tabela II
MÉDIA DOS RESULTADOS ENCONTRADOS NOS EXPERIMENTOS.

Teste Met. CA EU MA LO ME PS PH CO CH µ

T1
PCA 10.0 17.5 17.5 2.5 17.5 27.5 17.5 17.5 27.5 17.2
LDA 15.0 27.5 12.5 7.5 12.5 12.5 27.5 27.5 12.5 17.2
LBP 22.5 12.5 17.5 32.5 27.5 30.0 12.5 22.5 30.0 23.1

T2-T5
PCA 15.6 23.1 26.9 7.5 20.0 22.5 22.5 27.5 22.5 20.9
LDA 38.8 43.8 23.8 19.4 15.6 41.3 41.9 46.9 41.3 34.8
LBP 24.4 15.6 15.0 28.8 33.8 28.8 15.6 33.8 28.8 25.0

µ - 24.2 25.8 20.7 17.7 22.3 29.3 25.2 33.3 29.3

Olhando para a Tabela II, pode-se observar que, na média, o
método Fisherfaces destacou-se em relação aos demais, apesar

de o LBP ser superior a ele quando não utiliza-se nenhum tipo
de pré-processamento. Isso mostra que o método proposto foi
mais eficaz combinado com o Fisherfaces.

Ao analisar o desempenho das métricas de distância, o Cos-
seno sobressaiu-se em relação às outras, com uma diferença
média de 4% para a segunda melhor métrica.

Além disso, é interessante notar que o método e a métrica
que mais se destacaram (Fisherfaces com Cosseno) também
produziram a melhor combinação, alcançando uma taxa de
reconhecimento média de 46.9% nos testes que utilizam pré-
processamento.

A. Limitações

Conforme distcutido na Seção III, o método proposto neste
artigo funciona bem para imagens frontais cujo eixo dos olhos
encontra-se alinhado e com variação de iluminação lateral.
Como o método não faz nenhum tipo de estimativa de pose,
quando essas restrições não são atendidas, pares de pixels não
simétricos são utilizados para a normalização de iluminação,
inserindo informações indesejadas na imagem, como pode
ser visto na Figura 3. Esse efeito ocorre porque não espera-
se semelhança de textura entre regiões não simétricas. Fica
claro que estes artefatos gerados podem causar queda no
desempenho dos algoritmos de reconhecimento facial.

(a) Variação de pose (b) Desalinhamento (c) Iluminação não late-
ral

Figura 3. Limitações do método proposto. A segunda linha mostra os efeitos
da aplicação do método sobre imagens que não atendem às restrições.

A utilização de um método de estimativa ou correção de
pose poderia relaxar a restrição de funcionamento do método
proposto, aumentando seu escopo de aplicação e, possivel-
mente, sua eficácia. Dessa forma, um possı́vel trabalho futuro
seria investigar a combinação da técnica apresentada neste



trabalho com métodos que auxiliem no tratamento da variação
de pose em imagens faciais.

VII. CONCLUSÃO

Neste artigo foi proposta uma nova técnica de normalização
de iluminação de imagens, cujo objetivo é melhorar a precisão
dos métodos de reconhecimento facial existentes. A técnica
proposta baseia-se na semelhança entre regiões simétricas da
face humana e, portanto, é eficaz na correção de variações la-
terais de iluminação em imagens frontais, cujo eixo dos olhos
encontra-se alinhado horizontalmente. Quando estas condições
não são atendidas, informações indesejadas são acrescentadas
à imagem, podendo resultar em queda de desempenho dos
algoritmos de reconhecimento facial.

Através da realização de uma série de testes sobre o banco
de imagens LATIM, utilizando diversos métodos de reconhe-
cimento facial combinados com várias métricas de distância,
pode-se observar que a utilização da técnica proposta por neste
trabalho trouxe melhoria na taxa média de reconhecimento
de todos os métodos avaliados. O Fisherfaces obteve os
melhores resultados, principalmente quando combinado com
a distância do Cosseno, alcançando a taxa de 47.5%. Mas
o maior ganho do método foi obtido utilizando a métrica
Penrose Size, saindo de uma taxa de reconhecimento de 12.5%
para até 42.5%, o que representa mais que o triplo do valor
inicial. Entretanto, a combinação do Eigenfaces e do LBP
com algumas métricas, obteve queda de desempenho após a
utilização da normalização de iluminação. Essa não foi uma
tendência geral, o que pode ser visto através das médias dos
resultados dos testes na última coluna da Tabela I.

Concluı́mos que o método proposto neste trabalho traz
melhorias significativas na precisão dos métodos de reconheci-
mento facial testados e, portanto, cumpre seu propósito dentro
das limitações de pose, alinhamento e iluminação impostas. A
condução de um número maior de testes utilizando-se outros
métodos de reconhecimento e outras bases de imagens deverá
contribuir para uma análise mais abrangente da proposta
apresentada. A combinação da técnica proposta com métodos
que auxiliem no tratamento de variações de pose poderá
ampliar seu espectro de aplicações, possibilitando aumento
significativo das taxas de reconhecimento.
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Abstract—In this paper we propose using Texture Spectrum (T-
Spec) as the feature extractor method component for Computer-
Aided Diagnosis systems, particularly regarding medical lung
images. We claim that employing T-Spec for this purpose offers
several advantages to represent texture at low computational cost.
Moreover, when combined with literature approaches, T-Spec
can increase the capability of representing texture for several
domains. We tested our approach using two distinct datasets, by
classifying their instances considering the T-Spec features along
with the RandomForest classifier. Our results showed that T-Spec
has achieved good accuracy and requires less computational time
and resources. When combined with literature methods, T-Spec
has achieved a higher accuracy rate for lung images considering
previous approaches.
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I. INTRODUCTION

The advent of Digital Imaging and Communications in
Medicine (DICOM) as a commercial medical image standard
has enabled the storage of a very large number of studies in
several platforms [1], [2]. The analysis of those studies has
become focus of several researches in many areas such as
image processing [3], [4], machine learning [5] and databases
[6].

A computational tool that employs concepts of those distinct
areas may be used as a ”second opinion” to radiologists when
analyzing a new case [2]. Computer-aided diagnosis (CAD)
systems can automatically detect and quantify radiological
patterns [7]. To detect several abnormalities is still a great
challenge due to human body peculiarities. Particularly, the
detection of lung abnormalities presents huge difficulty due
to the small vascular structures, scars, and fibrotic tissues that
need to be identified and classified.

CAD systems are usually composed of two stages. The
first stage is the representation of the image as a Feature
Vector (FV), through a particular Feature Extractor Method
(FEM). Such methods act as a (non-bijective) function that
represents the original image in another domain. Formally,
given a medical image domain S, a FEM : S ! F is a
computational function able to represent an image in a domain
F. The second stage is composed of a machine learning
strategy, which enables the classification of the FV, usually
relying on past cases.

The FEM definition is important because impacts on the
image classification [4], [8]. Moreover, it is related to the
reduction of the semantic gap - a situation where the system
misunderstand the real intentions of the health professional
[9], [5].

This paper presents a particular implementation and discus-
sion of the FEM Texture Spectrum [10], [11] and its appli-
cability on the lung’s CT domain. Although several methods
for the texture description (and patterns variations) have been
proposed in the literature [12], [3], it is necessary to compare
their precision in specific domains in order to determine which
to employ, according to the computational requirements.

The texture spectrum was initially used as a texture filtering
[11]. The key concept of this method is the computation of
the relative intensity relations between the pixels in a small
neighborhood and not on their absolute intensity values [8].
Such intensities are represented as histograms, which are
employed to determine a texture class in a look-up table
strategy.

We used a public texture dataset [13] to measure the
precision of the FEM Texture Spectrum along with the Ran-
domForest [14], [15] classifier over the Weka [15] engine.
We compared the achieved precision by Texture Spectrum and
the main competitors such as Haralick, Haar and Daubechies
Wavelets. The results showed that the Texture Spectrum can
represent well the texture features and is much faster than the
competitors.

Finally, we also propose to compose the Haralick and Tex-
ture Spectrum to represent and further classify lung images.
Such representation can benefit lung CAD systems. Our results
showed that our composed FEM has achieved an overall
precision higher than the traditional FEMs for this purpose.

The remainder of this paper is structured as follows: Section
2 describes the related work and the main concepts, while
Section 3 describes the Texture Spectrum implementation and
our proposed method. Section 4 shows the experiments and
Section 5 presents the conclusions and future works.

II. RELATED WORK

A reliable algorithm to minimize possible errors is a manda-
tory requisite, when analyzing medical images. Literature
approaches such as the Haralick features can represent textures



at cost of draining computational resources, demanding a large
time to process a large number of images, as they are provided
by most of hospitals and universities. An alternative is the
Texture Spectrum (T-Spec), a statistical approach to analyze
texture. The following sections describe with details the T-
Spec and main state-of-the-art approaches.

A. Haralick

The Haralick technique uses the concept of textures to
distinguish the existing elements from a certain image. Since
texture is not a stored information, but a pattern that repeat
with a certain frequency, groups of pixels are analyzed. To
do so, the algorithm builds a matrix M

N⇥N

, where N is the
maximum value of gray scale of the image.

New matrices are derived from M , which one representing
the quantity of adjacent pixels. By adjacent are related all the
pixels not farther than a given distance from the queried pixel,
in any direction (expressed as angle). The directions employed
are usually 0�, 45�, 90� and 135�. Those matrices are called
gray level spatial-dependence matrices.

For each value of distance it is necessary to create a new
level spatial-dependence matrix, the same number of matrices
will be created. This is the main drawback of the technique:
as new matrices are created and computed the processing time
and required memory space increases exponentially.

Once all the gray level spatial-dependence matrices are built,
several features can be extracted through defined expressions,
such as entropy, variance and correlation [12]. The approach
of Haralick is precisely the correlation of the gray levels in the
image, which is characterized as the overall spatial relationship
of the pixels.

The applicability of Haralick features in medical CAD
systems can be argued due to its lack of performance when
processing a large number of images. However, it still presents
a high capability of representing textures.

B. Wavelets

Wavelets were not originally conceived to capture texture,
but they enable to represent several image patterns [4]. Unlike
Haralick, wavelets techniques are faster, once they are math-
ematical functions capable to describe or decompose another
function or a data set. Their behavior can be described as
a wave-like oscillation that repeats in a given certain range.
This feature allows to decompose functions regarding both
frequency and time domains and study them separately in the
corresponding scales.

Images can be represented as a two dimensional array or
a bi-dimensional signal which represents the space-amplitude.
Particularly, the Haar function allows discrete wavelet trans-
form to image coding and edge extraction, being widely used
for image processing [3].

On the other hand, Daubechies wavelets are based on a
particular function, which can be viewed as an extension of
the Haar wavelets and it is capable to pick up detail that
was missed by the Haar wavelet algorithm. They are widely

used in solving self-similarity properties of a signal and signal
discontinuities.

Therefore, Daubechies wavelets usually require more pro-
cessing power that makes its algorithm slower than Haar
wavelets. Both methods provide a consolidated basis to com-
press and represent images of any format, including the
medical domain.

C. Texture Spectrum

The original proposal of T-Spect assumes that the texture
feature can be represented according to a pixels’ neighbor-
hood. To do so, each pixel of the image is represented with a
’texture unity’ value. Then, six general features of the image
can be extracted, regarding correlative expressions. Those
steps are detailed above.

1) Texture Unit: The T-Spect technique demands an anal-
ysis of the all eight neighboring pixels for each pixel in the
image to detect a texture unit. It considers the clockwise direc-
tion (as shown in Figure 1) from the first pixel to upper left to
define a value, regarding nine pixels. Let V

i

denote the value of
the pixel i, then V = {V0, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8} is
the processed region for each i analyzed pixel. Thus, a texture
unit is described as TU = {E1, E2, ..., E8}, where E

i

is
given by the expression:

0, if V
i

< V0

1, if V
i

= V0

2, if V
i

> V0

(1)

T-Spec defines each texture unit using the following expres-
sion:

N
tu

=
8X

1

E
i

3(i�1) (2)

V1 V2 V3
V8 V0 V4
V7 V6 V5

Fig. 1. Analyzed region to determine the T-Spec value for a pixel (V0).

Where N
tu

is the texture unit number and E
i

is the ith

element of TU. This expression allows the representation of
6561 distinct texture units. For instance, consider the region
V of Figure 2. The calculated texture unit number for this
example is 6095. The amount of distinct N

tu

s are stored into
a single vector S in a histogram strategy.

63 28 45
88 40 35
67 40 21

2 0 2
2 0
2 1 0

Vi= Ei =

Fig. 2. Example of the T-Spec texture mapping.



2) Texture Features: After the image transformation into
texture units it is possible to describe certain features through
the expressions:

• Black-white symmetry (BWS), which is given by the
following expression:

BWS =


1�

P3279
i=0 |S(i)� S(3281 + i)|

P6560
i=0 S(i)

�
⇥100 (3)

• Geometric symmetry (GS), which is given by the follow-
ing expression:

GS =


1� 1

4

4X

j=1

P6560
i=0 |S

j

(i)� S
j+4(i)|P6560

i=0 S
j

(i)

�
⇥100 (4)

where j is the sorting parameter.
• Degree of direction (DD), which is given by the following

expression:

DD =


1�1

6

3X

m=1

4X

n=m+1

P6560
i=0 |S

m

(i)� S
n

(i)|
2
P6560

i=0 S
m

(i)

�
⇥100

(5)
where n and m are the sorting parameter.

• Micro-horizontal structure (MHS), which is given by the
following expression:

MHS =

P6560
i=0 S(i)⇥HM(i)

�
,

HM(i) = P (E1, E2, E3)⇥ P (E5, E6, E7)
(6)

where P (E1, E2, E3) is a binary AND between the cal-
culated values E1, E2, E3.

• Micro-vertical structure (MVS), which is given by the
following expression:

MV S =

P6560
i=0 S(i)⇥ VM(i)

�
,

V M(i) = P (E1, E7, E8)⇥ P (E3, E4, E5)
(7)

• Micro-diagonal 1 structure (MDS1), which is given by
the following expression:

MDS1 =

P6560
i=0 S(i)⇥DM1(i)

�
,

DM1(i) = P (E1, E2, E8)⇥ P (E4, E5, E6)
(8)

• Micro-diagonal 2 structure (MDS2), which is given by
the following expression:

MDS2 =

P6560
i=0 S(i)⇥DM2(i)

�
,

DM2(i) = P (E2, E3, E4)⇥ P (E6, E7, E8)
(9)

• Central symmetry (CS), which is given by the following
expression:

CS =

 6560X

i=0

S(i)⇥K(i)2
�

(10)

where K(i) is the number of pairs that have the same value
in elements (E1, E5), (E2, E6), (E3, E7), (E4, E8).

Composing those six extracted values into a feature vector,
enables the image represenation in R6.

III. MATERIALS AND METHODS

A. The T-Spec Implementation

We employed the the original concepts for texture classifi-
cations of the original T-Spec proposal. The texture features
contained in an interval for the calculation of the texture
units were used, although with some adaptation to the lung
domain. As aforementioned, each texture unit is defined by
TU = E1, E2, ..., E8. We also added an extra parameter to
define E

i

. Let � 2 N be a tolerable pixel value variation, then
E

i

, can be expressed as:

0, if V
i

< (V0 ��)
1, if V

i

= (V0 ��) < V
i

< (V0 +�)
2, if V

i

> (V0 +�)
(11)

When � = 0, we have the particular case of the original
proposal. The use of Delta (�) enables better flexibility to
parametrize this feature extractor method. Another important
adjust is also required. As the texture unit is defined by a 3⇥3
region and the comparison of each value is made in function
of the central pixel, the pixels of the image edges require an
alternative treatment when compared to the remaining pixels.

In the original paper no indication is provided about how
to deal with this problem. For the medical images domain,
we have assumed the hypothesis that the lung is generally
presented near the image center and the edges present little to
none information.

Even for images containing regions of interest (ROI), the
most important area to be analyzed is expected to be in the
image center, corroborating our hypothesis.Therefore, we opt
to not calculate the texture units for those pixels, which are
only used for the calculus of texture units of innermost pixels.

We implemented the texture features of the Section II-C2.
The black-white symmetry, geometric symmetry and degree of
direction were implemented exactly how they are described in
original paper but the remaining features need to be normal-
ized to enable a further classification. This normalization is
mainly due to the fact that the size of the images affects the
oriented texture features (micro-horizontal structure, micro-
vertical structure, micro-diagonal structure and the central
symmetry). Therefore, we apply the following normalization
rule:

R =
V ⇤ 100

T
(12)

where V is the features value of the original texture and T
is the number of pixels of image. A last adjust is referred to
the micro-structures. To do so, we consider that the function
P (E

x

, E
y

, E
z

) returns 1, when its parameters values are
identically (E

x

= E
y

= E
z

). Otherwise, P returns 0.

B. Image Classification Workflow - Composing a FEM

Classifying an image represented as a feature vector is
related to machine learning techniques. As most of CAD
architectures employ classifier techniques, we use our T-Spec
implementations along with the Weka1 framework, based on its

1http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/



implementation of the RandomForest classifier. Weka enables
to test the precision of distinct feature extractor methods,
automatically setting the statistical and validation parameters
for datasets. Thus, we define the following steps to test our
implementation:

1) Open the image from the datasets;
2) Extract texture/pattern features from images;
3) Save extracted features into a .arff file;
4) Employ RandomForest on Weka to perform a ten-fold

cross-validation over the entire dataset.
The second step is performed outside the Weka system. It is

when the T-Spec values are extracted. In this stage, it is also
possible to compose the T-Spec values with another literature
methods, such as the Haralick features.

Compose features can increase and decrease the capability
of computationally representing an image. Particularly, we
integrated T-Spec and Haralick features into a new FEM -
a texture ”combo” - aimed at increasing the texture represen-
tation’ power for the lung image domain. The resulting scalar
feature vector is still embedded in an Rn dimensional space.

IV. EXPERIMENTS AND RESULTS

Our first experiment aims at comparing T-Spec with the
main competitor Haralick and as well as Wavelets of Haar
and Daubechies, regarding precision, texture representation
capability and required computational efforts. We designed a
new FEM with T-Spec and Haralick to compare its precision
against the Haralick and T-Spec alone usage.

Our second experiment is designed for the particular domain
of lung images. To perform such experiments, we employed
two datasets (described in Section IV-A) over the Weka engine,
using the RandomForest classifier.

A. Datasets Description

For our first experiment we used a public dataset [13] -
called SPARSE TEXT - composed of 1000 images of textures
from nature wild classified into 25 classes. The images are
particular regions of interest of distinct nature surfaces, such
as wood and rock. The instances of each class are equally
balanced (40 images per class), enabling an analysis of generic
representation power of the compared FEMs. The images are
in .jpg format.

In our second experiment, we employed a dataset - called
HC LUNG - provided by experts of the Medical School of
Ribeirão Preto and composed of lung images of 6 classes
which represent the following abnormalities suspicion: consol-
idation, emphysema, thickening, honeycomb, ground glass and
healthy (absence of abnormalities). The images are in .dicom
format and are the most representative slice of several studies.

B. Experiment 1 - Generic texture recognition

In our first experiment we extracted the feature from the
images of SPARSE TEXT dataset by using our implementa-
tion of T-Spec and the techniques of Haralick and Wavelets

of Haar and Daubechies. All algorithms were implemented on
C++, employing the Qt framework2.

Figure 4 (a) illustrates a visual representation of an instance
from the SPARSE TEXT. In this example, the representation
of the original image by texture-units can be visualized in
Figure 4 (b).

(a) (b)

Fig. 4. Sample of SPARSE TEXT dataset, the (a) original nature-wild texture
and the visual (b) texture-unit representation.

We measured the demanded time to extract the features from
the dataset. The average time regarding one instance and the
the entire dataset is shown in Table I. The T-Spec was 22%
faster than Haralick, yet slower than the implementation of
Haar and Daubechies wavelets.

TABLE I
TIME DEMANDED TO THE FEATURE EXTRACTION PROCESS

Haar Daubechies Haralick T-Spec
Mean 0.449506 s 0.535495 s 1.715204 s 1.331705 s
Total 449.506 s 535.495 s 1715.204 s 1331.705 s

We also performed a classification of the extracted features,
using the RandomForest classifier. We measured the Precision
⇥ Recall (P ⇥ R) levels considering the 25 classes of the
SPARSE TEXT.

0 0.5

0.5

1

1

Haralick
T Spectrum
Haar Wavelets
Daub Wavelets

Combo

Fig. 5. Precision ⇥ Recall graph, considering the 25 classes of the
SPARSE TEXT for each compared feature extractor method.

Figure 5 presents the P ⇥ R graph, considering the av-
erage precision achieved by each technique. For this dataset
of generic texture surfaces, both T-Spec and Haralick have
showed a better precision than that obtained by the wavelets
technique. The Haralick method has achieved a better preci-
sion than the T-Spec. We highlight this trade-off : T-Spec was

2http://qt.digia.com/



(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Fig. 3. Samples of HC LUNG dataset regarding (a) consolidation (b) thickening (c) honeycomb (d) ground glass (e) emphysema and (f) healthy.

faster than Haralick, but presents a lower precision. Choosing
which method to use as well how to combine them, depends on
the application domain. We composed a new FEM - namely
”Combo” - with the FEMs T-Spec and Haralick aiming at
improving the precision in detection of textures, particularly
in lung images, along with the RandomForest classifier. In the
generic case, the Combo achieved a higher precision than the
competitors.

C. Experiment 2 - Lung texture recognition

TABLE II
TIME DEMANDED TO FEATURE EXTRACTION PROCESS REGARDING LUNG

IMAGES

Haar Daubechies Haralick T-Spec
Mean 0.361602 s 0.461354 s 1.179894 s 0.991219 s
Total 88.954092 s 113.493084 s 290.253924 s 243.839874 s

For our second experiment we extracted the feature from the
images of HC LUNG using T-Spec, Haralick and Wavelets of
Haar and Daubechies. Figure 3 illustrates the visual repre-
sentation of an instance regarding the classes: ’consolidation’
(Figure 3 (a)), ’thickening’ (Figure 3 (b)), ’honeycomb’ (Fig-
ure 3 (c)), ’ground glass’ (Figure 3 (d)), ’emphysema’ (Figure
3 (e)) and ’normal’ (Figure 3 (f)).

0 0.5
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1

Haralick
T Spectrum
Haar Wavelets
Daub Wavelets

Combo

Fig. 6. P ⇥ R graph regarding class ’consolidation’

The demanded time to perform the feature extraction con-
sidering the HC LUNG is shown in Table II. As in the

earlier experiment, the T-Spec method was faster than Har-
alick and slower than the wavelets methods. Notice that, we
also employed the Combo strategy to final classification. We
performed (P ⇥ R) experiments regarding the six classes of the
dataset, whose the results are shown in Figures 6 - 11. Figure
6 shows the P ⇥ R graph regarding the class ’consolidation’.
The designed FEM Combo achieved a precision 6% higher
than the competitors and was always more accurate, even for
low recall values.

0 0.5

0.5
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1 Haralick
T Spectrum
Haar Wavelets
Daub Wavelets

Combo

Fig. 7. P ⇥ R graph regarding class ’emphysema’

Considering the class ’emphysema’, Figure 7 presents the P
⇥ R graph for the compared FEMs. In this case, the ”Combo”
FEM achieved a precision 5% higher than the competitors and
was more accurate for all recall values.
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Fig. 8. P ⇥ R graph regarding class ’thickening’

Figure 8 presents the P ⇥ R graph considering the class
’honeycomb’. The composed FEM achieved a precision 2%



higher than the rivals considering almost all recall values.
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Fig. 9. P ⇥ R graph regarding class ’honeycomb’

Figure 9 shows the P ⇥ R graph of the class ’thickening’.
The composed FEM Combo has obtained a precision slightly
smaller than T-Spec for the most significant levels of recall,
yet being a little more accurate in average.
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Fig. 10. P ⇥ R graph regarding class ’normal’

Figure 10 shows the P ⇥ R graph regarding the class
’normal’. In this case, the ”Combo” FEM achieved a precision
3% higher than the competitors and was more accurate for all
recall values.
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Fig. 11. P ⇥ R graph regarding class ’ground glass’

Finally, Figure 11 shows the P ⇥ R graph regarding the
class ’ground glass’. In our approach, we achieved a precision
9% higher than the competitors and was more accurate for all
recall values. All the experiments were performed into an Intel
i5 R� 2.67 GhZ with 4Gb memory under Windows R� Seven
Professional. Using a composed feature vector has increased
the classification accuracy in 7.25% in average.

V. CONCLUSION

We have implemented a new version of T-Spec and pro-
posed an alternative approach to represent texture features

by combining T-Spec with Haralick. We presented a com-
parative study regarding FEM texture performances and an
approach of how to represent lung images. Our performed
experiments have shown a trade-off between time-required
and texture representation for general purposes. However, it
was possible to achieve a better accuracy by composing a
new FEM with T-Spec and Haralick for the images regarding
lung tomography. Through this composition, our performed
experiments achieved a higher hit ration when classifying lung
images along with the RandomForest classifier. The results
experiments with general textures have shown that the texture
spectrum showed a better execution time with a gain of
approximately 22% when compared to the main competitor
Haralick. The composed FEM strategy has shown a gain up to
7.5% in accuracy for lung images, which was our primary goal.
As future work we will investigate how to compose FEMs that
can represent texture and shape for medical lung images.
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Abstract—In Computed Tomography (CT) image acquisition,

one of the biggest problems is the appearance of noise in the

images, hindering proper diagnosis by professionals. In this work,

we propose filtering the Gaussian noise from these images by

applying some contextual variants of Wiener Filter based on

Markov Random Fields (MRF). By using these contextual filters

in the Wavelet domain, this work considers two constraints as

priori knowledge: Sparsity and Context. The proposed approach

was evaluated on real CT images, achieving satisfactory results,

especially in terms of PNSR. Thus, regarding both sparsity and

context constraints, they can improve the balance between noise

reduction and details preservation.

Keywords-Contextual Wiener Filter; Wavelet Transform; CT

Denoising

I. INTRODUCTION

In Computed Tomography (CT), the use of dangerous
ionizing radiation is required. Therefore, the dose of radiation
for acquiring a satisfactory image should be kept to a minimum
as stated by the ALARA (As Low As Reasonably Achievable)
Principle.

However, an important factor in the acquisition of CT
images is the relation between time of exposure to radiation
and image quality. During an examination, the longer the
patient exposure to radiation from the scanner is, the better
tends to be the visual quality, but it also tends to increase the
risk of cancer in patients. On the other hand, low exposure
time leads to low visual quality. Additionally, CT is also used
by industries and, in this case, shorter acquisition time leads
to a lower cost.

Basically, in low-dose CT, the main problem is the noise in
the images. Noisy images tend to hamper (or even obstruct)
recognition and visualization of details and features that are
possibly important for a proper diagnosis by professionals
analyzing the image (such as radiologists, for example). It is
noteworthy that in the case of CT reconstructed images, we
can assume an additive model, whose noise can be considered
as Gaussian, of zero mean, but signal-dependent noise [1].

Therefore, the scientific community has been working on
methods to reduce the noise of CT images, in a process

called denoising, making the image once again appropriate
for diagnosis. This could allow the use of a lower radiation
dose than the current standards.

Noise filtering consists of attempting to estimate the values
of the noise-free pixels from the noisy image. In addition,
a prior knowledge about the problem, such as the process
of formation of the CT image, can be used to improve this
estimation.

However, beyond the noise removal, the denoising methods
can also remove important details of the images. Therefore,
it is necessary to find an appropriate balance between noise
reduction and details preservation.

In problems of image processing such as noise filtering,
a widely-used technique is the wavelet transform, in which
there is a transformation from the image domain into a wavelet
domain. This domain is characterized as a sparse domain, with
few non-zero coefficients.

Furthermore, an important characteristic of some wavelets
is that in the case of additive Gaussian noise, this model is
kept in the wavelet domain, with the same statistics [2].

In addition, another information that can be used to close
the solution of this inverse problem is a smooth constraint,
that can be modeled by a Markov Random Field (MRF).

Therefore, in this project, we impose two constraints to our
problem. One being the sparse domain by the wavelets and the
other a contextual constraint by a MRF. Based on this, some
methods have been proposed in the literature [3], considering
these two restrictions.

Contributions and Methodology Overview: Thus, this
work aims at the study and application of various techniques
commonly used in CT image denoising, but applied on a
wavelet domain.

In order to produce the desired results, the proposed
methodology can be described as follows. We used an orthog-
onal wavelet transform provided by [4] to obtain the wavelet
coefficients. Then, we used these coefficients for the soft and
hard thresholding. With both the wavelet coefficients and the
pre-smoothed coefficients from the thresholdings, we applied
the Contextual Wiener Filters. Finally, with the filtered wavelet



coefficients, we then apply the inverse wavelet transform to
obtain a filtered image. For a better visualization of the process
we present the following diagram in Fig. I.

Fig. 1. Block diagram describing the proposed methodology

In addition, it is important to highlight that this work is an
extension of the proposed methodology by [5], in which the
authors proposed to use Markovian-Wiener filters to denoise
CT images. Basically, the extension consists of using these
contextual filters on a Wavelet domain.

The remainder of this paper is organized as follows. In
Sections II and III, we give an overview about wavelets in
the context of image processing and a brief explanation about
Markov Random Fields, respectively. In Section IV and V, we
explain the Wiener methods which were used in the work and
the Non-Local Means algorithm, respectively. In Section VI,
we show the results. Finally, in Section VII, we present the
conclusion and future works.

II. WAVELETS

Basically, a wavelet is an oscillating function integrating
to zero [6]. Wavelets are often used in signal and image
processing as they are build to have specific properties useful
in those types of problems.

Wavelets are used to decompose functions or a signal into
different frequency components. In addition, each different
component can then be studied separately and in different
scales. In turn, Wavelet Transform is the convolution of a
signal with a set of functions, namely wavelet basis functions
[6].

Basically, there are two types of wavelet transform: the Con-
tinuous Wavelet Transform (CWT) and the Discrete Wavelet
Transform (DWT). The CWT and DWT are a time-frequency
representation of a signal [7], but the DWT is a sampled
version of CWT, generally implemented by filter banks. For
comparison purposes, in turn, a Fourier Transform is a fre-
quency representation only [8].

A simple but effective method called Thresholding [9] uses
the properties of the DWT to remove noise from images. This
method utilizes the property that noise commonly tends to be
represented by wavelets at a finer scale to define a value t

(threshold), where any coefficient V below this threshold is
set to 0. This method is called Hard Thresholding and can be
described by Eq. 1.

F (V, t) =

⇢
V for all |V | > t

0 otherwise (1)

However, the Hard Thresholding method often leads to a
major distortion of the signal, as it either completely removes
the signal, or leaves it untouched. An alternative to this method
is the Soft Thresholding [10]. In this method all the signals are
attenuated by a certain thresholding, leading to a more smooth
noise removal. This method can be defined by Eq. 2.

F (V, t) = sgn(V )max(0, |V |� t) (2)

III. MARKOV RANDOM FIELDS

A Markov Random Field (MRF) is defined as a set of
variables from a random field if it satisfy two conditions:

• Markovianity: A conditional probability of a variable
given all the others in the field depends on its neighbors
variables only, as described by the following Equation:

P (Xs = xs|Xt = xt, 8t 2 ⌦, t 6= s) =

P (Xs = xs|Xt = xt, 8t 2 ⌘s),
(3)

where X is a Random Field over the set of image pixels
⌦ and ⌘ is a neighborhood system defined around of s

and t pixels.
• Positivity: Any realization of the field has probability

higher than zero,

P (x) > 0, 8x 2 AX (4)

where AX is a set of all possible realizations of the field.
Thus, based on this theoretical background, some contextual

filters were proposed in the literature such as the Markovian-
Wiener filters, as described in the next Section.

IV. WIENER FILTERS

In image denoising, one of the most commonly used method
is the classic Wiener Filter. This algorithm assumes stationary
signal and additive noise and seeks a linear estimation of the
original signal, by the estimation of the Linear Minimum Mean
Square Error (LMMSE) of the desired output, given a noisy
signal. This process is defined by Eq. 5:

g(x, y) = f(x, y) + v(x, y), (5)

where g(x, y) is the noisy signal, f(x, y) is the noise-free
signal and v(x, y) is the noise. In the case of this work, the
given signal is a 2-D CT image on wavelets or image domains.

Several approaches have been developed for the Wiener
Filter. In this work, we will analyze some algorithms that



consider contextual information. Thus, in this section we
will review the Pointwise Wiener Filter and some contextual
variants of the Wiener Filter such as the Generalized Wiener
Filter (based on observed Fisher information) and the Wiener
Filter with Separable/Isotropic MRF.

A. Pointwise Wiener Filter

The Pointwise Wiener Filter(PWF) [11] is an adaptive noise
smoothing filter corresponding to a local linear constraint of
the minimum mean square error (LLMMSE) estimate. It can
be described by Eq. 6:

f̂(i, j) = f̄(i, j) +
�

2
f (i, j)

�

2
f (i, j) + �

2
v(i, j)

(g(i, j)� ḡ(i, j)), (6)

where in a given window WxW , f̂ is the desired noise-free
pixel, f̄ and ḡ are the local means of the pre-estimated image
and the noisy image, respectively, �2

f (i, j) and �

2
v(i, j) are the

local variance of the pre-estimated image and the noisy image,
respectively, and g(i, j) is a given noisy pixel.

It is noteworthy that, to obtain the noise-free image, this
algorithm requires a pre-estimation of the image and noise
variance. This pre-estimated image can be obtained by the
usage of other denoising algorithms such as the Hard or
Soft Tresholding, for example. In addition, it is important
to observe that when applied on wavelet domain, the pre-
estimated image and the noisy image can be understood as
the pre-smoothing wavelet and noisy coefficients, respectively.
This interpretation should be also considered for the variants
of the Wiener Filters used in this work.

Furthermore, in this work, we assume that the noise variance
at each pixel corresponds to the local variances from the noisy
images calculated in a window 3x3 around each pixel.

B. Generalized Wiener Filter

The Generalized Wiener Filter (GWF) [12] is based on
the minimization of the observed Fisher information over a
Gaussian Markov Random Field, in a given neighborhood.

The Fisher information corresponds to a measure of the
amount of information that a random variable carries about an
unknown parameter.

The Generalized Wiener Filter is defined by Eq. 7:

f̂(i, j) = f̄(i, j)

+
�

2
f (i, j)

�

2
f (i, j) + �

2
v(i, j)

[↵(g(i, j)� ḡ(i, j))

+(1� ↵)
X

g(k,l)2⌘i,j

(g(i, j)� ḡ(i, j))],

(7)

where ↵ 2 [0,1] represents a compromise between the point-
wise filtering (↵ = 1) and contextual filtering (↵ = 0) [12].

C. Wiener Filter with Separable/Isotropic MRF

In this section, we present two others contextual versions
of the Wiener filter that uses Markov Random Fields, but
now based on the Orthogonality Principle [13]. This principle
states that the optimal estimator of the free-noise pixel can be
obtained by a linear combination of the noisy pixels, when the
error is orthogonal to each noisy pixels (observed data) [13].

Considering an additive model and that there is no cor-
relation between noise and image, we have that Rgg =
E[g[n]g[m]], Rff = E[fg[m]] and a = (a1, ..., an), where
Rgg is the autocorrelation matrix of the output, Rff is
the autocorrelation matrix of the input and ↵ is a weight
vector. With these informations, the following equation can
be constructed [13].

Rgg↵ = Rff . (8)

Thus, the solution of the system is given by:

↵ = R

�1
gg Rff . (9)

With the weight vector ↵ obtained, we can insert them in the
following formula that calculates the estimation of the noise-
free image f̂ , in a given image of N pixels, defined as a linear
combination of g, given by Eq. 10:

f̂ =
N�1X

n=0

↵ng[n] (10)

Given this process, two similar approaches have been de-
veloped in the contextual Wiener filters with Separable and
Isotropic MRF, based on the definition of the autocorrelation
matrices Rgg and Rff [14]–[17].

In the case of the Wiener filter with Separable MRF (SWF),
we have that for every central pixel (i, j) in a window WxW ,
the autocorrelation matrices Rgg and Rff are defined as:

Rgg =

(
�

2
f (i, j) + �

2
v(i, j),On the main diagonal

�

2
f (i, j)p

|i0�i00|
V p

|j0�j00|
H ,Outside of the main diagonal

(11)

Rff = (�2
f (i, j)p

|i0�i|
V p

|j0�j|
H ) (12)

where pV and pH are vertical and horizontal coefficients of
correlation that usually receive the same value pV = pH =
0.95, and (i, j0) and (i00, j00) are the position between the pixels
in the window.

In the case of the Wiener Filter with Isotropic MRF (IWF),
the matrices are defined as:

Rgg =

(
�

2
f (i, j) + �

2
v(i, j),On the main diagonal

�

2
f (i, j)p

p
(i0�i00)+(j0�j00)

,Outside of the main diagonal
(13)

Rff = (�2
f (i, j)p

p
(i0�i)+(j0�j)), (14)



where p is a correlation coefficient, usually defined as p =
0.95.

It is noteworthy that the matrix Rgg is the autocorrelation of
every pixel (i0, j0) in relation to every other pixel (i00, j00) in the
window, while Rff is the autocorrelation of the central pixel
(i, j) with every other pixel (i0, j0) in the window. Therefore,
given a window N = WxW , Rgg would be a square matrix
NxN , while Rff would be a vector Nx1.

V. NON-LOCAL MEANS

An effective method for image denoising, the Non-Local
Means (NLM) developed by [18], considers the characteristic
that there is a large amount of redundant information in
patches of an image to measure the degree of similarity
between a central patch and neighboring patches.

Unlike the Wiener methods presented in Section IV, instead
of replacing the value of a pixel with a method that uses
the variance and average of those pixels around it, the NLM
updates the pixel by a weighted average of noisy pixels in a
search window. The weights are calculated by the Euclidean
distance between the grey level intensity of the central patch
and a neighbor patch, in a region around the desired pixel and
a neighbor pixel in a search window, respectively [18].

The following equation describes the Non-Local Means:

ûs =

P
t2W w(s, t)vtP
t2W w(s, t)

, (15)

where ûs is the noise-free pixel estimate and vt is the noisy
pixel at t in a search window W .

In turn, the weights w(s, t) corresponding to similarity
between patches at s and t can be calculed by Eq. 16:

w(s, t) = exp(� 1

h

X

k2P

|vs,k � vt,k|2), (16)

where h controls the exponential decay, vs,k and vt,k are the
k-th noisy pixel in patches t and s, respectively, and P is the
set of patch indexes.

In this work, for improving results, we use an algorithm
proposed by [19] to generate and iteratively refine the weights
based on the Weighted Maximum Likelihood estimation.

VI. EXPERIMENTS AND RESULTS

In this section, we will present some results of applying the
described denoising methods on a wavelet domain, regarding
some real CT images.

When applying the wavelet transform, we decompose the
image in a sub-spaces with different scale-frequency localisa-
tion by regarding three level filter banks.

Furthermore, to generate better results on wavelet domain,
in the case of the Non-Local Means, Wiener with Separa-
ble MRF and Wiener with Isotropic MRF, we applied the
algorithms only in the first level sub-space. While for the
Generalized and Pointwise Wiener Filters, we applied the
methods in all sub-spaces.

It is noteworthy that, for the GWF, the ↵ coeficient was
defined as 0.9, while in the SWF and IWF, we assume all

correlation coefficients as 0.95. Furthermore, as described
above, we use either the Soft or Hard thresholding as the pre-
estimated image in all methods.

Furthermore, for the Non-Local Means method, we consider
h = 0.03, a patch size |P | = 3x3 and a search window W =
10x10.

To assess the results of denoising, two quantitative as-
sessment criteria will be used: Peak Signal-to-Noise Ratio
(PSNR) and Structural Similarity Index (SSIM) [20]. Also,
it is important to highlight that in the results shown in the
next subsections, the following acronyms were used: HI and
SI corresponds to the filters applied on the image domain using
Hard and Soft Thresholding for the pre-estimation of the noise-
free image, respectively, and HW and SW corresponds to the
the filters applied on the wavelet domain using Hard and Soft
Thresholding for the pre-estimation of the noise-free wavelets
coefficients, respectively.

Finally, images of phantoms and Sciences Soil obtained
from noisy CT projections provided by EMBRAPA-CNPDIA
were used for testing the proposed approach: Asymmetric
Phantom (in Section A) and Wood (in Section B).

A. Asymmetric Phantom
This phantom is composed by a cylindrical structure of

plexiglass, with ten holes filled with air, whose diameters vary.
The image has 100 x 100 pixels.

For this image, the results regarding only Hard and Soft
Threshold are shown in Table I, while the results using
the proposed methodology are shown in Table II and their
respective filtered images are shown in Fig. 2 (only the images
with best result from each method will be shown, as well as
the noisy and noise-free image). For this image, we used a
window W = 3x3 pixels for all wiener methods.

TABLE I
PERFORMANCE RESULTS FOR ASYMMETRIC PHANTOM: SOFT AND HARD

THRESHOLDING.

Denoising Method PSNR SSIM
Hard Thresholding 17.47 0.35
Soft Thresholding 17.71 0.37

TABLE II
PERFORMANCE RESULTS FOR ASYMMETRIC PHANTOM USING THE

PROPOSED APPROACH.

SSIM PSNR
HI HW SI SW HI HW SI SW

PWF 0.36 0.30 0.36 0.30 17.54 17.51 17.65 17.71

GWF 0.36 0.29 0.36 0.28 17.54 17.51 17.64 17.71

SWF 0.36 0.36 0.35 0.37 17.52 17.52 17.60 17.71

IWF 0.36 0.36 0.35 0.37 17.51 17.52 17.60 17.71

NLM 0.38 0.36 0.38 0.36 17.84 17.52 17.85 17.70

We can see that for the Asymmetric Phantom, the best
results in terms of PSNR comes from the method NLM on
the image domain using Soft Thresholding. Comparing with
the other methods on the image domain, it was about 0.2 dB
better than the PWF and GWF, and 0.25 dB better than the
SWF and IWF.



(a) Noisy Image (b) Noise-free Image (c) NLM SI

(d) PWF SI (e) GWF SI

(f) SWF SW (g) IWF SW

Fig. 2. Filtered Images for Asymmetric Phantom

It can also be observed that in the case of the Wiener filters,
the best results come from the wavelet domain using the Soft
Thresholding for the pre-estimated coefficients, even though
this improvement is not large. Moreover, in the case of the
Hard Thresholding for the pre-estimation of the image, there
is almost no difference between the results on the image or
Wavelet domain for these methods.

In terms of the SSIM, we see a similar result. The best
results of the Wiener filters are, again, from the Wavelet
domain. This is also possible to notice when observing the
images of Fig. 2, in which the images relating to the Wiener
filters are similar to each other.

However, in the case of the SSIM, the best result is from
the NLM, on the image domain. Occurrence that can also be
observed from the images of Fig. 2.

Furthermore, we note that for both criteria, the best results
were found when using the Soft Thresholding for a pre-
smoothing of the wavelet coefficients.

B. Wood

The following figure is a piece of wood found in nature. It is
almost circular shaped and homogeneous, with some variations
of circular shades. The image has 76 x 76 pixels.

For this image, the results regarding only Hard and Soft
Threshold are shown in Table III, while the results using
the proposed methodology are shown in Table IV and their
respective filtered images are shown in Fig. 3 (only the images
with best result from each method will be shown, as well as

the noisy and noise-free image). For this image, we used a
window W = 3x3 pixels for all the wiener methods.

TABLE III
PERFORMANCE RESULTS FOR WOOD: SOFT AND HARD THRESHOLDING.

Filtering Method PSNR SSIM
Hard Thresholding 21.96 0.70
Soft Thresholding 19.29 0.70

TABLE IV
PERFORMANCE RESULTS FOR WOOD USING THE PROPOSED APPROACH.

SSIM PSNR
HI HW SI SW HI HW SI SW

PWF 0.74 0.62 0.71 0.58 21.99 22.01 19.26 19.28
GWF 0.74 0.58 0.71 0.54 21.90 22.00 19.20 19.27
SWF 0.72 0.71 0.69 0.70 21.67 21.93 19.07 19.28
IWF 0.72 0.71 0.69 0.70 21.64 21.92 19.28 19.28
NLM 0.72 0.72 0.72 0.71 22.19 21.96 22.19 19.30

(a) Noisy Image (b) Noise-free Image (c) NLM SW

(d) PWF SI (e) GWF HI

(f) SWF SW (g) IWF SW

Fig. 3. Filtered Images for Wood

In this wood image, we can see that the best results in terms
of PSNR comes from the NLM method, again on the image
domain, using both the Soft and Hard Thresholding.

With the methods of Wiener in the Wavelet domain, once
again, we have an increase of PSNR compared to the image
domain. It is noteworthy that for this image we obtained better
results using the Hard Thresholding for the pre-smoothing of
the wavelet coefficients.

In terms of SSIM, the best results are shown by the PWF



and GWF methods, and the results on the image domain were,
in general, better than those obtained on the Wavelet domain.

Furthermore, it is noteworthy that, in general, both in terms
of PSNR and SSIM, the best results were found using the Hard
Thresholding for the pre-estimation of the image coevfficients.

VII. CONCLUSION AND FUTURE WORKS

In this work, a study of the Contextual Wiener Filters and
the Non-Local Means on a wavelet approach was proposed.
It was used in reconstructed CT images that are subject to
Gaussian noise.

Generally, the results show an overall increase in terms
of PSNR when using these methods on the wavelet domain.
However, the Non-Local Means method yielded better results
when it was used on the image domain. This is also evident
when observing the filtered images.

On the other hand, in terms of SSIM, the results showed the
opposite situation. With the exception of some images, there
was an overall reduction when using the contextual methods
of Wiener on the wavelet domain. Again, the usage of the
NLM on the image domain showed better results than in the
wavelet domain.

Therefore, the usage of contextual filters on a wavelet
(sparse) domain for image denoising consist of an interesting
approach, that should be further studied, and can be refined.

Finally, possible future works includes: 1) to use the BM3D
(Block Matching and 3-D Filtering [21] algorithm in this
context, 2) the usage of other methods for the aquisition of
the pre-estimated image and 3) to consider an automatic CT
noise estimation technique as proposed in [1].

ACKNOWLEDGMENT

The authors would like to thank Paulo E. Cruvinel for
providing the CT phantoms, Charles Deledalle for providing
the basic source code of his Non Local Means algorithm,
and FAPESP (grant number 2013/25595-7), PROPe-UNESP
and FUNDUNESP for the financial support to Denis H. P.
Salvadeo.

REFERENCES

[1] D. H. P. Salvadeo, “Filtragem de ruı́do em imagens tomográficas
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Abstract—The traffic light is one of the valuable devices
to control the vehicular and pedestrian traffic. One of its
main issues is that several traffic lights might be improperly
calibrated once they do not consider the differences in pedestrian
mobility from region to region. As each region presents different
pedestrians with different characteristics, there is a need for
automatic approaches. In this work, we propose a new approach
to automatically adjust the pedestrian traffic light program to
provide greater safety for pedestrians and to allow a better
flow of the traffic. We deal with two challenging cases in
transport engineering literature. The first case happens when
pedestrians with reduced speed cannot cross the street within the
available time. The second case happens when the traffic light for
pedestrians remains open for a long time even when there are no
pedestrians waiting to cross. Our proposed approach consists of
a new segmentation step based on the pedestrians’ distribution
map; a pedestrian tracking step based on a Kalman Filter model
and a new association metric; and, finally, a module that uses the
information provided by these two previous steps to control the
self-manageable traffic light. The experimental evaluation shows
that the proposed approach allows to minimize cases in which
pedestrians are crossing the street and the traffic light turns red.

Keywords-Pedestrian tracking; self-manageable traffic light.

I. INTRODUCTION

Brazilian cities have been modified by the influence of
automobile traffic. The growth of the private car fleet affects
urban centers in a negative way, creating disharmony between
pedestrians and vehicles. Traffic light is one of the valuable
devices for the control of vehicular and pedestrian traffic, used
to regulate, warn, or guide traffic [1]. However, several traffic
lights might be improperly calibrated because they do not
consider the differences in pedestrian mobility from region
to region within the city.

The 70th article of the Brazilian Traffic Code states that, in
case there is a crosswalk available, the crossing priority will be
in accordance with the emitted traffic light for pedestrians and
vehicles, where pedestrians always have priority on completing
the crossing, even if the traffic light changes from pedestrian
traffic to car traffic. On these occasions, more than the discom-
fort and embarrassment suffered by the pedestrian, the increase
of the risk of accidents is a major concern, especially for those
with reduced mobility.

1Undergraduate student responsible for the tracking and Traffic Light
Manager approaches.

2Undergraduate student responsible for the crosswalk segmentation.
3Collaborator responsible for the association metric.
4Advisor and co-advisor.

Many studies seek to analyze the optimum pedestrian speed.
FHWA [1] shows that the ideal pedestrian speed is 1.22
m/s, a value accepted by different laws around the world.
However, there is not a consensus in the research community.
For instance, Silva et al. [2] establish that 1.22 m/s is the
average speed to cross the street, with a minimum of 0.63 m/s
to a maximum of 1.83 m/s, indicating the existence of several
factors which affect the speed of pedestrians, such as age and
the vehicles average speed. Hence, we can notice that the
value of 1.22 m/s is not the best pedestrian speed estimation
due to different pedestrian types. Besides, each region in a
city presents different characteristics, such as hospital regions,
which have a higher number of pedestrians with mobility
problems. Due to the large number of cases, it becomes hard
to measure the pedestrian speed manually. Thus, there is need
for automatic approaches.

Current automated approaches are divided into two groups.
The first group, called green-waves, works coordinating a se-
ries of traffic lights to allow continuous traffic flow over several
intersections in one main direction. The second, called self-
organizing traffic lights, works dynamically and automatically
coordinating traffic lights considering the traffic conditions.
Both approaches have their limitations, as described in Sec-
tion II-A, and mainly, do not give preference to pedestrians.

In this work, we propose the Traffic Light Manager (TLM),
a framework to automatically adjust the traffic light program
by changing the light signal time to provide more safety to
pedestrians crossing the street. We deal with two challenging
cases in transport engineering literature. The first case happens
when pedestrians with reduced speed cannot cross the street
within the available time, i.e., their estimated crossing time
exceeds the remaining green time. Thus, the time of flashing
red – upraised hand, in English language countries – will be
increased according to the need of the pedestrian who cannot
achieve a crossing speed of 1.22m/s. The second case happens
when the traffic light for pedestrians remains open for a long
time even when there are no pedestrians waiting to cross, in
which by watching the sidewalk the green light time might be
increased for cars.

This work proposes an approach where the traffic light is
self-organizable and makes decisions based upon computer
vision tools. As pedestrian detection is important for several
steps of our methodology, we employ the HOG detector [3]
for such purpose. As pedestrian tracker we employ the Kalman
filter due to its simplicity, optimality, tractability and robust-



ness [4]. Since TLM require information of whether detected
pedestrians lies on the crosswalk, we propose a segmentation
step to determine the sidewalk and crosswalk regions of a
monitored street. To perform such segmentation with robust-
ness and better localization, we propose to use the pedestrian’s
distribution over a locality map.

We validate the proposed method in two datasets. First,
we evaluate the pedestrian tracking performance on the PETS
dataset [5]. Then, we evaluate the proposed self-organizing
traffic light in a challenging dataset provided by Gualberto et
al. [6], recorded under influence of variations of illumination
and shadows. We show that the traffic light manager approach
is able to increase the time of flashing red when there are
pedestrians within the street.

The remaining of this work is organized as follows. In
Section II, we reviewed the literature on the methods used.
In Section III, we describe our model and its individual
components. Finally, the proposed method is experimentally
evaluated in Section IV.

II. RELATED WORK

In the following sections we discuss methods to coordinate
traffic lights (Section II-A) and object tracking (Section II-B).

A. Traffic Light Coordination

There are two major types of approaches in literature to
coordinate traffic lights: green-waves and self-organizing [7].
Green-waves consist in determining the green light time in
traffic lights between intersections according to the expected
time travel between those intersections. The green light time is
chosen considering the minimization of the time travel, often
performed offline, for periods of the day such as morning,
afternoon, rush hours, sportive events, weekends. This way,
vehicles that follow the direction of successively green lights
usually do not require stopping. Green light times, however,
are usually optimized considering an average situation, which
may not always result in optimal time travel. If the vehicles
are moving slower than expected, for instance, the time de-
termined to the green lights may, in fact, increase the average
time travel.

Self-organizing traffic lights [7]–[9] consider the actual
state of the traffic to determine the time of the green lights.
Since optimizing the time travel for several intersections in a
large urban area is computational expensive and unfeasible to
calculate in real time, the optimization is performed in groups
of few intersections. The advantage of approaches based on
self-organizing traffic lights is that green lights can adapt
when the traffic condition changes. However, self-organizing
traffic lights usually require more sensors to proper measure
variables in intersections, such as number of vehicles in the
intersection, their average speed, and state of the traffic lights
in the neighborhood.

Several approaches have been proposed to measure param-
eters for the self-organizing traffic lights, including car-to-
car communication [10], magnetic loops [11], and computer
vision techniques [12]. Although works in literature focus on

coordinating traffic lights oriented to vehicles, in this work,
we focus on developing a self-organizing traffic light oriented
to pedestrians.

B. Pedestrian Tracking

The pedestrian tracking presents several challenges related
to partial occlusion and change in the appearance of the
pedestrian due to, for instance, changes in the pose or in
the lightning conditions. Some approaches consider online
models to adaptively learn the appearance of the tracked
subject [13], [14]. Such approaches, however, should carefully
select samples of the subject being tracked to update the online
model. Otherwise, accumulated errors from samples acquired
using the online model can drift the model towards learning
the appearance of the background in the scene. The drifting
problem can be solved considering tracking-by-detection [15],
[16], where only samples filtered by the pedestrian detection
are presented to update the online model. The best results
in tracking-by-detection are acquired when samples of the
background are considered as counter-examples when training
the detector [14].

In general, pedestrian tracking approaches consist in a
motion model, an appearance model, and a tracking algorithm
responsible to determine the subject location based on the
models of motion and appearance [17], [18]. Regarding the
appearance model, there are several examples in literature,
including methods based on superpixel [13], pixel intensity
templates [19], HOG descriptor [14], Haar-like features [20],
among others. However, the use of appearance model is not
mandatory, some approaches [15], [16] rely only in a motion
model and in the proper assignment of successively detections
to track subjects. Regarding the motion model, there are ap-
proaches in literature that consider Gaussian distributions [13],
particle filters [20], Kalman filters [21], among others.

III. PROPOSED METHOD

In this work, we propose a new approach able to auto-
matically adjust the traffic light program by changing the
light signal to provide greater safety for pedestrians and to
allow better traffic flow (more details in Section III-C). The
proposed approach requires information about the pedestrians
to perform adjustments in the traffic light program, such as
the need for increasing the time for pedestrian crossing. To
provide such information, we propose a pedestrian tracking
approach, based on Kalman filter, from which we obtain
information such as the pedestrian’s position and velocity
(described in Section III-A). As our approach also needs to
know the remaining distance of a pedestrian to the sidewalks,
we propose a segmentation step based on the pedestrian’s
distribution map (described in Section III-B). These steps
occur simultaneously and provide the required information to
the manager, as illustrated in Figure 1.

A. Tracking

We use pedestrian tracking to improve the accuracy of
detection and to estimate the pedestrian speed. The velocity is
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Fig. 1. Workflow of the proposed approach. The pedestrian position in each frame is determined in the pedestrian detector and pedestrian tracking modules.
Then, the pedestrian position is used to estimate a distribution map where pedestrians walk when crossing the street and to estimate the speed and trajectory
of these pedestrians to set the red flashing time in the pedestrian traffic light.

used to predict how long pedestrians that are in the crosswalk
will take to reach the sidewalk. Therefore, if any pedestrian
has low speed, e.g. pedestrians with reduced mobility, the time
of the pedestrian traffic light will be increased proportionally.
This prevents accidents that occur when the traffic light opens
to the cars, and they move forward towards the pedestrians
that are still crossing the road. We divided pedestrian tracking
in three steps. First, we detect pedestrians using the HOG
detector as described in [3]. Second, a motion model imple-
mented using the Kalman filter is associated to each individual
detected. Finally, we make associations between the detections
of the new frame with individuals already been tracked.

1) Pedestrian Detection: Pedestrian detection is an im-
portant step for our methodology, since the remaining steps
depends upon it. As the HOG detector presents lower com-
putational cost and comparable false positive rate in our
application, we employed it in this work. Nevertheless, one
may consider any other pedestrian detector [22], more robust
and/or faster ones, such as the PLS detector [23], the VeryFast
detector [24], and the FPDW [25].

The HOG detector is a sliding-window based method con-
sisting of the extraction of Histograms of Oriented Gradients
(HOG). The HOG descriptor is extracted from a dense grid,
which is obtained by dividing a detection window into over-
lapping blocks of size 16⇥16. Each block is divided into non-
overlapping cells of size 8⇥8. For each cell, a 9-bin histogram
of oriented gradients is computed, followed by a L2-norm
block normalization with an optional clipping. The resulting
histograms are then concatenated yielding a feature vector of
3,780 dimensions. Such feature vector is then presented to a
linear SVM classifier.

2) Pedestrian Tracking: To model the motion of pedestrians
using the Kalman filter, we consider the position (pi, pj) and
velocity (vi, vj) of the center of the bounding box returned by
the pedestrian detector. The (vi, vj) parameters are estimated
considering successively detections presented to the Kalman
filter. Then, the prediction of the next bounding box of a
pedestrian is calculated according to Equation 1, where k is
the current state, k � 1 is the previous state, A is the state
transition matrix, and w is the process noise.

Xk = Axk�1 + wk�1 (1)

The detections of the new frame may belong to one of two
categories: a detection of a new pedestrian coming into the
crosswalk or a new detection of the pre-existing pedestrian.
In the first case, a Kalman filter model is created for each
new subject. This new subject is tracked across the crosswalk
and his/her velocity is taken into account when the traffic
signal for pedestrians is about to close. In the second case,
the new detection is associated with a pre-existing subject.
To discover whether the new detection belongs to some pre-
existing subject, we use a metric based on average and variance
that will be explained later.

In addition to the aforementioned cases, the pedestrian
might be occluded in the scene, which creates two cases to be
processed. In the first case, the crosswalk may have a point
of occlusion, for instance, as under the shade of a tree, or
the pedestrian can stay occluded by another pedestrian. In
this case, the subject motion model continues predicting, and
the pedestrian can still be tracked. In the second scenario,
the pedestrian may have left the crosswalk, and went into
the sidewalk, being safe and no longer need to be tracked.
Since we do not aim at identifying the individuals and only
provide a safe crossing, we do not need to keep tracking the
subjects after they reach the sidewalk. Thus, we fix N as the
number of frames that the pedestrian is then regarded outside
the crosswalk and not only occluded. This N is set according
to the size of the crosswalk.

3) Association Metric: Given n Kalman motion models
learned considering detections from the past frames and d

detections of the current frame, the objective of the association
metric is to link each one of the d detections to one, and only
one, subject relative to one of the n motion models.

The association is performed as follow: the minimum dis-
tance m between a detection from the current frame and the
predicted state of each Kalman motion model is compared
to the expected distance of the Kalman motion model being
considered. The predicted state of the Kalman motion model
is given in Equation 1. The expected distance between the
prediction of a Kalman motion model and a detection is



calculated considering the exponentially weighted moving
average and variance, presented in Equation 2.
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The association is performed only if the probability of m

being draw from the same distribution D of distances between
predictions and detections of the Kalman motion model is
above p. Considering D normally distributed, the aforemen-
tioned comparison is calculated according to Equation 3.

m < µt + k ⇤ � (3)

When creating new distribution models, we set µ to a
maximum distance in pixels by which a pedestrian cannot
move between two frames. Higher initial values of µ, however,
may incorrectly associate the detection of a subject being
tracked in initial frames, when µ and �

2 did not converged
yet. The initial value of �

2 is set to zero, although, a fast
growth is observed while µ is converging.

B. Segmentation Based Upon Pedestrian Distribution Map

We propose a segmentation step based on a pedestrian
distribution map to estimate the crosswalk’s borders with the
sidewalk and the regions presenting pedestrian traffic. Such
segmentation is required to determine whether a pedestrian is
in the street or in the sidewalk. The segmentation is performed
using the speed and position information generated by the
tracking step. The speed vector contains the pedestrian speed
on the x-axis and on the y-axis, we compute the norm of
this vector, to determine whether the pedestrian is moving or
not. If the norm of this vector is less than a threshold, then the
pedestrian is stationary and is more likely to be on the sidewalk
waiting for crossing. Otherwise, if the pedestrian exceeds the
threshold, he/she is likely to be moving and most likely to be
at the crosswalk.

The pedestrian’s distribution map consists of a matrix
accumulated over time, in which a position is incremented
according to the detected pedestrian. We use the pedestrian’s
distribution map to segment the regions belonging to the cross-
walk and the regions that belongs to the sidewalks. During
a crossing, it is expected that the largest concentration of
moving pedestrians will be on the crosswalk, while stationary
pedestrians will be at the sidewalk.

C. Traffic Light Manager (TLM)

Given the crosswalk location, the TLM verifies whether a
pedestrian p is in the crosswalk, and whether the crossing time
duration of p is higher than the remaining green time of the
Pedestrian Traffic Light.

The crosswalk location is given by a binary mask from
semaphore surveillance video. Let M be a matrix that repre-
senting this mask the locations where Mij = true determine
the crosswalk area. The crossing time of p is given by the

equation of uniform rectilinear motion t = d
s , where d is the

distance between p and the end of the crosswalk, and s is the
crossing speed of p. For calculated de distance d, we need
determine the pedestrian direction, since end of the crosswalk
is relative to the direction to which the pedestrian is moving.
To determine the pedestrian direction, we calculate the angle
✓ between the vector u that represents crosswalk direction ,
and the vector v that represents the pedestrian position. The
angle ✓ is given by Equation 4. If ✓ is negative we conclude
that the pedestrian is moving to the left of the crosswalk, and
if ✓ is positive we conclude that he is moving to the right.

✓ =
u · v

||u|| · ||v|| (4)

The distance d =
p

(x2 � x1)2 + (y2 � y1)2 where
(x1, y1) is the position of the p, and (x2, y2) is the pixel
of the crosswalk end border that is more distant from the
pedestrian. This comparison between pedestrian and the more
distant pixel, ensures the safety of the pedestrian crossing even
if he makes the longest trajectory to exit the crosswalk. The
speed of p is given by the length of the velocity vector v. The
vector v is given by the Kalman model associated with it, and
the computation of the length of v is given by ||v||.

Given the equation and definitions above, if the crossing
time t of the pedestrian p is greater than the remaining time r

of the open semaphore for pedestrian crossing, the state red-
flashing light for pedestrians will increment in n frames and
the traffic light for cars will remain closed, where n = t � r

ensuring a safety crossing for pedestrians. Since pedestrians
are tracked along time by pedestrian tracking. Therefore, if the
speed of the p change and its crossing time become shorter
than the remaining green time, the pedestrian traffic light will
not be incremented. The TLM will increase the traffic light
according to the greatest need for increment. Thus, if there is
another pedestrian who has crossing time greater than the time
of p, the traffic light will be increased with the time required
for this slower pedestrian.

IV. EXPERIMENTS

In this section, we present experiments to evaluate the
steps of our proposed approach. First, we demonstrate the
applicability of the proposed tracking method for tracking
pedestrians in the crosswalk. Second, we evaluate the TLM
compared to the real traffic signal, which does not dynamically
adapt to pedestrian and vehicle flow.

A. Experimental Setup

The parameters of the proposed approach include the param-
eters from the HOG detector, Kalman filter, and association
metric. Regarding the implementation, we use the Smart
Surveillance Framework (SSF) [26], since it contains a public
implementation of the HOG detector.
Pedestrian Detector. We tested several combinations of HOG
detector input parameters to obtain a more robust method for
each specific situation. To evaluate the pedestrian detection,
we set the horizontal and vertical stride of the sliding window
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Fig. 2. In the left image, we show a common situation in the region where the
dataset [6] was recorded, elderly pedestrians and mothers with babies on their
lap crossing in the crosswalk. In the right image, we show one of the three
sequences of the PETS dataset, the challenges of this dataset are occlusion
and pedestrians crowd. PETS was used only to evaluate the tracking proposed
method and the dataset [6] was used to evaluate the TLM.

to 6 pixels and scale step to 0.5. These parameters control how
much displacement is given between two detection windows
and between different scales. To evaluate the TLM, we set the
horizontal and vertical stride to 8 pixels and the scale to 1.05.

Association Metric. In the tracking and traffic lights manager
evaluation, we fix the parameter µ as 0.1, and we evaluate
two different values for the ↵ parameter, 15 and 25. The ↵

parameter set as 15 becomes the association more restrictive,
while as 25, the association is more flexible.

Kalman Filter. We divide the evaluation into two groups,
one that the positions are given by the Kalman predicted
state and other that the positions are given by the estimated
state. Within each group, we present the best result by testing
several different parameters from the HOG detector and from
the association metric.

Datasets. The experiments were conducted on two datasets,
show in the Figure 2. PETS 2009 Dataset S2 and in a dataset
composed of urban crosswalk images acquired from a hospital
area [6]. The former is used to evaluate the proposed tracking
method, while the latter is used to evaluate the TLM. PETS
2009 Dataset S2 is a standard dataset widely used for tracking
evaluate. This dataset have three scenarios with three difficult
levels, L1, L2 and L3, respectively. Scenario L1 consists
of a sequence of 784 frames and contains a sparse crowd
sequence where some pedestrians walk through a courtyard.
The scenarios L2 and L3 consist of a sequence of 435 and
239 frames, respectively. In these scenarios, the difficult level
increases as they present pedestrian crowd and many occlusion
cases. In the evaluation of the TLM, we use a video recorded
near a hospital area in Belo Horizonte/Brazil [6]. For this
purpose, we labeled every sixth frame, resulting in a total of
3775 labelled frames. The information annotated is the traffic
light signal (green, red, flashing red). For the frames where
the signal is red or flashing red, we also annotate whether or
not the pedestrian is present in a crosswalk. This was done
to evaluate our method, the information about the light signal
state is considered to increase the time of the red flashing lights
whenever our approach detect pedestrians in the crosswalk.

B. Tracking Evaluation

We evaluate the proposed tracking considering four param-
eter setups, which consist in the combination of two values for
µ0, 15 and 25, and predicted or estimated state of the Kalman
filter. The setups are presented in Table I.

TABLE I
SETUPS CONSIDERED IN THE COMBINATION OF KALMAN FILTER AND

HOG DETECTOR.

Tracking Association Metric

SetupA Prediction µ0 = 25
SetupB Prediction µ0 = 15
SetupC Estimated µ0 = 25
SetupD Estimated µ0 = 15

Results considering miss rate and false positives per-image
(FPPI), for each setup and in the PETS 2009 dataset, are
presented in Table II. We shows in Table II the results of
comparison of the our proposed methods against the HOG
detector. Although our proposed tracking method achieved a
smaller recall rate than the HOG detector in the L1 sequence,
it achieved higher recall rates in the L2 and L3 sequences
(i.e., more difficult sequences) because it is better to handle
occlusion than the detector by itself.

TABLE II
COMPARISON OF HOG DETECTOR AND OUR PROPOSED TRACKING

METHOD. RECALL IS COMPUTE AT 1 FPPI

Scenario L1 Scenario L2 Scenario L3

HOG Detector [3] 0.679 0.227 0.305
Tracking(A) 0.497 0.274 0.135
Tracking(B) 0.515 0.274 0.336
Tracking(C) 0.462 0.222 0.324
Tracking(D) 0.483 0.274 0.317

C. Traffic Light Manager Evaluation

We evaluate the self-organizing traffic lights proposed
method. For this purpose, we use six sequences of the traffic
signal states (green, flashing red, red) of the dataset in [6].
Our major concern is to improve the safety of the pedestrian
crossing allowing the traffic light to self-organize according
to pedestrian speed at that region of the city. In Figure 3
we present results indicating the number of pedestrians in
the crosswalk when the pedestrian traffic light turns red and
the time increased to allow the pedestrians to safely cross the
street.

According to Figure 3, best results are achieved when
increasing around 40 seconds (6.66 seconds on average in each
red flashing light cycle), when all pedestrians make to cross the
street in the red flashing light. Table III show time increased
in each sequence. The results of the TLM show the feasibility
of the proposed approach. However, we do not consider the
impact of the increase in time for the red flashing light on the
vehicle flow. To balance between safety and vehicle flow, we
suggest varying the additional time in Figure 3.
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Fig. 3. Number of pedestrians in the crosswalk when the pedestrian traffic
light turns red compared to the time given to pedestrians to cross the street.
Better approaches present few pedestrians in the crosswalk and few additional
time.

TABLE III
TIME (IN SECONDS) ADDED TO EACH RED FLASHING LIGHT SEQUENCE TO

ALLOW ALL PEDESTRIANS TO SAFELY CROSS THE STREET.

Seq. 1 Seq. 2 Seq. 3 Seq. 4 Seq. 5 Seq. 6

6.4 6.6 7.0 6.6 7.4 11.0

V. CONCLUSION

We proposed and evaluated an approach of self-organizing
traffic light oriented to pedestrians based on computer vision
techniques. To enhance the results of the pedestrian detection,
we model temporal information considering the Kalman filter.
Results show the feasibility in consider the proposed approach
of self-organizing traffic light, which adaptively increase the
time of different sequences of red flashing light based on
the velocity of the pedestrians crossing the street. In future
works, one may consider appearance models in our tracking
approach since it has been shown to increase the accuracy of
the tracking. A comparison of the proposed self-organizing
traffic light with real pedestrian traffic lights may also be
presented along with a study of impact of the the proposed
traffic light in the vehicle flow.
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Abstract—This work presents an implementation of a Bayesian 
multivariate classifier that was applied to handwritten digits 
recognition problem. Dimensionality reduction was achieved by 
principal component analysis. The classifier was evaluated using a 
k-fold cross validation technique, obtaining a 96.1% accuracy.  

Keywords—Bayesian; classifier; pattern; recognition; PCA; 
cross validation; handwritten digits 

I.  INTRODUCTION 
Handwritten digits recognition process has simplified data 

extraction and storage in digital format. Some of the most 
common applications are automatic recognition of postal codes 
and numbers in bank checks, automatic processing of forms, 
reading equipment for blind people and writing recognition in 
portable devices such as tablets. Additionally, existing 
background in this field makes it a good tool for experimentation 
with new theories and algorithms of pattern recognition in 
general [1]. 

One of the main challenges in handwritten digits recognition 
is the wide variety in writing styles, strokes and digits orientation 
[1]. There are two elements to consider in this area: accuracy and 
speed. Some applications like recognition of numbers in bank 
checks, need a very high accuracy. On the other hand, online 
handwriting recognition used in portable devices must process 
data on real time while the user writes, so processing speed is 
the most important requirement. 

This work presents an implementation of a Bayesian 
multivariate classifier [2] applied to MNIST database of 
handwritten digits [3] to which was applied a dimensionality 
reduction through principal component analysis (PCA) [4]. The 
goal is to obtain a classifier that can be both accurate and time 
saving and eventually extend its usage to a different variety of 
pattern recognition problems. 

II. STATE OF ART 
There are basically four approaches in pattern recognition, 

those are: Template Matching, Syntactic or Structural 
Correspondence, Artificial Neural Networks and Statistical 
Classification [5]. In Template Matching, the pattern to be 
recognized is matched against a prototype previously stored, 
however, it may present difficulties related to accuracy issues 
when the patterns are distorted [6]. 

The Syntactic approach is based on finding structural 
relations between the analyzed objects using formal languages 
theory. The main goal is to build a grammar that describes the 
structure of the universe of objects. One of the disadvantages of 
this approach is that it needs a big amount of data to work and 
also it has a very high computational cost [5]. 

On the other hand, Artificial Neural Networks can learn 
nonlinear relations between input and output values, training 
automatically through examples. It has a good performance in 
case the data is not too noisy. In this particular problem of 
handwriting recognition, good results have been obtained with 
this approach [7]. 

In the Statistic approach each pattern is represented with a 
set of features that allows to distinguish patterns of different 
categories using probabilities. Some of the most used techniques 
in handwriting classification follow this approach. That is the 
case of K-Nearest neighbor classifier, Polynomial Discriminant 
Analysis and Support Vector Machines (SVM) [5], [8]. The 
Bayesian multivariate classifier implemented in the present 
project belongs to this category, although its use to solve the 
handwriting recognition problem is not documented as far as it 
is known by the authors.  

Fig. 1 represents the model for statistical pattern recognition 
which includes two phases: training and classification. In both 
of them patterns are preprocessed so they become clean and 
normalized. During the training phase, feature extraction is 
performed in the training data so the learning process can be 
completed. This knowledge about patterns obtained through 
leaning is used in the classification phase to recognize to which 
class the test pattern belongs to [5]. 

Classifier combination is a very common technique in 
pattern recognition, being committees and boosting two 
examples. In committees, several classifiers are evaluated and 
the results averaged [8]. On the other hand, boosting algorithms 
train a base classifier with different datasets to get better 
parameter selection and therefore, better results. The most 
popular boosting algorithm is AdaBoost [9].  

In addition to pattern recognition methods, efforts in this 
field are driven also to feature extraction methods being the most 
common: Kirsch edges detector [10], wavelet transform [11] and 
PCA [4]. 



Studies show that best results for MNIST digits classification 
problem have been reach using Artificial Networks, SVM and 
k-nearest neighbors [12]. Also, the literature mentions that the 
performance level depends on the accuracy desired and 
resources available in terms of time and memory, since most of 
these algorithms are computationally expensive. 

III. PROPOSED IMPLEMENTATION 
There were three main problems identified in this case and 

more general in pattern recognition tasks: feature extraction, 
feature selection and find a classification algorithm that can both 
be accurate and fast enough as to cover specific problem 
requirements. Considering that MNIST database consist in the 
gray-scale pixels representation of handwritten digits images, 
feature extraction was straightforward. 

Proposed implementation for pattern recognition is based on 
a Bayesian multivariate algorithm. The model was validated 
using MNIST database. PCA was used for feature selection and 
dimensionality reduction and the final model was evaluated 
using a k-fold cross validation technique. 

A. Multivariate Bayesian algorithm 
The multivariate Bayesian algorithm implemented is flexible 

enough to support not only classification for this particular task 
but for any classification problem with numeric attributes and a 
nominal class. It has two main parts: the model and the 
likelihood function. 

The model is built using training data: each class identified 
is associated with a mean vector which contains the mean of 
each feature and a covariance matrix which represents the 
relations between all features [2]. The formula used to calculate 
the covariance matrix was 

𝐶𝑂𝑉 =    ∑ (𝑋 −  𝑋) (𝑋 −  𝑋)  ����
 

In (1), 𝑛 is the number of features, 𝑋  is the vector containing 
feature 𝑖 for a given sample and 𝑋 is the mean for feature  𝑖. 

The likelihood function uses Bayesian probability. It is 
evaluated for each class (ten, one per digit) using the mean 

                                                           
1 More info about mnist-tools can be found in 
https://code.google.com/p/mnist-tools/ 

vector and the covariance matrix in the model [2]. The likelihood 
function used was 

𝑔 (𝑥) =   −
1
2
(𝑥 −  𝜇 ) Σ (𝑥 −  𝜇 ) −

𝑑
2 ln 2𝜋 −

1
2 ln |Σ | 

 (2) 

In (2), 𝜇  is the mean vector in the model for class  𝑖, 𝑥 is a 
vector containing the features of the instance that needs to be 
classified, ∑ is the covariance matrix in the model, related to 
class 𝑖 and 𝑑 is the number of features. To classify this new 
instance  𝑥, the highest value of the 𝑔  function is taken, which 
means that class 𝑖 is assigned to this instance [2]. 

B. Image representation 
Information extracted from MNIST data set was represented 

using an integer square matrix, where each element represents 
one pixel in grey scale (from 0 to 255). To achieve this goal, 
mnist-tool library was used1. Then, this information was 
converted into comma separated format (CSV) that is interpreted 
by the classifier. In the CSV file, each line represents a digit, 
where the first 784 values are the pixels in the 28 x 28 MNIST 
image and the last value is the label, a value between 0 and 9.  

C. Feature selection and dimensionality reduction 
After images were represented, feature selection and 

dimensionality reduction was performed using PCA. For this 
purpose, WEKA [13]  tool was used. WEKA contains a machine 
learning algorithms suite and several tools for preprocessing, 
visualization and filtering. 

Fifty features were selected from the original set of 784. 
According to [1], this amount is sufficiently representative and 
informative, retaining approximately 97% of total information. 

IV. RESULTS 
With the purpose of training and evaluating this classifier, 

20000 images were extracted from MNIST training data set. 
Cross validation technique [14] was used with ten folds and 
random seed equal to 1. The average accuracy achieved was 
96.1%. Table I shows the confusion matrix resulting from this 
experiment. Values are expressed as percentages based on the 

 
Fig. 1.  Model of statistical pattern recognition [5]. 



total of instances in each class (digit) and the total of processed 
images is distributed fairly evenly among the ten digits. 

Fig. 2 shows some of the instances that were misclassified. 
Below each image there is a number that represents its position 
in the training database of 60000 digits and the label number, 
followed by the number predicted by the implemented 
classification algorithm. There are two examples where fives are 
being misclassified for threes, it should be noted that Table I 
states that fives are misclassified as threes 1.35% of the times. 
Alike, sevens and nines are easily mistaken in a 1.96% and 
1.09% respectively. 

 
Fig. 2 Example of misclassified instances. 

V. CONCLUSIONS AND FURTHER WORK 
The performance obtained with the implemented algorithm 

reached a good percentage of accuracy compared with other 
results obtained from using different statistical algorithms. Yet 
no references were found of this algorithm applied to 
handwritten digits recognition problem [1]. Results in terms of 
algorithm running time and resources consumption are better 
than the ones typically used when dealing with this type of 
problem.   

A simple implementation was achieved with good 
performance in both speed and accuracy which makes it a good 
candidate to be used as part of other implementations combining 
classifiers, or to be applied to other recognition tasks different 
than the one addressed in this paper. 
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Digits Total Assigned digit 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1994 99.25 0.00 0.15 0.15 0.05 0.10 0.05 0.00 0.20 0.05 

1 2281 0.00 95.44 1.32 0.39 0.48 0.00 0.00 0.13 2.24 0.00 

2 1929 0.21 0.00 97.62 0.47 0.10 0.00 0.10 0.21 1.19 0.10 

3 2076 0.10 0.00 1.78 94.94 0.14 0.77 0.00 0.39 1.64 0.24 

4 1945 0.10 0.00 0.57 0.00 97.63 0.00 0.26 0.15 0.41 0.87 

5 1775 0.34 0.00 0.06 1.35 0.00 96.51 0.17 0.00 1.30 0.28 

6 1971 0.51 0.10 0.20 0.10 0.10 2.03 96.14 0.00 0.81 0.00 

7 2093 0.24 0.00 1.53 0.19 0.76 0.24 0.00 94.17 0.91 1.96 

8 1922 0.31 0.31 0.68 1.87 0.31 0.73 0.00 0.05 95.16 0.57 

9 2014 0.25 0.05 0.60 1.19 1.14 0.10 0.05 1.09 1.49 94.04 

 

TABLE I CONFUSION MATRIX OF MNIST DIGITS CLASSIFIED USING THE BAYESIAN MULTIVARIATE CLASSIFIER IMPLEMENTED. 
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Abstract—Mesh editing is an important research area
in Geometric Modelling, due to its diversified number of
applications in the industry. However, the variety of surface
editing tools is currently limited. In this work, we deal with
the problem of geometric textures (or detail) insertion in
meshes. Our method uses conformal parameterizations, rigid and
non-rigid transformations, and a gradient-based representation
to reconstruct the surface by solving a global variational
optimization problem. Results are presented and discussed in
this paper.

Resumo—A edição de superfı́cies suaves representadas por
malhas de triângulos no computador é uma área de pesquisa
importante em Modelagem Geométrica, devido à sua gama
cada vez maior de aplicações na indústria e no desenho
artı́stico. Porém, a variedade de ferramentas de edição de
superfı́cies disponı́veis atualmente ainda é escassa. Neste
trabalho, tratamos do problema de inserção de texturas
geométricas, ou detalhes, em superfı́cies. Nosso método usa
parametrizações conformes, transformações rı́gidas e não rı́gidas,
e uma representação baseada em gradientes para reconstruir a
superfı́cie resolvendo-se um problema de otimização variacional
global. Apresentamos resultados obtidos com o nosso método.

Keywords-mesh editing; gradients; conformal
parameterizations; thin-plate splines; variational problems.

I. INTRODUÇÃO

Representação e processamento de objetos 3d é um dos mais
importantes tópicos em Computação Gráfica e Modelagem
Geométrica. A maneira como um objeto 3d é definido restringe
o conjunto de operações que podem ser aplicadas a ele.
Diferentes representações de objetos podem exibir diferentes
propriedades geométricas, combinatórias e até perceptivas da
forma.

No problema de edição de superfı́cies, deseja-se transformar
uma superfı́cie suave, representada no computador por uma
malha de triângulos, em uma outra superfı́cie, preservando
caracterı́sticas como continuidade, suavidade, detalhes, e ao
mesmo tempo respeitando restrições impostas pelo usuário.

Porém, a variedade de ferramentas de edição de superfı́cies
disponı́veis atualmente ainda é escassa. Problemas como
deformação de forma livre [1], inserção de texturas
geométricas [2], inpainting [3], remoção de ruı́do [4],
completamento de malhas [5], entre outras, carecem de

métodos robustos, flexı́veis e eficientes que permitam edição
interativa e que sejam capazes de reconstruir superfı́cies de
qualidade.

Uma das representações de superfı́cies mais pesquisadas
nos últimos anos é a que se baseia no operador gradiente
discreto em malhas triangulares. Esta representação fornece
intrinsecamente as propriedades geométricas das superfı́cies,
e pode ser utilizada para resolver problemas de edição pela
solução de uma Equação de Poisson, como em [6], de maneira
semelhante aos métodos baseados em gradientes para edição
de imagens [7].

Neste trabalho, tratamos do problema de inserção
de texturas geométricas em superfı́cies adotando uma
representação baseada em gradientes. Através de uma
interface interativa baseada em picking, o usuário determina
correspondências entre a superfı́cie e o detalhe geométrico a
ser inserido. Em seguida, usando uma abordagem paramétrica
e uma representação diferencial baseada nos gradientes
das funções coordenadas, tentamos reconstruir uma única
superfı́cie contendo o detalhe geométrico na região desejada
da superfı́cie. Desenvolvemos um problema de otimização
variacional global usando os gradientes da superfı́cie e do
detalhe para garantir fidelidade à geometria, ao mesmo tempo
em que tentamos evitar o surgimento de cicatrizes no bordo do
detalhe inserido. Apresentamos ao longo do texto resultados
que validam nosso método.

II. VISÃO GERAL

Sejam S e D superfı́cies discretas representada por malhas
de triângulos. Por simplicidade, vamos considerar que ambas
contêm apenas um componente conexo. Nosso objetivo é
reconstruir uma nova superfı́cie S 0, inserindo um detalhe
geométrico representado por D em uma determinada região
de S , minimizando possı́veis cicatrizes.

Nosso método possui 3 etapas. Inicialmente, é realizado
um alinhamento semi-automático, onde o usuário fornece
correspondências desejadas entre pontos de S e D. Em
seguida, a conectividade de S 0 é obtida a partir de
parametrizações conformes de S e D, que são alinhadas
e costuradas. Finalmente, a geometria de S 0 é reconstruı́da



Fig. 1. Visão geral do método: um detalhe geométrico é alinhado à superfı́cie por um movimento rı́gido calculado de acordo com correspondências
atribuı́das pelo usuário. Em seguida, Parametrizações conformes são calculadas para ambas as malhas, e alinhadas usando thin-plate splines, de acordo com
as correspondências. Uma triangulação final representando a conectividade final da malha é gerada, e finalmente a superfı́cie final é reconstruı́da usando uma
abordagem baseada em gradientes.

através de uma representação baseada em gradientes discretos.
A Figura 1 ilustra o método com um exemplo.

III. ALINHAMENTO SEMI-AUTOMÁTICO

Para inserir um detalhe D em S , é necessário inicialmente
a intervenção do usuário para determinar em que região
da superfı́cie S o detalhe D deve ser inserido, e qual
sua orientação. Desse modo, precisamos encontrar uma
transformação T que alinhe D em S . Em nosso trabalho,
optamos por limitar estas transformações apenas a movimentos
rı́gidos. Destacamos que este alinhamento é necessário para
realizar a reconstrução usando gradientes, pois estes não
são invariantes à rotações. Por outro lado, a translação do
movimento rı́gido não será necessária em nosso método.

Para tornar nossa interface mais simples e amigável
para o usuário, realizamos o alinhamento baseado em
correspondências do tipo c

i

= (s
i

, d

i

), s
i

2 S, d
i

2 D
fornecidas pelo usuário, como ilustra a Figura 2. Dado um
conjunto de correspondências C = {c1, . . . cn}, existem
diversas abordagens para encontrar um movimento rı́gido
T que minimize a distância entre as correspondências.
Alguns desses métodos usam, além da geometria das
correspondências, os seus vetores normais. Porém, para

o nosso problema, os vetores normais não devem ser
necessariamente iguais nas correspondências, visto que são
provenientes de geometrias distintas. Desse modo, optamos
por usar o método de Horn [8], que se baseia apenas na
minimização da distância entre a posição geométrica dos
pontos correspondentes, ou seja, buscamos uma rotação R e
uma translação t que minimizem

nX

i=1

ks
i

�Rd

i

� tk. (1)

A solução deste problema de minimização baseada no uso de
quatérnios unitários pode ser encontrada em [8]. Destacamos
que, apesar de calcular uma rotação R e uma translação t,
apenas a rotação R será usada no restante do nosso método,
visto que a reconstrução baseada em gradientes discretos é
invariante por translações.

IV. GERAÇÃO DA TRIANGULAÇÃO

Para obtermos a conectividade da malha de triângulos
de S 0, calculamos inicialmente parametrizações conforme
de S e D. Em seguida, alinhamos os domı́nios das duas
parametrizações usando o conjunto de correspondências C.



Fig. 2. Quatro correspondências marcadas pelo usuário entre a superfı́cie e
o detalhe geométrico. Estas correspondências serão usadas tanto para alinhar
a geometria das duas malhas através de um movimento rı́gido, como também
para alinhar os domı́nios das parametrizações no passo posterior.

Finalmente, uma nova triangulação é obtida costurando-se as
duas triangulações.

A. Parametrização conforme

Dada uma superfı́cie M ⇢ R3, obter uma parametrização
para M significa determinar um domı́nio paramétrico ⌦,
e uma função f : ⌦ 7! M . Para evitar problemas
causados por distorção, optamos por um método que gera
uma parametrização mais conforme possı́vel, ou seja, uma
parametrização que tenta preservar ângulos. Usamos o
método conhecido como LSCM (Least Squares Conformal
Maps, [9]), que calcula uma parametrização quasi-conforme
minimizando a energia conforme, descrita por equações de
Cauchy-Riemann.

É importante destacar que o problema de mı́nimos
quadrados a ser resolvido no método LSCM requer ao menos
a fixação de 2 vértices para admitir solução única. Em nosso
trabalho, calculamos a caixa delimitadora alinhada aos eixos
(bounding box) de M e determinamos qual dos eixos apresenta
a maior dimensão. Fixamos os vértices com menor e maior
coordenada correspondente a este eixo. Para mais detalhes,
ver [9].

B. Alinhamento dos domı́nios das parametrizações

Uma vez calculadas parametrizações fS : ⌦S 7! S e
fD : ⌦D 7! D para S e D, respectivamente, é necessário
alinhar os domı́nios das parametrizações ⌦S e ⌦D, para
finalmente obtermos uma triangulação que irá representar S 0.

Aqui, usaremos novamente o conjunto de
correspondências C fornecido pelo usuário. Seja
C⌦ =

��
f

�1
S (s1), f

�1
D (d1)

�
, . . . ,

�
f

�1
S (s

n

), f�1
D (d

n

)
� 

,
ou seja, o conjunto das correspondências representadas nos

domı́nios das parametrizações. Nosso objetivo é encontrar
uma transformação T⌦ a ser aplicada nos vértices de ⌦D, de
modo que

T⌦(f
�1
D (d

i

)) = f

�1
S (s

i

), i = 1 . . . n. (2)

Porém, um simples movimento rı́gido não é capaz de
garantir estas condições. Uma classe de transformações não
rı́gidas que garantem a correspondência de pontos é a das
Thin Plate Splines (TPS, [10]). Além desta caracterı́stica,
essas funções são globalmente suaves, fáceis de calcular, são
separáveis em um componente afim, e outro não-afim que
minimiza uma energia de distorção.

Consideraremos uma TPS 2d como uma função F : R2 7!
R2, onde F (x) = (f1(x), f2(x)), onde a energia

E(f) =

Z X

i,j

f

2
xixj

dx1dx2

é mı́nima para cada f

i

, i = 1, 2. Além disso, estas funções
terão a forma F (x) = xA+Kw, onde x é um ponto escrito
em coordenadas homogêneas, A é uma transformação afim,
w é um vetor coluna n-dimensional de parâmetros não-afins,
e K é um vetor linha n-dimensional, onde K

i

é a função de
Green U(|x� f
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D (d
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)|), onde U(r) = r

2 ln(r).
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, podemos obter F resolvendo
diretamente:
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Finalmente, aplicamos F em ⌦D para alinhar os domı́nios
paramétricos. O último passo para obter a conectividade de
S 0 é a costura das duas triangulações alinhadas ⌦S e F (⌦D).
A partir de agora, consideraremos a nova parametrização
do detalhe D como f̂D(u, v) = fD(F�1(u, v)). Note que
essas novas parametrizações incorporam novas distorções nas
parametrizações, devido à aplicação das thin-plate splines.
Porém, em nossos experimentos estas distorções não foram
problemáticas.

C. Costura dos domı́nios paramétricos
A conectividade de S 0 será definida pela conectividade

da triangulação ⌦S0 que será obtida costurando-se as
triangulações de ⌦S e F (⌦D). Esta nova triangulação será o
domı́nio paramétrico de uma parametrização de S 0 definida
como fS0 : ⌦S0 7! R3, a qual será criada a partir das
parametrizações fS e f̂D, e cuja imagem fS0(⌦S0) será a
superfı́cie reconstruı́da S 0. Vamos considerar apenas os casos
onde o fecho convexo de ⌦D está contido no fecho convexo
de ⌦S , visto que os detalhes geralmente são bem menores que
a malha S e o usuário normalmente vai querer acrescentar o
detalhe em alguma região do interior de S . Descrevemos a
seguir como obter ⌦S0 .

Inicialmente, excluı́mos cada triângulo de ⌦S que intersecta
algum triângulo de ⌦D. Desse modo, garantimos que a
conectividade do detalhe será preservada ao máximo (e



Fig. 3. Costura dos domı́nios paramétricos: na esquerda, os triângulos
representando os domı́nios paramétricos após a exclusão dos triângulos da
intersecção; na direita, a triangulação final.

consequentemente sua geometria). A Figura 3 exibe um
exemplo de parametrização alinhada após a remoção dos
triângulos da intersecção.

Seja ⌦̃S a triangulação resultante, e vamos considerar
inicialmente ⌦S0 = ⌦̃S[⌦D. Esta triangulação é composta por
dois componentes conexos: ⌦̃S e ⌦D. A faixa que separa estes
componentes conexos será preenchida por triângulos usando
um método de triangulação com restrições.

As arestas do bordo interno de ⌦̃S e as arestas do bordo
de ⌦D serão fixadas como a restrição para gerar os novos
triângulos T que ligarão os dois componentes conexos, usando
uma técnica de varredura. Para mais detalhes, ver [11].

A triangulação final ⌦S0 = ⌦̃S [ ⌦D [ T , é composta por
um único componente conexo, e será usada como domı́nio
paramétrico para reconstruir a superfı́cie S 0. A Figura 3
exibe um exemplo de triangulação obtida após a costura das
triangulações alinhadas.

V. RECONSTRUÇÃO

Dado ⌦S0 , vamos definir uma parametrização fS0 de S 0.
Inicialmente, queremos que o pedaço da superfı́cie que não
será substituı́do pelo detalhe tenha sua geometria preservada.
Daı́ determinamos que

fS0(x) = fS(x), x 2 ⌦S . (3)

Para determinar o resto da parametrização, adaptamos um
método baseado em gradientes.

Dada uma parametrização f de uma malha de triângulos,
podemos calcular os gradientes de cada função coordenada
como
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Assim, dada uma malha, é possı́vel definir um operador
global matricial G que calcula os gradientes de cada função
coordenada x’, de acordo com a fórmula abaixo:

Gx

0 = g

x

. (4)

Consequentemente, podemos definir um problema de
otimização que reconstrói as funções coordenadas a partir
dos gradientes dos triângulos. Nosso objetivo será reconstruir
a geometria que será a imagem da parametrização fS0 no
subdomı́nio paramétrico ⌦D [ T .

O problema de minimização é então encontrar os valores
de fS0 restrito a ⌦D [ T que minimizam a energia

Z

⌦D[T
krfS0(u, v)� g

x

k2dudv,

(e respectivamente y

0 e z

0), cuja condição de fronteira é o
bordo de ⌦D [ T , que já foi definido na Equação 3. Esta
condição é fundamental para garantirmos continuidade na
superfı́cie.

Usando a Equação 4, podemos obter os gradientes dos
triângulos de S . Além disso, como queremos uma transição
suave, determinamos que os gradientes dos triângulos da
superfı́cie que serão dados como imagem de f(T ) serão nulos.

Usando mı́nimos quadrados, a solução do sistema é dada
por

G

T

MGx

0
= G

T

Mg

x

, (5)

onde M é uma matriz diagonal contendo as áreas dos
triângulos. As condições de fronteira são dadas por

p

i

= c

i

,

onde p

i

e um ponto no bordo de ⌦D [ T , que deve ser igual
ao valor já calculado na Equação 3.

VI. RESULTADOS

Para validar a aplicação, exibimos agora resultados de
experimentos de inserção de 3 detalhes geométricos em
malhas. O primeiro resultado trata da inserção de um
pedaço da cabeça do modelo Egea, com 638 vértices, no
modelo Happy Buddah, com 16.575 vértices. Aqui o usuário
selecionou correspondências na região do abdômen, como
é possı́vel ver na Figura 2. A triangulação obtida via
parametrizações está exposta na Figura 4. Finalmente, o
modelo reconstruı́do é exibido na Figura 5. Pelo ponto de vista
da figura, não é possı́vel perceber a presença de cicatrizes.

No segundo resultado, o nariz do modelo Max Planck, com
136 vértices, é inserido na região do nariz original do modelo
Happy Buddah (Figura 6). Uma parte das parametrizações
alinhadas e da triangulação final é exibida na Figura 3. A
Figura 7 exibe a reconstrução final. Mais uma vez, não
houveram cicatrizes, e a reconstrução pareceu natural.

O último experimento foi a inserção da cabeça do
modelo Kitty, com 538 vértices, na região da testa do
modelo Max Planck, com 7.261 vértices, a qual é uma
região aproximadamente plana, como mostra a Figura 8. A
reconstrução final é exibida na Figura 9, onde é possı́vel



Fig. 4. Triangulação gerada costurando os domı́nios paramétricos dos
modelos Happy Buddah (com triângulos em azul) e Egea (com triângulos
em vermelho).

Fig. 5. Reconstrução do modelo Happy Buddah com a inserção do modelo
Egea na região do abdômen.

verificar, na região da costura entre as malhas, a existência
de triângulos finos e alguns grandes em relação ao resto da
triangulação. Acreditamos que melhores resultados podem ser
obtidos tratando-se um pouco melhor a triangulação desta
região com edge-flips e subdivisões.

Fig. 6. Segundo experimento: o nariz do modelo Max Planck é inserido no
modelo Happy Buddah exibido na Figura 2.

Fig. 7. Reconstrução do modelo Happy Buddah com a inserção do nariz do
modelo Max Planck na região do nariz original.

Fig. 8. Terceiro experimento: a cabeça do modelo Kitty é inserida na região
da testa do modelo Max Planck.

A. Detalhes de implementação
Para representar as malhas no computador, usamos a

estrutura de dados Compact Half-Edge (CHE, [12]). Para
calcular parametrizações conformes, usamos a implementação
original baseada na biblioteca OpenNL [13]. O cálculo das
thin-plate splines e a solução do problema de mı́nimos
quadrados foram implementados com a biblioteca PETSc [14].
Todos os resultados foram obtidos usando uma única CPU.



Fig. 9. Reconstrução do terceiro experimento.

VII. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou um método para resolver o
problema de inserção de detalhes geométricos em superfı́cies,
desenvolvido durante um projeto de iniciação cientı́fica.
Nosso método foi baseado em três etapas: alinhamento
semi-automático, por movimentos rı́gidos; geração da
triangulação, o qual alinha parametrizações conformes e
costura as duas triangulações no domı́nio paramétrico; e
reconstrução, onde foi proposto um problema de otimização
variacional global usando uma representação baseada em
gradientes para reconstruir a superfı́cie. Apresentamos também
resultados de três experimentos, avaliando a qualidade das
reconstruções.

Como trabalhos futuros, pretendemos realizar otimizações
no código, desenvolver implementações em paralelo

(possivelmente usando GPU), e uma análise da performance
do método. Como citado anteriormente, melhores resultados
podem ser obtidos também melhorando a triangulação na
região de costura entre as malhas.
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[9] B. Lévy, S. Petitjean, N. Ray, and J. Maillot, “Least squares
conformal maps for automatic texture atlas generation,” ACM Trans.
Graph., vol. 21, no. 3, pp. 362–371, Jul. 2002. [Online]. Available:
http://doi.acm.org/10.1145/566654.566590

[10] F. L. Bookstein, “Principal warps: Thin-plate splines and the
decomposition of deformations,” IEEE Trans. Pattern Anal. Mach.
Intell., vol. 11, no. 6, pp. 567–585, Jun. 1989. [Online]. Available:
http://dx.doi.org/10.1109/34.24792

[11] L. de Figueiredo and P. Carvalho, Introducao a geometria
computacional, ser. Annals of discrete mathematics. IMPA,
1991. [Online]. Available: http://books.google.com.br/books?id=
8mQkHAAACAAJ

[12] M. Lage, T. Lewiner, H. Lopes, and L. Velho, “CHF: a scalable
topological data structure for tetrahedral meshes,” in Sibgrapi, 2005,
pp. 349–356.

[13] B. Levy, “Opennl: Numerical library,” http://alice.loria.fr/index.php/
software/4-library/23-opennl.html, 2004.

[14] S. Balay, M. F. Adams, J. Brown, P. Brune, K. Buschelman,
V. Eijkhout, W. D. Gropp, D. Kaushik, M. G. Knepley, L. C.
McInnes, K. Rupp, B. F. Smith, and H. Zhang, “PETSc Web
page,” http://www.mcs.anl.gov/petsc, 2014. [Online]. Available: http:
//www.mcs.anl.gov/petsc



Reidentificação de pessoas em poses livres e a
influência da iluminação em coleções fotográficas

Ana Caroline Gomes Vargas
Instituto de Computação, Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Pátria 156, Niterói, Brasil
Email: ac_gomes@id.uff.br

Cristina Nader Vasconcelos
Instituto de Computação, Universidade Federal Fluminense

Rua Passo da Pátria 156, Niterói, Brasil
Email: crisnv@ic.uff.br

Abstract—Recent researches in people recognition over per-
sonal photo collections incorporate contextual information into
their algorithms in order to improve their results. In this work
such contextual information is based on the restriction of photo
collections covering a single event, allowing the assumption of
the hypothesis that individuals keep the same appearance across
the photographs of a given collection. In this context, observing
clothes appearance are sufficient for the human visual system re-
identify an individual over an album. Based on this observation,
this paper proposes an algorithm for recognizing people by
the analysis of clothing descriptors. Furthermore, attempts to
assess the influence of light sources on such descriptors and
analyzes the effect of a set of algorithms for color constancy in
a pre-processing step prior to the recognition, trying to simulate
canonical lighting to an entire collection.

Keywords-Personal Photo Collections; Color Constancy; Per-
son Re-Identification

Resumo—Recentes pesquisas em reconhecimento de pessoas
em coleções pessoais de fotos têm proposto abordagens incor-
porando informações de contexto para aumentar a qualidade
de seus resultados. Neste trabalho tal informação de contexto
é baseada na observação de álbuns cobrindo um único evento
por permitir assumir a hipótese de que os indivíduos mantém a
mesma aparência nas diversas fotografias de uma dada coleção.
Observar características tais como a aparência das roupas
são suficientes para o sistema visual humano reidentificar um
indivíduo ao longo de um álbum. Baseado nesta observação, este
trabalho propõe um algoritmo de reconhecimento de pessoas que
incorpora descritores de roupa. Além disso, procura avaliar a
influência das fontes de luz sobre tais descritores e analisar o
efeito da aplicação de um conjunto de algoritmos de constância
de cor em um pré-processamento, buscando simular condições
de iluminação canônicas para uma coleção inteira.

Keywords-Coleções pessoais de fotos; Costância de Cor; Reco-
nhecimento de pessoas

I. INTRODUÇÃO

Com o crescimento e popularização dos mais variados
dispositivos de captura de imagem é notável o aumento do
número de fotos pessoais produzidas. Uma maneira de identifi-
car automaticamente as pessoas em tais coleções se torna uma
necessidade real para gerenciamento de tais coleções de fotos.
Porém, a utilização de algoritmos de reconhecimento facial
de maneira exclusiva deixa inúmeros casos sem tratamento
em fotografias naturais, em que as pessoas são fotografadas
em poses livres. Recentemente, pesquisas buscam maneiras de
superar as limitações das técnicas de reconhecimento de faces,

incorporando informações que contextualizem as característi-
cas extraídas de uma foto com aquelas extraídas ao longo da
coleccão de fotografias ([1], [2], [3]).

A motivação para a proposta é o próprio sistema visual
humano, que é capaz de reidentificar pessoas em variadas po-
sições e condições de iluminação ao longo de uma coleção de
fotos, observando a similaridade e repetição de características
e padrões visuais tais como cor dos cabelos, pele e roupas. Este
fenômeno é denominado Constância de Cor: nosso sistema
visual é capaz de identificar cores como semelhantes, mesmo
em contextos em que a influência da iluminação torna o sinal
cromático capturado bastante distinto (Figura 1).

Busca-se neste trabalho avaliar a reidentificação de pessoas
ao longo de coleções de fotografias cobrindo um único evento
por uma investigação de descritores baseados em distribui-
ções cromáticas. Em especial, a influência da iluminação nos
descritores cromáticos é analisada aplicando-se algoritmos de
transformação das fotografias para uma iluminação canônica
em pré-processamento a reidentificação (Figura 2).

Figura 1. Fotos de uma mesma coleção com variações intensas de iluminação



Figura 2. Fotos tranformadas para condições de iluminação canônica. O
algoritimo utilizado proposto por Finlayson e Trezzi [4]

Tabela I
NÚMERO DE MARCAÇÕES EM CADA CATEGORIA DA BASE DE DADOS

Categoria Marcações Porcentagem
Total 1015 100%

Frontal 433 42,66%
Não Frontal 206 20,30%

Oclusão 86 8,47%
De costas 57 5,62%

Gêmeos 40 3,94%
Baixa Resolução 193 19,01%

A. Nova base de dados

Para a realização dos testes propostos utilizamos uma base
própria, para a qual foram coletadas fotos do Flickr publicadas
sob direitos de utilização por Creative Commons. A base con-
tém 38 coleções de fotos possuindo um total de 470 imagens.
Cada coleção cobre um único evento, e foram selecionadas
dentro dos 15 rótulos apontados como os mais populares pelo
Flickr (Baby; Band; Beach; Birthday; Christmas; Colleague;
Conference; Day; Easter; Festival; Fun; Kids; Playing; Prom;
e Wedding).

A base se diferencia de outras públicas, uma vez que não
apenas os indivídos em posição frontal, mas sim todos os
fotografados, foram marcados manualmente para serem alvo
da reidentificação proposta. Cada pessoa observada nas fotos
recebeu as seguintes anotações: caixas envolventes nas regiões
da imagem contendo a pessoa, sua cabeça e seu corpo; um
número para identificação de cada identidade dentro de seu
respectivo álbum; uma classificação proposta para caracteri-
zação de sua pose e dificuldade de tratamento por métodos
tradicionais. O total de marcações dento de cada categoria da
nossa base pode ser encontrada na tabela I.

II. TRABALHOS RELACIONADOS

Em [1], Gallagher e Chen analisam tanto informações de
caracterização facial quanto também de pixels localizados
próximos a face para a identificação de pessoas. Utilizando
uma máscara global de roupa aprendida a partir de múltiplas
imagens, seu método segmenta a região da roupa em cada
imagem utilizando uma otimização baseada em cortes de
grafo. A máscara proposta apresenta bons resultados para
pessoas fotografadas em pose frontais, mas limita a aplicação
do método. Seus resultados demonstram que a incorporação
das características das roupas no processo de reidentificação
aumentam significantemente a precisão do reconhecimento.

Em [2], Lin et al. propôs o uso de relações entre três
domínios: pessoas, eventos e localizações; em um algoritmo
de otimização baseado em clusterização por maximização de
expectativas que infere rótulos e/ou relações desconhecidas. A
característica utilizada para o rótulo de eventos é o instante
de tempo de captura das fotos, permitindo a clusterizacão
temporal de coleções em eventos. Pessoas são descritas por
características faciais e suas roupas com histogramas de cores.
A localização da roupa relativa a face é determinada usando
uma simples regra geométrica. Para a descrição das localiza-
ções eles utilizaram histogramas de cores do plano de fundo
da cena.

Os trabalhos mencionados mostram os esforços apresenta-
dos na literatura recente de maneiras de ajudar o reconhe-
cimento facial com informações complementares. De forma
diferente dos trabalhos citados, focamos explicitamente em
avaliar em como esta informação, mais especificamente, apa-
rência das roupas, pode ajudar nos casos onde features faciais
falham ou não estão presentes.

III. MÉTODO PROPOSTO

A. Descritores

Descritores baseados em cor possuem propriedades bastante
relevantes no contexto de reidentificação de pessoas, mais
especificamente para caracterização de roupas. Isto se deve
a serem invariantes a pose e escala, uma vez que as simetrias
comumente observadas em roupas tendem a apresentar distri-
buições de cores semelhantes independentemente do ângulo
de visão fotografado. A Figura 3 ilustra o fato de que ao se
comparar ainda que em casos extremos como uma pessoa de
frente versus uma de costas é comum a semelhança entre os
padrões cromáticos observados. Por este motivo, neste trabalho
propomos o uso de um conjunto de distribuições de cores em
sub-regiões da caixa envolvente de interesse como descritor
para reidentificação proposto. Tal conjunto de distribuições
difere o descritor proposto daqueles adotados em trabalhos
encontrados na literatura.

B. Quantização da paleta de cores

O método proposto realiza uma etapa de quantização do
espaço de cores por dois motivos principais. Primeiramente, a
quantização de cores permite agrupar cores próximas presentes
em uma imagem em uma mesma dimensão do descritor
proposto, permitindo reduzir casos em que pequenas variações



Figura 3. Semelhança entre padrões cromáticos de fotos diferentes de um
mesmo indivíduo

de iluminação e sombreamento fazem com que cores próximas
contidas na imagem sejam associadas a diferentes dimensões
nos descritores. Como segundo ganho da quantização, sua
aplicação permite diminuir a dimensionalidade do conjunto de
distribuições de cores adotado no método proposto, e agilizar
seu processamento. Desta forma, propomos a utilização de
um algoritmo de quantização de cores para reduzir o conjunto
de cores distintas utilizadas na coleção, buscando manter a
aparência visual o mais próxima possível da original.

No contexto do nosso trabalho propomos o conceito de
quantização de cores de uma coleção. Para isso, é produzida
uma única paleta de cores para toda uma coleção através
da aplicação do algoritmo de clusterização k-means sobre o
conjunto de cores contidas nos pixels de todas as fotografias
de uma dada coleção.

Dado um conjunto de observações O = {o1, o2, ..., on} o
k-means permite particionar as n observações em k clusteres
C = {C1, C2, ..., Ck

} onde k  n; de modo a minimizar
arg
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Na nossa proposta, k é o número de cores estabelecida
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é a cor do pixel no sistema RGB portato é
representado por uma tripla [R,G,B], O é o conjunto de todos
os pixels da coleção inteira representado por uma matriz 3D
onde cada eixo representa um dos valores R, G ou B, e µ

i

,
é a paleta de cores representado como um vetor de triplas
[R,G,B].

Como o algoritmo k-means produz uma solução local, influ-
enciada pela sua inicialização, buscamos evitar clusterizações
não ótimas pela execução do algoritmo diversas vezes e dentre
as execuções foi selecionada aquela que minimiza o erro de
quantização. Neste contexto definimos o erro como a soma das
distâncias de cada pixel da coleção ao cluster mais próximo.
Para aumentar ainda mais as chances de boas inicializações
seguimos o processo de inicialização proposto por Arthur
and Vassilvitskii nomeado k-means++ [5], no qual o objetivo
é produzir clusteres bem separados. O centro do primeiro
cluster é escolhido de forma aleatória entre o conjunto de
observações, os próximos clusteres são escolhidos dentro dos
valores restantes com a probabilidade proporcional a distância
ao quadrado ao cluster existente mais próximo.

C. Histogramas a partir de imagems integrais

A adoção do descritor proposto na seção 3.A se computado
por força bruta se torna inviável. A leitura repetitiva dos pixels
de uma imagem para a computação dos histogramas de cada
sub-região tornaria o processo muito custoso, especialmente se
considerarmos que para a busca de regiões que contenham uma
determinada pessoa são gerados um conjunto de histogramas
repetidos em múltiplas posições e escalas em cada imagem.
Para a resolução deste problema propomos nesta seção uma
adaptação de imagens integrais que em conjunto com a quan-
tização da paleta de cores torna possível uma computação
eficiente de um conjunto de distribuições cromáticas.

Uma imagem integral permite computar rapidamente somas
em áreas retangulares de uma grade. Ela foi utilizada por
Viola e Jones [6] para computar features de Haar baseadas
em diferenças entre somas de pixels em áreas retangulares,
em um processo de detecção de face/objeto. Neste trabalho as
features de Haar não foram adotadas por não serem invariantes
a rotação e a outras transformações necessárias para atender ao
contexto deste trabalho. Para nossos propósitos modificamos
a interpretação usual das imagens integrais para computar um
conjunto de distribuições cromáticas do nosso conjunto de
descritores.

Imagens integrais representam funções acumulativas. O
valor I(x, y) representa a soma de todos os pixels acima e
a esquerda de (x, y) inclusive. Esses valores podem ser facil-
mente computados com uma única iteração como: I(x, y) =
i(x, y) + I(x� 1, y) + I(x, y � 1) + I(x� 1, y � 1).

Em [6], i(x, y) representa o valor do pixel na escala de
cinza. Neste trabalho adaptamos seu propósito de maneira que
o elemento i

k

(x, y) não representa o valor original do pixel,
mas uma função booleana que retorna um se o pixel em (x, y)
é associado com um certo valor k de cor durante a quantização
de paleta da coleção, ou zero caso contrário. Desta forma, a
imagem integral proposta representa em I

k

(x, y) um contador
de ocorrências de certa cor k da paleta nas posições acima e
a esquerda de (x, y) inclusive. Assim, a ocorrência de certa
cor k da paleta dentro de uma sub-região retangular pode ser
calculada com quatro leituras com a equação
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Seguindo a proposta de adaptação e considerando a paleta
de cores de coleção contendo k cores, cada histograma k-
dimensional é computado completamente com apenas 4 ⇤ k
leituras para um conjunto de k imagens integrais. A mesma
imagem integral é reutilizada durante multiplas pesquisas,
mesmo se alterado a posição, escala ou modelo de pessoa.
Além disso, para o cálculo das imagens integrais trabalhamos
com imagens com a resolução reduzida para minimizar o
tempo de computação e a utilização de memória.

D. Algoritmo

Para realizarmos uma validação do uso dos descritores de
aparência selecionados em casos nos quais o reconhecimento



facial não se faz possível e a comparação entre os algoritmos
de constância de cores. Propomos uma pipeline simples de
reidentificação de pessoas por comparação de suas roupas em
coleções de fotos. O algoritmo pode ser dividido em duas
etapas (Figura 4): a primeira de normalização da coleção e
a segunda de reidentificação. A etapa de normalização da
coleção é composta pelos seguintes passos: estimação da luz
para cada foto; transformação da foto para uma iluminação
canônica. Já a segunda etapa é composta pelas seguintes
etapas: quantização da paleta de cores da coleção; extração
das features de cor de bounding box das roupas; comparação
entre histogramas de bounding boxes (distância euclidiana).

Figura 4. Algoritmo proposto para a comparação entre os algoritmos de
constância de cor

Para a comparação das distribuições de cores utilizamos um
valor de corte de 70% de semelhança, logo os histograms com
semelhança menor que 70% foram marcados como sendo de
pessoas diferentes, e caso contrário, considerados a mesma
pessoa.

IV. CONSTÂNCIA CROMÁTICA

Para avaliar a influência da iluminação no processo de
reidentificação cinco métodos para estimação de ilumina-
ção foram selecionados. Tais métodos assumem superfícies
lambertianas e modelam os valores dos pixels das imagens
f
i

= (R
i

, G
i

, B
i

)t como depende da fonte de luz e(�), da
reflectância da superfície s(�) e da função de sensibilidade da
câmera c(�), onde � é o comprimento da onda. A Figura 5
ilustra os diferentes resultados recuperados para a iluminação
pelos algoritmos avaliados.

A. Grey World

Buchsbaum [7] propôs a hipótese conhecida como suposi-
ção Grey-World, observando que a média da reflectância para

Figura 5. Cores da iluminaçnao obtidas pelos métodos descritos na seção
IV

uma região de onda-curta, onda-média e onda-longa são iguais.
Sua heurística assume que dentro de uma fonte branca de luz,
a média da cor na cena é acromática. Estão a estimação da
iluminação é feita considerando que qualquer desvio do cinza
da cor média é causada por efeitos da fonte de luz.

B. Max-RGB

Land [8] assume que a resposta máxima em uma imagem é
causada por uma reflectância perfeita (produzida por uma área
branca). Uma área branca reflete toda a luz incidente, então sua
posição na imagem pode ser encontrada procurando pelo maior
valor RGB. O método não restringe que o máximo valor de
cada canal esteja no mesmo local, e também obtém resultados
corretos de estimação de iluminação quando a reflectância
máxima é igual para os três canais.

C. Shades of grey

Em [4], Finlayson e Trezzi argumentam que ambos os
algoritmos Grey-World e max-RGB são duas diferentes ins-
tanciações de um algoritmo de constância de cor mais geral
baseado na norma Minkowski. Seu método é chamado Shades
of Grey e é computado por :

✓R
(f(x))p dxR

dx

◆1/p

= ke (1)

Quando p = 1 a equação representa a suposição Grey-
World, enquanto para p = 1 modela uma aproximação do
algoritmo max-RGB.

D. Grey edge

Como uma alternativa para a hipótese Grey-World, em [9]
a hipótese Grey-Edge é proposta considerando que a média
das diferenças das reflectâncias em uma cena é acromática.
Com a suposição Grey-Edge a cor da fonte de luz pode ser
computada a partir da média das derivadas de cor na imagem,
dada por: R

|f
x

(x)| dxR
dx

= k (2)

Onde o x subscrito indica a derivada espacial. Também
pode ser observado, que o algoritmo Grey-Edge é baseado
nos mesmos princípios dos métodos anteriores, mas utiliza
derivadas das imagens no lugar de pixels.



Tabela II
NÚMEROS DE BOUNDING BOXES REIDENTIFICADAS

Categoria v. pos. v. neg. f. pos. f. neg.
Imagens originais 3355 39693 319 5028

Grey World 3368 39632 380 5015
Max-RGB 3394 39680 332 4989

Shades of grey 3357 39662 350 5026
Grey edge 3303 39675 337 5080

Weighted grey edge 3262 39672 340 5121

Tabela III
MEDIDAS DE PERFORMACE

Categoria precisão sensitividade acurácia
Imagens originais 91.32% 40.02% 88.95%

Grey World 89.86% 40.18% 88.85%
Max-RGB 91.09% 40.49% 89.01%

Shades of grey 90.56% 40.05% 88.89%
Grey edge 90.74% 39.40% 88.81%

Weighted grey edge 90.56% 38.91% 88.72%

E. Weighted grey edge

Em [10] , Gijsenij et al. propôs dar pesos para diferentes
tipos de arestas ao diferenciar entre arestas de material,
sombras e realces, a fim de fazer uma influência distinta sobre
o desempenho da iluminação estimada. Eles argumentam que
os tipos de arestas de realces e sombras são mais valiosos do
que as aquelas de material para a estimativa da iluminação e
propõe um algoritmo interativo weighted Grey-Edge no qual
esses tipos de arestas são mais enfatizados.

V. RESULTADOS

Um fator de grande impacto nos resultados foi a escolha do
número k de clusteres. Foram avaliadas execuções do k-means
com quatro valores de k diferentes: 8, 16, 32 e 64 cores. A
Figura 6 é possível visualizar as diferenças de uma mesma
imagem quantizada com valores k diferentes.

As coleções quantizadas em 8 e 16 cores tem suas imagens
transformadas em aparência muito simplificada, produzindo
diversos casos de indivíduos distintos de vestimentas com
cores semelhantes que passam a ser associadas ao mesmo
cluster no processo de quantização, induzindo erroneamente
a reidentificação a associar tais indivíduos distintos como se
fossem a mesma pessoa.

No outro extremo, as coleções quantizadas em 64 cores
produzem imagens que visualmente se assemelham bastante
com as originais. Entretanto, esse número de cores se mostrou
grande o suficiente para que ocorressem diversos casos onde
diferenças de iluminação da captura de um mesmo indivíduo
em fotos distintas produzissem distribuições cromáticas bas-
tante diferentes.

Para a base proposta portanto, o equilíbrio entre a redução
da dimensionalidade e a distinção de cores desejada se deu
para o uso de 32 cores.

De maneira geral, a observação dos resultados apresentados
nas tabelas II, III e IV demonstrou um alto índice de acerto
do algoritmo mesmo frente a sua simplicidade e uso exclusivo
de dados da aparência de roupas sem agregar características
faciais.

(a) 8 cores (b) 16 cores (c) 32 cores

(d) 64 cores (e) original

Figura 6. Comparação de imagens quantizadas com valores de k diferentes
e imagem original

Tabela IV
MEDIDAS DE PERFORMACE UTILIZANDO AS IMAGENS ORIGINAIS

SEPARADOS PELAS CATEGORIAS PROPOSTAS

Categoria precisão sensitividade acurácia
Frontal 90.21% 42.51% 90.13%

Não Frontal 92.16% 37.25% 86.73%
Oclusão 90.72% 46.90% 92.05%

De costas 91.61% 31.64% 88.47%
Gêmeos 100.00% 35.86% 72.57%

Baixa Resolução 91.88% 37.09% 88.15%

Sobre a comparação de resultados entre os métodos de
tratamento de iluminação avaliados, os resultados não apre-
sentaram mudanças significativas nos valores quantitativos e
nas medidas de performance levando a uma análise mais
minuciosa sobre o ocorrido.

Uma análise individual de cada álbum mostrou de fato
melhorias nos resultados da reidentificação daqueles álbuns
no qual há grandes variações de iluminação, mas na base
contruída o número desses casos é muito inferior ao de cole-
ções inteiras capturas sob as mesmas condições de iluminação
(mesmo ambiente, em curto espaço de tempo e obtidas a partir
de um mesmo dispositivo). A Figura 7 é uma amostra típica de
coleção encontrada na base com pouca ou nenhuma variação
de iluminação.

Este desbalanceamento fez com que os resultados positivos
da inserção do pré-processamento proposto fossem suprimidos
numericamente pelos erros inseridos pelo mesmo, ao distanciar
artificialmente a iluminação de fotografias em álbum original-
mente com iluminações próximas.

Tal análise mais detalhada das coleções com grande vari-
ações de iluminação mostra que nesses casos há uma dimi-



Figura 7. Exemplos de uma coleção com pouca variação de iluminacão, com
fotos retirados em um curto período de tempo e com posições semelhantes

nuição no total de reidentificações contabilizadas como falsos
negativos, ou seja, casos onde uma determinada pessoa não foi
reconhecida com uma outra bounding box do mesmo indivíduo
( Figura 8 ). Em algum casos também houve a diminuição
do número de falsos positivos, ou seja, casos onde pessoas
diferentes eram marcadas como a mesma pessoa por efeitos
da iluminação.

Figura 8. Exemplos de resultados gerados pelos algoritmos de constância
de cor mencionados na seção IV em uma amostra de 4 fotos de uma coleção

VI. CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou uma pipeline para reidentificação
de pessoas em coleções de fotografias cobrindo um único
evento baseado na premissa de que em tais coleções uma
pessoa mantém sua aparência visual ao longo deste conjunto
de fotografias. Os resultados foram bastante promissores con-
siderando a simplicidade da pipeline proposta e o acerto obtido
de 91%.

Um outro aspecto do trabalho foi avaliar a influência da
iluminação no processo de reidentificação. Para este fim foi
proposta a transformação das fotografias de cada coleção para

uma iluminação canônica por um conjunto de cinco métodos
distintos, a saber: Grey World; Max-RGB; Shades of Grey;
Grey Edge; Weighted Grey Edge.

A comparação numérica dos resultados com os tratamentos
de iluminação analisados versus o uso das imagens originais
não demostrou numéricamente melhorias significativas, entre-
tanto atribui-se esse fato ao desbalanceamento de álbuns de
iluminação homogênea na base construída em detrimento ao
de álbuns com variação real de iluminação.

Entretanto, a observação individual dos álbuns com variação
de iluminação significativa demonstrou de fato uma melhoria
nos resultados da reidentificação. Assim, concluiu-se que o
número de álbuns beneficiados pela normalização de ilumi-
nação foi insuficiente para expressar mudanças significativas
nas medidas de performance fazendo necessário em trabalho
futuro equilibrar a base com um maior número de álbuns com
variações significativas de iluminação.
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Resumo—A Análise de Discriminantes Lineares de Duas
Classes (2C-LDA) é uma técnica de extração de características
baseada na Análise de Discriminantes Lineares (LDA) que
apresenta alta taxa de acerto quando aplicada ao problema de
reconhecimento de faces. Essa técnica, no entanto, não pode ser
aplicada em cenários onde somente uma amostra por pessoa
está disponível pelo fato de não conseguir verificar as variações
a que a imagem de uma face está sujeita, tais como diferenças de
iluminação, pose e expressão facial. Neste trabalho são propostos
dois novos métodos baseados no pré-processamento das imagens
de entrada para se contornar a restrição da 2C-LDA. Os
métodos propostos conseguem melhorar significativamente a taxa
de acerto quando há grandes variações de iluminação tanto nas
imagens de treino quanto nas de teste.

Abstract—Two-class Linear Discriminant Analysis (2C-LDA)
is a feature extraction technique based on Linear Discriminant
Analysis (LDA) that presents high recognition rates when applied
to face recognition problems. However, 2C-LDA cannot be
applied if only a single sample per person (SSPP) is available. In
this scenario, the variations that the image of a face is subject
to, such as differences in lighting, pose and facial expression are
not accounted for. This paper proposes two new methods based
on image preprocessing to bypass the restrictions of 2C-LDA.
The proposed methods can significantly improve the recognition
rates in the presence of large illumination variations, both in the
training and testing sets.

Keywords-reconhecimento de faces; análise de discriminantes
lineares; biometria; visão computacional.

I. INTRODUÇÃO

O reconhecimento automático de faces é um processo
biométrico que visa reproduzir a capacidade humana de reco-
nhecer faces e tem ampla aplicação em sistemas de controle de
acesso, vigilância, indexadores de vídeo e similares. Algumas
dessas aplicações se caracterizam por terem disponíveis um
número muito reduzido de imagens por pessoa. Essa restrição
afeta diretamente a performance de algumas técnicas de reco-
nhecimento atuais, fazendo com que estas tenham uma queda
acentuada na taxa de reconhecimento ou até mesmo fiquem
inviabilizadas [1]. Em sistemas tais como identificação de
passaporte em aeroportos e controles de acesso, o número de
amostras por pessoa chega a ser singular, o que é insuficiente
para representar as variações a que uma face está sujeita, como

diferenças de iluminação, pose e expressões faciais. Uma das
técnicas de extração de características que sofre com essa
limitação é a Análise de Discriminantes Lineares (LDA) [2].
Ao executar a LDA com somente uma amostra por pessoa, a
matriz que representa as variações da face de um indivíduo se
torna uma matriz nula e o método falha nesse cenário. Uma
das sucessoras da LDA, a Análise de Discriminantes Lineares
de Duas Classes (2C-LDA) [3], proposta para aperfeiçoar o
poder de discriminação entre as classes de indivíduos e reduzir
a quantidade de cálculos executados pela LDA, sofre das
mesmas restrições.

Contribuições: Neste trabalho são propostos dois novos
métodos baseados no pré-processamento das imagens de en-
trada para se contornar a restrição da única amostra por pessoa
na técnica 2C-LDA. Os métodos propostos conseguem me-
lhorar significativamente a taxa de acerto quando há grandes
variações de iluminação tanto nas imagens de treino quanto
nas de teste.

O restante do artigo está estruturado da seguinte forma.
Na Seção II são apresentadas soluções já propostas para o
problema da única amostra por pessoa. Em seguida é realizada
uma breve revisão da 2C-LDA. Na Seção IV são descritas
as soluções propostas. Os resultados dos experimentos são
apresentados na Seção V e a Seção VI conclui o trabalho.

II. TRABALHOS RELACIONADOS

Segundo Brunelli e Poggio [4], os métodos de reconhe-
cimento de faces podem ser divididos em duas categorias:
baseados em informações biométricas e baseados em template.
Na primeira, características como a largura e centro dos olhos,
largura da boca, formato da face e/ou queixo, são utilizadas
no processo de reconhecimento [5]–[8]. Na segunda categoria,
são utilizadas características gerais tais como o valor do tom de
cinza de cada pixel [2], [9]–[12]. Atualmente, os métodos da
segunda categoria são predominantes, devido à simplicidade e
ao baixo custo computacional. Entretanto, tais métodos têm o
seu poder de reconhecimento reduzido quando somente uma
imagem por pessoa está disponível.



Algumas soluções para o problema foram propostas ao
longo do tempo. Em [13], uma técnica denominada Projeção
Combinada é empregada para a geração de imagens com
características mais relevantes para o reconhecimento. Wu
e Zhou utilizam a imagem gerada a partir da combinação
com seu mapa de projeção como nova entrada para o mé-
todo eigenfaces [9]. O método proposto, chamado Projection-
Combined Principal Component Analysis ((PC)2A), consegue
alcançar uma taxa de reconhecimento de 3% a 5% maior que
o eigenfaces. O (PC)2A foi aprimorado em [14], gerando o
Enhaced Projection-Combined Principal Component Analysis
(E(PC)2A). No E(PC)2A, o mapa de projeção passa a ser
gerado por projeções de ordens mais altas, fazendo com que as
características mais importantes das imagens se tornem mais
salientes. Gao et al. [15] propuseram o uso da Decomposição
de Valores Singulares (SVD) para viabilizar a execução da
LDA. Resultados mostraram a superioridade do método sobre
muitos esquemas existentes. De forma similar à estratégia da
Projeção Combinada, [16] combinaram a imagem original com
sua decomposição obtida através de um dos valores singulares
e utilizaram em seguida a Análise de Componentes Principais
(PCA) [17].

III. ANÁLISE DE DISCRIMINANTES LINEARES DE DUAS
CLASSES

A LDA é uma técnica de extração de características que
objetiva encontrar um pequeno conjunto de vetores de projeção
que reduza a dispersão dos objetos de cada classe enquanto
maximiza a separação entre elas. Dessa forma, os métodos de
classificação conseguem obter taxas de reconhecimento maio-
res. A Análise de Discriminantes Lineares de Duas Classes foi
proposta para suprir algumas deficiências da LDA, uma vez
que a ausência de amostras adequadas pode levar o algoritmo
à perda de eficiência e, se novas classes forem adicionadas
ao processo, todo o cálculo deve ser refeito [3]. A principal
diferença entre a LDA e a 2C-LDA é a formulação da matriz
Sb, matriz que representa a dispersão entre as classes. A 2C-
LDA é composta pelas classes C1 e C2, que são definidas
a cada momento para cada um dos M indivíduos, de modo
que C1 seja formada pelas imagens de treino de um dos
indivíduos e C2 seja formada pelo restante das imagens de
treino, formando assim um conjunto S = {S1, S2, S3, ..., SM}
com M pares de classes Si = (C1i, C2i).

Pelo fato de existirem somente duas classes, o cálculo da
matriz Sb pode ser dado como:

Sb =
MX

i=1

(µ1i � µ2i)(µ1i � µ2i)
T
, (1)

onde µ1i e µ2i assumem as médias das classes C1 e C2,
respectivamente, para cada par Si do conjunto S e M é
a quantidade de pares de classes. O cálculo da matriz de
dispersão interna das classes, Sw, se mantém como na LDA
e pode ser obtido da forma:

Sw =
MX

i=1

MiX

j=1

(�i
j � µi)(�

i
j � µi)

T
, (2)

onde �i
j é a j-ésima imagem de treino do i-ésimo indivíduo,

µi é a média da i-ésima classe, Mi é a quantidade de imagens
de treino do i-ésimo indivíduo e M é o número de classes.

A representação dos indivíduos do conjunto de entrada é
feita através de vetores de projeção, obtidos da forma:

Ui = S

�1
w (µ1i � µ2i). (3)

Como cada indivíduo i possui seu próprio vetor U de pro-
jeção que o discrimina do restante dos indivíduos, algumas
vantagens podem ser observadas em relação à LDA:

• O cálculo desses vetores é bem mais simples que o dos
vetores de projeção da LDA;

• Não há razão para recálculo, dado que cada indivíduo
possui o seu próprio vetor de projeção;

• O cálculo de projeções errôneas devido à baixa quanti-
dade de imagens de treino é menos provável de acontecer,
uma vez que pelo menos uma das classes possui quanti-
dade suficiente de amostras.

Ao se considerar uma nova imagem de teste x, ela é
projetada no espaço de decisão de cada indivíduo e sua
classificação ocorre calculando-se a distância entre o vetor
projetado e as médias µ1 e µ2 de cada um dos pares de classes.
Três situações podem ser observadas:

1) O vetor projetado está mais próximo da classe C1 do
que da classe C2 em um único espaço de decisão.
Nesse caso, simplesmente assume-se que a identidade
do indivíduo testado é a mesma do indivíduo da classe
C1.

2) O vetor projetado está mais próximo da classe C1 em
mais de um espaço de decisão. Nesse caso, escolhe-se
o indivíduo que gera uma maior taxa de confiança de
acordo com a equação:

conf(i) =
| µ2i � x |
| µ1i � x | , (4)

onde x é a imagem de teste e µ1i e µ2i são as médias
µ1 e µ2 do i-ésimo par do subconjunto de S que se
enquadrou no caso.

3) O vetor projetado está mais próximo da classe C2 em
todos os espaços de decisão. Nesse caso, novamente
escolhe-se o indivíduo que gera uma maior taxa de
confiança, apesar de isso significar que o indivíduo
testado não se pareça com nenhum dos indivíduos.

IV. MÉTODOS PROPOSTOS E ARQUITETURA DO SISTEMA

Este trabalho foi motivado pela eficiência das técnicas de
pré-processamento utilizadas em [13] e [15], aplicadas antes da
extração de características da PCA e da LDA, respectivamente.
As técnicas foram adaptadas para sua utilização na 2C-LDA
de forma a viabilizar sua execução. Os dois métodos propostos
podem ser divididos em etapas, conforme apresentado na



Figura 1. Etapas do processo de reconhecimento

Figura 1. A primeira etapa é o pré-processamento das imagens,
no qual são utilizadas as técnicas de Projeção Combinada e
Decomposição de Valores Singulares. Na primeira proposta,
a Análise de Discriminantes Lineares de Duas Classes com
Projeção Combinada (PC-2C-LDA), a imagem criada a partir
da projeção combinada é agrupada junto com a imagem de
treino original, gerando assim um conjunto com duas imagens
que servem de entrada para o extrator de características. Na
segunda proposta, a Análise de Discriminantes Lineares de
Duas Classes com SVD (SVD-2C-LDA), as imagens obtidas
a partir da decomposição de valores singulares compõem um
novo conjunto de entrada.

A segunda etapa é a extração de características, onde a 2C-
LDA é utilizada para esse fim. Na fase de treino, os vetores
de características extraídos são armazenados, enquanto na fase
de reconhecimento eles são comparados, através do classifica-
dor, aos vetores previamente armazenados. A classificação é
efetuada através da distância Euclidiana entre os vetores.

V. EXPERIMENTOS E RESULTADOS

Nesta seção, é avaliada a performance dos métodos propos-
tos aplicados ao banco de faces da AT&T [18], ao banco de
faces Yale (Yale Face Database) [2] e ao banco de faces Yale
B (Yale Face Database B) [19]. Os métodos propostos são
comparados com os métodos (PC)2A e SVD-LDA, propostos
em [13] e [15], respectivamente.

A. Bancos de Faces

O banco de faces da AT&T, anteriormente conhecido como
ORL (Olivetti Research Laboratory) Database of Faces, con-
tém um conjunto de imagens adquiridas entre abril de 1992
e abril de 1994. Existem 10 imagens de cada um dos 40
indivíduos. As imagens variam em termos da época em que
foram adquiridas, iluminação, expressões faciais (olhos aber-
tos/fechados, com/sem sorriso) e detalhes no rosto (com/sem
óculos). As imagens possuem tamanho de 92⇥112 pixels com
256 níveis de cinza. Exemplos de imagens são apresentados
na Figura 2.

Figura 2. Exemplos de imagens presentes no banco de faces da AT&T

O banco de faces Yale, da Universidade da Califórnia, San
Diego, contém 165 imagens de 320⇥243 pixels em 256 níveis
de cinza obtidas de 15 indivíduos distintos. São 11 imagens
por indivíduo contendo expressões faciais (felicidade, tristeza,
surpresa, entre outras), iluminação (iluminação central/lateral
direita/lateral esquerda) e em detalhes (com/sem óculos). Para
os experimentos, as imagens foram rotacionadas, alinhadas
pelos olhos e recortadas de modo a conterem 64 pixels
de largura por 64 pixels de altura. Exemplos das imagens
utilizadas podem ser vistos através da Figura 3.

Figura 3. Exemplos de imagens presentes no banco de faces Yale

O banco de faces Yale B, também da Universidade da Ca-
lifórnia, San Diego, contém 16128 imagens de 28 indivíduos
sob 9 poses e 64 condições de iluminação diferentes. O banco
foi expandido para ser utilizado no trabalho de Lee, Ho e
Kriegman [20]. A expansão do banco contém 10 indivíduos



e todas as imagens do banco Yale B foram manualmente
alinhadas, recortadas e redimensionadas para 168x192 pixels,
totalizando 38 sujeitos. Neste trabalho foram utilizadas so-
mente as imagens frontais de cada sujeito, com todas as 64
condições de iluminação, totalizando 2432 imagens. Exemplos
das imagens utilizadas nos experimentos são apresentados
na Figura 4, onde podem ser verificadas 21 condições de
iluminação diferentes para um mesmo indivíduo.

Figura 4. Exemplos de imagens presentes no banco de faces Yale Face
Database B

Fonte: Adaptada de [20]

B. Configuração dos Experimentos

Os testes foram conduzidos realizando-se 30 execuções
de cada um dos métodos em cada banco de faces, onde
foram obtidas aleatoriamente uma amostra por pessoa para
constituírem o conjunto de entrada, ficando o conjunto de
teste constituído pelas imagens restantes. Nos experimentos,
a imagem de entrada foi adicionada também ao conjunto em
que foi realizada a extração de características do método SVD-
2C-LDA, gerando o método SVD-2C-LDA+. Essa alternativa
é utilizada para verificar a importância da imagem original
no processo de reconhecimento. A seguir pode-se verificar
os parâmetros definidos neste trabalho para a realização dos
experimentos:

• o método (PC)2A possui um parâmetro de combinação
↵ e uma quantidade de eigenfaces M

0 a serem defini-
dos. Neste trabalho, os parâmetros utilizados foram os
recomendados na literatura, ↵ = 0, 25 [13] e M

0 uma
quantidade tal que capture pelo menos 95% de energia
dos eigenfaces [21], ou seja:

M 0X

i=1

�i/

MX

i=1

�i > 95%, (5)

onde �i é o autovalor correspondente ao i-ésimo eigen-
face;

• nos métodos SVD-LDA e SVD-2C-LDA é necessário
definir a quantidade de fisherfaces a ser utilizada. A
quantidade de fisherfaces utilizada é descrita pela Equa-
ção 5, de forma similar ao realizado com o (PC)2A.
Outro parâmetro a ser configurado é a quantidade de
amostras virtuais a serem geradas. Para os experimentos,
a quantidade variou de 2 a 5 amostras;

• os parâmetros definidos no SVD-2C-LDA+ são os mes-
mos definidos para o SVD-LDA e o SVD-2C-LDA.
Entretanto, como a amostra original é acrescentada ao
conjunto de treino, a quantidade de amostras virtuais
escolhidas para serem geradas variou de 1 a 4;

• o único parâmetro que foi definido para o método PC-2C-
LDA foi o parâmetro de combinação ↵. O valor de ↵ foi
definido de forma similar ao realizado para o (PC)2A. A
imagem original foi acrescentada à imagem gerada pela
Projeção Combinada para compor o conjunto de entrada
para a 2C-LDA.

A avaliação dos métodos se baseou na taxa de acerto média
e no tempo de execução médio dos algoritmos. A máquina
utilizada foi um Notebook com processador Intel Core i5-
3337U 1,8 GHz e 3 MB de memória cache L1, memória RAM
DDR3 1333 MHz de 4 GB, 32 GB de SSD e 500 GB de HD
funcionando a 7200 rpm sob sistema operacional Windows 8
Pro.

C. Resultados

A Figura 5 ilustra a taxa de acerto média obtida pelos
métodos implementados. Para os métodos (PC)2A e PC-2C-
LDA, não há variação na quantidade de amostras, portanto,
o valor médio apresentado na figura é o valor médio das 30
execuções realizadas. Para os métodos SVD-LDA, SVD-2C-
LDA e SVD-2C-LDA+ o valor médio apresentado é o maior
valor médio dentre os obtidos ao definir diferentes quantidades
de amostras geradas. É possível observar que os métodos
propostos lidam bem com variações diversificadas, ficando
com taxas de acerto bem próximas (como no banco da AT&T)
ou superiores (como no banco Yale) às dos métodos (PC)2A
e SVD-LDA.

Figura 5. Taxa de acerto média dos métodos nos bancos de faces

Os resultados são mais expressivos nos experimentos reali-
zados com imagens contendo somente variação na iluminação,
como as imagens do banco Yale B. Neste caso, os métodos
propostos atingem taxas de acerto de 26,42% (SVD-2C-LDA),



28,16% (SVD-2C-LDA+) e 32,47% (PC-2C-LDA), enquanto
os métodos tradicionais alcançam somente 8,23% ((PC)2A) e
9,88% (SVD-LDA). Acredita-se que tais resultados se devam
ao fato de a 2C-LDA possuir um alto poder de discriminação
em relação à LDA, principalmente quando o número de classes
é grande [3], o que não é o caso do banco da AT&T e nem do
banco Yale. O acrécimo da imagem original ao conjunto de
treino foi de fato uma forma de melhoria significativa para
o método SVD-2C-LDA, uma vez que em todos os casos
o método SVD-2C-LDA+ obteve taxas de reconhecimento
maiores.

Na Tabela I podem ser observados os resultados relacio-
nados ao tempo de processamento médio dos métodos. Pela
tabela, percebe-se que, o tempo de execução dos métodos
presentes na literatura e dos métodos propostos são similares
para qualquer um dos bancos. Era esperado que o algoritmo
(PC)2A que é baseado na PCA fosse mais rápido que os
baseados na LDA, pois, para sua execução a LDA utiliza pre-
viamente a PCA para reduzir a dimensionalidade das imagens.
A decomposição de valores singulares é uma tarefa de custo
computacional mais alto que a projeção combinada e, esse é
o motivo de os tempos de execução dos métodos com SVD
no pré-processamento serem mais altos.

As Figuras 6 a 9 representam o resultado de execução dos
métodos implementados, onde a imagem da esquerda sempre
representa a imagem de teste e a imagem da direita sempre
representa o resultado da classificação. Para as Figuras 8 e 9,
as imagens superiores representam o resultado dos métodos
presentes na literatura e as inferiores representam o resultado
dos métodos propostos neste trabalho.

Na Figura 6 pode-se verificar que, para imagens com pouca
variação, todos os métodos classificam corretamente a imagem
de teste.

Figura 6. Exemplo de execução onde todos os métodos comparados
classificam corretamente a imagem de teste (esquerda) como sendo da classe
da imagem à direita.

Na Figura 7, pode-se verificar que, para imagens com va-
riações drásticas de iluminação, todos os métodos classificam
erroneamente a imagem de teste.

As Figuras 8 e 9 mostram exemplos de variação de ilumi-
nação onde os métodos propostos obtêm melhores resultados
que os disponíveis na literatura.

De modo geral, os métodos propostos são superiores em
cenários onde a variação de iluminação é mediana, apresen-
tando sombras resultantes de iluminação direcionada. Esses
resultados são relevantes, uma vez que cenas com iluminação
direcionada são comuns em diversas aplicações reais.

Figura 7. Exemplo de execução onde todos os métodos comparados
classificam incorretamente a imagem de teste (esquerda) como sendo da classe
da imagem à direita.

Figura 8. Exemplo de execução com divergência de resultados. Na linha
superior é mostrado o resultado da execução do método (PC)2A que classifica
incorretamente a imagem de teste (esquerda) como sendo da classe da imagem
à direita. A linha inferior mostra o resultado da execução do método proposto
PC-2C-LDA que classifica corretamente a imagem de teste (esquerda) como
sendo da classe da imagem à direita.

VI. CONCLUSÕES

Neste trabalho foram apresentados dois novos métodos,
o PC-2C-LDA e o SVD-2C-LDA, com o objetivo de se
contornar o problema da limitação de imagens disponíveis para
treino, nas técnicas existentes de reconhecimento de faces. Os
métodos propostos foram comparados a outros já conhecidos
na literatura para resolução do problema. Pôde-se verificar que
a taxa de acerto dos métodos propostos foi superior às dos
métodos tradicionais, principalmente quando foram realizados
testes com variações de iluminação. Embora um maior número
de experimentos seja necessário para se comprovar a eficiência
do método, os resultados alcançados com a base de dados
pública Yale B são animadores, uma vez que as diferenças
de iluminação são uns dos principais fatores que reduzem as
taxas de acerto dos reconhecedores de faces disponíveis na
literatura.



Tabela I
TEMPO DE EXECUÇÃO MÉDIO DOS MÉTODOS (EM SEGUNDOS) EM CADA BANCO DE FACES

Banco/Método (PC)2A SVD-LDA SVD-2C-LDA SVD-2C-LDA+ PC-2C-LDA
AT&T 5,47 3,49 3,48 3,75 1,66
Yale 0,76 0,40 0,41 0,41 0,23

Yale B 7,69 23,40 24,13 24,61 12,50

Figura 9. Exemplo de execução com divergência de resultados. Na linha
superior é mostrado o resultado da execução do método SVD-LDA que
classifica incorretamente a imagem de teste (esquerda) como sendo da classe
da imagem à direita. A linha inferior mostra o resultado da execução do
método proposto SVD-2C-LDA que classifica corretamente a imagem de teste
(esquerda) como sendo da classe da imagem à direita.
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Abstract—Real time rendering gives us interaction with all 
kind of models, but it is currently limited by the number of 
objects and the graphics card is not able to draw without losing 
interactivity. Applications like the rendering of molecular 
structures are being affected by this limitation.  

This article shows the implementation of the structure to 
support the rendering of large number of objects, in this case 
molecules. This is achieved by trying to take advantage of the 
benefits of existing hierarchical structures commonly used for 
rendering like scene graphs and octrees. Finally, the rendering is 
tested with and without the proposed structure to measure its 
efficiency. 

Keywords—3D rendering; Scene graph, Octree, Molecular 
visualization;  real-time rendering; algorithmic structure 

I.  INTRODUCTION 
Modern 3D computer graphics software gives us the ability 

to model and visualize objects in real time, which gives the 
possibility to have interaction with objects that may have been 
impossible in other ways.   

Real time rendering has been evolving from being a fixed 
functionality to a complete parallel programmable model [1], 
because of this, it has become possible to apply several 
techniques like smooth shading, illumination, and transparency 
and reflectance which makes the resulting image seem more 
realistic. 

One of the biggest problems in real time rendering is 
visualizing large numbers of objects due to current limitations 
on memory or processing capacity. As the number of objects 
needed to be rendered grows larger, so is the number of 
polygons needed to be processed and the time needed to 
generate a final image to be presented on screen. The computer 
graphics community is very aware of this particular problem 
[2]. 

A specific example of this problem can be observed while 
rendering protein structures. Thanks to real time rendering, it is 
possible to study the structures of molecules in an interactive 
way, but the problem comes when a molecule with a large and 
complex structure or a large number of molecules must be 
rendered. 

There has been previous approaches to solving the 
rendering of large number of objects by using hierarchical 
structures. Scene graphs and octrees have been previously 
combined by using the octree as a scene graph node for a large 
element in the scene. 

Using both structures at the same time has also been 
previously used, by performing updates in parallel to both 
structures as a pre-rendering step for later batch ordering. On 
the other hand, the proposed solution performs updates on the 
structures in a serial way and takes advantage of the benefits of 
both of them to provide a more efficient rendering. 

II. CONTRIBUTIONS 
This paper proposes an algorithmic structure to achieve the 

efficient rendering of protein structures by making use of a 
visualizer which enables real time interaction with the model.  

This structure will make use of a hardware accelerated 
graphics API and it will implement some optimizations by 
taking advantage of modern API features only available for 
modern hardware. 

The structure of proteins will be retrieved from ".pdb" files 
publicly available for download at the Worldwide Protein Data 
Bank and it will be possible to visualize them using the ball & 
stick or the Spacefill representation. It will also take advantage 
of the repetitive nature of the models, only spheres and 
cylinders, to reuse this resources while rendering. 

III. TECHNIQUE OVERVIEW 
The proposed structure will be based on two existing 

structures: the octree and the scene graph. These structures 
serve different purposes, and the proposed one will try to use 
and integrate the advantages of both of them. 

After implementing the new proposed structure, modern 
OpenGL features will be used to enhance these two structures 
and optimize the rendering even more, allowing to draw more 
objects on the scene. 

A. New rendering pipeline 
The pipeline concept is applied to real time graphics, the 

rendering job is divided in smaller independent tasks so that 



they can be performed in parallel. The actual pipeline contains 
seven stages, in which five of them are programmable.  

The vertex shader stage and the fragment shader stage 
apply operations per vertex and per pixel to the data, these have 
been available as programmable stages since version 2.0 of 
OpenGL after immediate mode rendering was deprecated. 

There has been three new programmable stages available in 
OpenGL 4.0 which are tessellation shader stages and geometry 
shader stages, the difference between these and the former 
stages is that each invocation of the stage has access to more 
than one primitive, that is, it is possible to access data from 
other vertices. Additionally, these new stages can generate new 
primitive data like triangles or vertices [1].  

B. Scene graph 
The scene graph is a tree-like graph which contains every 

element of the scene, organized in a hierarchical fashion. This 
helps applying transformation to the elements of the scene and 
it also provides a way of reusing existing materials and 
geometry. The way this graph is traversed can lead to different 
results [3]. 

C. Octree 
The octree is also a tree-like graph, it divides the entire 

scene space in eight sections, generally the eight Cartesian 
octants. Each of the resulting subsections is now divided into 
eight more sections and so on. The limit of how many levels it 
should be subdivided can be determined by the number of 
objects in each node of the tree or a fixed maximum number of 
levels. 

The octree gives us the ability to discard the objects before 
sending them to the GPU for rendering, because if a node is not 
visible on the final image, neither does its children. This 
process is called frustum culling [4]. 

IV. IMPLEMENTATION 
The implementation of the structure uses elements from 

octrees, to provide frustum culling and the hierarchical 
structure of the scene graph to manage the elements on the 
scene. Each object that belongs to the scene graph has a 
reference to an octree node. 

The scene graph will contain a list of all geometries, 
materials, and objects so that these resources can be shared 
among the scene. Every object will be added to the octree 
which will be subdivided as needed, until every objects is 
contained in the lowest level possible. To avoid having too 
many levels in the octree, a maximum of four levels is set. 

The structure is generated at program start, the scene graph 
remains constant unless new objects are added to the scene. On 
the other hand, the octree must be updated every time the scene 
changes, this includes the movement of the objects as well as 
the movement of the camera. 

After the structure is generated, we take advantage of the 
organization of elements to apply features of modern OpenGL. 
Each octree node will held the value of the distance it has to the 
camera, this will be used to apply dynamic level of detail to the 

objects, which uses tessellation shaders in order to generate a 
more complex mesh from a simpler one directly on the 
graphics card. 

The second feature takes advantage of the scene graph 
structure which has lists for all the assets in the scene. These 
lists are used to create global buffers on the GPU which will be 
used on a multi draw command of OpenGL, allowing us to 
reduce the number of API calls by drawing all the elements in 
the scene at once [5]. 

 

The following pseudo code represents the rendering loop 
using the proposed structures and the optimizations specified 
before. 

If scene changed then 
 Calculate octree visibility 
End if 
 
If not buffers created then 
 Create buffers with scene graph data 
End if 
 
For each object in scene 
 If object is visible then 
  Calculate rendering parameters 
  Update buffers 
 End if 
End for 
Multi draw render 
 
The first lines check if the scene has changed, this implies 

changes in camera position or rotations and the addition or 
removal of objects. If a change on the scene is performed then 
the octree visibility must be updated to determine which 
objects are now visible depending on the sectors. 

Next, the buffers must be created, if not done already, using 
the resources list present on the scene graph. Buffers should be 
created for materials, model-view matrices, and other rendering 
parameters like level of detail, or visibility. 

Then we must iterate through all of the objects calculating 
the new rendering parameters and updating the buffers, this 
must be done only if the object is currently visible which was 
determined by the first step performs in the rendering loop. 

Finally, after all of the buffers have been updated, the 
rendering can be performed, this is done by calling an OpenGL 
API function which allows to render all of the objects using 
only one API call, this reduces driver overhead resulting in 
better rendering time when having many objects [5]. 

V. EXPERIMENTS 
In order to test the efficiency of the new algorithmic 

structure, an experiment was conducted in which we tested the 
rendering of sixty four molecules of caffeine, each having forty 
objects making a total of two thousand five hundred and sixty 
objects. 



 

 

This test case was implemented on two versions of the 
visualizer, one using the proposed structure and the other one 
without it. The measured variable was the time required to 
generate one frame in milliseconds [6] and eleven hundred 
random samples were taken from each version. 

VI. RESULTS 
The experiment was performed on a machine with 8 

Gigabytes of RAM, a 1.8 Gigahertz Core i5 processor and an 
Nvidia GeForce GT740M graphics card. The following results 
were retrieved from the test. 

 

 
N Mean Std. Dev Var Min Max 

Without Structure 1100 20.56 4.64 21.55 16 40 

With Structure 1100 12.71 2.78 7.75 10 32 
 

The results show a clear difference between each version of 
the visualizer with the one with the proposed structure 
implemented giving better results. 

The maximum and minimum values of each sample are 
obtained by measuring the milliseconds per frame in a static 
scene and a dynamic scene respectively. Figures and Tables 

VII. LIMITATIONS 
The new OpenGL API is not available on every graphics 

card available at the moment in the market, so fairly recent 
hardware is required to be able to take full advantage of the 
proposed structure and optimizations. 

The proposed structure needs to be traversed to display its 
contents in the screen, either the scene graph or the octree 
needs to be chosen for this task but not both. The current 
implementation traverses the scene graph while the octree is 
only traversed every time the structure needs to be updated. 

Using multi draw commands from OpenGL require that the 
data from all objects are stored in one unique buffer, if there is 
too many objects VRAM might not be enough to hold all the 
data. Additionally, not all graphic cards implement a way of 
identifying each object drawn from the multi draw command 
so it needs to be implemented manually [5]. 

VIII. CONCLUSIONS 
To render molecule structures there is no need of many 

different geometries and materials, basically spheres and 
cylinders and materials for different element colors are needed, 
this can be helpful for sharing assets over the entire scene. 

Because the octree needs to be recalculated every time an 
object from the scene moves, it is better to limit the movement 
to the camera which only requires visibility recalculation. 

It is possible to integrate both scene graph and octree 
structures to take advantage of the benefits of each one of them 
but the cost of doing it is having to choose which structure 
needs to be traversed. 

IX. REFERENCES 
[1] AKENINE-MOLLER, Tomas; MOLLER, Tomas; HAINES, Eric. Real-

time rendering. AK Peters, Ltd., 2002. 
[2] Autin, L.; Johnson, G.; Hake, J.; Olson, Arthur; Sanner, M., "uPy: A 

Ubiquitous CG Python API with Biological-Modelling Applications," 
Computer Graphics and Applications, IEEE, vol.32, no.5, pp.50, 61, 
Sept.-Oct. 2012 doi: 10.1109/MCG.2012.93J. 

[3] Karim, M. S., Karim, A. M., Ahmed, E., & Rokonuzzaman, M. (2003). 
Scene Graph Management for OpenGL Based 3D Graphics Engine. In 
Proc. International Conference on Computer & Information Technology 
(ICCIT) (Vol. 1, pp. p395-400). 

[4] SHIRLEY, Peter, et al. Fundamentals of computer graphics. Wellesley: 
AK Peters, 2005. 

[5] Everitt, C. Foley, T. McDonald, J. Sellers, G. “Aproaching Zero Driver 
Overhead in OpenGL” Conference, GDC 2014. 

[6] Trapp, Matthias. "OpenGL-Performance and Bottlenecks." Seminar, 
University of Postdam, Winter semester, 2003. 

[7] Min Seok Kang; Kyung Sik Kim, "An Effective Scene Manager for the 
Online Game "Chungmukong's Battle on the Sea'," INC, IMS and IDC, 
2009. NCM '09. Fifth International Joint Conference on , vol., no., 
pp.1267,1270, 25-27 Aug. 2009 

 



Um Estudo de Um Método de Reconhecimento de
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Abstract—The traditional iris recognition systems achieve low
error rates and has been widely used in domestic security systems.
However, they depend on good quality images and to obtain
such images it is required cooperative behavior of individuals,
as well as a number of restrictions at the moment of image
capture/acquisition. These conditions are the weakness of these
methods, since they restrict the range of areas in which the
iris recognition can be applied. In this work, we study and
reimplemented a noncooperative recognition iris method based
on feature extraction of six sub-regions of iris which aims to
surmount problems with noisy iris images. We are particularly
interested in the effectiveness behaviour of this method by varying
the number of samples and the number of subjects used in the
training phase. Experiments were performed using two largely
and publicly available data sets in the literature, CASIA and
UBIRIS, for analysing the effectiveness in terms of accuracy and
of EER (Equal Error Area).

Resumo—Os sistemas tradicionais de reconhecimento de ı́ris
alcançam baixas taxas de erro e tem sido amplamente utilizados
em sistemas de segurança interna. Porém, eles dependem de
imagens de boa qualidade e obter tais imagens requer comporta-
mento cooperativo dos indivı́duos, além de uma série de restrições
no momento da captura da imagem. Essas condições são o ponto
fraco desses métodos, pois restringem o leque de domı́nios em que
o reconhecimento de ı́ris pode ser aplicado. Neste trabalho, nós
estudamos e reimplementamos um método de reconhecimento
de ı́ris em ambientes não-cooperativos baseado na extração
de caracterı́sticas de seis sub-regiões da ı́ris para contornar o
problema da existência de ruı́dos nas imagens de ı́ris. Nós estamos
particularmente interessados no comportamento da eficácia deste
método com a variação do número de amostras e do número de
indivı́duos usados na fase de treinamento. Experimentos foram
realizados em duas bases públicas amplamente utilizadas na
literatura, CASIA e UBIRIS, para analisar a eficácia em termos
de acurácia e de EER (Equal error rate).

Keywords-Visão computacional; Biometria; Reconhecimento de
Íris; Ambiente não cooperativo;

I. INTRODUÇÃO

A biometria utiliza caracterı́sticas biológicas, fı́sicas ou
comportamentais, como por exemplo, impressões digitais, ı́ris,
face e voz, para identificar pessoas preferencialmente de
forma automática. A demanda e aceitação do reconhecimento
biométrico tem aumentado tanto no setor público quanto no
privado.

Desde 1987, quando Flom & Safir observaram a estabilidade
da ı́ris ao longo da vida humana e estimaram a probabilidade
de duas pessoas terem suas ı́ris semelhantes a 1 em 1072 [1],

a utilização do reconhecimento de ı́ris tem sido cada vez mais
estudada e tem demonstrado ser um método preciso e confiável
para autentificação de identidade. A singularidade do padrão
da ı́ris vem da riqueza de detalhes de textura como sardas,
coronas, criptas, sulcos, etc [2]. Estes detalhes tornam a ı́ris
humana um dos traços biométricos mais informativos.

Os métodos tradicionais de reconhecimento de ı́ris alcançam
baixas taxas de erro e têm sido amplamente utilizados em sis-
temas de segurança interna. Porém, eles dependem de imagens
de boa qualidade e obter tais imagens requer comportamento
cooperativo dos indivı́duos, além de uma série de restrições no
momento da captura da imagem. Essas condições são o ponto
fraco desses métodos, pois restringem o leque de domı́nios
onde o reconhecimento de ı́ris pode ser aplicado.

Dessa forma, um dos problemas em aberto no reconheci-
mento de ı́ris é a capacidade de lidar com a aquisição de ima-
gens em ambientes não cooperativos e sem restrições. A causa
desse problema é a baixa disponibilidade de caracterı́sticas
distintivas em imagens degradadas, adquiridas em diferentes
perspectivas de iluminação, grau de oclusão, distância, etc.
Outra questão chave e ainda em aberto no reconhecimento de
ı́ris é a melhor forma de representar as informações presentes
na ı́ris utilizando um conjunto compacto de caracterı́sticas.

Embora estes sistemas tenham demonstrado potencial para
serem utilizados comercialmente, há grande interesse por
soluções dinâmicas para classificação dos padrões de ı́ris [3].
Estas soluções poderiam ser aplicadas em cenários práticos
onde a imagem adquirida poderia ser de baixa qualidade
devido ao movimento, à cooperação parcial e à maiores
distâncias entre o indivı́duo e dispositivo de aquisição. Pode-
se citar como exemplos de aplicações o controle de acessos à
hospitais, à agências bancárias, à tribunais judiciários ou em
situações em que a cooperação do indivı́duo não é esperada,
como por exemplo, busca por terroristas e crianças desapare-
cidas, ou mesmo torcedores suspeitos dentro ao no entorno de
estádios e/ou arenas de futebol ou de eventos esportivos de
uma forma geral.

Neste trabalho preliminar, que visa a iniciação dos auto-
res discentes no assunto e procura otimizar a realização de
estudos em nı́vel de pós-graduação, propõe-se o estudo e
reimplementação de um método de reconhecimento de ı́ris
em ambientes não-cooperativos usando múltiplicas assina-
turas/caracterı́sticas extraı́das de seis sub-regiões distintas e



sobrepostas da ı́ris para melhorar a descrição de imagens de
ı́ris ruidosas [4]. Esse trabalho também usa um esquema par-
ticular e interessante de classificação que utiliza um conjunto
ordenado e crescente de seis limiares para minimizar a taxa de
falsa rejeição relacionando-os com as dissimilaridades obtidas
entre as imagens consultada e registrada das caracterı́sticas das
seis sub-regiões da ı́ris. É importante destacar que o método
de reconhecimento de ı́ris aqui estudado é de fato um método
de identificação, i.e., dado uma amostra de consulta, ela é
comparada com todas as imagens de ı́ris da base e então
é definido qual o indivı́duo é mais similar a ela, e ainda a
imagem de consulta pode ser rejeitada caso a similaridade
com as amostras da base não seja suficiente alta.

Uma pequena contribuição deste estudo está no interesse
partiular em analisar o comportamento da eficácia deste
método com a variação do número de amostras por indivı́duos
e do número de indivı́duos usados na fase de aprendizado
(estimação dos limiares). E também em como os indivı́duos e
suas amostras foram selecionadas a partir de toda a base de
imagens. Neste sentido, experimentos são realizados em duas
bases públicas amplamente utilizadas na literatura, CASIA [5]
e UBIRIS [6], visando analisar a eficácia em termos de
acurácia e de EER (Equal error rate). Além disso, uma revisão
na literatura dos trabalhos relacionados ao reconhecimento
de ı́ris, particularmente aqueles focados em ambientes não
cooperativos, é realizada procurando destacar a contribuição
dos trabalhos nas diferentes etapas que envolvem um tı́pico
sistema de reconhecimento de ı́ris, i.e., aquisição da imagem,
segmentação da ı́ris, extração de caracterı́sticas, geração de
um modelo, e classificação.

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma.
A Seção II faz um estudo dos trabalhos presentes na litera-
tura, particularmente aqueles publicados nos últimos 4 anos.
A Seção III descreve o método estudado e elucida alguns
detalhes de implementação subentendidos a partir do estudo
aprofundado do artigo base [4]. A Seção IV detalha as duas
bases de dados utilizadas em nossos experimentos e então
apresenta os resultados obtidos com uma breve discussão.
Finalmente, a Seção V apresenta as conclusões obtidas neste
trabalho preliminar e aponta direções de trabalhos futuros.

II. TRABALHOS RELACIONADOS

Um tı́pico sistema de reconhecimento de ı́ris inclui as
seguintes etapas: aquisição da imagem, segmentação da
ı́ris, normalização, extração de caracterı́sticas, representação
das caracterı́sticas em um vetor binário, por exemplo, e
classificação.

No modelo seminal proposto por Daugman em 1993 [7] na
fase de normalização as coordenadas cartesianas da imagem da
ı́ris segmentada são convertidas para um nova representação
em coordenadas polares, cuja origem se encontra no centro
da pupila. O Filtro de Gabor 2D representado pelo fasor no
plano complexo e o quadrante de fase de demodulação da
ı́ris são utilizados para extrair as caracterı́sticas da imagem
normalizada e gerar o vetor binário, conhecido como IrisCode.

Esse modelo [7] ainda é visto como referência para o desen-
volvimento de sistemas/métodos de reconhecimento de ı́ris,
porém não é robusto quando as imagens são adquiridas em
ambientes não cooperativos.

Imagens adquiridas em diferentes perspectivas de
iluminação, grau de oclusão e distância possuem baixa
disponibilidade de caracterı́sticas discriminativas, além
de apresentarem muito ruı́do. O problema de representar
as informações presentes na ı́ris de imagens degradadas
é frequentemente abordado e investigado em trabalhos
relacionados ao reconhecimento de ı́ris em ambientes não
cooperativos.

Em [4], o método proposto se baseia na divisão da ı́ris
segmentada em seis sub-regiões, seguido pela extração de
caracterı́sticas independentes em cada uma delas. Além disso,
por meio da comparação entre as assinaturas extraı́das das
correspondentes regiões da ı́ris, são obtidos seis valores de
dissimilaridade que são fundidos por meio de uma regra de
classificação. Em [8] e em [9] estratégias similares são utiliza-
das. Eles também dividem a ı́ris e a extração de caracterı́sticas
é feita de forma independente. Da mesma forma, em [10], é
proposto a divisão da imagem da ı́ris em pequenos fragmentos
sem sobreposição, e que o Weighted Co-occurrence Phase
Histogram (WCPH) seja calculado para representar o padrão
de textura de cada fragmento. Segundo Proença et al. [4], a
extração de caracterı́sticas e comparação independente de cada
uma dessas sub-regiões evita que um eventual ruı́do, localizado
em algum desses setores da ı́ris, corrompa toda a assinatura
biométrica.

Outros trabalhos [11]–[14] propõem a extração de carac-
terı́sticas em outras regiões dos olhos. Em [11] a extração de
caracterı́sticas é realizada a partir da área zigzag collarette.
Em [12] o método proposto adota como caracterı́sticas para
os dados da ı́ris: medidas ordinais e análise de cor e para os
dados do olho: representação texton e informações semânticas.
Tanto [13] como [14] utilizam uma combinação de carac-
terı́sticas extraı́das a partir da região da ı́ris com caracterı́sticas
extraı́das a partir da região periocular.

Existem também trabalhos que apresentam estudos com-
parativos sobre o desempenho do reconhecimento de ı́ris em
ambientes não cooperativos utilizando diferentes estratégias
de extração de caracterı́sticas [15] e [16]. Em [15] as ca-
racterı́sticas são extraı́das usando-se filtros Log-Gabor, Haar
wavelet, Discrete Cosine Transform (DCT), e Fast Fourier
Transform (FFT). Já em [16] as caracterı́sticas são extraı́das
usando-se Discrete Wavelet Transform (DWT). Em [17], os
autores apresentam um método que visa à seleção de um
subconjunto ideal de uma famı́lia de filtros de Gabor para
a extração de caracterı́sticas. No método proposto em [18] os
autores combinam duas técnicas: Linear Binary Patterns(LBP)
e Discriminable Textons(BLOBs), sendo que LBP produz uma
descrição local da textura e BLOBs são extrações de dados da
ı́ris obtidos através da diferença de filtros LoG (Laplaciam
operator with Gaussian filter).

Na etapa de classificação, Daugman [7] utilizou a Distância
de Hamming para o cálculo de dissimilaridades entre dois



IrisCode. Posteriormente em [16] e em [19], um processo si-
milar foi utilizado. Assim como na extração de caracterı́sticas,
o reconhecimento de ı́ris em ambientes não cooperativos
também trouxe novos desafios para a etapa de classificação.
Nos trabalhos [10], [11], o foco maior dos autores está na
classificação. Em [11], dois classificadores são utilizados. Ini-
cialmente as caracterı́sticas são extraı́das usando Haar wavelet.
Essas caracterı́sticas são usadas para aprendizado de um clas-
sificador SVM. Caso o resultado obtido pelo SVM não indique
pertinência a nenhuma classe (indivı́duo), novas caracterı́sticas
são extraı́das usando o filtro LoG com Gabor 1D e a distância
de Hamming é enfim aplicada para a classificação. Em [10],
dois métodos para encontrar a distância entre duas imagens
são apresentados: (1) baseado em matching de ı́ris com base
na distância de Bhattacharyya e (2) e outro baseado em Image
Registration usando Simple Image Patch Registration Method.

III. MÉTODO

Em [4], os autores melhoraram o método de reconhecimento
descrito por Daugman [7] por meio de uma estratégia de
partição da ı́ris, criando dessa forma caracterı́sticas mais
robustas para o reconhecimento de ı́ris em ambientes não
cooperativos.

O método proposto se baseia na divisão da ı́ris segmentada
em seis sub-regiões, seguido pela extração de caracterı́sticas
independentes em cada uma delas. Além disso, através da
comparação entre as assinaturas extraı́das das correspondentes
regiões da ı́ris, são obtidos seis valores de dissimilaridade
que são fundidos por meio de uma regra de classificação. Se-
gundo [4], a extração de caracterı́sticas e comparação indepen-
dente de cada uma dessas sub-regiões evita que um eventual
ruı́do, localizado em algum desses setores da ı́ris, corrompa
toda a assinatura biométrica. Neste trabalho implementamos o
mesmo método, os detalhes são descritos a seguir.

1) Segmentação: as imagens foram segmentadas manual-
mente.

2) Normalização: a normalização tem como objetivo corri-
gir ou minimizar os efeitos ocasionados pela dilatação
da pupila, bem como variações na escala. O processo de
normalização é conhecido como a Folha de Daugman
Borracha [7] que consiste em: para cada ponto (x, y),
pertencente a região de ı́ris, é mapeado em um ponto
representado em coordenadas polares pelo par (r, ✓), de
acordo com as Equações 1, 2 e 3.

I(x(r, ✓), y(r, ✓)) ! I1(r, ✓) (1)

x(r, ✓) = (1� r)xp(✓) + rxi(✓) (2)

y(r, ✓) = (1� r)yp(✓) + ryi(✓) (3)

onde I é a matriz que contém os pixels da imagem
capturada, I(x, y) é um ponto desta matriz; I1 é a matriz
normalizada,(r, ✓)é a posição correspondente a (x, y)
na matriz normalizada (representada em coordenadas

polares), (xp, yp) e (xi, yi) são as coordenadas dos
centros das circunferências que modelam a pupila e a
ı́ris, respectivamente e r 2 [0, 1]. Em [7] ✓ 2 [0, 2⇡],
neste trabalho como a imagem normalizada será divida
em seis sub-regiões (Figura 1) ✓ 2 [�⇡4 , 7⇡

4 ].

(a) (b)

(c) (d)
Figura 1. Extração de caracterı́sticas: (a) Divisão da ı́ris em quatro partes
diferentes, (b) Divisão da ı́ris em parte ”exterior”e parte ”interna”, (c) Imagem
normalizada correspondente à (a) e (d) Imagem normalizada correspondente
a (b)

3) Extração de caracterı́sticas: de acordo com o método de
extração de caracterı́sticas escolhido, o processo consiste
na criação de seis assinaturas biométricos independentes,
cada uma delas correspondente a uma região especı́fica
da ı́ris. O sinal de entrada, imagem normalizada, é
decomposto utilizando um par de filtros de Gabor em
quadratura: uma parte real, especificada por uma função
cosseno modulada por uma Gaussiana; e uma parte
imaginária, especificada por uma função seno, também
modulada por uma Gaussiana. Estes filtros espaciais têm
a forma G(x, y) = e�⇡�.e�2⇡i , com

� =
⇥
(x� x0)

2/↵2 + (y � y0)
2/�2

⇤

 = [u0(x� x0) + v0(y � y0).]

onde: (x0, y0) representam uma posição na imagem;
(↵,�) especificam a largura e o comprimento do filtro
e (u0, v0) representam a modulação, com frequência
espacial dada por W0 =

p
u2
0 + v20 .

4) Codificação: para cada valor complexo de saı́da após
a aplicação do filtro de Gabor 2D sobre a sub-região
da imagem normalizada, o valor de fase � é decodi-
ficado em uma das quatro possibilidades apresentadas
na Figura 2, ou seja, dado um valor de fase, verifica-se
em qual quadrante este se localiza e então o substitui
por dois bits. Por meio da extração de caracterı́sticas
e codificação, obtivemos os IrisCode de 512 e 1.024
bits, respectivamente, para as assinaturas extraı́das das
regiões da ı́ris de [1, 2, 3, 4] e [5, 6].

5) Classificação: calcula-se a dissimilaridade entre duas
imagens em todas as seis sub-regiões Di = HD(I1i , I

2
i ),

sendo i = 1, ..., N (N é o número de sub-regiões),
I1i a sub-região i da imagem 1, I2i a sub-região i



Figura 2. Representação do processo de demodularização e a formação de
um vetor binário conhecido como IrisCode.

da imagem 2. Dado os conjuntos de dissimilaridade
Di = [D1, ..., DN ] e de limiares Ti = [T1, ..., TN ], o
próximo passo é contar o número de Dj 2 D que são
menores ou iguais a Ti:

C(D,Ti) =
NX

j=1

II{DjTi}, (4)

As imagens I1 e I2 serão classificadas como correspon-
dentes à mesma ı́ris se:

9i : C(D,Ti) � i, i = 1, . . . , N. (5)

Para calcular a dissimilaridade entre duas imagens foi
utilizada a Distância de Hamming (HD). Dado dois con-
juntos binários A = {a1, . . . , aN} e B = {b1, . . . , bN}
a distância de Hamming é dada por HD(A,B) =
1
N ⇤

PN
i=1 ai ⌦ bi, onde ai ⌦ bi é a operação lógica

XOR.
Usando as Equações 6 e 7, realizamos uma busca
exaustiva no intervalo [0, 1] para os seguintes valores
de incremento [0, 1; 0, 05; 0, 025], com o objetivo de
encontrar o conjunto de limiares Ti = [T1, ..., TN ] que
minimizasse a taxa de erro EER.

FAR =
6X

i=1

P

0

@C(DE , Ti) � i|,
i�1\

j=1

C(DE), Tj < j

1

A ,

(6)

FRR =
6Y

i=1

P
�
C(DI , Ti) < i

�
. (7)

onde DE representa o conjunto de dissimilaridades in-
terclasse e DI o conjunto de dissimilaridades intraclasse.

IV. EXPERIMENTOS

A. Bases de Dados

A base de dados CASIA-IrisV4 [5] é de longe a mais
amplamente usada para testar sistemas de reconhecimento de
ı́ris. CASIA-IrisV4 [5] contém um total de 54.601 ı́ris imagens
de mais de 1.800 indivı́duos naturais e 1.000 indivı́duos
virtuais.

Na base de dados UBIRIS.v2 [6] as imagens foram cap-
turadas em condições não restritas (em diferente distâncias,
em movimento e no comprimento de onda visı́vel) com os
correspondentes fatores de ruı́do mais realistas. UBIRIS.v2 [6]
contém um total de 11.102 imagens de ı́ris de mais de 261
indivı́duos.

Nos experimentos, utiliza-se 800 imagens de 80 indivı́duos
(10 imagens por indivı́duo) da base de dados UBIRIS e 800
imagens da base de dados CASIA. Dessas 800 imagens de
cada base de dados, 400 imagens de 40 indı́viduos foram
utilizadas no treino de forma que sobraram 400 imagens de
outros 40 indivı́duos para o teste.

B. Resultados

As Tabelas I e II apresentam os resultados obtidos, res-
pectivamente na base de dados CASIA e na base de dados
UBIRIS. A busca exaustiva para encontrar o conjunto de
limiares T casia

i = [T1, ..., TN ] que minimiza o EER da base
CASIA foi realizada sobre o conjunto de treinamento CASIA,
assim como a busca exaustiva para encontrar o conjunto de
limiares Tubiris

i = [T1, ..., TN ] foi realizada sobre o conjunto
de treinamento UBIRIS. Parte dos resultados desta busca
podem ser visualizados na Figura 3.

O EER (teste) da base CASIA e o EER (teste) da base
UBIRIS foram obtidos utilizando, T casia

i = [T1, ..., TN ] e
Tubiris
i = [T1, ..., TN ] no método de classificação.
Tanto na Tabela I quanto na Tabela II pode-se observar que

a medida que o valor de incremento decresce o EER também
decresce. O número de indivı́duos e o número de imagens por
indivı́duos também influênciam no EER. 1, 66% foi o menor
EER obtido para a base de dados CASIA e para a base UBIRIS
o menor EER encontrado foi 14, 97%.

É importante ressaltar que os resultados obtidos aqui são
ligeiramente inferiores para a base CASIA (EER = 1, 01%)
e signficativamente inferiores para a base UBIRIS (EER =
2, 38%) com relação aqueles reportados no trabalho origi-
nal [4]. Além de não se ter conseguido tempo hábil para
executar os experimentos usando incremento de 0,0011, como
feito pelo autores do trabalho original, acredita-se que uma
seleção cautelosa das amostras/indivı́duos foi feita pelos au-
tores daquele trabalho, como eles mesmo destacam no artigo,
visto que o EER obtido aqui na base UBIRIS está muito

1O experimento com incremento 0,025, 40 indivı́duos e 10 imagens por
indivı́duo consumiu cerca de 3 horas em um notebook Intel Core i3 de
2 GHz e 4GB de RAM em uma implementação em MATLAB e cresce
exponencialmente com a diminuiçao do incremento



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

(e) (f) (g) (h)
Figura 3. Curvas ROC obtidas na base de treino durante a busca exaustiva do conjunto de limiarres ótimo usando incremento de 0,025. Na primeira
e segunda linhas, respectivamente, curvas ROC para a base CASIA e UBIRIS. Da esquerda para a direita, configurações com 20/5, 20/10, 40/5 e 40/10
indivı́duos/amostras por indivı́duos.

Tabela I
RESULTADOS OBTIDOS NA BASE DE DADOS CASIA

CASIA
# # imagens EER (%) EER (%)

indivı́duos por indivı́duos incr. treino teste
40 10 0,100 5,60 3,60
40 10 0,050 3,55 2,24
40 10 0,025 2,90 1,68

20 10 0,100 5,41 3,74
20 10 0,050 3,47 2,04
20 10 0,025 3,03 1,66

40 5 0,100 7,40 4,67
40 5 0,050 5,46 3,28
40 5 0,025 3,94 2,12

20 5 0,100 6,64 4,93
20 5 0,050 4,77 3,29
20 5 0,025 3,59 2,17

distante daquele obtido pelos autores do trabalho original.
Note também que determinados valores necessários para a
segmentação “automática” da base CASIA são fornecidos
junto com a base. Já aqueles utilizados para segmentar as ı́ris
nas imagens da base UBIRIS foram manualmente anotados
pelos autores deste trabalho.

V. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Neste trabalho o método proposto [4] foi estudado e
reimplementado. Este método é baseado na divisão da ı́ris
segmentada em seis sub-regiões, seguido pela extração de
caracterı́sticas independentes em cada uma delas. Além disso,
por meio da comparação entre as assinaturas extraı́das das
correspondentes regiões da ı́ris, são obtidos seis valores de
dissimilaridade que são fundidos por meio de uma regra de
classificação.

Tabela II
RESULTADOS OBTIDOS NA BASE DE DADOS UBIRIS

UBIRIS
# # imagens EER (%) EER (%)

indivı́duos por indivı́duos incr. treino teste
40 10 0,100 27,07 25,79
40 10 0,050 22,05 19,29
40 10 0,025 18,67 16,47

20 10 0,100 22,83 24,60
20 10 0,050 18,91 20,35
20 10 0,025 15,88 17,50

40 5 0,100 23,99 20,53
40 5 0,050 19,57 17,19
40 5 0,025 16,79 15,02

20 5 0,100 23,18 20,90
20 5 0,050 19,16 17,62
20 5 0,025 16,79 14,97

Realizamos experimentos variando os parâmetros: (1) valor
de incremento (utilizado na busca exautiva para encontrar
o conjunto de limiares que minimiza o EER), (2) número
de indı́duos e (3) número de imagens por indivı́duo. Os
resultados apresentados nas Tabelas I e II indicam que valores
de incremento menores reduzem a EER, e que os parâmetros
(2) e (3) também influênciam a EER.

Como trabalhos futuros pretende-se o estudo e
implementação de métodos mais recentes da literatura e
o uso de outras bases de imagens além da exploração em
mais detalhes do impacto do número de amostras e indivı́duos
na eficácia dos métodos de reconhecimento de ı́ris. Vislumbra-
se ainda a aplicação de técnicas de Deep Learning [20] para
a representação de cada ı́ris e/ou do par de ı́ris para o
reconhecimento de ı́ris, considerando o sucesso recente
desta linha de pesquisa na classificação/reconhecimento



de faces [21]–[23], pedestres [24], sinais de trânsito [25],
caracteres de placas veiculares [26], e objetos em geral [27],
[28].
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