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Resumo

PERCIANO, T. Deteção de estruturas �nas e rami�adas em imagens usando

ampos aleatórios de Markov e informação pereptual. 2012. 194 f. Tese (Doutorado)

- Instituto de Matemátia e Estatístia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

Estruturas do tipo linha/urva (line-like, urve-like), alongadas e rami�adas são o-

mumente enontradas nos eossistemas que onheemos. Na biomediina e na bioiênias,

por exemplo, diversas apliações podem ser observadas. Justamente por este motivo, ex-

trair este tipo de estrutura em imagens é um onstante desa�o em problemas de análise de

imagens. Porém, diversas di�uldades estão envolvidas neste proesso. Normalmente as ar-

aterístias espetrais e espaiais destas estruturas podem ser muito omplexas e variáveis.

Espei�amente as mais ��nas� são muito frágeis a qualquer tipo de proessamento realizado

na imagem e torna-se muito fáil a perda de informações importantes. Outro problema bas-

tante omum é a ausênia de parte das estruturas, seja por motivo de poua resolução, ou

por problemas de aquisição, ou por asos de olusão.

Este trabalho tem por objetivo explorar, desrever e desenvolver ténias de deteção/seg-

mentação de estruturas �nas e rami�adas. Diferentes métodos são utilizados de forma om-

binada, busando uma melhor representação topológia e pereptual das estruturas e, assim,

melhores resultados. Grafos são usados para a representação das estruturas. Esta estrutura

de dados vem sendo utilizada om suesso na literatura na resolução de diversos problemas

em proessamento e análise de imagens. Devido à fragilidade do tipo de estrutura explorado,

além das ténias de proessamento de imagens, prinípios de visão omputaional são usa-

dos. Busa-se, desta forma, obter um melhor �entendimento pereptual� destas estruturas na

imagem. Esta informação pereptual e informações ontextuais das estruturas são utilizadas

em um modelo de ampos aleatórios de Markov, busando o resultado �nal da deteção

através de um proesso de otimização. Finalmente, também propomos o uso ombinado de

diferentes modalidades de imagens simultaneamente.

Um software é resultado da implementação do arabouço desenvolvido e o mesmo é

utilizado em duas apliações para avaliar a abordagem proposta: extração de estradas em

v



vi

imagens de satélite e extração de raízes em imagens de per�s de solo. Resultados do uso da

abordagem proposta na extração de estradas em imagens de satélite mostram um melhor

desempenho em omparação om método existente na literatura. Além disso, a ténia de

fusão proposta apresenta melhora signi�ativa de aordo om os resultados apresentados.

Resultados inéditos e promissores são apresentados na extração de raízes de plantas.

Palavras-have: Segmentação de imagens, visão omputaional, estruturas �nas, ampos

aleatórios de Markov, fusão de imagens.



Abstract

PERCIANO, T. Detetion of thin and rami�ed strutures in images using Markov

random �elds and pereptual information. 2012. 194 f. PhD thesis - Institute of Math-

ematis and Statistis, University of São Paulo, São Paulo, 2012.

Line- urve-like, elongated and rami�ed strutures are ommonly found inside many

known eosystems. In biomediine and biosienes, for instane, di�erent appliations an

be observed. Therefore, the proess to extrat this kind of struture is a onstant hal-

lenge in image analysus problems. However, various di�ulties are involved in this proess.

Their spetral and spatial harateristis are usually very omplex and variable. Considering

spei�ally the thinner ones, they are very �fragile� to any kind of proess applied to the

image, and then, it beomes easy the loss of ruial data. Another very ommon problem

is the absene of part of the strutures, either beause of low image resolution and image

aquisition problems or beause of olusion problems.

This work aims to explore, desribe and develop tehniques for detetion/segmentation

of thin and rami�ed strutures. Di�erent methods are used in a ombined way, aiming to

reah a better topologial and pereptual representation of the strutures and, therefore,

better results. Graphs are used to represent the strutures. This data struture has been

suessfully used in the literature for the development of solutions for many image proessing

and analysis problems. Beause of the fragility of the kind of strutures we are dealing with,

some omputer vision priniples are used besides usual image proessing tehniques. In doing

so, we searh for a better �pereptual understanding� of these strutures in the image. This

pereptual information along with ontextual information about the strutures are used in a

Markov random �eld, searhing for a �nal detetion through an optimization proess. Lastly,

we propose the ombined use of di�erent image modalities simultaneously.

A software is produed from the implementation of the developed framework and it is

used in two appliation in order to evaluate the proposed approah: extration of road net-

works from satellite images and extration of plant roots from soil pro�le images. Results

using the proposed approah for the extration of road networks show a better performane

vii



viii

if ompared with an existent method from the literature. Besides that, the proposed fusion

tehnique presents a meaningful improvement aording to the presented results. Original

and promissing results are presented for the extration of plant roots from soil pro�le images.

Keywords: Image segmentation, omputer vision, thin strutures, Markov random �elds,

image fusion.



Résumé

PERCIANO, T. Détetion de strutures �nes et rami�ées dans des images digi-

tales en utilisant des hamps de Markov et des informations pereptuelles. 2012.

194 f. Thèse de Dotorat - Institut de mathématiques et de statistiques, Université de São

Paulo, São Paulo, 2012.

Des strutures linéaires/ourbées, allongées et rami�ées sont souvent trouvés à l'intérieur

de nombreux éosystèmes onnus. Dans la biomédeine et des biosienes, par exemple, des

di�érentes appliations peuvent être observées. Par onséquent, le proessus d'extraire e

type de struture est un dé� onstant dans les problèmes d'analyse d'images. Cependant,

des di�ultés diverses sont impliqués dans e proessus. Les aratéristiques spetrales et

spatiales de e type de strutures sont généralement très omplexes et variables. Considérant

en partiulier les plus mines, ils sont très fragiles à tout type de proessus appliqué à

l'image, puis, il devient faile la perte de données ruiales. Un autre problème très ommun

est l'absene d'une partie des strutures, soit en raison de la résolution d'image faible et des

problèmes d'aquisition de l'image ou en raison de problèmes d'olusion.

Ce travail vise à explorer, dérire et développer des tehniques pour la détetion/seg-

mentation des strutures �nes et rami�ées. Di�érentes méthodes sont utilisées de manière

ombinée, dans le but de parvenir à une meilleure représentation topologique et pereptuel

des strutures et, par onséquene, des résultats meilleurs. Les graphes sont utilisés pour

représenter les strutures. Cette struture de données a été utilisée ave suès dans la littéra-

ture pour le développement de solutions pour nombreux problèmes de traitement et d'analyse

d'images. En raison de la fragilité des strutures que nous traitons, ertains prinipes de vi-

sion par ordinateur sont utilisés en plus des tehniques habituelles de traitement d'images. Ce

faisant, nous herhons pour une meilleure ompréhension de la pereption de es strutures

dans l'image. Cette information pereptive ainsi que des informations ontextuelles sur les

strutures sont utilisées dans un modèle de hamp de Markov. Un proessus d'optimisation

est utilisé pour la reherhe de la détetion �nale. En�n, nous proposons l'utilisation om-

binée des di�érentes modalités d'imagerie simultanément.
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Un logiiel est résulté de la implémentation du framework et il est utilisé dans deux appli-

ations a�n d'évaluer l'approhe proposée: l'extration des réseaux routiers à partir d'images

satellitaires et de l'extration des raines des plantes à partir d'images de pro�l du sol. Les

résultats obtenus ave l'approhe proposée pour l'extration des réseaux routiers montrent

une meilleure performane si on la ompare ave une méthode existante de la littérature.

En plus de ela, la tehnique de fusion proposée présente une amélioration signi�ative en

fontion des résultats présentés. Des résultats originaux et prometteur sont présentés pour

l'extration des raines des plantes à partir d'images de pro�l du sol.

Keywords: Segmentation d'image, vision pour ordinateur, strutures �nes, hamps aléa-

toires de Markov, fusion d'image.
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1
Observações preliminares

Introdução

�Uma aminhada de mil léguas

omeça sempre om o primeiro passo.�

Provérbio hinês

Neste apítulo apresentamos o problema de segmentação de imagens que ontêm es-

truturas �nas e rami�adas. A seção está dividida em ino partes: em Comentários Pre-

liminares, apresentamos o problema prinipal a ser explorado; em Apliações apresentamos

algumas apliações reais onde as ténias podem ser apliadas; em Filoso�a e Motivações,

apresentamos as motivações e a ideia prinipal do projeto de doutorado; em Contribuições,

itamos as prinipais ontribuições deste trabalho e na última seção, apresentamos a orga-

nização da tese.

1.1 Comentários preliminares

A segmentação de imagens [Davies, 2005; Gonzalez & Woods, 2008; Shapiro & Stokman,

2001; Umbaugh, 2005℄ é uma etapa importante em vários métodos de análise e proessamento

de imagens que tomam omo entrada imagens e forneem omo saída atributos extraídos

a partir destas imagens. O objetivo da segmentação é subdividir o domínio da imagem em

regiões ou objetos onstituintes. Os pixels de uma região segmentada são similares om re-

speito a alguma araterístia ou propriedade, omo or, intensidade ou textura. Regiões

adjaentes são signi�ativamente diferentes om respeito às mesmas araterístias. O nível

de detalhe ao qual é realizada a subdivisão depende do problema que está sendo tratado e

da resolução da imagem. Isto signi�a que a segmentação deve parar quando os objetos ou

regiões de interesse em uma apliação são detetados, ou quando a resolução da imagem não

nos permite subdividir elementos menores que um pixel.

A segmentação de imagens omplexas é uma das tarefas mais difíeis em proessamento

de imagens. A preisão da segmentação determina o eventual suesso ou falha de proedi-

mentos de análise omputadorizados. Por esta razão, onsiderável uidado deve ser tomado

1



2 INTRODUÇ�O 1.1

para melhorar as ténias e métodos e onseguir uma segmentação preisa.

Normalmente, o proesso de segmentação depende bastante do tipo de imagem que está

sendo usada. Desta forma, é difíil enontrar um algoritmo que possa ser apliado a uma

variedade grande de imagens. Por este motivo, os esforços para desenvolver um novo algo-

ritmo de segmentação são geralmente voltados para uma determinada lasse de imagens, ou

seja, imagens que ompartilham propriedades em omum.

Este projeto tem por objetivo estudar e desenvolver ténias de segmentação apliadas a

imagens om estruturas �nas e rami�adas. Alguns exemplos de imagens são apresentadas

na Figura 1.1.

(a) Imagem de retina (b) Imagem de membranas orioalantóias (CAM) de

embrião de galinha

() Imagem de raiz (d) Imagem de satélite óptio

Figura 1.1: Exemplos de imagens om estruturas �nas

Por estruturas �nas entende-se qualquer estrutura om dimensões bastante alongadas
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(em relação às dimensões da imagem) e eventualmente om orpo rami�ado, por exem-

plo, neur�nios, vasos sanguíneos, raízes, estradas e rios. A grande maioria das ténias de

segmentação ontém algum pré-proessamento para failitar os passos seguintes. Isto é, o

pré-proessamento visa eliminar problemas omo presença de ruído e níveis indesejáveis de

luminosidade e ontraste. Nesta etapa de pré-proessamento são usados, na grande maio-

ria dos asos, �ltros que objetivam melhorar a qualidade das imagens. O grande problema

om relação a apliar estes �ltros em imagens om estruturas �nas é que, devido às ara-

terístias dos mesmos, parte das estruturas �nas são normalmente perdidas, pois podem ser

onfundidas om estruturas indesejáveis da imagem, omo ruídos por exemplo. Surge en-

tão a prinipal motivação deste trabalho: desenvolver algoritmos de segmentação que sejam

sensíveis a estruturas �nas e rami�adas.

1.2 Apliações

A parte teória deste projeto busa soluções e�ientes e resultados satisfatórios que pos-

sam atender a diversas apliações prátias omo:

• Segmentação de estruturas omo rios e estradas em imagens de satélites [Negri et al.,

2006; Smits et al., 1996; Tupin et al., 2002, 1998℄;

• Segmentação de raízes de plantas om o objetivo de estudar suas araterístias e

desenvolvimento [Chen & Zhou, 2010; Huang et al., 1992; Jing et al., 2011; Song et al.,

2011a℄;

• Segmentação de árvores e plantas om o intuito de obter informações sobre medidas,

padrões de desenvolvimento e investigar a quantidade de biomassa [Chen & Li, 2007;

Golzarian, 2011; Paproki et al., 2011; Quan, 2009℄;

• Segmentação de vasos sanguíneos em imagens de retina para auxiliar no estudo de

doenças [Cornforth et al., 2005; Cree et al., 2005; Soares et al., 2006; Walter et al.,

2007℄;

• Segmentação de imagens de neur�nios para estudos em neuroiênia [Dima et al., 2002;

Peng et al., 2003℄;

• Desenvolvimento de software de reonstrução 3D para visualização de estruturas vas-

ulares ou om araterístias semelhantes.

Uma demonstração da abrangênia em apliações que este projeto deve atingir pode ser

vista em [Sánhez et al., 2003℄. Este artigo apresenta alguns tipos de redes rami�adas que

podem ser enontradas na natureza: folhas, rios, padrões rami�ados geológios e geofísios e

faz um estudo espeí�o sobre a estrutura rami�ada de um tipo de oral hamado gorgoni-

ano. Todas as apliações envolvendo essas imagens podem se bene�iar dos bons algoritmos

de segmentação e análise de imagens om estruturas �nas.
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1.3 Filoso�a e motivações

As estruturas ontidas nas imagens que são usadas neste trabalho são �nas e �frágeis� ao

ponto de que nem todas as informações das mesmas podem ser obtidas diretamente a partir

da informação loal dos pixels da imagem. Observe por exemplo a Figura 1.2, que mostra

duas partes aumentadas da imagem de raiz apresentada na Figura 1.1. Nestas imagens �a

lara a existênia de estruturas subpixel na imagem, além da oorrênia do problema de

olusão de parte das estruturas.

Figura 1.2: Partes aumentadas da imagem de raiz.

Em outras palavras, apenas ténias usuais de proessamento de imagens não são su-

�ientes para que haja a deteção orreta e ompleta destas estruturas. Por este motivo,

prinípios de mais alto nível preisam ser empregados para tratar tais estruturas omo, por

exemplo, os prinípios de Gestalt em visão omo: proximidade, semelhança, fehamento e

ontinuidade [Palmer, 1999℄. Estes prinípios estão diretamente relaionados ao oneito de

agrupamento pereptual, o qual refere-se a habilidade do sistema visual humano de extrair

relações de perepção a partir de araterístias primitivas loais, e globais, sem o onhei-

mento do onteúdo da imagem, e agrupá-las para obter estruturas de alto nível.

Vale ressaltar que os algoritmos desenvolvidos por este trabalho ajudarão no proessa-

mento de imagens médias, omo no aso dos exemplos de apliações itados anteriormente:

imagens de retina e neur�nios. A etapa de segmentação de imagens é muito importante

no proessamento de imagens médias, in�ueniando bastante na interpretação �nal das
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imagens e no diagnóstio de doenças.

A �loso�a do projeto proposto é utilizar ténias de proessamento de imagens aliadas a

prinípios de mais alto nível, busando informações que estão além dos pixels da imagem (in-

formações adiionais àquelas já presentes loalmente nos pixels), de forma que as estruturas

�nas possam ser segmentadas. A omunidade de visão omputaional tem estudado proble-

mas análogos omo ligações de bordas quebradas, modelagem de ilusões (omo o triângulo

de Kaniza [Kanizsa, 1979℄) e agrupamento pereptual [Lowe, 1985℄. O objetivo deste pro-

jeto é aproximar o proessamento que o sistema visual humano realiza para pereber estas

estruturas. Não temos onheimento de trabalhos que aliem os oneitos e prinípios itados

anteriormente para resolver o problema de segmentação de imagens, e mais espei�amente,

de imagens om estruturas �nas.

1.4 Contribuições

As prinipais ontribuições deste trabalho são as seguintes:

• Desenvolvimento de um arabouço uni�ado que é fáil de usar, estender e aresentar

dados de diferentes modalidades.

� Introdução do uso de omponentes onexas para representar estruturas detetadas

em baixo nível

� Uso de dois ampos markovianos de forma hierárquia, inluindo proessamento

multi-esala, uso de informação ontextual e de oneitos de visão omputaional

� Fusão de dados de diferentes modalidades

• Desenvolvimento de um software para geração de imagens simuladas de per�l de solo

(raízes)

• Proposta de um novo método de ligação de ristas/bordas

• Análise da deteção de ristas em imagens de retina e raízes usando ino métodos de

deteção

• Desenvolvimento do software resultante da implementação do arabouço proposto

• Extração de redes de estradas em imagens de satélite:

� Resultados para imagens de uma únia modalidade (imagens óptias e SAR sep-

aradamente)

� Resultados usando o método de fusão proposto (imagens óptias e SAR ombi-

nadas)

� Resultados usando o método de fusão proposto para ombinação de imagens mul-

titemporais

• Apliação original em extração de raízes em imagens de per�l de solo
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1.5 Organização da tese

A tese está divida em quatro partes:

1. A Parte I é dediada à revisão da literatura sobre trabalhos relaionados a este pro-

jeto. No Capítulo 2 são revisados trabalhos sobre �ltragem, deteção e segmentação de

estruturas �nas. No Capítulo 3, são apresentados trabalhos do estado da arte envol-

vendo modelagem om grafos e no Capítulo 4 ampos aleatórios de Markov. Por �m,

as limitações enontradas em métodos existentes são apontadas e as nossas sugestões

para superar as mesmas são apresentadas no Capítulo 5.

2. Na Parte II a metodologia desenvolvida, juntamente om as ténias envolvidas, são

desritas em detalhes. No Capítulo 6 é feita uma breve introdução de forma a on-

textualizar a proposta. Em seguida, no Capítulo 7, as de�nições neessárias e que são

utilizadas na metodologia são apresentadas. Nos apítulos 8 e 9, as duas prinipais

fases do método proposto são desritas detalhadamente, seguidas de um resumo geral

do arabouço proposto. Finalmente, a apresentação do software resultante da imple-

mentação do arabouço onlui esta parte.

3. A Parte III refere-se à apresentação dos resultados obtidos om a apliação do método

desenvolvido em apliações espeí�as. No Capítulo 11, os resultados obtidos na ex-

tração de estradas em imagens de satélite são apresentados. No Capítulo 12, os resul-

tados obtidos na extração de raízes em imagens de per�s de solo são apresentados.

4. A Parte IV onlui esta tese om os omentários �nais e a desrição de alguns trabalhos

futuros.

Ademais, estão relaionados ao �nal do texto todos os trabalhos publiados em ongressos

e periódios resultantes deste projeto.



Parte I

Revisão Bibliográ�a

Nesta parte fazemos um apanhado da literatura sobre métodos relaionados a este tra-

balho. Primeiramente são revisados trabalhos sobre �ltragem, deteção e segmentação de

estruturas �nas. Em seguida, são apresentados trabalhos do estado da arte envolvendo mod-

elagem om grafos e ampos aleatórios de Markov. Por �m, as limitações enontradas em

métodos existentes são apontadas e as nossas sugestões para superar as mesmas são apre-

sentadas.
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2
Revisão bibliográfica

Filtragem e segmentação de estruturas finas e
ramificadas

�Aprender é a únia oisa de que

a mente nuna se ansa, nuna tem

medo e nuna se arrepende.�

Leonardo Da Vini

A literatura é ria em trabalhos que abordam o estudo de estruturas �nas e rami�-

adas. A deteção e análise de estruturas do tipo linha/urva (line-like, urve-like) são

um desa�o onstante em problemas de proessamento e análise de imagens. Em imagens

biomédias enontramos vasos sanguíneos, neur�nios, �bras de pele, estruturas de élulas,

músulos e ossos. Várias outras apliações podem ser itadas omo deteção de estradas

e rios em imagens de satélite, rahaduras em estradas ou materiais e linhas de impressão.

Existem estudos sobre tais estruturas enontradas na natureza e também sobre a mode-

lagem matemátia e araterização das mesmas. Em um dos trabalhos na área, proposto

por Waite, foi riado um programa de omputador apaz de modelar árvores enraizadas e

partiularmente as estruturas rami�adas enontradas na botânia e em br�nquios. Outro

trabalho proposto em 1996 apresenta a araterização da estrutura de redes de rios us-

ando dimensões fratais relaionadas às leis de Horton [Tarboton, 1996℄. Zhi et al. om-

param alguns modelos que desrevem estruturas rami�adas de plantas, busando o que

melhor se enaixa neste aso. Estruturas rami�adas de pulmões também foram exploradas

em [Hors�eld & Cumming, 1967; Hors�eld et al., 1971; Majumdar et al., 2001; Weibel, 1987℄

assim omo de retina em [Masters, 2004℄. Material adiional sobre o assunto pode ser en-

ontrado em [Dodds & Rothman, 1999; Sánhez et al., 2003; Turottea et al., 1998℄.

O interesse em estruturas �nas e rami�adas envolve geralmente sua representação geral

para reonstrução, por exemplo, ou a busa de determinadas araterístias omo tamanho,

largura, urvatura e topologia (padrões de rami�ação para análise da arquitetura geral).

9
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Além disso, a extração destas estruturas é um passo essenial para a segmentação de redes

ompletas ou pariais e objetos maiores. A tarefa de detetar estruturas �nas em imagens

é onsiderada bastante difíil. Alguns motivos ontribuem para este fato omo a resolução,

preisão e qualidade geral das imagens. Observe que as propriedades intrínseas destas es-

truturas (�nas, alongadas, rami�adas e urvadas) tornam-as propensas a ruídos. Isto faz

om que proessamentos realizados em imagens ontendo estas estruturas, omo deteção,

reonstrução ou segmentação, resultem em desontinuidades ao longo da estrutura. Questões

have estão envolvidas no proessamento de estruturas deste tipo, devido às suas araterís-

tias espeí�as: (i) omo melhorar a qualidade visual das imagens om estruturas �nas e

(ii) omo remover o ruído sem perder informações importantes da estrutura.

Neste apítulo realizamos uma breve revisão de métodos que envolvem a deteção e

segmentação de estruturas �nas.

2.1 Filtragem de estruturas �nas

Ténias de �ltragem de estruturas lineares/urvadas são baseadas normalmente na elim-

inação de ruído mantendo o máximo possível das informações das estruturas ou no reale

das estruturas evitando o aumento de ruído. Usualmente, aplia-se algum pré-proessamento

para detetar as estruturas em ambos os asos. Métodos loais de deteção envolvem pré-

proessamento e segmentação para extrair bordas [Canny, 1986℄ e ristas (linhas entrais,

ridges) [Haralik, 1983℄. Já os métodos globais podem ser divididos em duas ategorias:

os que usam �ltros para extrair bordas ou ristas das estruturas, juntamente om algum

proesso de re�namento [Frangi et al., 1998; Sato et al., 1997℄, e os que apliam alguma

estratégia de rastreamento a partir de sementes loalizadas dentro da estrutura.

Diversos métodos bem onheidos na literatura onsideram apenas a intensidade dos

pixels para realizar a extração de linhas: watershed, esqueletização, �ltros direionais (�ltros

Steerable [Jaob & Unser, 2004; Perona, 1991℄, operadores de linha [Dixon & Taylor, 1979℄,

�ltros de quadratura [Andersson & Knutsson, 1991; Granlund & Knutsson, 1995℄, �ltros de

Gabor [Bigün & Hans du Buf, 1994; Chen et al., 2000℄), deteção de bordas [Canny, 1986℄,

deteção de ristas [Lindeberg, 1996℄ e ondaletas [Unser & Van De Ville, 2009℄. Estes méto-

dos são baseados em banos de �ltro de orientação e busam a orientação que orresponde

à resposta máxima de um bano de �ltro.

Por outro lado, outros métodos existentes na literatura onsideram a imagem omo sendo

uma função e as linhas são detetadas omo ristas: métodos baseados em derivadas (gradi-

ente, tensores [Bigun et al., 2004; Bigun & Granlund, 1987; Knutsson, 1989℄, derivadas de

segunda ordem), métodos baseados em momentos, morfologia matemátia, aminhos míni-

mos, urvelets.

Filtros lássios omo o da mediana, média, onvoluções lineares e �ltros morfológios

assumem que as estruturas são loalmente isotrópias, ou seja, uma janela grande o su�-

iente estará no interior da estrutura [Gonzalez & Woods, 2008℄. Filtros que não assumem

estruturas isotrópias �ltram apenas áreas de baixo gradiente em uma determinada região.
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Observe que estruturas alongadas podem não apresentar partes om gradiente su�iente-

mente baixo por ausa de ruído ou por ausa das bordas da estrutura. Para este tipo de

estrutura, normalmente assume-se que uma das dimensões é signi�ativamente maior (mais

alongada). Assim, a �ltragem é apliada ao longo desta direção sem neessariamente perder

todas as informações sobre a estrutura. Filtros direionais omo as transformadas de Hough

e Radon podem ser usados para detetar segmentos de retas ou outras estruturas om for-

mas onheidas, mas, para o aso de estruturas urvadas, a deteção torna-se bem mais

desa�adora.

Alguns métodos da morfologia matemátia usam onjuntos de elementos estruturantes di-

reionais para realizar a deteção [Czerwinski et al., 1999; Kutka & Stier, 1996; Orkisz et al.,

1997℄. Porém, estes métodos di�ilmente onseguem detetar estruturas em esalas variadas,

pois são projetados para análise em esalas �xas. Extensões destes métodos para várias

esalas podem ser desenvolvidos, mas o usto omputaional pode aumentar onsideravel-

mente.

Uma abordagem proposta por Tru et al. utiliza araterístias direionais (do tipo linha)

extraídas da imagem, através de um bano de �ltros direionais, para obter uma análise

hessiana mais preisa na presença de ruído. Assim, este método é apaz de detetar estruturas

menores e �nas.

Outro tipo de �ltragem onheido na literatura é o de difusão isotrópia. Esta abordagem,

apesar de remover ruído, destrói estruturas �nas, o que não é desejável. Para superar este

problema, vários autores propuseram abordagens anisotrópias, onde a orientação loal das

estruturas é estimada e a �ltragem é realizada loalmente ao longo desta orientação. Isto

preserva estruturas pequenas e evita o borramento das bordas de estruturas maiores. Tam-

bém existe a �ltragem anisotrópia não-linear, que foi apliada na literatura prinipalmente

para a �ltragem de vasos sanguíneos [Krissian, 2002; Krissian et al., 1997; Orkisz et al.,

1997℄.

Um outro tipo de abordagem interessante para estruturas �nas é hamada de arabouço

de espaço de esala linear. Podemos itar métodos de deteção de bordas e ristas [Bigun & Granlund,

1987; Danielsson & Lin, 2001; Lindeberg, 1998℄ que usam a matriz hessiana ou a tensor de

estrutura [Deguhi et al., 2001℄. Para isso, a difusão anisotrópia geralmente é usada [Perona,

1998℄, onde informação tensorial é usada para difusão somente dentro da estrutura, enquanto

que fora dela a difusão torna-se isotrópia.

Espei�amente para imagens de redes vasulares, existem diversos trabalhos que bus-

aram araterizar as propriedades anisotrópias destas estruturas. Um onjunto de �ltros

da média direionais foi usado em [Chen & Hale, 1995℄. A diferença entre as respostas mais

forte e mais fraa foi usada omo um medida anisotrópia. De fato, a intensidade média

ao longo de um vaso deve ser maior que nas direções perpendiulares. Um algoritmo que

funiona em tempo real, baseado em um onjunto de �ltros lineares obtido através de ombi-

nações de kernels Gaussianos sensíveis a vasos de diferentes orientações e raios foi proposto

em [Poli & Valli, 1997℄.
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2.2 Deteção e segmentação de estruturas �nas

Existem diversos trabalhos na literatura relaionados a este projeto que foram desen-

volvidos abordando problemas omo segmentação de neur�nios, deteção de estruturas �nas

em imagens SAR (Syntheti Aperture Radar), segmentação de veias e vasos sanguíneos, entre

outros.

Na área de sensoriamento remoto, trabalhos omo os de Laoste et al., Segl & Kaufmann

e de Smits et al. abordam a deteção e segmentação de estruturas lineares em imagens de

satélite. Vale itar alguns trabalhos lássios importantes nesta área omo [Berthod & Serendero,

1988; Merlet & Zerubia, 1996; Shneier, 1982; Tupin et al., 1999; van der Brug, 1976℄. No

trabalho desrito em [van der Brug, 1976℄, três algoritmos para deteção de linhas (linear,

não-linear e semi-linear) são propostos. Shneier foi um dos primeiros a utilizar uma pirâmide

de imagens em diferentes resoluções para extrair estruturas lineares. O uso da extração de

ristas e da ligação de ristas quebradas através de informações de intensidades e orientações

foi introduzido em Berthod & Serendero.

Nos últimos anos, novos sensores de satélites óptios (Quikbird, Pleiades) e de radar

(TerraSAR-X, COSMO-SkyMed) que forneem imagens de alta resolução têm sido lança-

dos. Estes novos sensores abrem novas perspetivas para problemas de reonheimento de

padrões e, espei�amente, para extração de redes de estradas. De fato, novas abordagens

explorando as araterístias destes sensores de alta resolução tem sido propostas na lit-

eratura [Hedman et al., 2010; Negri et al., 2006; Poulain et al., 2008; Tison et al., 2004℄. O

problema de extração de redes de estradas em sensoriamento remoto tem sido estudado

por um longo período devido a sua importânia em muitas apliações omo planejamento

urbano, desenvolvimento e atualização de mapas, gestão de tráfego, desenvolvimento indus-

trial, artogra�a e assim por diante. Além disso, o volume imagens oletadas vem resendo

rapidamente nos últimos anos e, onsequentemente, proessos manuais passam a onsumir

muito tempo. Este problema em partiular é onsiderado uma tarefa bastante difíil, prin-

ipalmente porque as araterístias espetrais e espaiais das estradas podem ser muito

omplexas e variáveis. Apesar do que se pode imaginar, usar imagens om melhor resolução

não torna o problema mais fáil. De fato, as estradas, ou parte delas, podem ser masaradas

devido à presença de objetos omo veíulos, sinais de trânsito e prédios.

Existem muitos trabalhos na literatura que propõem diferentes abordagens, sejam elas

automátias ou semi-automátias. Uma abordagem bastante utilizada em geral é a análise em

duas etapas. A primeira etapa é dediada à extração de primitivas de baixo nível e a segunda

etapa onsiste em um passo de alto nível que busa extrair a rede �nal usando informação

estrutural/ontextual. Considerando a primeira etapa, diferentes métodos propostos na lit-

eratura usam ténias omo deteção de bordas [Canny, 1986; Steger, 1998; Zhou et al.,

1989℄, �ltros de másara de estradas [Gamba et al., 2006℄, �ltragem direional adapta-

tiva [Dell'Aqua et al., 2005℄, análise estatístia [Skriver et al., 2005℄ e operadores morfológi-

os [Chanussot et al., 1999; Katartzis et al., 2001℄. Considerando a segunda etapa, existem
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trabalhos na literatura que usam minimização de uma função de usto global apliando

ampos aleatórios de Markov [Katartzis et al., 2001; Negri et al., 2006; Smits et al., 1996;

Tupin et al., 2002, 1998℄, métodos de rastreamento [Vosselman & Kneht, 1995; Zhou et al.,

2005℄ e programação dinâmia [Barzohar & Cooper, 1996℄. Outros trabalhos também usam

algoritmos genétios para esta fase [Jeon et al., 2002℄.

Existe um grupo de métodos de segmentação de estruturas �nas que não depende da

deteção de bordas, ristas ou outras estruturas primitivas. Fazem parte deste grupo os

métodos baseados em resimento de regiões omo os enontrados em [Adams & Bishof,

1994; Hanson & Riseman, 1978; Haralik & Shapiro, 1985; Horowitz & Pavlidis, 1974℄ e

em [Clemens, 1991; Hahn et al., 2001℄. Estes métodos baseiam-se na de�nição de �sementes�

que araterizam diferente lasses ou objetos nas imagens, e no �resimento� destas sementes

até que regiões inteiras sejam enontradas. Para o proesso de resimento, as deisões

são baseadas em valores de intensidades vizinhos. No aso destes métodos é importante

observar que eles são loais e di�ilmente é possível inorporar informações de forma no

proessamento. As sementes utilizadas podem ser detetadas automatiamente, prinipal-

mente no aso em que elas onstituem a raiz de uma árvore vasular [Naegell et al., 2005℄.

Algumas propriedades mais so�stiadas foram também utilizadas nestas abordagens omo

em [Naegel et al., 2007℄, onde foram onsideradas informações a priori relaionadas à forma

e tamanho dos vasos a serem segmentados, ou omo em [Passat et al., 2005℄, onde foram

usadas informações sobre a topologia dos vasos.

A segmentação de estruturas vasulares é uma tarefa partiularmente desa�adora. Os

prinipais motivos desta di�uldade são as modalidades espeí�as de aquisição de ima-

gens, a natureza tridimensional, a presença de outros teidos e a quantidade de ruído e

artefatos. Além disso, propriedade físias e anat�mias do teido variam bastante em termos

de tamanho, aparênia, topologia e geometria. Esta variação é ainda maior quando trata-se

de asos patológios. Algumas referênias importantes nesta área são [Dehkordi et al., 2011;

Kirbas & Quek, 2004; Lesage et al., 2009; Qian et al., 2009; Suri et al., 2002a,b℄.

Métodos baseados em derivadas também são bastante populares na literatura. Observe

que vasos, estradas, neur�nios e rios onsistem em estruturas brilhantes em fundo esuro

ou o inverso. Considerando uma imagem omo uma função, as estruturas apareem omo

o máximo ou o mínimo desta função. A imagem é onvoluída om uma série de derivadas

gaussianas om diferentes valores de desvio padrão e diferentes direções. As respostas obtidas

são ombinadas em uma matriz. No aso da análise de primeiras derivadas esta matriz é

hamada de tensor de estrutura. Os métodos mais reentes na literatura que usam esta

análise para a segmentação das estruturas são [Bauer & Bishof, 2008; Deguhi et al., 2002;

Fridman et al., 2003; Verdú-Monedero & Angulo, 2008℄.

Da mesma forma que a primeira derivada, a segunda derivada também pode ser usada.

Esta também é uma abordagem popular, a qual usa informação da segunda derivada para

araterizar a geometria loal da imagem [Canny, 1986℄. A matriz hessiana é a ferramenta

mais omum para apturar este tipo de informação. Uma imagem pode ser onvoluída om
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as segundas derivadas da gaussiana, e suas respostas formam a matriz hessiana. A ideia

geral por trás da análise de autovalores da matriz hessiana é extrair uma ou mais direções

prinipais da estrutura loal da imagem. Assim, são obtidas a direção de urvatura mínima, a

direção prinipal na estrutura tubular e uma alta urvatura no plano transversal da estrutura.

Isto faz om que o �ltro seja mais e�iente se omparado om os �ltros de linha de múltiplas

orientações. A matriz hessiana pode apturar araterístias de forma dos objetos omo

tubos, planos e ruído. Algumas referênias dentro deste ontexto podem ser enontradas

em [Agam et al., 2005; Hlad·vka & Gröller, 2002; Manniesing et al., 2006; Nemitz et al.,

2007; Orlowski & Orkisz, 2009; Shmitt et al., 2004; Wyatt et al., 2006℄.

Um método de segmentação automátia de neur�nios em imagens de mirosopia onfo-

al foi proposto em [Dima et al., 2002℄. O proesso realiza uma deteção de bordas usando

a transformada ondaleta 3D, faz uma validação das bordas enontradas e, assim, realiza a

segmentação dos neur�nios. A ténia de segmentação paralela de Potts para realizar o re-

onheimento de neur�nios foi usada em [Peng et al., 2003℄. Podem ser enontrados diversos

trabalhos abordando a segmentação de vasos sanguíneos em retina. Algumas referênias so-

bre o assunto são [Cornforth et al., 2005; Cree et al., 2005; Soares et al., 2006; Walter et al.,

2007℄. Outras ténias que vêm sendo utilizadas no problema de segmentação de vasos sanguí-

neos da retina são os modelos de ontorno deformáveis ou modelos Snake e a análise subpixel.

Apliações destas ténia podem ser vistas em [Espona et al., 2008a,b; Li et al., 2006℄.

Com relação à segmentação de raízes em imagens de per�s de solo, um sistema hamado

SIARCS (Sistema Integrado para Análise de Raízes e Cobertura do Solo) foi lançado em

1996 pela EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropeuária) para análise de raízes

e obertura do solo [CNPDIA, 1996℄. Neste sistema está inluída a segmentação de imagens

de raízes, porém a segmentação é feita de forma bastante simples e parte dela é manual.

Além disso, as imagens preisam estar em ondições adequadas om relação a aquisição

e ontraste, por exemplo. Na literatura podem ser enontrados trabalhos que objetivam a

análise da estrutura de raízes de plantas, para obtenção de informações sobre resimento

através de medidas, para reonstrução em três dimensões e para análise de propriedades mor-

fológia [Blanh�eld & Chen, 2010; Chen & Zhou, 2010; Huang et al., 1992; Jenneson et al.,

1999; Jing et al., 2011; Song et al., 2011a; Tian et al., 2006; Zheng et al., 2011℄. Porém nen-

hum deles lida om imagens de per�s de solo iguais ou similares às utilizadas neste trabalho.

2.3 Ligação de bordas/ristas

A deteção de ristas (ridges), bem omo a deteção de bordas, é um problema fundamen-

tal em proessamento de imagens e visão omputaional. A partir da deteção, informações

importantes são geralmente extraídas de uma imagem. Este tipo de araterístia pode ser

usado, por exemplo, para identi�ar, segmentar ou registrar objetos em uma ena. Porém, a

deteção deve ter uma boa qualidade de forma que informações úteis possam ser extraídas. É

muito omum que detetores de bordas/ristas forneçam bordas/ristas não ontínuas, isto

é, mapas om muitas desontinuidades e, assim, sem os ontornos totalmente onetados
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omo desejado. Para lidar om esse problema e para formar bordas/ristas onetados, um

passo de ligação deve ser realizado.

O problema de ligação de bordas vem sendo estudado por muitos anos sendo bastante

relaionado om ligação de ristas. Um algoritmo onsideravelmente onheido é o SEL (Se-

quential Edge Linking), proposto em 1985 por Eihel & Delp. Ele onsiste em um algoritmo

de busa para deteção e ligação de bordas que usa um ampo e uma adeia aleatórios

de Markov para modelar o problema. Pelo modelo usado, muitos parâmetros devem ser

forneidos para obter resultados aeitáveis [Eihel et al., 1988℄.

Em [Miller et al., 1993℄, um algoritmo em dois passos foi proposto. Neste algoritmo são

usadas informações de distânia, direção e magnitude dos segmentos de borda para on-

struir um sistema de pesos para ligar as bordas. Existem outros algoritmos na literatura

baseados em direção, informação loal ao redor de pontos �nais e minimização de função

de usto [Hajjar & Chen, 1999; Li et al., 2003; Wang & Zhang, 2008℄. O algoritmo proposto

por Wang & Zhang realiza alguns melhoramentos a estes métodos relaionados a medida da

direção da borda e a distânia usada na função de usto para a ligação das bordas. A medida

da direção da borda é mais preisa, inorporando todas as possíveis direções entre 0o e 360o

graus. A distânia geodésia é usada para medir a proximidade entre dois pontos �nais, de

forma que informação de intensidade da imagem seja usada.

Na literatura, podem ser enontrados outros métodos de ligação de bordas que usam on-

eitos de morfologia matemátia e modelos onexionistas [Basak et al., 1994; Shih & Cheng,

2004℄ ou que ombinam medidas loais e globais para ligação de pontos de borda omo os de-

sritos em [Sappa & Vintimilla, 2006, 2007℄. Finalmente, assoiado ao problema de ligação de

bordas, métodos de agrupamento de bordas também podem ser enontrados [Stahl & Wang,

2007℄. Porém, agrupamento de bordas visa detetar estruturas e bordas salientes, ao invés

de melhorar a deteção de bordas onetando pequenas bordas.
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3
Revisão bibliográfica

Modelagem utilizando grafos

�As oisas, por si sós, não são interessantes,

mas tornam-se interessantes apenas se nos

interessamos por elas.�

S. Ceato

Nos últimos anos, o uso de grafos surgiu omo uma representação uni�ada para análise

e proessamento de imagens. Muitos métodos poderosos de proessamento de imagens tem

sido formulados em grafos de adjaênia de pixels, grafos de regiões e grafos de primitivas.

Devido a sua natureza disreta e simpliidade matemátia, estas representações tornam-se

bastante interessantes no desenvolvimento de métodos de proessamento de imagens e�-

ientes e omprovadamente orretos. Neste apítulo fazemos uma breve revisão dos prinipais

métodos enontrados na literatura que fazem uso destas representação para o tratamento de

problemas bem onheidos de proessamento e análise de imagens.

3.1 Segmentação e lassi�ação de imagens

A teoria de grafos tem sido bastante utilizada no problema de segmentação de imagens.

Uma abordagem omum de segmentação usando grafos é omposta pelos seguintes passos

prinipais:

1. Suavização da imagem de entrada

2. Criação de um grafo onde:

• ada pixel da imagem suavizada é um vértie do grafo e o peso do vértie orre-

sponde ao valor de intensidade do pixel, e

• ada vértie está onetado por arestas a seus vérties vizinhos (dependendo da

vizinhança, 4- ou 8-onexa) e o peso de ada aresta orresponde a diferença ab-

soluta de intensidade entre os pixels ou qualquer outro valor proveniente de uma

função de omparação entre dois pixels.

17
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3. A partir daqui o proessamento é feito sobre o grafo:

• Para realizar a segmentação, um proesso de �fusão� de vérties é exeutado,

onde dois vérties são fusionados (a aresta entre os dois vérties orrespondentes

é removida) se o peso é menor do que um limiar de�nido previamente;

• O peso do vértie fusionado geralmente é atualizado om a média dos pesos dos

vérties fusionados;

4. Ao �nal deste proesso, as bordas das regiões presentes na imagem são riadas a partir

do grafo obtido no item anterior.

Na literatura são enontrados trabalhos em diferentes áreas de apliação que utilizam a

teoria de grafos para segmentação. Em [Falao et al., 2000℄, um método rápido da família

dos algoritmos onheidos omo live wire [Falão et al., 1998; Mortensen & Barrett, 1995℄

e live lane [Falão & Udupa, 2000; Kang & Shin, 2002℄ é proposto para a segmentação de

imagens médias em duas e três dimensões. A segmentação do órtex erebral é explo-

rada em [Han et al., 2002℄, para a representação topológia da superfíie do órtex, onde

o autor propõe uma abordagem multi-esala baseada em morfologia matemátia. Ainda na

área média enontramos trabalhos para segmentação de volumes utilizando a transformada

imagem-�oresta [Falão & Bergo, 2004℄ e para a segmentação e vasos sanguíneos em im-

agens de retina [Xu et al., 2011b℄. A ténia de asamento de grafos também vem sendo

utilizada para este tipo de problema omo em [Consularo & Cesar, 2005; Consularo et al.,

2007; Noma et al., 2012℄.

Em [Shi & Malik, 2000℄, o problema de segmentação é tratado de forma global (agrupa-

mento pereptual) através do partiionamento de um grafo de pixels da imagem.

Grafos de adjaênia de regiões também são usados em segmentação de imagens omo

em [Tsaig & Averbuh, 2002℄, onde é proposto um método para a segmentação automátia

de objetos em movimento em vídeo. O problema é tratado omo uma rotulação do grafo de

regiões baseada em informações de movimento.

Abordagens para lassi�ação de imagens que utilizam grafos são enontrados na lit-

eratura: lassi�ação de imagens de satélite [Camps-Valls et al., 2007; Chen et al., 2011℄,

lassi�ação de imagens usando hipergrafos [Yu et al., 2012℄, uso de regularização funional

disreta em grafos om pesos para a segmentação e lassi�ação de imagens de mirosopia

ontendo elementos biológios omo élulas, itoplasma e núleo [Ta et al., 2007℄.

3.2 Registro de imagens

A teoria de grafos pode ser usada também para o problema de registro de imagens. O

uso do algoritmo de árvore geradora mínima é amplamente usado na literatura. Considere

duas imagens a serem registradas, uma hamada de referênia (I0) e a outra seundária

(I1), om suporte de tamanho M × N . Seja (y0k, y1k) um par de valores de intensidade

extraído do pixel da posição k de ada uma das imagens. Assume-se que {(y0k, y1k)}
M×N
k=1
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são realizações independentes e identiamente distribuidas de um par de variáveis aleatórias

(Y0, Y1) om densidade onjunta f01(y0, y1). Quando duas imagens estão bem registradas,

regiões de interesse orrespondentes devem sobrepor-se e a distribuição de probabilidade

onjunta possui valores altos para as ombinações dos valores de intensidade, minimizando

o valor da entropia das imagens sobrepostas; de forma similar, se há um mal registro entre

duas imagens, oorre uma dispersão da distribuição de probabilidade onjuta, aumentando

a entropia [Ma et al., 2000℄. Consequentemente, o registro ótimo pode ser enontrado pelo

algoritmo que busa a transformação que minimiza a entropia entre duas imagens. Esta

entropia pode ser estimada pelo tamanho de uma árvore geradora mínima. Em [Ma et al.,

2000℄ é proposto um método para registro de imagens usando representação em grafos e

a entropia de Rényi, que é usada omo a métria de dissimilaridade entre as imagens. O

registro é realizado minimizando o tamanho da árvore geradora mínima que gera o grafo

obtido da sobreposição das imagens.

O trabalho enontrado em [Sabunu & Ramadge, 2008℄ faz uma análise detalhada do

uso de grafos geradores mínimos omo método de registro de imagens de diferentes modal-

idades. Em [Neemuhwala et al., 2002℄ é analisada uma ténia e�iente e de baixo usto

omputaional para a onstrução de árvores geradores mínimas. Entropi spanning graphs

são usados para estimar entropia e divergênia no problema de registro de imagens. Reente-

mente, o registro de imagens usando uma função objetivo baseada em ampos aleatórios de

Markov foi abordado em [Mahapatra & Sun, 2012℄. Neste aso, uma abordagem de graph-

ut multi-esala é usada para realizar o registro om preisão de subpixels. Um algoritmo

de asamento de pontos araterístios, proesso essenial para o registro de imagens, foi re-

entemente proposto em [Liu et al., 2012℄. Finalmente, um outro trabalho reente aborda o

problema de registro entre imagens tridimensionais de tomogra�a omputadorizada usando

asamento de grafos e a teoria de ampo médio (mean �eld theory) [Wang et al., 2012℄.

3.3 Deteção de ristas

Outra apliação de teoria de grafos é a extração de linhas entrais de estruturas e de

esqueletização. O oneito de linhas entrais, também hamadas de eixo medial ou simétrio

(apesar de que existem autores que onsideram estas estruturas diferentes), foi introduzido

em [Blum, 1967℄. Em um objeto tubular uma únia linha entral geralmente oupa todo o

omprimento do objeto. Caso a estrutura possua uma forma mais omplexa, é provável que

existam várias linhas entrais onetadas umas as outras através da estrutura. A topologia

de um grupo de linhas entrais omo esta forma algo que se paree om o esqueleto do

objeto, por isso o proesso de extração destas linhas hama-se esqueletização.

Existem diversas abordagens na literatura que utilizam grafos para a deteção de lin-

has entrais de estruturas. Alguns métodos para extração das linhas entrais em imagens

tridimensionais de ressonânia magnétia e tomogra�a podem ser enontrados na literatura.

O método proposto em [Bitter et al., 2001℄ utiliza um grafo onstruído a partir de uma

aproximação de um esqueleto tridimensional. Cada aresta do grafo possui um peso alu-
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lado através da distânia Eulideana da borda do objeto. A linha entral é obtida através

do algoritmo de Dijkstra neste grafo. Já em [Ge et al., 1999℄, o proesso onsiste em obter

um esqueleto tridimensional do volume binarizado através de a�namento topológio, de-

pois iruitos e rami�ações indesejáveis são podados do esqueleto usando ténias de busa

em grafos. O resultado é modi�ado para gerar um aminho entralizado entre dois pon-

tos �nais de�nidos pelo usuário. Uma ténia similar é proposta em [Bouix et al., 2005℄.

Em [Wan et al., 2002℄, Wang et al propõem um método para extração das linhas entrais e

rami�ações em imagens de olosopia. Durante o proesso, o algoritmo faz uso de um grafo

direionado om pesos onstruído a partir do volume da imagem de tomogra�a de onde é

alulada a árvore geradora mínima.

Um trabalho proposto reentemente [Hassouna & Farag, 2009℄ apresenta um framework

automátio para omputar esqueletos ontínuos om preisão subvoxel a partir de objetos

volumétrios. O método usa um ponto de referênia dentro do objeto para propagar duas

frentes de onda om energias diferentes. Uma dessas frentes onverte o objeto em um grafo

(grafo de level set), a partir do qual os nós topológios proeminentes do objeto são de-

terminados. Esqueletos são rastreados a partir destes nós ao longo de um ampo de usto

onstruído a partir da outra frente de onda até que o ponto de origem seja alançado. Outras

referênias importantes que usam grafos e árvores para extração do esqueleto de estruturas

são [Asian & Tari, 2005; liu et al., 1998; Ruberto, 2004; Sebastian et al., 2004; Siddiqi et al.,

1998; Torsello & Hanok, 2001; Zhu & Yuille, 1995℄.

3.4 Problemas adiionais

A teoria de grafos vem sendo utilizada em outros problemas além dos explorados anterior-

mente. Por exemplo, alguns trabalhos propõem o uso de grafos para organização pereptual.

Em Murino [1994℄, utiliza-se uma representação de primitivas desritivas de diferentes tipos

em termos de onjuntos de variáveis aleatórias assoiadas aos nós de um grafo relaional para

realizar agrupamento pereptual. O problema de agrupamento é tratado omo um proesso

de rotulação desse grafo. Sarkar propõe uma nova estratégia para organização pereptual

em Sarkar & Soundararajan [2000℄. O framework onsiste em uma fase de treinamento us-

ando aut�matos estoástios e a fase de agrupamento é baseada em partição em grafo. A

ténia de partição em grafo também é explorada em Soundararajan & Sarkar [2001℄. Difer-

entes medidas de partição são analisadas omo orte mínimo, orte médio e orte normalizado

de Shi-Malik para busar os melhores agrupamentos.

Os hamados shok graphs (grafos de singularidades) são usados para o reonheimento

e asamento de formas em Sebastian et al. [2004℄; Siddiqi et al. [1998℄; Zaboli & Rahmati

[2007℄. Estas singularidades são estruturas omo antos, pontes, linhas ou pontos do es-

queleto de um objeto. Um shok graph é a desrição de um esqueleto omo um grafo aílio

dirigido (DAG) onstruído a partir das singularidades do esqueleto. Desta forma, um pro-

esso de asamento do grafo ou de subgrafos pode ser realizado para o reonheimento de

formas. Espei�amente para reonheimento de faes podem ser enontrados na literatura
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trabalhos que usam asamento de grafos Cesar et al. [2002℄; Liu & Lee [2001℄; Park et al.

[2005℄; Revaud et al. [2010℄; Tefas et al. [2001℄; Wiskott et al. [1997℄; Xu & Luo [2006℄.
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Revisão bibliográfica

Aplicações de campos aleatórios de Markov

�Deve-se aprender lendo mais em

profundidade do que em largura.�

Quintiliano

Para o problema de interpretação de informação visual, restrições ontextuais tornam-se

bastante neessárias. Os ontextos espaial e visual são esseniais para que uma ena seja

entendida/perebida. Visualizando o proesso de reonheimento de objetos e perepção

de uma ena em diferentes níveis de abstração, podemos observar o seguinte: os objetos

presentes na ena são reonheidos de aordo om as suas araterístias em uma represen-

tação em baixo nível. As araterístias dos objetos são identi�adas através do ontexto de

primitivas em um nível ainda mais baixo. Por �m, as primitivas são extraídas no ontexto

dos pixels da imagem no nível mais baixo possível de abstração. Assim, o uso de restrições

ontextuais é indispensável para qualquer sistema de visão.

A teoria de ampos aleatórios de Markov (MRF) fornee uma maneira onveniente e

onsistente para modelar entidades dependentes de ontexto omo pixels de imagens ou

outras primitivas. Isto torna-se possível através da araterização das in�uênias mútuas

entre essas entidades usando distribuições ondiionais de ampos aleatórios de Markov.

Pelos motivos itados anteriormente, ampos aleatórios de Markov têm sido amplamente

apliados para resolver problemas de visão omo restauração e segmentação de imagens,

reonstrução de superfíies, deteção de bordas, análise de textura, fusão de dados, organi-

zação pereptual, asamento e reonheimento de objetos, remoção de ruído, dentre outros.

Faremos a seguir uma breve revisão da bibliogra�a relaionada a alguns destes problemas.

Um arabouço geral para a resolução de problemas de análise de imagens usando a teoria

de Markov é proposto em [Li, 1994, 1995℄.
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4.1 Segmentação e lassi�ação

Na literatura são enontrados diversos métodos de lassi�ação não-supervisionada us-

ando ampos aleatórios de Markov. Alguns trabalhos lássios nessa área podem ser enon-

trados na literatura [Andrey & Tarroux, 1998; Kervrann & Heitz, 1995; Manjunath & Chellappa,

1991; Panjwani & Healey, 1995℄. Manjunath & Chellappa abordam o problema de segmen-

tação de textura, onde onsidera-se um modelo Markov-Gauss de segunda ordem para a

densidade de probabilidade ondiional da intensidade dado um rótulo de textura. Outro tra-

balho relaionado om segmentação de textura pode ser enontrado em [Panjwani & Healey,

1995℄ para o aso de imagens oloridas. Os modelos de ampos aleatórios de Markov são us-

ados para modelar texturas em termos de interação espaial dentro de ada plano de or e

também a interação entre diferentes planos de or. Estes modelos são então usados por um

algoritmo de segmentação baseado em agrupamento hierárquio aglomerativo. O método

proposto por Kervrann & Heitz possui o diferenial de não neessitar de onheimento so-

bre as diferentes regiões de textura, seus parâmetros ou o número de lasses de textura. O

proesso é baseado na análise nas estatístias loais e globais de segunda ordem e de mais

alta ordem das imagens originais. O mapa de segmentação é modelado usando um ampo

aleatório de Markov que inlui uma lasse outlier que permite a riação dinâmia de novas

regiões durante o proesso de otimização. Trabalhos mais reentes sobre o assunto são re-

portados em [Deng & Clausi, 2005; Fjortoft et al., 2003; Frery et al., 2007; Pio & Palaio,

2011℄, sendo todos voltados para o problema de lassi�ação de imagens de satélite.

Na área de imagens médias, a segmentação de imagens de érebro usando ampos

markovianos é abordada em [Held et al., 1997; Huang et al., 2010; Mabrouk et al., 2012;

Sherrer et al., 2009; Zhang et al., 2001℄. Mais espei�amente, Huang et al. e Mabrouk et al.

usam ampos aleatórios oultos de Markov.

Dois trabalhos reentes também na área de lassi�ação de imagens de satélite são repor-

tados em [Zhang et al., 2011; Zheng et al., 2012℄. Zheng et al. propõem o uso de um ampo

aleatório de Markov multirresolução juntamente om um ampo difuso (fuzzy), que é usado

para estimar os parâmetros envolvidos através dos quais as restrições espaiais são de�nidas.

4.2 Registro

Em [El-Baz et al., 2006℄, um ampo aleatório de Markov-Gibbs é usado para modelar a

aparênia visual da imagem de um objeto. A similaridade om um protótipo é medida por

uma energia de Gibbs. O alinhamento é realizado por uma transformação que maximiza a

similaridade.

Em [Gloker et al., 2009℄, o registro linear de imagens médias é realizado através de uma

formulação om ampo aleatório de Markov. A estimação dos parâmetros de transformação

é tratado através da rotulação e otimização disreta sobre um grafo. Neste grafo, os vérties

representam os parâmetros e as arestas modelam as dependênias entre pares de vérties. O

método é apliado no registro de imagens de modalidades diferentes (ressonânia magnétia
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e tomogra�a omputadorizada).

Mahapatra & Sun propõem o uso de um ampo aleatório de Markov para o registro

de imagens de ressonânia magnétia do oração. O ampo usa informação de gradiente e

saliênias da imagem [Mahapatra & Sun, 2011℄.

O trabalho reportado em [Cordero-Grande et al., 2012℄ propõe uma abordagem para o

registro de imagens (ressonânia magnétia e tomogra�a omputadorizada) baseada em um

ampo aleatório de Markov disreto de deformações e em um proesso de asamento de

bloos. Caraterístias de intensidade e gradiente são usadas no asamento de bloos, que

garante a �delidade de uma deformação aos dados. Informações a priori inseridas no ampo

mantém a suavidade da transformação.

Reentemente, o trabalho reportado em [Mahapatra & Sun, 2012℄ introduz o uso de in-

formação de segmentação para o registro de imagens. O ampo aleatório de Markov utilizado

para o problema de rotulação envolvido, onde os rótulos são de�nidos omo a oorrênia on-

junta de ampos de desloamento, para o aso de registro, e a probabilidade da lasse de

segmentação. A função objetivo aptura a dependênia mútua entre os rótulos de registro e

segmentação. A ténia de ortes em grafo (graph-ut) é usada para obter o resultado �nal

do registro om preisão subpixel.

4.3 Restauração e remoção de ruído

Os métodos de restauração de imagens que usam ampos markovianos normalmente

envolvem dois ampos: um que garante a ontinuidade (valores de intensidade a serem re-

uperados) e outro que garante a desontinuidade (preservação das bordas).

Em [Zhang, 1993℄, a estimação do modelo de degradação e a restauração propriamente

dita são realizadas simultaneamente usando um ampo markoviano e o algoritmo EM (Expe-

tation-Maximization). A teoria de ampo médio é usada para diminuir o usto omputaional

do algoritmo EM.

O diferenial no trabalho reportado em [Figueiredo & Leitao, 1997℄ é a não utilização

de informação a priori de bordas. As loalizações das desontinuidades são interpretadas

omo parâmetros determinístios desonheidos de um ampo aleatório de Markov Gauss,

que modela as intensidades. Assim, as desontinuidades são obtidas diretamente da imagem.

O mesmo tipo de ampo é usado em [Molina et al., 2003℄ para a restauração de imagens

multianal.

Em [Soorsi et al., 2010℄, os autores propõem um método para remoção de ruído spekle

de imagens de radar de abertura sintétia (SAR) usando regularização não-quadrátia. A

função objetivo é de�nida usando um modelo da imagem, um gradiente e um modelo a priori.

Para modelar a informação a priori, um ampo aleatório de Markov-Huber é utilizado. Outro

trabalho que aborda o problema de redução de ruído spekle é reportado em [Xie et al., 2002℄.

Os autores propõem o uso ombinado de uma ténia de redução de ruído usando uma

ondaleta (wavelet) bayesiana e regularização de imagem usando um ampo de markoviano.

Um trabalho proposto reentemente em [Xingshi et al., 2011℄ introduz o uso de lassi�-
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ação fuzzy na remoção de ruído baseada em ampos aleatórios de Markov.

4.4 Deteção de mudanças e fusão de imagens

Outros problemas abordados na literatura através do uso de ampos markovianos, prin-

ipalmente na área de sensoriamento remoto, são a deteção de mudanças em imagens de

satélite e a fusão de imagens. Em [Carinotte et al., 2006℄, um método não-supervisionado

de deteção de mudanças em imagens SAR multitemporais é proposto. O detetor log-ratio

é usado para lidar om mudanças juntamente om uma versão fuzzy de ampos aleatórios

oultos de Markov, araterizando o método omo uma ténia fuzzy de deteção de mu-

danças om uma abordagem estatístia. Uma ténia também não-supervisionada é proposta

em [Moser et al., 2011℄, para a deteção de mudanças em imagens óptias. O diferenial deste

trabalho é o uso de uma abordagem multiesala para aumentar a preisão dos resultados

de deteção através do uso de ondaletas. O ampo markoviano é usado para ombinar as

araterístias multiesala e as informações ontextuais.

No aso de fusão de imagens, são enontrados na literatura trabalhos omo os propostos

em [Tupin & Roux, 2005; Xu et al., 2011a℄. Tupin & Roux fazem uso de um ampo marko-

viano de�nido sobre um grafo de adjaênia de regiões para realizar a fusão de duas imagens

SAR e uma imagem óptia. Da imagem óptia é usado o resultado de uma supersegmentação

e as araterístias de elevação são obtidas por um asamento estrutural de araterístias

extraídas das duas imagens SAR. Dessa forma, a estimação de um modelo de elevação é

obtido. Xu et al. exploram o problema de fusão de imagens multiespetrais. Modelos basea-

dos em ampos markovianos são usados para inorporar restrições ontextuais no modelo

de fusão.
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Limitações e problemas em aberto

�A mente humana, uma vez ampliada

por uma ideia nova, jamais volta

a suas dimensões originais.�

Oliver Wendell Holmes

Os métodos apresentados no Capítulo 2 apresentam uma ampla variedade de esolha

para a resolução de um determinado problema. A esolha depende da apliação e das re-

strições envolvidas. Algumas esolhas prinipais que devem ser feitas são: se o método deve

ser automátio ou não; se a e�iênia é uma prioridade alta; o quão os resultados devem

ser preisos. Uma fragilidade da grande maioria dos métodos existentes na literatura é a

inapaidade de detetar automatiamente bifurações/ruzamentos das estruturas. Outra

fragilidade é a inapaidade de tratar dados inompletos quando parte da estrutura não é

vista.

É interessante observar que, de maneira geral, faltam ferramentas para a análise espeí�a

de estruturas muito �nas, apesar de serem muito importantes em várias áreas. Por exemplo,

a deteção de apilares em imagens de redes de vasos sanguíneos em vários asos são mais

importantes para detetar determinadas doenças do que a deteção de vasos maiores.

Uma forma de superar algumas das limitações dos métodos existentes é através da om-

binação de diferentes métodos omplementares. Abordagens deste tipo têm se apresentado

omo uma maneira de alançar melhores resultados. A esolha de ada passo depende de

restrições omputaionais e dos requisitos para o passo subsequente.

Espei�amente para a limitação relativa ao tratamento de dados inompletos, o uso de

ténias de visão omputaional, omo oneitos de mais alto nível pereptual, mostram-se

bastante viáveis, no intuito de tentar �restaurar� os dados faltantes. Não são enontrados

na literatura trabalhos que aliam proessamento de imagens e visão omputaional para

resolver este tipo de problema. Proposta esta que paree ser bastante promissora para obter

resultados signi�ativos de segmentação das estruturas �nas. Uma outra maneira que vem
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se tornando ada vez mais omum na literatura é o uso de fusão de imagens de diferentes

modalidades de uma mesma estrutura/região para a omplementação de dados. Levando em

onsideração espei�amente o problema de extração de redes de estradas (uma das apli-

ações tratadas neste trabalho), a fusão de imagens foi utilizada por pouos trabalhos até os

dias atuais. Hedman et al. (2010) e Lisini et al. (2006) usam fusão em nível de araterísti-

a/propriedade (feature) para melhorar os resultados da extração de estradas em imagens de

alta resolução. Um trabalho reente propõe uma abordagem usando dados de imagens óptias

e de imagens SAR para extrair estradas om diferentes araterístias e fornee a possibili-

dade de realizar a fusão de resultados provenientes de diferentes modalidades [Lisini et al.,

2011℄. Além disso, a neessidade de métodos de proessamento de imagens multisensor para

resolver problemas relaionados à interpretação de enas vem aumentando onsideravel-

mente [Brunner et al., 2008; Poulain et al., 2009; Sportouhe et al., 2009; Tupin & Roux,

2003℄.

Observa-se (Capítulo 3) que o uso de modelagem om grafos é uma esolha interessante,

�exível, para a representação de estruturas �nas e rami�adas, tanto para a obtenção de

informações das estruturas (forma, tamanho, área, volume, et), omo também para o uso

de ténias de alto nível para uso de informação ontextual. Neste aso surge a possibilidade

do uso de ampos aleatórios de Markov, omo visto no Capítulo 4.

Neste trabalho estamos interessados em ombinar as ténias itadas anteriormente para

tratar o problema de deteção de estruturas �nas e rami�adas. Alguns pontos importantes

estão envolvidos na ténia proposta:

• Modelagem om grafos

• Uso de informação ontextual

• Uso de oneitos de visão omputaional

• Ténia multiesala

• Fusão de dados

A abordagem proposta é desrita no que segue.



Parte II

Metodologia

Esta parte é dediada à desrição detalhada da abordagem proposta. Primeiramente é

feita uma breve introdução de forma a ontextualizar a proposta. Em seguida, as de�nições

neessárias e que são utilizadas na metodologia são apresentadas. Logo após, as duas prin-

ipais fases do método proposto são desritas detalhadamente, seguidas de um resumo geral

do arabouço proposto. Finalmente, a apresentação do software resultante da implementação

do arabouço onlui esta parte.

29





6
Metodologia

Introdução

�É fazendo que se aprende a fazer

aquilo que se deve aprender a fazer.�

Aristóteles

Dentre os métodos de segmentação disutidos na Parte I, o grupo de ténias baseadas

na análise em dois níveis foi esolhido omo base para este trabalho. Dois trabalhos rela-

ionados diretamente a esta pesquisa servem omo referênia para a metodologia proposta.

Em [Tupin et al., 1998℄ é proposto um método de deteção não supervisionada de redes de

estradas em imagens de satélite. O método, quase totalmente automátio, é omposto por

dois passos prinipais:

1. Deteção de linhas na imagem original:

• Visa extrair estruturas lineares através de deteção loal (andidatos a segmentos

de estradas);

• São usados dois detetores de linha, os quais levam em onsideração as pro-

priedades estatístias do ruído spekle (ruído araterístio de imagens SAR).

2. Esquema de onexão de segmentos:

• Visa identi�ar as estradas reais dentre as andidatas utilizando um modelo

markoviano sobre o onjunto de segmentos detetados no primeiro passo;

• Inlui um ritério global para lidar om os resultados de deteções pobres do

primeiro passo (pouos segmentos om grandes desontinuidades nas estruturas

reais e muitas deteções falsas);

• Novo modelo baseado em ampos aleatórios de Markov para estradas. Este mode-

lo é de�nido em um onjunto de segmentos. Conheimento a priori sobre a forma

da estradas é introduzido pela assoiação de ertos poteniais a subonjuntos de

segmentos;
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• Um algoritmo de Simulated Annealing é usado para minimizar a energia assoiada

do ampo Markoviano.

No segundo passo, um grafo é onstruído a partir dos segmentos detetados no primeiro

passo. O ampo Markoviano é de�nido a partir deste grafo e o proesso de identi�ação da

estrada é modelado omo a extração da melhor rotulação do mesmo. Em Tupin et al. [2002℄

a ideia é aprimorada para imagens de satélite de áreas urbanas, as quais tornam o problema

mais difíil. Este arabouço ajuda no desenvolvimento do método proposto pelo projeto aqui

desrito.

Observe que estas ténias em dois níveis partem do prinípio de que as estruturas prou-

radas na imagem podem ser �onstruídas� a partir de fragmentos detetados em uma etapa de

baixo nível. Utilizando uma representação formal destes fragmentos e mapeando as relações

entre eles em mais alto nível, ou seja, usando informações ontextuais, é possível reonstruir

as estruturas na imagem. Esta ideia pode ser ilustrada omo no exemplo simples apresentado

na Figura 6.1. Dada uma imagem om uma determinada estrutura omo na Figura 6.1(a),

?

a)

b)

c)

?

Figura 6.1: Exemplo simples do proesso geral da abordagem em dois níveis.

suponha que através de um proesso de deteção de baixo nível, os fragmentos apresenta-

dos na Figura 6.1(b) foram obtidos. Estruturando estes fragmentos e usando informações

provenientes das estruturas na imagem original é possível reonetá-los e obter as estruturas

prouradas, omo ilustrado na Figura 6.1().

Considere agora um exemplo mais elaborado, onde o problema é tratado na presença

de algum tipo de ruído, omo apresentado na Figura 6.2. Neste aso, além de detetar as

estruturas prouradas, o proesso de baixo nível também detetou estruturas indesejadas.

Observa-se, desta forma, que o proessamento de mais alto nível deve ser apaz não só de

reonstruir as estruturas busadas, omo também desartar outras que são apenas ruídos

proveniente da imagem original. A partir destes dois exemplos iniiais, surgem as seguintes

questões:
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?

a)

b)

c)

?

Figura 6.2: Exemplo do proesso geral da abordagem em dois níveis na presença de ruído e,

onsequentemente, de falsas deteções.

y Como realizar a deteção de baixo nível?

y Como representar/estruturar os fragmentos detetados?

y Como utilizar as informações ontextuais e de mais alto nível para reon-

struir as estruturas?

Estas questões orrespondem aos dois níveis que onstituem este tipo de abordagem: um de

baixo nível e outro de alto nível. Sendo que este último pode ser dividido em duas partes:

modelagem estrutural e proessamento em alto nível propriamente dito. O ponto have que

deve ser ompreendido é que para obter suesso usando este tipo de arabouço é preiso

garantir a deteção de grande parte das estruturas busadas em baixo nível, mesmo que isto

resulte em uma alta taxa de deteção de ruídos. Isto se deve ao fato de que o objetivo do

proessamento de alto nível é o de �ltrar as falsas deteções usando informações ontextuais

sobre as estruturas busadas.

As questões levantadas anteriormente são o alvo desta parte do texto. Nos apítulos que

seguem, ada uma destas etapas é apresentada em detalhes juntamente om as prinipais

ténias estudadas relaionadas a ada uma delas. Naturalmente, as ontribuições deste

trabalho serão apresentadas e destaadas em ada uma das etapas.
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7
Metodologia

Definições

�O onheimento é a vida da mente.�

Abu Bakr

Neste apítulo são apresentadas as de�nições e formalismos matemátios neessários para

o ompleto entendimento deste trabalho e que são utilizados nos próximos apítulos do texto.

Primeiro apresentamos a notação usada neste texto para imagens digitais. Em seguida, são

abordadas de�nições relaionadas a grafos, ampos aleatórios de Markov, otimização e visão

omputaional.

7.1 Imagens

O onjunto dos números reais será denotado R, o dos números inteiros Z e o dos números

naturais (inluindo o zero) N.

Neste texto uma imagem é uma função de�nida sobre uma grade �nita eulidiana regular

bidimensional sobre um subonjunto dos vetores reais p-dimensionais, isto é, o onjunto

S = [0, m − 1] × [0, n − 1] ⊂ Z

2
denotará o suporte das imagens. Os elementos de S, que

hamaremos de oordenadas, podem ser expressos por (i, j) ∈ S, onde 0 ≤ i ≤ m − 1 é a

linha, e 0 ≤ j ≤ n− 1 é a oluna.

Uma imagem é um objeto da forma f : S → K, onde K ⊂ R

p
é o onjunto dos possíveis

valores para ada oordenada e p é o �número de bandas� da imagem (mais detalhes a seguir).

Um pixel é um par (s, f(s)).

No que segue desreveremos dois elementos importantes ao se tratar de imagens: a estru-

tura espaial, araterizada pelo oneito de �vizinhança�, e o onjunto dos valores possíveis

em ada posição da imagem, isto é, o seu ontradomínio.

35
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7.1.1 Vizinhanças

Algumas das mais importantes operações om imagens dependem não apenas do valor

observado na oordenada s ∈ S, mas também dos valores observados em uma região próx-

ima dessa oordenada. Torna-se, portanto, importante de�nir om preisão o oneito de

�proximidade�.

Dada a natureza disreta do suporte S, há várias maneiras de de�nir a vizinhança da

posição s ∈ S, que será denotada ∂s e que, por de�nição, não inlui a própria oordenada s.

Um aso extremo é o da vizinhança vazia, isto é, ∂s = ∅; no outro extremo, ada oordenada

pode ter omo vizinhos todos os outros pontos, ou seja, ∂s = S \ {s}.

É omum ouvir dizer �usaremos os quatro vizinhos mais próximos�; isso é intuitivo

mas, não resolve orretamente a de�nição de vizinhança em bordas e esquinas da im-

agem. Para tomar onta de todas as situações possíveis podemos usar o oneito de dis-

tânia [Deza & Deza, 2006℄, por exemplo

∂s = {t ∈ S \ {s} : d(s, t) ≤ k},

onde d(s, t) é alguma distânia entre as oordenadas s, t ∈ S. As distânias mais frequentes

são a de Manhattan (ou L1), a eulidiana (ou L2) e a de Kolmogorov (ou L∞) dadas,

respetivamente, por

d1(s, t) = |s1 − t1|+ |s2 − t2|,

d2(s, t) =
√

(s1 − t1)2 + (s2 − t2)2, e

d∞(s, t) = max{|s1 − t1|, |s2 − t2|}.

Na relações aima temos s = (s1, s2) e t = (t1, t2), om s1, t1 ∈ [0, m− 1] e s2, t2 ∈ [0, n− 1].

Assim, relaionando as bem onheidas vizinhanças 4-onexa e 8-onexa om as distân-

ias, temos:

• Vizinhança 4-onexa de uma posição s ∈ S: onjunto de pontos a uma distânia

Manhattan igual a 1.

• Vizinhança 8-onexa de uma posição s ∈ S: onjunto de pontos a uma distânia de

Kolmogorov igual a 1.

7.1.2 Contradomínios

Tal omo omentado anteriormente, uma imagem é uma função que a ada oordenada do

suporte s ∈ S atribui um valor em R

p
, om p ≥ 1 inteiro. Denotamos por K o ontradomínio

da imagem f . A forma em que os valores do ontradomínio são efetivamente armazenados

em um omputador digital é denominada �quantização�.

O ontradomínio mais simples é o binário, onde temos K = {0, 1}. A visualização de uma

imagem binária pode ser feita de diversas maneiras, por exemplo atribuindo a ada valor 0 a
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or preta e a ada valor 1 a or brana. Fia assim laro que a visualização de uma imagem

está apenas assoiada ao seu ontradomínio, mas não está neessariamente determinada por

ele.

Um outro ontradomínio frequentemente enontrado nas apliações é o formado pelos

primeiros 256 inteiros, omeçando no 0, isto é, K = {0, 1, . . . , 255}. Outros onjuntos pos-

síveis são os inteiros, valores em ponto �utuante e os números omplexos.

Quando se trata de ontradomínios multidimensionais, é omum que sejam usadas p

ópias do mesmo ontradomínio unidimensional para de�nir o espaço de valores da imagem,

isto é, teremos imagens binárias p-dimensionais, imagens byte p-dimensionais e assim por

diante. Cada uma das dimensões irá medir, tipiamente, diferentes propriedades da ena, isto

é, do mundo real. Exemplos deste tipo de imagens são as hamadas imagens multiespetrais

e hiperespetrais.

7.2 Grafos

Um grafo [Bondy & Murty, 2008℄ é um par ordenado G = (V, E), onde V é um onjunto

de vérties ou nós, e E é um onjunto de arestas, as quais são elementos de V × V . Em

outras palavras, uma aresta liga dois vérties e é representada por um par não ordenado de

vérties. A ordem de um grafo é dada por |V |, que orresponde a seu número de vérties.

Os grafos usados neste trabalho são simples e não direionados, ou seja, não possuem

loops (não existe aresta de um vértie para ele mesmo) e uma aresta (a, b) é igual a aresta

(b, a).

Como visto na Parte I, grafos vem sendo ada vez mais utilizados em problemas de visão

omputaional e reonheimento de padrões. De�nimos a seguir os dois tipos de grafos mais

usados na literatura.

7.2.1 Grafo de pixels

Um dos tipos de grafos usados mais omumente é o grafo de pixels, ou seja, ada pixel

é representado por um vértie do grafo e as arestas são de�nidas pelas vizinhanças 4 ou

8-onexas. A Figura 7.1 ilustra um exemplo de mapeamento de uma imagem para um grafo

de pixels.

Esses grafos são bastante utilizados em segmentação e restauração de imagens. Os dois

tipos de vizinhanças usados failita a implementação omputaional dos métodos e faz om

que possuam tempo de álulo baixo. Isto se dá ao fato de que o número de vizinhos é �xo

e pequeno. Apesar das vantagens itadas, este tipo de grafo e vizinhanças podem não ser

apropriados para ertos tipos de problemas omo, por exemplo, asos em que é interessante

usar informação estrutural de objetos em uma imagem.

7.2.2 Grafo de primitivas

O grafo de primitivas é de�nido através de estruturas �pré-detetadas� da imagem, omo

ristas e bordas, por exemplo. Neste aso, ada vértie do grafo representa uma estrutura

(que também hamaremos de sítio) e a vizinhança passa a depender das relações entre
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Imagem f

ts
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s t

4-onexo

8-onexo

Grafos

Figura 7.1: Ilustração de grafos de pixels om vizinhanças 4-onexa e 8-onexa gerados a partir de

uma imagem.

as estruturas, omo ilustrado na Figura 7.2. Nesta �gura as primitivas são os segmentos de

Cristas detetadas a partir

de uma Imagem f
Grafo

Figura 7.2: Ilustração de grafo de primitivas onde a vizinhança é de�nida pela relação entre os

segmentos (neste aso relação através das extremidades).

reta, os quais são mapeados para os vérties do grafo. Este tipo de representação leva grande

vantagem sobre o grafo de pixels em ertos tipos de problemas, omo em reonheimento

de objetos, onde a esala a nível de pixels pode não ser neessariamente a melhor. Nestes

asos, o uso de primitivas torna-se su�iente e mais adequada pois representa melhor a

noção de ontinuidade de um objeto. Além disso, o grafo de primitivas arrega a noção

de vizinhança inerente aos modelos Markovianos (apresentados a seguir neste apítulo),

failitando o uso de ferramentas e�azes para problemas de interpretação de dados. Um

outro interesse na utilização de grafos de primitivas é a redução onsiderável do tamanho

do grafo e, onsequentemente, a diminuição do tempo de exeução de algoritmos nestes

grafos. Assim, o uso de algoritmos de otimização torna-se mais viável e o tempo neessário

de exeução é menor.

Outro exemplo de grafo de primitivas bastante usado na literatura para interpretação

de imagens é o grafo de adjaênia de regiões (Region Adjaeny Graph). As primitivas

neste aso são regiões normalmente provenientes de uma super-segmentação da imagem, mas
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podem ser de�nidas a partir de qualquer partição da imagem, R = {Ri : 1 ≤ i ≤ n} om

n ∈ N. Uma partição, neste aso do suporte S da imagem, é uma oleção de subonjuntos

não-vazios e disjuntos de S uja união é o próprio S. Cada região Ri de R de�ne um

vértie do grafo, e dois vérties são adjaentes se as regiões que os representam também são

adjaentes, omo ilustrado na Figura 7.3. Este grafo possui normalmente os atributos de

1
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5
43
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8

Imagem f

1

2

4 5

6 8

7
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Figura 7.3: Ilustração de grafo de adjaênia de regiões onde a vizinhança é de�nida pela fronteira

entre as regiões.

tamanho das regiões nos vérties e da largura das fronteiras das regiões nas arestas.

Algumas apliações bem onheidas que usam grafos de adjaênia de regiões são a

segmentação de vídeo e a segmentação por agrupamento de regiões.

7.3 Noções de probabilidade e estatístia

Introduziremos brevemente nesta seção algumas de�nições básias de probabilidade e

estatístia que são usadas nas próximas seções deste apítulo. Não é objetivo deste trabalho

apresentar profundamente esta abrangente área e todos os oneitos envolvidos. O livro

de Dekking et al. [2005℄ pode ser onsultado para maiores detalhes.

Probabilidade é uma área da matemátia que trata fen�menos aleatórios, ou seja, ex-

perimentos que não podem ser ontrolados ompletamente, mas o onjunto de possíveis re-

sultados (eventos) são onheidos. Esses experimentos podem ser repetidos por um número

arbitrário de vezes, sob as mesmas irunstânias, e podem ser observados. O hamado es-

paço de amostragem, denotado por Ω, é o onjunto de todos os possíveis eventos de um

experimento aleatório. Denotaremos por A,B dois eventos ontidos em Ω: A,B ⊂ Ω. Os

prinipais objetos envolvidos na teoria da probabilidade são as variáveis aleatórias, os pro-

essos estoástios e eventos.

Uma probabilidade é qualquer espei�ação de valores para resultados P : Ω → R que

possui as seguintes propriedades:

1. Não-negatividade: P (A) ≥ 0 para todo A ⊂ Ω.

2. Qualquer resultado é um elemento do espaço de amostras P (Ω) = 1.

3. Aditividade: P (A∪B) = P (A)+P (B) sempre que A e B são disjuntos, i.e., A∩B = ∅.
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A probabilidade ondiional refere-se à probabilidade de oorrer um evento A sabendo

que oorreu um outro evento B. A probabilidade de A dado B é denotada por P (A | B) e

é de�nida omo:

P (A | B) =
P (A ∩ B)

P (B)
, (7.1)

dado P (B) > 0. Se os eventos A e B são independentes, então P (A ∩ B) = P (A)P (B), ou

seja:

P (A | B) =
P (A)P (B)

P (B)
. (7.2)

O teorema de Bayes permite relaionar as probabilidades de A e B om as respetivas

probabilidades ondiionadas mútuas:

P (A | B) = P (B | A)
P (B)

P (A)
. (7.3)

Ao invés de trabalhar om onjuntos arbitrários, todo resultado será transformado em

um onjunto da reta real, X : Ω → R. Essa transformação, se bem de�nida, é onheida

omo variável aleatória. Sobre uma variável aleatória é possível saber apenas a probabilidade

se qualquer evento possível. Este onheimento leva a a�rmação de que a distribuição da

variável aleatória é onheida. Uma das maneiras mais onvenientes de saber a distribuição

de uma variável aleatória X é através da função de distribuição umulativa, que é de�nida

omo:

FX(t) = P (X ≤ t).

Exitem três tipos básios de variáveis aleatórias: disreta, ontínua e singular. Nos inter-

essa nesta tese apenas as duas primeiras as quais de�niremos a seguir:

De�nição 1 (Variável aleatória disreta). É qualquer variável aleatória que mapeia um

espaço de amostras �nito ou ontável.

Assumimos, sem perda de generalidade, que X : Ω → Z. A distribuição de tais variáveis

aleatórias também é araterizada por um vetor de probabilidades, denotado e dado por:

pX =
(

. . . , (−1, P (X = −1)), (0, P (X = 0)), (1, P (X = 1)), . . .
)

=
(

i, P (X = i)
)

i∈Z
.

Pela propriedade 2 aima, tem-se

∑

i∈Z P (X = i) = 1.

De�nição 2 (Variável aleatória ontínua). A variável aleatória X é ontínua se existe uma

função h : R→ R+ tal que FX(t) =
∫ t

−∞
h(x) dx para todo t ∈ R.

A função h, aso exista, é hamada de densidade, que arateriza a distribuição de X ,

ou apenas a densidade de X .

De�nição 3 (Modelo disreto uniforme). Uma variável aleatória segue um modelo disreto
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uniforme om k ≥ 1 se sua distribuição é araterizada pelo vetor de probabilidades

(

(1,
1

k
), . . . , (k,

1

k
)
)

.

De�nição 4 (Modelo uniforme ontínuo). Uma variável aleatória X : Ω → [a, b], om a < b,

segue a lei uniforme no intervalo [a, b] se a densidade que arateriza sua distribuição é

h(x; a, b) =
1

b− a
1[a,b](x),

onde 1A é a função indiador do onjunto A.

A distribuição uniforme é muito importante em probabilidade e estatístia omputa-

ional. Ela é a base dos algoritmos para gerar oorrênias de variáveis aleatórias de qualquer

tipo de distribuição (ver [Bustos & Frery, 1992℄ e as referênias inlusas).

7.4 Problema de rotulação

Muitos problemas de análise e interpretação de imagens podem ser tratados omo prob-

lemas de rotulação, nos quais a solução do problema é um onjunto de rótulos assoiados

aos pixels ou primitivas da imagem. A rotulação também é uma representação natural para

o estudo de ampos aleatórios de Markov, usados neste trabalho.

Um problema de rotulação é espei�ado em termos do onjunto de sítios S, que pode

representar um pixel ou uma primitiva, e um onjunto de rótulos. Um onjunto de sítios pode

ser araterizado em termos de sua regularidade. Sítios em uma grade são onsiderados

espaialmente regulares, omo para uma imagem 2D de tamanho m × n. Sítios que não

apresentam regularidade espaial são onsiderados irregulares, omo no aso das primitivas

(ristas, segmentos, bordas, regiões, et), que são estruturas extraídas da imagem em um

nível de abstração mais alto. Neste texto tratamos os sítios de forma não ordenada, ou seja,

uma ordem lexiográ�a é usada para refereniar um sítio arbitrário de S por i ∈ {1, . . . , N},

onde N = mn.

A ada sítio está assoiado um desritor, que representa o estado do sítio. Um desritor

pode ser um nível de inza, um rótulo ou qualquer outra informação que araterize seu

estado, e pode possuir valores em L, o onjunto de rótulos. Este onjunto pode ser ontínuo

ou disreto. Consideramos neste texto apenas os onjuntos de rótulos disretos, onde um

rótulo pode assumir um valor disreto em um onjunto de M + 1 rótulos:

L = {0, 1, . . . ,M}. (7.4)

O problema de rotulação refere-se a assoiação de um rótulo de L para ada um dos sítios

em S. Para uma imagem f , por exemplo, podemos de�nir uma rotulação L = {L1, . . . , LN}

de sítios em S em termos dos rótulos em L. No aso da assoiação de ada sítio a um únio

rótulo, Li = L(i) pode ser onsiderada uma função om domínio S e imagem L. Como o
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suporte da função é todo o domínio S, L é um mapeamento de S para L, ou seja,

L : S → L. (7.5)

Na teoria dos grafos o problema de rotulação é mais onheido omo problema de ol-

oração [Bondy & Murty, 2008℄. No uso em ampos Markovianos uma rotulação é hamada

de on�guração. Em visão omputaional uma on�guração pode orresponder a uma im-

agem, a um mapa de primitivas, à interpretação de objetos em uma imagem, entre outros.

Para o problema de rotulação disreta de N sítios eM+1 rótulos, existe um número total

de (M + 1)N rotulações possíveis. Dentre todas estas possíveis rotulações, existem apenas

algumas que onsistem em boas soluções ou que são ótimas onsiderando algum ritério.

Neste ponto, existem dois passos importantes ao lidar om métodos de otimização para o

problema de rotulação:

1. Como de�nir um ritério ótimo

2. Como enontrar sua solução ótima

Ao tratar um problema de rotulação em imagens, torna-se indispensável o uso de infor-

mação ontextual, visto que ada primitiva da imagem possui, além de suas araterístias

individuais, relações om suas primitivas vizinhas. Essas relações, por sua vez, podem ar-

aterizar informações estruturais de mais alto nível. Por exemplo, onsiderando os sítios

de uma imagem omo pixels, ada pixel possui um valor de intensidade relaionado a ele.

Considere uma vizinhança 4-onexa, uma informação ontextual simples seria onsiderar a

diferença de intensidades entre os pixels dentro desta vizinhança e de�nir que uma difer-

ença �pequena� signi�aria que estes pixels pertenem a uma mesma região homogênea da

imagem.

Formalmente, restrições ontextuais podem ser expressas loalmente através de probabil-

idades ondiionais P (Li | Li′), onde Li′ orresponde ao onjunto de rótulos dos outros sítios

diferentes de si (si 6= si′), ou de forma global omo a probabilidade onjunta P (L). Como as

informações loais podem ser observadas diretamente, normalmente uma inferênia global

é realizada baseando-se nas propriedade loais. Observe que no aso de problemas onde

os rótulos são mutuamente independentes, ou seja, sem onsiderar informação ontextual,

teríamos uma situação simples onde:

P (L) =
∏

si∈S

P (Li), (7.6)

e

P (Li | Li′) = P (Li), si′ 6= si. (7.7)

Assim, a rotulação L pode ser enontrada onsiderando apenas os rótulos loais de forma

individual. Já no aso do uso de informação ontextual, os rótulos são mutuamente depen-

dentes. Neste ponto, a teoria de ampos aleatórios de Markov ajuda a soluionar o problema.
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7.5 Campos aleatórios de Markov

A teoria dos ampos aleatórios de Markov [Kindermann, 1980; Li, 2009℄ baseia-se na

relação loal entre os sítios s ∈ S de uma imagem f . Esta relação é de�nida por um sistema

de vizinhança ∂s. A partir deste sistema de vizinhança, pode-se de�nir um sistema de liques.

Um lique pode ser um únio sítio de S ou um onjunto de sítios onde todos são vizinhos de

todos. Desta forma, o sistema de liques e o número de posições afetadas por ele depende

diretamente do sistema de vizinhança usado. De�nimos por C o onjunto de liques relativos

à vizinhança ∂ e por Ck o onjunto de liques de ardinalidade k. Tomando-se omo exemplo

o grafo om vizinhança 8-onexa da Figura 7.1, podem ser de�nidos liques de ardinalidade

1, 2, 3 e 4, omo apresentado na Figura 7.4.

8-onexo

C1 C2

C3

C4

Figura 7.4: Ilustração dos liques pela vizinhança 8-onexa em uma grade, onde Ck india o on-

junto de liques de ardinalidade k.

Como dito anteriormente, a ada sítio de S está assoiado um desritor. As relações loais

entre os desritores de sítios vizinhos podem ser expressas omo um potenial de lique. A um

lique c ∈ C assoia-se um potenial que depende dos desritores dos sítios que onstituem

este lique omo veremos nas próximas seções.

Lembramos que, as de�nições dadas anteriormente valem para qualquer tipo de sítio (e

grafo), apesar dos exemplos terem sido ilustrados para o aso de uma grade regular onde

os sítios são os próprios pixels da imagem. Desta forma, dado um onjunto de sítios S enu-

merável (nós do grafo), e uma relação de vizinhança ∂s, os liques são de�nidos omo os
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subgrafos ompletos do grafo. Grafos de�nidos sobre regiões ou outras estruturas omo seg-

mentos, bordas, ristas, ou seja, grafos mais gerais, permitem o tratamento de um problema

em mais alto nível.

Para de�nir um ampo markoviano é neessário onsiderarmos uma modelagem proba-

bilístia da imagem, ou seja, a imagem é onsiderada uma realização de um ampo aleatório.

Seja um sítio s ∈ S e uma variável aleatória (v.a.) Xs assoiada a este sítio, a qual pode

ter valores pertenentes a L. Usamos a notação Xs = xs para denotar o evento em que Xs

possui o valor xs e a notação (Xs = xs;Xt = xt; . . . ) para denotar um evento onjunto.

Para simpli�ar a notação, abreviamos esse evento onjunto omo X = x. Desta forma,

podemos de�nir um ampo aleatório X = (Xs;Xt; . . . ) tendo seus valores em Ω = L

|S|
.

Finalmente, de aordo om esta modelagem probabilístia, uma imagem é uma realização

x = (xs; xt; . . . ) do ampo. Para um onjunto de rótulos disreto L, a probabilidade de que a

variável aleatória Xs possua o valor xs é denotada por P (Xs = xs), a qual abreviamos para

P (xs). A probabilidade onjunta é denotada por P (X = x) = P (Xs = xs;Xt = xt; . . . ), a

qual abreviamos para P (x). Esta probabilidade onjunta permite alular de alguma forma

a verossimilhança da imagem. As probabilidades ondiionais loais de um valor em um

sítio permitem medir a ligação estatístia entre um desritor e os valores observados nos sí-

tios dos quais depende a distribuição ondiional. A hipótese markoviana permite o álulo

destas quantidades. Lembramos que tratamos o problema onsiderando que L, o espaço de

desritores, não é ontínuo, e assim, todas as probabilidades om que trabalhamos podem

ser manipuladas e os teoremas apresentados em seguida são válidos. Fazendo um paralelo

om o problema de rotulação apresentado na seção anterior, o espaço de desritores neste

aso é o onjunto de rótulos.

7.5.1 Campo de Markov

De�nição 5 (Campo de Markov). X é um ampo aleatório de Markov (Markovian Random

Field - MRF) em S, dado um sistema de vizinhança ∂s, se e somente se as ondições abaixo

são satisfeitas:

1. (Positividade) P (x) > 0, ∀x ∈ Ω

2. (Propriedade markoviana) P (xs | xs̄) = P (xs | x∂s),

onde xs̄ = (xt)t6=s e x∂s = {xt | t ∈ ∂s}. Em outras palavras, X é um ampo de Markov se e

somente se a probabilidade ondiional loal em um sítio depende apenas da on�guração da

vizinhança deste sítio. A positividade é assumida por razões ténias e normalmente é satis-

feita na prátia. Por exemplo, quando a ondição de positividade é satisfeita, a probabilidade

onjunta P (x) de qualquer ampo aleatório é determinada uniamente por suas probabili-

dades ondiionais loais [Besag, 1974; Li, 1995℄. A propriedade markoviana representa as

araterístias loais de X . Geralmente, no aso de uma imagem, o onheimento loal é

su�iente para obter uma interpretação parial da mesma, ou seja, a hipótese markoviana

se justi�ará tanto para grafos de pixels omo para grafos mais globais, de primitivas.
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Para espei�ar um ampo markoviano pode-se utilizar as probabilidade ondiionais

loais P (xs | x∂s) através da probabilidade onjunta P (x). Existem alguns problemas en-

volvidos no uso das probabilidades ondiionais [Besag, 1974℄, porém existe uma maneira de

espei�ar a probabilidade onjunta graças a um resultado teório [Hammersley & Cli�ord,

1971℄ sobre a equivalênia entre ampos aleatórios de markov e distribuições de Gibbs que

veremos em seguida.

7.5.2 Campo de Gibbs

De�nição 6 (Campo de Gibbs). X é um ampo aleatório de Gibbs (Gibbs Random Field -

GRF) em S, dado um sistema de vizinhança ∂s, se e somente se suas on�gurações seguem

uma distribuição de Gibbs, a qual é de�nida por:

P (x) =
1

Z
exp(−U(x)), (7.8)

onde U(x) é de�nida omo na Equação 7.10 e

Z =
∑

x∈Ω

exp(−U(x)). (7.9)

Z é uma onstante de normalização hamada de função de partição de Gibbs.

U(x) é a função de energia, que é de�nida omo a soma dos poteniais de todos os liques

possíveis de C:

U(x) =
∑

c∈C

Vc(x). (7.10)

De maneira similar, a energia loal de um sítio é de�nida omo a soma dos poteniais de

todos os liques a que este sítio pertene:

Us(x) =
∑

c∈C/s∈S

Vc(x). (7.11)

Observe que diferentemente do ampo aleatório de Markov, o ampo de Gibbs é araterizado

por sua propriedade global (distribuição de Gibbs). Para alular uma distribuição de Gibbs

é neessário alular a onstante Z, que é a soma de todas as on�gurações possíveis em Ω.

Sabemos que existe um número ombinatorial de elementos em Ω para um onjunto disreto

L. Assim, onlui-se que seu álulo torna-se ompletamente inviável, até mesmo para um

problema de tamanho razoável. Porém, veremos a seguir que é possível deompor a energia

global de um ampo de Gibbs em uma soma de energias loais.

De�nição 7 (Campo de Gibbs om potenial assoiado a vizinhança ∂). X é um ampo

aleatório de Gibbs om potenial assoiado a um sistema de vizinhança ∂ se sua probabilidade
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é uma medida de Gibbs assoiada ao sistema de vizinhança ∂:

P (x) =
1

Z
exp(−U(x)) =

1

Z
exp

(

−
∑

c∈C

Vc(x)

)

. (7.12)

Com P (x) esrita desta forma, é possível utilizar as probabilidades ondiionais loais.

É importante notar que quanto menor for a energia de uma de uma on�guração de um

ampo de Gibbs, maior será sua probabilidade de oorrênia.

Muitas vezes pode ser onveniente esrever a energia de uma distribuição de Gibbs omo

a soma de mais de um termo, onde ada um refere-se a liques de determinada ardinalidade.

Por exemplo, onsiderando o aso de um ampo om liques de ardinalidade máxima 2, ou

seja, onsiderando uma vizinhança 4-onexa, a energia pode ser esrita omo:

U(x) =
∑

s∈S

V1(xs) +
∑

s∈S

∑

t∈∂s

V2(xs, xt). (7.13)

Queremos esrever a probabilidade ondiional P (xs | x∂x), assim usamos a equação 7.13

apenas para o sítio s e sua vizinhança, ou seja, a somatória externa nos dois termos são

eliminadas. Assim, pela equação 7.8, a probabilidade ondiional pode ser esrita omo:

P (xs | x∂x) =
exp (−

(

V1(xs) +
∑

t∈∂s
V2(xs, st)

)

)
∑

xs∈L
exp (−

(

V1(xs) +
∑

t∈∂s
V2(xs, st)

)

)
. (7.14)

7.5.3 Equivalênia entre ampo de Gibbs e o ampo de Markov

Apresentamos nesta seção um teorema fundamental na teoria de probabilidade, o qual

estabelee uma equivalênia entre a propriedade loal de um ampo aleatório de Markov e

a propriedade global de um ampo aleatório de Gibbs [Hammersley & Cli�ord, 1971℄.

Teorema 1 (Teorema de Hammersley-Cli�ord). X é um ampo aleatório de Markov em S,

positivo (P (X = x) > 0, ∀x ∈ Ω), dado um sistema de vizinhança ∂s se e somente se X é

um ampo aleatório de Gibbs em S, dado ∂s. Hipóteses: S �nito ou enumerável; ∂s limitado;

espaço de estados L disreto.

Existem algumas provas deste teorema na literatura omo em [Besag, 1974; Moussouris,

1974℄. A prova apresentada por [Li, 2009℄ é a seguinte. Considere a probabilidade ondiional

P (xs | xs̄) =
P (xs, xs̄)

P (xs̄)
=

P (x)
∑

x′
s∈L

P (x′)
, (7.15)

onde x′ = {x1, . . . , xs−1, x
′
s, . . . , xn) é qualquer on�guração que oinide om x em todos os

sítios exeto possivelmente i. Esrevendo P (x) = 1
Z
exp (−

∑

c∈C Vc(x)), temos

P (xs | xs̄) =
exp (−

∑

c∈C Vc(x))
∑

x′
s
exp (−

∑

c∈C Vc(x′))
. (7.16)
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Divide-se C em dois onjuntos A e B, sendo que A é o onjunto de liques ontendo s e B é

o onjunto de liques que não ontêm s. Então podemos esrever a equação 7.16 omo

P (xs | xs̄) =
exp (−

∑

c∈A Vc(x)) exp (−
∑

c∈B Vc(x))
∑

x′
s
exp (−

∑

c∈A Vc(x′)) exp (−
∑

c∈B Vc(x′))
(7.17)

Como Vc(x) = Vc(x
′) para todo lique c que não ontem s, logo exp(−

∑

c∈B Vc(x
′)) =

exp(−
∑

c∈B Vc(x
′)). Assim, a probabilidade ondiional depende somente dos poteniais dos

liques ontendo s,

P (xs | xs̄) =
exp (−

∑

c∈A Vc(x))
∑

x′
s
exp (−

∑

c∈A Vc(x′))
(7.18)

isto é, depende dos rótulos dos vizinhos de s. Isto prova que um ampo aleatório de Gibbs é

um ampo aleatório de Markov. A prova de que um ampo aleatório de Markov é um ampo

aleatório de Gibbs pode ser onsultada em [Gri�eath, 1976℄.

O teorema fornee uma maneira simples de alular a probabilidade onjunta P (X = x)

espei�ando as funções para os poteniais dos liques Vc(s) e esolhendo as funções po-

teniais apropriadas para o omportamento desejado do sistema. Desta forma é possível

inorporar informação a priori nas interações entre os estados. Veja que não temos o prob-

lema om o álulo da onstante de normalização Z para enontrar a probabilidade de uma

on�guração x, visto que é possível alular em ada sítio a probabilidade ondiional loal.

Os algoritmos de amostragem de ampos markovianos utilizam esta expressão omo base.

7.5.4 Amostragem de um ampo aleatório de Markov

Existem diversos amostradores de ampos markovianos na literatura. Nesta seção apre-

sentamos os amostradores utilizados neste trabalho.

Amostrador de Gibbs

O amostrador de Gibbs, proposto por Geman & Geman em 1984, propõe riar iterativa-

mente um onjunto de on�gurações. Esse amostrador onsiste em uma forma geral realizar

uma amostragem a partir de um grande número de variáveis fazendo a amostragem de

ada variável por vez. O amostrador é apliável para asos em que a distribuição onjunta

não é onheida expliitamente (ou é difíil fazer uma amostragem de forma direta), mas

a distribuição ondiional de ada variável é onheida. A ideia é que, partindo de uma

on�guração, a próxima será dada baseando-se em uma probabilidade ondiional. Após a

onvergênia do algoritmo, que oorre após um número de iterações su�iente, as on�gu-

rações geradas são realizações que seguem a lei global de Gibbs. Para gerar a on�guração

n, partindo de uma on�guração na iteração n− 1, os sítios da on�guração são atualizados

suessivamente. Na iteração n, o proesso é realizado através das seguintes etapas:

1. Esolhe-se um sítio s;

2. Considerando o sítio s, de aordo om os vizinhos x∂s para a on�guração da iteração
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anterior x(n−1)
, alula-se a probabilidade ondiional loal:

P (xs | x∂s) =
exp (−

∑

c∈A Vc(x))
∑

x′
s
exp (−

∑

c∈A Vc(x′))
(7.19)

3. Atualiza-se o sítio s aleatoriamente segundo a lei P (xs | x∂s).

A onvergênia [Roberts & Smith, 1994℄ oorre quando o número de iterações é su�ien-

temente grande ou quando o número de mudanças é muito pequeno. A esolha do sítio s

na primeira etapa pode ser feita de qualquer maneira, ontanto que todos os sítios sejam

obertos um grande número de vezes (teoriamente in�nitas vezes). Normalmente esolhe-se

aleatoriamente um sítio seguindo a lei uniforme ou, de forma mais simples e lássia, var-

rendo o onjunto de sítios linearmente. Este algoritmo gera um onjunto de on�gurações

x(n)
que são observações de um onjunto X(n)

de ampos aleatórios onstituindo uma adeia

de Markov. Após a onvergênia, as on�gurações x(n)
geradas são realizações da lei global

P (x), independentemente da on�guração iniial x(0)
. Esse amostrador é utilizado no algo-

ritmo de reozimento simulado que será apresentado no deorrer desta seção.

Amostrador de Metrópolis

O algoritmo de Metrópolis proposto em [Metropolis et al., 1953℄ é baseado em um priní-

pio similar ao amostrador de Gibbs e onsiste também em um algoritmo de relaxação proba-

bilístia. O prinípio é o de onstruir um onjunto de imagens que são amostras que seguem

a lei do ampo de Markov após um número su�ientemente grande de iterações. Porém, a

atualização em um sítio é realizada de forma diferente. Na iteração n, o proesso é realizado

através das seguintes etapas:

1. Esolha de um sítio s;

2. Esolha aleatória de um desritor λ em L segundo uma lei uniforme;

3. Cálulo da variação de energia por x
(n−1)
s → λ:

∆U = Us(λ | ∂(n−1)
s ))− Us(x

(n−1)
s | ∂(n−1)

s )

4. Então, dois asos são possíveis:

(a) ∆U < 0, a mudança é aeita: x
(n)
s = λ;

(b) ∆U ≥ 0, a mudança é aeita ou rejeitada om probabilidade p = exp(−∆U) e

1− p.

O sistema de varredura dos sítios e o ritério de parada são similares àqueles do amostra-

dos de Gibbs. A diferença está na esolha aleatória do novo desritor ao invés de onsiderar

a lei de�nida por todos os desritores. No aso em que é onsiderada apenas a variação de
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energia entre duas on�gurações, o algoritmo de Metrópolis é mais rápido a ada etapa se

omparado om o amostrador de Gibbs, que preisa do álulo da função de partição loal.

Por outro lado, a onvergênia pode ser mais lenta pois as transições nem sempre são aeitas,

diferentemente do amostrador de Gibbs.

7.5.5 Máxima Probabilidade a Posteriori (MAP) e ampos aleatórios de Markov

Para o problema de rotulação abordado neste trabalho utilizamos a hamada Teoria

Bayesiana de Deisão [Berger, 1985℄, teoria fundamental em estimação e tomada de de-

isão. De forma geral, esta teoria sustenta que quando a distribuição a priori e a função de

verossimilhança de um determinado padrão são onheidos, o melhor que se pode estimar a

partir deste onheimento é uma rotulação Bayesiana. Neste ontexto, a solução de Máxima

Probabilidade a Posteriori (MAP) é amplamente utilizada.

Considere um onjunto de dados y, uma imagem por exemplo, omo sendo uma realização

de um ampo aleatório Y . Seja x uma realização deste onjunto de dados rotulado modelada

por um ampo aleatório X , que é o ampo de rótulos no nosso aso. Veja que existe uma

ligação entre estes dois ampos: o proesso de aquisição da imagem leva o ampo �ideal� X ,

que é a solução busada, no ampo ruidoso Y , que é observado. É importante notar que o

espaço de on�gurações de X e Y não são neessariamente os mesmos e que o nosso objetivo

é fazer o aminho inverso: enontrar uma realização de X a partir dos dados ruidosos y. Uma

solução seria enontrar uma realização que maximize a probabilidade ondiional P (x | y).

De aordo om a teoria Bayesiana:

P (x | y) =
P (y | x)P (x)

P (y)
, (7.20)

em que

• P (y | x): é a distribuição de probabilidade ondiional do ampo de observação, ou

função de verossimilhança de y para x �xo;

• P (x): modelo Markoviano para o problema, onde a informação a priori é inserida

(informação ontextual);

• P (y): é uma onstante quando y é dado, ou seja, independe de x.

A estimação MAP é dada por

x̂ = argmax
x∈Ω

P (x | y). (7.21)

Como X é um ampo markoviano temos

P (x) =
exp(−U(x))

Z
, (7.22)
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e desta forma, podemos esrever

P (x | y) ∝ exp(−U(x | y)), (7.23)

onde U(x | y) = U(y | x) + U(x). Ou seja, a estimação MAP é equivalente a enontrar a

energia a posteriori mínima:

x̂ = argmin
x∈Ω

U(x | y). (7.24)

Um algoritmo apaz de enontrar o(s) estado(s) de energia minimal é o Reozimento Simu-

lado ou, de forma mais onheida, Simulated Annealing - SA, que veremos a seguir.

7.5.6 Algoritmo de Reozimento Simulado

Existem diferentes algoritmos para a busa de uma solução minimal, que pode ser únia

(mínimo global) ou um dentre múltiplos mínimos globais. O problema da busa de um mín-

imo global torna-se bastante difíil se a função de energia ontem muitos mínimos loais.

Existem algoritmos de minimização loal e de minimização global, sendo que para estes últi-

mos ainda não existem métodos e�ientes que garantem alançar soluções minimais globais.

O Reozimento Simulado [Kirkpatrik et al., 1983; �erný, 1985℄ é um algoritmo estoástio

para otimização ombinatória que permite enontrar as on�gurações que orrespondem ao

máximo da probabilidade de um ampo Markoviano. A�m de utilizar este algoritmo, de-

vemos esrever as probabilidades envolvidas nas distribuições de Gibbs om um parâmetro

de temperatura. Isto porque o algoritmo simula o proesso térmio de reozimento físio

onde uma substânia físia é derretida a alta temperatura e depois é resfriada lentamente

na busa de estados e energia baixa. Trabalharemos então om uma distribuição de Gibbs

dada pela seguinte probabilidade:

PT (x) = (P (x))1/T =
1

Z(T )
exp

(

−
U(x)

T

)

, (7.25)

onde Z(T ) =
∑

x

exp
(

−U(x)
T

)

e T > 0. Podemos analisar esta probabilidade em termos do

parâmetro de temperatura T . Os asos limites são apontados abaixo:

1. T → 0: PT (x) onentra-se em Ω∗ = {x1, . . . , xk}, onjunto de on�gurações que

atingem a energia minimal de U(x).

2. T = 1: PT (x) = P (x).

3. T → ∞: PT (x) é uma distribuição uniforme em Ω, visto que

exp

(

−
U(x)

T

)

→ 1 e

∑

x

PT (x) = 1 ⇒ PT (x) →
1

|Ω|
. (7.26)

A forma geral do SA é apresentado no Algoritmo 7.1. Aplia-se um algoritmo de amostragem,

omo o amostrador de Gibbs apresentado anteriormente, suessivamente a medida que o valor
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Algoritmo 7.1 Algoritmo de reozimento simulado.

1: Iniializar T ⊲ T reebe uma temperatura alta

2: De�nir esala α de resfriamento para T
3: De�nir uma função de energia U
4: Iniializar x ⊲ x uma on�guração aleatória

5: repeat

6: Amostrar aleatoriamente x usando ∂ e T ⊲ De aordo om PT (x) =
exp(−U(x)

T )
∑

x

exp(−U(x)
T )

.

7: ∆U = U(x′)− U(x)
8: if ∆U < 0 then
9: x = x′

10: else

11: Com probabilidade PT (x) = exp(−∆U(x)
T

): x = x′

12: end if

13: Atualizar T : T = αT ⊲ T (n) > C
ln(1+n)

14: until T → 0 ⊲ Sistema �ongela-se� perto do mínimo de U(x)
15: return x

de T diminui. Iniialmente, atribui-se um valor su�ientemente alto para T e a x atribui-se

uma on�guração aleatória. Para um valor �xo de temperatura, a amostragem é realizada

de aordo om a distribuição de Gibbs PT (x) =
exp(−U(x)

T )
∑

x

exp(−U(x)
T )

. Então, a amostragem onverge

para o equilíbrio na temperatura atual T . O deaimento de T é realizado de aordo om

uma taxa previamente esolhida. Este proesso ontinua até que T se aproxime de 0, ponto

em que o sistema �ongela-se� perto do mínimo de U(x).

De aordo om o teorema de onvergênia desenvolvido por Geman & Geman, se a se-

quênia de deaimento das temperaturas satisfaz lim
t→∞

T (n) = 0 e T (n) > C
ln(1+n)

, então o

sistema onverge para o mínimo global independentemente da on�guração iniial x(0)
. A

onstante C envolvida no deaimento depende da variação da energia global maximal sobre

Ω.

7.5.7 Algoritmo ICM (Iterated Conditional Mode)

O algoritmo de reozimento simulado apresentado anteriormente é bastante lento em

termos de tempo de exeução pois ele neessita da geração de um grande número de on�gu-

rações de forma gradual à medida que a temperatura diminui. Por este motivo, os algoritmos

hamados subótimos são muitas vezes usados na prátia. Um destes algoritmos bastante on-

heido é o ICM, proposto em [Besag, 1986℄. Apesar do ICM ser muito mais rápido, não existe

uma prova de onvergênia para um mínimo global.

Este algoritmo é iterativo de maneira que, a ada etapa, os valores xs do onjunto de

sítios são modi�ados. A grande diferença deste algoritmo é que a modi�ação de um valor

é feita de forma determinístia, ou seja, o ICM não é um algoritmo estoástio.

Partindo de uma on�guração iniial x(0)
, um onjunto de imagens é onstruido on-

vergindo para uma aproximação MAP x̂ busada. A ada etapa n, o proesso funiona da

seguinte maneira: todos os sítios são perorridos e, em ada sítio, as duas operações seguintes
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são efetuadas:

1. Cálulo das probabilidades ondiionais loais, para todos os valores possíveis de λ em

L do sítio:

P (λ / y, x̂r(k), r ∈ ∂s)

2. Atualização do valor pelo λ que maximiza a probabilidade ondiional loal:

x̂r(k + 1) = argmax
λ

P (λ / y, x̂r(k), r ∈ ∂s)

O proesso termina quando o número de mudanças de uma etapa para outra torna-se

su�ientemente pequeno.

Este algoritmo, ao ontrário do reozimento simulado, é muito rápido (geralmente uma

dezena de varreduras é su�iente para atingir a onvergênia) e de baixo usto omputa-

ional pois neessita apenas do álulo das energias ondiionais loais. Porém, os resultados

dependem fortemente da iniialização. O ICM assemelha-se a um gradiente desendente

ou a um reozimento simulado �ongelado� à temperatura nula, e pode, desta forma, �ar

�bloqueado� em um mínimo loal mais próximo da iniialização.

7.5.8 Passos gerais da abordagem MAP/ampos markovianos

De forma geral, para utilizar a abordagem MAP/ampos markovianos na resolução de

problemas de visão omputaional, deve-se seguir os seguintes passos abaixo:

1. De�nir o problema de visão omo um problema de rotulação levando em onsideração

as naturezas de regularidade dos sítios e de ontinuidade dos rótulos, e esolher uma

representação Markoviana apropriada x.

2. Derivar a energia a posteriori para de�nir uma solução MAP para o problema.

3. Enontrar a solução MAP.

Para derivar a energia a posteriori, os seguintes passos são neessários:

1. De�nir um sistema de vizinhança ∂ em S e o onjunto de liques C para ∂.

2. De�nir os poteniais a priori dos liques Vc(x) para obter U(x).

3. Derivar a energia de verossimilhança U(y | x).

4. Fazer a adição das energias U(x) e U(y | x) para obter a energia a posteriori U(x | y).

Finalmente, busa-se pela on�guração Markoviana que maximiza a distribuição a posteriori,

utilizando um algoritmo de otimização omo o Simulated Annealing.

O modelo a priori depende do tipo de ena (do tipo de estrutura) esperado. Em análise de

imagens, normalmente utiliza-se os modelos de Gibbs. O modelo de verossimilhança depende
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de onsiderações físias envolvidas do proesso de aquisição (transformações, ruído, et.).

Geralmente assume-se um modelo gaussiano (mas nem sempre é o aso, omo por exemplo

em imagens om ruído multipliativo). Os parâmetros em ambos os modelos preisam ser

espei�ados de forma que as de�nições dos modelos �quem ompletas. A espei�ação pode

ser feita de maneira manual, mas espera-se (e é desejável) que seja feita de forma automátia.

7.6 Prinípios da Teoria de Gestalt

Gestalt é um termo alemão, da psiologia, que signi�aria em português �forma�, �on-

junto uni�ado� ou �on�guração�. Normalmente utiliza-se o termo original pois não há

uma tradução direta em português que orresponda ao signi�ado real do termo. Este

termo refere-se a teorias da perepção visual desenvolvidas por psiólogos alemães nos anos

1920 [Kanizsa, 1996; Wertheimer, 1923℄. Estas teorias tentam desrever omo o sistema visual

humano tende a organizar elementos visuais em grupos uni�ados quando ertos prinípios

são apliados.

De aordo om esta teoria, o que leva à perepção visual não é apenas a soma de pequenas

partes dos objetos em questão, mas sim a totalidade. A organização pereptual dos objetos

leva a um estrutura global, através da qual pode-se determinar araterístias omo forma

e dimensão. Este fato faz om que alteremos a perepção do que observamos. Os fen�menos

de ilusão de óptia ou imagens om �guras geométrias são exemplos de tais alterações.

Observe a Figura 7.5

O que oorre de forma geral é que, a primeira vista a perepção é global e uni�ada,

desonsiderando partes isoladas e onsiderando suas relações. Depois de um erto tempo, pas-

samos a ver os detalhes/partes que ompõem o todo. A partir de uma série de experimentos,

os gestaltianos de�niram leis de perepção, hamadas de gestalts pariais [Desolneux et al.,

2007℄. Algumas destas propriedades geométrias simples são apresentadas a seguir.

Fehamento A organização visual da forma tende naturalmente para uma ordem espaial,

resultando em uma sensação de fehamento visual pela ontinuidade de elementos em

uma ordem estrutural de�nida. Um exemplo deste prinípio é o Triângulo de Kanizsa

apresentado na Figura 7.5(f).

Figura/fundo Figura 7.6(a) Existe uma tendênia pereptual de separar �guras do seu

fundo baseando-se em uma ou mais variáveis, omo ontraste, or, tamanho, et. Este

prinípio refere-se à relação entre um objeto e o que o rodeia. As vezes esta relação

é estável, ou seja, é fáil separar o objeto do fundo, mas muitas vezes essa relação

é variável, onde o fundo e o objeto variam, dependendo da atenção que damos a

determinados pontos da �gura.

Similaridade Figura 7.6(b) Objetos que ompartilham araterístias omo forma, tamanho,

or, textura ou valor, são vistos pereptualmente omo um todo.

Proximidade Figura 7.6() Esta lei a�rma que objetos ou formas que estão próximas
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(a) Efeito de lente pelos elementos retos e

inlinados. As linhas horizontais são abso-

lutamente paralelas.

(b) Apesar de pareer diferente, as linhas

horizontais são absolutamente paralelas.

() Sensação de movimento. (d) Sensação de movimento.

(e) Ilusão de Zoellner: as

diagonais internas são par-

alelas mas pareem onver-

gir e divergir de forma al-

ternada.

(f) Triângulo de Kanizsa: é pos-

sível enxergar o triângulo brano

nitidamente.

Figura 7.5: Exemplos de ilusões de óptia e imagens om �guras geométrias.

entre si pareem formar grupos. Mesmo que formas, tamanhos e objetos sejam radi-

almente diferentes, eles apareem omo um grupo se estiverem próximos o su�iente.
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Boa Continuidade Figura 7.6(d) Esta lei a�rma que existe uma tendênia do sistema

visual humano de dar ontinuidade a formas além dos seus limites �nais. Ou seja,

elementos aompanham outros elementos para permitir a ontinuidade do �movimento�

em uma determinada direção, de forma que a melhor forma possível (a mais estável

estruturalmente) seja alançada.

Simetria Figura 7.6(e) A �gura é perebida omo um todo, e não omo partes individuais

de ompõem a �gura. Exlui-se a impressão de que algo está fora de equilíbrio, faltando

ou errado.

(a) Vaso de Rubin: o

vaso e as faes alter-

nam entre objeto e

fundo.

(b) Similaridade: visão de

dois grupos de aordo om a

forma.

() Proximidade:

objetos separados

em dois grupos pela

proximidade, mesmo

possuindo formas

idêntias.

(d) Continuidade: objetos agrupados por boa on-

tinuidade.

(e) Simetria: se existe simetria,

a tendênia é pereber o on-

junto simétrio omo um todo,

e não suas partes separada-

mente. Nesta �gura observa-se

dois quadrados sobrepostos e

não duas �guras simétrias que

se toam nas pontas.

Figura 7.6: Exemplos de ada um dos prinípios de Gestalt.

Neste trabalho nos interessa partiularmente a boa ontinuidade e, por isso, disutiremos

esta propriedade om mais detalhes no que segue. A base para o entendimento desta lei é o

Prinípio de Helmholtz introduzido em [Desolneux et al., 2000a, 2001℄. De forma geral, este

prinípio pode ser interpretado da seguinte forma: onseguimos detetar uma determinada

on�guração que não é genéria, isto é, que possui uma probabilidade muito pequena de

oorrer por aaso. Consequentemente, este prinípio pereptual a�rma que qualquer on-
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�guração detetada possui uma baixa probabilidade, mas toda on�guração improvável é

pereptualmente relevante.

Considere n objetos loais observados, O1, O2, . . . , On, os quais possuem uma araterís-

tia Q em omum (or, orientação, textura, et). Como saber se esses objetos devem ser

onsiderados de um mesmo grupo? Para tomar esta deisão, alula-se o número esperado

de grupos de n objetos quando assume-se �mentalmente� que a araterístia Q é uniforme-

mente e independentemente distribuída sobre os n objetos. Essa suposição de independênia

não é realista, mas é uma suposição a-ontrario. Se este número esperado (também hamado

de número de alarmes falsos ou taxa de alarmes falsos) é muito baixo, então o grupo deve

ser onsiderado omo signi�ativo, visto que o mesmo não poderia oorrer por aaso.

De�nição 8 (Evento ǫ-signi�ativo [Desolneux et al., 2000b℄). Um evento é ǫ-signi�ativo

se o número esperado de oorrênias deste evento é menor que ǫ sob a hipótese aleatória

uniforme a-ontrario. Quando ǫ ≤ 1, diz-se simplesmente que o evento é signi�ativo.

Esta de�nição é bastante genéria e preisa ser omplementada om modelos a-ontrario

apropriados. Se o prinípio de Helmholtz é verdadeiro, eventos são perebidos se e somente

se eles forem signi�ativos de aordo om a de�nição anterior.

Não é objetivo deste trabalho desenvolver um novo modelo a-ontrario. A breve disussão

feita anteriormente é su�iente para o entendimento do prinípio de boa ontinuidade uti-

lizado no arabouço desenvolvido.



8
Metodologia

Etapa de baixo nı́vel

�Uma vida sem desa�os não vale a pena ser vivida.�

Theodore Roosevelt

Uma fase iniial e importante do proesso de segmentação de imagens om estruturas

�nas é a deteção de informações básias a partir da imagem que serão usadas em fases

posteriores do proesso. O prinipal objetivo nesta fase é obter a loalização das estruturas

na imagem a partir da deteção de linhas. Duas onsiderações devem ser feitas om relação

a esta operação:

• Os detetores usados devem ser apliados diretamente à imagem evitando, assim, a

perda de informações deliadas das estruturas mais �nas. Isto signi�a que nenhum

tipo de �ltro deve ser apliado à imagem antes da operação de deteção de ristas.

• A prinipal meta é detetar a maior quantidade de ristas que orrespondam a raízes

(ou veias e artérias, no aso de imagens de retina). O problema de falsas deteções não

é ataado neste estágio.

Tendo em mente as onsiderações anteriores foi realizado um estudo e busa na lite-

ratura de detetores de linhas mais apropriados para o problema, ou seja, detetores mais

sensíveis a estruturas �nas. A partir destes estudos foram esolhidos o detetor de bordas

Canny, operadores morfológios, o �ltro de Frangi, o �ltro steerable e a deteção por razão

e orrelação ruzada, os quais são apresentados nas próximas seções. O objetivo do estudo

e análise detalhados desses detetores é avaliar e enontrar os melhores detetores para os

onjuntos de imagens usados no trabalho, já que esta etapa é muito importante, e in�uenia

diretamente, no proessamento das etapas posteriores.

8.1 Detetor de bordas Canny

Existem diversos detetores de bordas na literatura, dentre eles o detetor de Canny [Canny,

1986℄, estando entre os mais onheidos e utilizados na área. A performane do detetor de

57
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bordas Canny é superior a outros detetores de bordas existentes, apesar da sua omplex-

idade ser mais elevada. O algoritmo foi desenvolvido de forma a alançar três objetivos

básios:

1. Baixa taxa de erro. Todas as bordas da imagem devem ser enontradas ou o mais

próximo disso;

2. Pontos de borda devem ser bem loalizados. A loalização das bordas forneida

pelo detetor deve ser a mais real possível. Assim, a distânia entre o ponto detetado

e o entro da borda verdadeira deve ser mínima;

3. Detetar um únio ponto de borda. A orrespondênia entre o ponto de borda

detetado e o ponto de borda verdadeira deve ser de um para um, ou seja, não pode

haver múltiplos pixels de borda detetados para um únio ponto de borda existente.

Este detetor de bordas onsiste na realização de quatro passos prinipais:

1. Suavizar a imagem de entrada para remover ruído;

2. Computar as imagens de magnitude do gradiente, M(x, y), e o ângulo do gradiente,

α(x, y). As bordas devem ser maradas onde os gradientes da imagem possuem grandes

magnitudes;

3. Apliar supressão não-máxima na imagem da magnitude do gradiente. Apenas máxi-

mos loais devem ser marados omo borda;

4. Usar limiarização dupla e análise de onetividade para detetar e ligar bordas.

A seguir, estes passos são desritos de forma suinta. Para maiores detalhes sugere-se

onsultar as referênias [Canny, 1986; Gonzalez & Woods, 2008℄.

A suavização da imagem é realizada apliando um �ltro gaussiano. Esta etapa é neessária

para reduzir o ruído evitando que o mesmo seja onfundido omo borda. O algoritmo de

Canny enontra as bordas onde oorre uma mudança maior na intensidade de níveis de

inza da imagem. Estas áreas são enontradas alulando-se os gradientes da imagem. Os

gradientes em ada pixel da imagem suavizada podem ser determinados usando as másaras

Sobel, Prewitt e Roberts.

Os três ritérios aima podem ser formulados matematiamente e, desta forma, soluções

ótimas para as formulações podem ser busadas. De fato, foi o que Canny fez para tentar

resolver o problema de deteção de bordas. Como é difíil enontrar uma solução fehada

que satisfaça todos as formulações anteriores, foi usada otimização numéria om bordas

de profundidade 1-D aresidas de ruído Gaussiano. Uma boa aproximação para o detetor

ótimo de bordas de profundidade é a primeira derivada da Gaussiana:

d

dx
e−

x2

2σ2 =
−x

σ2
e−

x2

2σ2
(8.1)
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A abordagem em uma dimensão aplia-se na direção da normal da borda. Como a direção

da normal é, a prinípio, desonheida, seria neessário apliar o detetor de bordas 1-D em

todas as direções possíveis. Pode-se aproximar este proesso suavizando primeiro a imagem

om uma função Gaussiana 2-D irular, omputando o gradiente do resultado e, por �m,

usando a magnitude do gradiente e a direção para estimar a �força� da borda e a direção

em ada ponto. Desta forma hega-se a uma generalização do resultado em 1-D para duas

dimensões.

Seja f(x, y) a imagem de entrada e G(x, y) a função gaussiana:

G(x, y) = e−
x2+y2

2σ2
(8.2)

Obtém-se uma imagem suavizada, fs(x, y), onvoluindo G e f :

fs(x, y) = G(x, y) ⋆ f(x, y) (8.3)

Depois é obtida a magnitude e direção do gradiente:

M(x, y) =
√

g2x + g2y (8.4)

e

α(x, y) = tan−1

[

gy
gx

]

(8.5)

om gx = ∂fs/∂x e gy = ∂fs/∂y. As másaras Sobel, Prewitt e Roberts podem ser usadas

omo aproximações de gx e gy. A Equação (8.3) é implementada usando uma másara Gaus-

siana n× n. As matrizes M(x, y) e α(x, y) possuem o mesmo tamanho da imagem a partir

da qual foram omputadas.

A imagem da magnitude do gradiente enontrada no passo anterior ontém �ristas�

(ridges) largas ao redor de máximos loais. O próximo passo é �a�nar� estas ristas. Uma

abordagem é usar supressão não-máxima (non-maximum suppression [Nixon & Aguado,

2008℄). Existem várias formas de realizar este proesso, mas geralmente é espei�ado um

número de orientações da normal da borda (vetor gradiente). Por exemplo, em uma região

3 × 3, pode-se de�nir quatro orientações para uma borda passando pelo ponto entral da

região: 90o, 0o, +45o e −45o.

Sejam d1, d2, d3 e d4 as quatro direções básias itadas anteriormente, na mesma ordem.

Para uma região 3 × 3 entrada em todo ponto (x, y) em α(x, y), é possível formular o

seguinte algoritmo de supressão:

1. Enontra-se a direção dk que é a mais próxima a α(x, y).

2. SeM(x, y) é menor do que ao menos um de seus vizinhos ao longo de dk, então de�ne-se

gN(x, y) = 0 (supressão); aso ontrário, de�ne-se gN(x, y) = M(x, y)



60 ETAPA DE BAIXO NÍVEL 8.2

onde gN(x, y) é a imagem obtida após a supressão não-máxima. A imagem gN(x, y) ontém

apenas as bordas a�nadas; é igualM(x, y) om os pontos de borda não-máximos suprimidos.

Finalmente é neessário limiarizar gN(x, y) para diminuir pontos falsos de borda. O algo-

ritmo proposto por Canny utiliza uma limiarização adaptativa om dois limiares: um limiar

baixo, TL, e um limiar alto, TH . Os pixels de borda mais �fortes� do que TH são marados

omo �fortes�; os pixels mais �fraos� do que TL são suprimidos e os pixels om valor entre

os dois limiares são marados omo �fraos�.

Após o proesso de limiarização, dependendo do valor de TH , as bordas tipiamente

possuem desontinuidades (gaps). Desta forma, o último passo do algoritmo é realizar um

proedimento para rastrear as bordas e formar bordas mais longas, gerando um mapa mais

�limpo�.

Pela de�nição vista anteriormente, é laro que, na verdade, Canny de�niu um detetor de

bordas e não um detetor de ristas. Para seguir as duas onsideração feitas no iníio desta

seção, foi neessário realizar pequenas mudanças no algoritmo de Canny. A primeira delas

é retirar o primeiro passo do algoritmo, ou seja, não suavizar a imagem de entrada. Desta

forma, as informações deliadas das estruturas mais �nas serão mantidas. Outra mudança é

usar omo imagem de magnitude a própria imagem de entrada. Vendo a imagem omo uma

superfíie, os pontos de mudança brusa de níveis de inza estarão loalizados no entro das

estruturas busadas (omo sendo um esqueleto), ao ontrário da imagem de magnitude, que

destaa as mudanças nas bordas da imagem. Realizando estas duas mudanças e apliando

o novo algoritmo, obtém-se, ao invés de bordas, ristas, e evita-se a perda de informações

(detalhes) da imagem exluindo o passo de suavização.

8.2 Deteção usando morfologia matemátia

Outra forma usada para detetar segmentos a partir da imagem original foi a utilização

de operadores morfológios. A linguagem da morfologia matemátia é a teoria de onjun-

tos. Sendo assim, diversos problemas de proessamento de imagens podem fazer uso de

um ferramental uni�ado e poderoso ofereido pela morfologia matemátia. Em morfologia

matemátia, onjuntos representam objetos em uma imagem. Por exemplo, o onjunto de

todos os pixels branos em uma imagem binária é uma desrição morfológia ompleta da

imagem. No que segue, são usadas funções digitais da forma f(x, y) e b(x, y), onde f(x, y)

é uma imagem em níveis de inza e b(x, y) é um elemento estruturante. Elementos estrutu-

rantes são pequenos onjuntos ou sub-imagens usados para explorar propriedades da imagem

de interesse. Elementos estruturantes em morfologia em níveis de inza podem ser de duas

ategorias: plano e não-plano. Os elementos estruturantes planos possuem apenas duas di-

mensões e são usados para imagens também om duas dimensões. De forma similar, os

não-planos são os elementos estruturantes que possuem mais de duas dimensões e são usa-

dos para imagens também om mais de duas dimensões. Assume-se que estas funções são

disretas, ou seja, se Z denota o onjunto dos inteiros reais, então as oordenadas (x, y) são

inteiros do produto artesiano Z
2
e f e b são funções que atribuem um valor de intensidade
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(um número real do onjunto dos números reais, R) para ada par distinto de oordenadas

(x, y). Se os níveis de intensidade são também inteiros, então Z substitui R. De�nimos a

seguir os operadores morfológios utilizados [Gonzalez & Woods, 2008℄.

A erosão de f por um elemento estruturante plano b em qualquer posição (x, y) é de�nida

omo o valor mínimo da imagem na região oinidente om b quando a origem de b está em

(x, y). Formalmente, a erosão em (x, y) de uma imagem f por um elemento estruturante b

é dada por

[f ⊖ b](x, y) = min(s,t)∈bf(x+ s, y + t) (8.6)

onde x e y são inrementados através de todos os valores requeridos de forma que a origem

de b visite todo pixel em f .

De forma similar, a dilatação de f por um elemento estruturante plano b na posição

(x, y) é de�nida omo o valor máximo da imagem na janela delineada por b̌ quando a origem

de b̌ está em (x, y). Isto é,

[f ⊕ b](x, y) = max(s,t)∈bf(x+ s, y + t) (8.7)

onde b̌ = b(−x,−y).

A dilatação ondiional de f , i.e., a dilatação de f ondiionada a g, a qual envolve a

dilatação de uma imagem seguida de uma interseção om alguma ondição, é de�nida por

[f ⊕ b]g(x, y) = [f ⊕ b](x, y) ∧ g(x, y). (8.8)

A abertura é um operador que, de forma genéria, é usado para suavizar ontornos de

uma imagem e para remover ruídos. A abertura de f por um elemento estruturante plano b

é dada por:

[f ◦ b](x, y) = [f ⊕ [f ⊖ b]](x, y). (8.9)

O fehamento é um operador que tende a reuperar a forma iniial das estruturas de

uma imagem que foram dilatadas. Para isso, a imagem dilatada é erodida:

[f • b](x, y) = [f ⊖ [f ⊕ b]](x, y). (8.10)

Seja o operador morfológio de abertura por reonstrução [Dougherty & Lotufo,

2003℄ apliado a uma imagem f . Tal operador é omposto por:

• erosão de f , resultando em uma imagem g

• inf-reonstrução da imagem f a partir de g, isto é, a dilatação in�nita de g ondiionada

à imagem f (a ada iteração, faz-se uma dilatação na imagem seguida de uma interseção

om f , até que a dilatação não modi�que mais a imagem).

O operador top-hat da abertura por reonstrução apliado a uma imagem f é de�nido

omo sendo a subtração f − γrec(f), onde γrec(f) denota a abertura por reonstrução de f .
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Dada as de�nições anteriores, os três passos seguintes são usados para detetar segmentos

na imagem de entrada:

1. Apliação do operador top-hat da abertura por reonstrução

2. Limiarização da imagem resultante do passo anterior

3. A�namento da imagem limiarizada para obter o resultado �nal

A apliação do top-hat da abertura por reonstrução à imagem em níveis de inza tem

um efeito que pode ser expliado pela seguinte analogia: suponha que a imagem em níveis

de inza seja equivalente a uma superfíie onde, quanto maior for o nível de inza, maior é

a altitude. A apliação do operador sobre tal superfíie resulta numa superfíie rebaixada,

onde todas as altitudes �am próximas de zero mas os pontos de maior altitude ontinuam

mais altos que os demais.

Assim, a subsequente apliação de um operador de limiarização de parâmetro baixo (1,

por exemplo) resulta numa imagem binária que representa os segmentos detetados.

Usando os oneitos apresentados anteriormente, o Algoritmo 8.1 em Python (usando

Pymorph [Lotufo & Mahado, 2003℄) realiza a deteção de linhas na imagem original.

Algoritmo 8.1 Algoritmo de deteção de linhas através de operadores morfológios.

1: from morph import *

2: def detetlines(image,threshold):

3: th = mmopenreth(image,mmsedisk(10)) ⊲ Top-hat da abertura por reonstrução

4: bin = mmthreshad(th,threshold) ⊲ Limiarização da imagem por threshold

5: m1 = mmthin(bin) ⊲ A�namento da imagem

6: return m1

8.3 Filtro de Frangi

O �ltro de Frangi [Frangi et al., 1998℄ foi proposto para a deteção de vasos sanguíneos.

Na literatura assume-se que o per�l de intensidade de um vaso na seção transversal pode

ser modelada por uma função gaussiana e que a intensidade não muda muito ao longo dos

vasos. Caraterístias de derivadas de segunda ordem, omo urvaturas em �ltros de melhoria

baseados em matriz hessiana, são usadas para difereniar vasos de outras estruturas. O uso

da informação de segunda ordem (matriz hessiana) justi�a-se da seguinte forma. Através

da derivada segunda de uma gaussiana na esala e é possível medir o ontraste entre as

regiões que estão dentro e fora do intervalo (−e, e) na direção da derivada. Vasos possuem

baixa urvatura ao longo das suas linhas entrais e alta urvatura na direção transversal. A

análise dos autovalores da matriz hessiana permite a aquisição das duas direções prinipais

nas quais a estrutura de segunda ordem loal da imagem pode ser deomposta. Desta forma

é possível saber diretamente a direção da menor urvatura.

Considere os três autovalores da matriz hessiana λ1, λ2 e λ3 em ordem resente de

magnitude, ou seja, |λ1| ≤ |λ2| ≤ λ3. Frangi propõe a seguinte medida vesselness para o
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aso 2D para uma esala e:

Vo(e) =

{

0 se λ2 > 0,

exp
(

−
R2

B

2β2

)(

1− exp
(

− S2

2c2

))

, aso ontrário

(8.11)

RB = |λ1|/|λ2| é uma medida de blobness em 2D que representa a exentriidade da elipse

de segunda ordem. S =
√

λ2
1 + λ2

2 é uma medida de estruturação de segunda ordem (seond

order strutureness). Os parâmetros β e c são onstantes, limiares que ontrolam a sen-

sibilidade do �ltro tipo linha line-like às medidas RB e S. A matriz hessiana é alulada

diretamente da imagem através da �ltragem da mesma usando as segundas derivadas de

uma gaussiana.

A medida vesselness é alulada para diferentes esalas e a resposta máxima para ada

pixel da imagem é onsiderada. O resultado do �ltro é um mapa de probabilidades dos pixels

serem vasos ou não. Para enontrar o eixo entral dos vasos, apliamos uma limiarização,

seguida de um operador de a�namento, a este mapa de probabilidades.

8.4 Filtro steerable

Os �ltros steerable [Jaob & Unser, 2004℄ são detetores de araterístias 2D, ou ainda,

uma lasse de funções steerable baseadas na otimização de um modelo tipo Canny. Estes

�ltros possuem expressões fehadas e forneem operadores que possuem uma seletividade

de orientação melhor do que os detetores lássios baseados na matriz Heissiana. Para

obter um detetor de ristas, derivadas de alta ordem da Gaussiana são usadas. Um limiar

deve ser apliado ao resultado �nal para a obtenção de uma imagem binária om o mapa

de ristas. Este limiar, assim omo nos outros detetores, também ontrola a preisão da

deteção. Uma implementação destes �ltros está disponível omo plugin para o programa

ImageJ [Abramo� et al., 2004℄.

8.5 Deteção por razão (ratio-based detetor) e orrelação ruzada

(ross-orrelation-based detetor)

Um outro detetor existente na literatura, proposto em [Tupin et al., 1998℄, faz a junção

de dois detetores: o de razão, que será refereniado neste texto por D1, e o de orrelação

ruzada, refereniado por D2. Tupin et al. estudam estes detetores estatistiamente através

de probabilidades de deteção e falsos alarmes onsiderando as propriedades do ruído spekle

totalmente desenvolvido. Os dois detetores são alulados onsiderando que um dado pixel,

p, pertene a uma região de linha, r1, e as respostas dos detetores são aluladas usando a

razão e a orrelação ruzada entre r1 e ada região ao seu redor, r2 a r3, omo apresentado

na Figura 8.1. A região r1 é obtida através da de�nição de um valor de omprimento w e de

um valor de largura h ao redor de p, e as regiões r2 e r3 possuem o mesmo tamanho que r1.

A razão e a orrelação ruzada entre duas regiões i e j são de�nidas omo
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��

r2 r3r1

px,y

w

h

Figura 8.1: Másara para deteção de linhas usada onsiderando um pixel espeí�o p(x, y) dada
uma direção, omprimento e largura.

ri,j = min

(

µi

µj
,
µj

µi

)

, (8.12)

e

ρ2ij =
1

1 + (ni + nj)β
, (8.13)

respetivamente, onde

β =
niγ

2
i c

2
ij + njγ

2
j

ninj(cij − 1)2
, (8.14)

ni india o número de pixels da região i, µi é a média empíria da região i, cij = µi/µj é o

ontraste empírio entre as regiões i e j, e γi é o oe�iente de variação (razão entre o desvio

padrão e a média). Para ada pixel da imagem, as respostas dos detetores D1 e D2, d1 e

d2, são aluladas para diferentes direções e omprimentos, e uma soma simétria é usada

para ombinar as duas medidas [Bloh, 1996℄:

σ(d1, d2) =
d1 · d2

1− d1 − d2 + 2 · d1 · d2
(8.15)

Uma soma simétria representa um operador de agregação �híbrido� no sentido de que o

mesmo pode possuir os omportamentos severo (onjuntivo), indulgente (disjuntivo) ou

auteloso (ompromissado) dependendo valores de d1 e d2. Desta forma, um omportamento

variável é alançado quando oorre a ombinação das respostas dos detetores. Finalmente,

apenas o valor máximo de fusão dentre todas as ombinações possíveis de direção e ompri-

mento é utilizado. A resposta �nal da deteção é uma imagem de magnitude que, posteri-

ormente, passa por um proesso de limpeza (leaning) e a�namento (thinning) resultando

em uma saída binária. O Algoritmo 8.2 resume brevemente o proesso de deteção desrito

aima.

8.6 Análise de preisão (Publiado em [Periano et al., 2010a℄)

Como estão sendo usadas algumas formas de deteção de segmentos/estruturas lin-

eares, foi realizada uma análise da preisão destes métodos. Esta análise permite ajustar

os parâmetros envolvidos nos métodos, esolhendo valores ótimos para os mesmos. Para
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Algoritmo 8.2 Algoritmo de deteção de estruturas lineares usando razão e orrelação

ruzada.

Entrada: Imagem

Saída: Imagem de magnitude

1: Iniializa imagem de saída M
2: for ada pixel p da imagem de entrada do

3: for ada valor de omprimento w do

4: r(p) = max(r1,2, r1,3)
5: d1 = 1− r(p)
6: d2 = min(ρ1,2, ρ1,3)
7: dp =

d1·d2
1−d1−d2+2·d1·d2

⊲ A soma simétria é utilizada para ombinar as duas

medidas

8: end for

9: M(x, y) = maxp(dp)
10: end for

11: return M

fazer a análise neessita-se das segmentações manuais ground-truths das imagens nas quais

foram detetados os segmentos. Por isso, para esta análise, foram usados banos de ima-

gens de retina, as imagens simuladas e algumas das imagens reais de raízes das quais foram

obtidos os ground-truths.

A análise foi realizada utilizando oneitos envolvidos na avaliação de lassi�adores.

Para o proesso de avaliação é preiso ter em mãos três imagens:

1. O ground-truth para a deteção de segmentos

2. Resultados das deteções de segmentos da imagem original usando

• o detetor Canny

• morfologia matemátia

• o �ltro Frangi

• o �ltro Steerable

• o detetor de razão de orrelação ruzada.

Coloando em termos omuns da área de lassi�ação, estas imagens (binárias) são for-

madas por pixels lassi�ados em duas lasses: estrutura (1) e não-estrutura (0). Para fail-

itar, pixels pertenentes a lasse estrutura serão ditos omo lassi�ados positivamente. De

forma similar, pixels pertenentes a lasse não-estrutura serão ditos omo lassi�ados ne-

gativamente. A primeira imagem dos três itens aima é a que ontém os rótulos verdadeiros

para ada lasse. As avaliações das outras duas imagens (lassi�ações obtidas pelos dois

métodos de deteção) são feitas om base nestes rótulos. A seguir de�nimos os oneitos

envolvidos para a análise de preisão. Mais informações sobre esses oneitos podem ser

enontradas em [Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999; Olson & Delen, 2008℄.
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Verdadeiro positivo - Pixel que pertene a lasse estrutura e que foi lassi�ado positiva-

mente.

Falso negativo - Pixel que pertene a lasse estrutura e que foi lassi�ado negativamente.

Verdadeiro negativo - Pixel que pertene a lasse não-estrutura e que foi lassi�ado neg-

ativamente.

Falso positivo - Pixel que pertene a lasse não-estrutura e que foi lassi�ado positiva-

mente.

Preisão (preision) - Medida que está relaionada om exatidão/�delidade. É o número

de verdadeiros positivos dividido pelo total de pixels rotulados omo sendo positivos. For-

malmente:

P =
vp

vp+ fp
(8.16)

Sensibilidade ou revoação (reall) - Medida que está relaionada om ompletude/per-

feição. É o número de verdadeiros positivos dividido pelo total de verdadeiros positivos e

falsos negativos. Formalmente:

S =
vp

vp+ fn
(8.17)

Espei�idade (spei�ity) - Probabilidade que um pixel seja lassi�ado omo negativo

dado que o mesmo seja negativo. Formalmente:

E =
vn

vn+ fp
(8.18)

Medida F - Média harm�nia ponderada de preisão e sensibilidade ou oe�iente de or-

relação de Matthews. Formalmente:

F = 2
P · S

P + S
(8.19)

A partir das medidas de revoação e espei�idade é possível desenhar uma urva ROC,

que é o grá�o da revoação vs. (1 - espei�idade) variando o parâmetro do lassi�ador

(detetor de segmentos). Com o objetivo de busar os melhores parâmetros para ada método

de deteção de segmentos, para ada onjunto de imagens foi realizado o proesso desrito

em [Bowyer et al., 2001℄, porém mais simpli�ado, que onsiste basiamente nos seguintes

passos:

1. Primeiro deve-se esolher os valores mínimo e máximo para ada parâmetro dos de-
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Tabela 8.1: Valores mínimos e máximos para ada detetor de linhas.

Detetores Parâmetros Valores (min - max)

Canny

TL 0− 1
TH 0− 1

Morfologia Matemátia

T 0− 100
D 0− 15

Frangi

T 0− 1
β 1− 20

Steerable T 0− 1

Tupin

r 0− 1
ρ 0− 1

tetores. A Tabela 8.1 apresenta os valores utilizados para ada detetor .

2. Iniialmente os intervalos de ada parâmetro são subdivididos uniformemente para

gerar quatro valores para ada parâmetro.

3. A partir dos intervalos om quatro valores podem ser feitos re�namentos da seguinte

maneira:

• Para ada dois valores suessivos do intervalo, ria-se um novo valor que é a

metade do subintervalo ompreendido entre estes dois valores. Desta forma, suponha

que tem-se para um determinado detetor iniialmente 4× 4× 4, ou seja, quatro

valores para ada parâmetro. Após o re�namento realizado no primeiro parâmetro,

por exemplo, passaríamos a ter 7× 4× 4.

A Tabela 8.2 apresenta o número de re�namentos realizados para os parâmetros de

ada detetor.

4. Para obter a urva ROC de uma imagem, são apliados os detetores para ada on-

junto possível de parâmetros obtidos a partir dos re�namentos feitos no passo anterior.

5. Por �m, é alulada a mediana das urvas ROC de todas as imagens. Foram usadas

10 imagens reais de raízes, 20 imagens de retina e 20 imagens simuladas de raízes.

No �nal do proesso desrito anteriormente, é obtida uma urva ROC para ada dete-

tor. A partir destas urvas é possível enontrar os parâmetros ótimos para ada um deles.

Como expliado anteriormente, o objetivo desta etapa é tentar detetar o maior número de

pixels possível que onstituem raízes (ou vasos sanguíneos) na imagem, obtendo um número

aeitável de pixels que não onstituem raízes e foram detetados omo tal. Assim, os parâmet-

ros esolhidos são aqueles pontos das urvas ROC que se aproximam mais da oordenada

(1, 1).
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Tabela 8.2: Número de re�namentos para os parâmetros de ada detetor utilizado.

Detetores Parâmetros Número de re�namentos

Canny

TL 2
TH 2

Morfologia Matemátia

T 4
D 2

Frangi

T 3
β 1

Steerable T 6

Tupin

r 2
ρ 2

As urvas ROC obtidas referentes a ada detetor, para ada onjunto de imagens, são

apresentadas na Figura 8.2.

Pode-se observar na Figura 8.2(a) que para as imagens simuladas de raízes obtem-se

resultados bons para todos os detetores. Já no aso das imagens reais de raízes e de retina,

os detetores Frangi e Tupin são os que obtêm os melhores resultados. Pode ser observado

nos grá�os que algumas urvas não alançam o ponto extremo (1, 1). Isto oorre pelo fato

de que nenhum valor para os parâmetros dos detetores referentes a esses asos resultam em

uma imagem em que todos os pixels foram lassi�ados positivamente.

Os melhores parâmetros obtidos através na análise realizada foram apliados a uma

imagem de exemplo de ada um dos onjuntos de imagens e os resultados são apresentados

nas �guras seguintes:

• A Figura 8.3 apresenta os resultados para ada detetor para uma imagem simulada

de raiz;

• A Figura 8.4 apresenta os resultados para ada detetor para uma imagem real de raiz;

• As Figuras 8.6 e 8.6 apresentam os resultados para ada detetor para uma imagem

de retina.
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Figura 8.2: Curvas ROC para ada onjunto de imagens: (a) Curva ROC para o onjunto de

imagens simuladas de raízes (b) Curva ROC para o onjunto de imagens reais de raízes () Curva

ROC para o onjunto de imagens de retina.
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(a) Imagem original (b) Deteção de linha �ideal�

() Canny (d) Frangi

(e) Morfologia matemátia (f) Steerable

(g) Tupin

Figura 8.3: Resultados das deteções para uma imagem simulada de raiz usando os melhores

parâmetros.
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(a) Imagem original (b) Deteção de linha �ideal�

() Canny (d) Frangi

(e) Morfologia matemátia (f) Steerable

(g) Tupin

Figura 8.4: Resultados das deteções para uma imagem real de raiz usando os melhores parâmetros.
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(a) Imagem original (b) Deteção de linha �ideal�

() Canny (d) Frangi

Figura 8.5: Resultados das deteções(Canny e Frangi) para uma imagem de retina usando os

melhores parâmetros.
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(a) Morfologia matemátia (b) Steerable

() Tupin

Figura 8.6: Resultados das deteções (Morfologia matemátia, steerable e Tupin) para uma imagem

de retina usando os melhores parâmetros.
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8.7 Problema de ligação de ristas (Publiado em [Periano et al.,

2010b℄)

A partir da revisão da bibliogra�a realizada sobre o problema de ligação de bordas e/ou

ristas (ver Seção 2.3) e espei�amente a partir do algoritmo desrito em [Wang & Zhang,

2008℄, foram propostos melhoramentos para este algoritmo relaionados ao álulo de direção

de borda e à másara usada durante o proesso. Com estes aperfeiçoamentos, a qualidade das

bordas ligadas p�de ser melhorada usando uma másara adaptativa om relação à direção

loal prinipal ao redor de um ponto �nal de borda. Esta másara adaptativa evita onexões

desneessárias entre pontos �nais de bordas. Ademais, evita onexões que estão fora dos

ontextos direionais loais e globais da imagem.

A partir de [Wang & Zhang, 2008℄ foram propostos melhoramentos relaionados ao ál-

ulo de direção de borda e à másara usada durante o proesso. Com estes aperfeiçoamentos,

a qualidade das bordas ligadas p�de ser melhorada usando uma másara adaptativa om

relação à direção loal prinipal ao redor de um ponto �nal de borda. Esta másara adap-

tativa evita onexões desneessárias entre pontos �nais de bordas. Ademais, evita onexões

que estão fora dos ontextos direionais loais e globais da imagem.

O proesso de ligação do método proposto é baseado nos seguintes passos gerais:

1. Enontrar os pontos �nais do mapa de bordas/ristas;

2. Seleionar pontos andidatos de ligação apropriados para ada ponto �nal de borda

usando uma másara direional adaptativa, e

3. seleionar o ponto de ligação usando informação de direção da rista e distânia

geodésia.

A seguir são apresentados a abordagem usando uma másara direional utilizada pelo al-

goritmo proposto e uma revisão dos oneitos usados a partir dos algoritmos de ligação de

bordas existentes.

8.7.1 Másara direional adaptativa

Dentre os métodos de ligação que usam informação de vizinhança, as másaras usadas

possuem forma e tamanho �xos dados pelo usuário. Em geral, a informação direional loal

é usada apenas na deisão de qual ponto andidato de ligação deve ser onetado ao ponto

�nal de borda. Propomos uma estratégia adiional para explorar esta informação de forma a

suprimir alguns andidatos. Um histograma de orientação é usado para adaptar uma másara

retangular ou �nia om o ontexto direional loal da imagem.

A Figura 8.7 ilustra este proesso. Um ponto �nal de borda partiular está sendo anal-

isado (em vermelho) durante o proesso. Na Figura 8.7(a) uma másara retangular é repre-

sentada em inza e os pontos de ligação andidatos em preto. A Figura 8.7(b) apresenta o

mapa de ristas para a janela analisada. Para enontrar a direção loal prinipal, um his-

tograma de orientação das ristas é alulado para esta janela. Como um pixel da imagem
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possui uma orientação relaionada, pode-se alular o histograma de frequênias de ada

orientação. A orientação om a maior frequênia é esolhida para ser a orientação da más-

ara. Neste aso partiular, a orientação diagonal é esolhida. A Figura 8.7() apresenta a

másara rotaionada e a Figura 8.7(d) os pontos andidatos para ligação �nais.

(a) Candidatos para

ligação.

(b) Janela de ristas. () Másara rota-

ionada.

(d) Candidatos para

ligação �nais.

Figura 8.7: Exemplo da rotação da másara dependendo do histograma direional loal.

Em um aso partiular onde, por exemplo, duas orientações possuem (quase) a mesma

frequênia no histograma, a másara é rotaionada nas duas direções e todos os pontos

andidatos para ligação nos dois asos são esolhidos. As orientações levadas em onsideração

no histograma dependem do detetor de bordas/ristas usado. As mesmas orientações dadas

pelo detetor serão usadas para o histograma.

A seguir, o proesso de esolha do ponto dentre os andidatos para ser onetado om o

ponto �nal é expliado.

8.7.2 Direção da rista e distânia geodésia

Após o passo de supressão desrito anteriormente, os andidatos restantes são anal-

isados usando a abordagem de direção de bordas/ristas e distânia geodésia proposta

em [Wang & Zhang, 2008℄.

A Figura 8.8 ilustra o álulo da direção de borda/rista. Existe uma parte de bor-

da/rista (1's), o ponto �nal de borda/rista Pe (quadrado inza) e alguns andidatos para

a ontinuação da borda/rista (2 pontos isolados na borda). Para o ponto �nal Pe todos

os pontos de borda/rista onetados a ele são usados para ajustar uma reta ℓ. O vetor

~dc

representa a direção a partir do entroide destes pontos Pc (írulo inza) até Pe. Entre as

duas possíveis direções de ℓ, a mais próxima de

~dc é esolhida omo a direção de borda/rista

de Pe, isto é,
~d1. Esta abordagem possui a vantagem de que todas as direções de 0o até 360o

são possíveis, ao ontrário de um número disreto de orientações.

A distânia geodésia também proposta por Wang & Zhang é usada por nosso algoritmo.

A distânia, Dg(pi, pj), entre dois pixels pi e pj de uma imagem I é de�nida omo o aminho

mínimo entre estes dois pixels. Seja o aminho P = {p1, p2, . . . , pn}, onde pi e pi+1 são

vizinhos onetados e i ∈ {1, 2, . . . , n− 1}. O tamanho de P é

l(P ) =

n−1
∑

i=1

dN(pi, pi+1), (8.20)
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Figura 8.8: Cálulo da direção de borda por Wang & Zhang.

onde dN denota a distânia entre vizinhos. Assim, distânias geodésias partiulares podem

ser derivadas dependendo da onetividade dos vizinhos e da distânia entre vizinhos. No

nosso aso, esolhemos uma vizinhança 8-onexa e dN(pi, pi+1) = |I(pi)− I(pi+1)|. Usando a

distânia geodésia, pode-se onsiderar a informação de intensidade dos pixels, ao invés de

apenas suas oordenadas omo quando usa-se a distânia Eulidiana.

Para a avaliação dos pontos andidatos para ligação, a seguinte função de usto é usada:

H(Pe, Pc) =
1

Dg(Pe, Pc) ·Θ(Pe, Pc)
, (8.21)

onde Dg(Pe, Pc) é a distânia geodésia entre Pe e Pc e Θ(Pe, Pc) é o ângulo entre

~d1 e a

direção da reta ligando diretamente Pe e Pc. A Figura 8.9 ilustra o termo Θ(Pe, Pc).

P
c

Θ(Pe, Pc)

Θ(P
e
, P

c
)

−→

d 1

P
e

−→

d 2

Figura 8.9: Termo Θ(Pe, Pc) da Equação 8.21.

O Algoritmo 8.3 resume o método proposto.

8.7.3 Experimentos

Alguns experimentos foram realizados usando o algoritmo proposto em imagens de raízes

de plantas. O algoritmo original proposto por Wang & Zhang também foi apliado a estas

imagens, porém ao invés das bordas das imagens, são usados as ristas das mesmas.
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Algoritmo 8.3 Algoritmo de ligação de ristas proposto.

Entrada: Mapa de ristas

Saída: Mapa de ristas após ligação

1: Enontre todos os pontos �nais no mapa de ristas

2: for ada ponto �nal do

3: Enontre os pontos andidatos para ligação dentro da janela (retangular ou �nia

om tamanho esolhido pelo usuário)

4: Calule o histograma de orientação da janela e enontre a orientação om maior

frequênia

5: Rotaione a másara de aordo om a orientação enontrada no passo anterior

6: Suprima os pontos de ligação andidatos que estão fora da másara depois da rotação

7: Calule H(Pe, Pc) para ada ponto andidato

8: if existe algum ponto andidato then

9: Enontre o que tenha o maior H(Pe, Pc) e ligue Pe a este ponto �nal

10: end if

11: end for

Primeiro, de forma a mostrar a melhora relativa à rotação da másara e o ontexto

direional da imagem, é apresentada nas Figuras 8.10 e 8.11, a apliação do nosso método em

imagens reais de raízes de plantas. A primeira linha mostra a imagem original e o mapa �nal

das ristas ligados sobreposto a mesma, respetivamente. A segunda e tereiras linhas estão

organizadas, da esquerda para a direita, omo: área seleionada a partir do mapa de ristas,

resultado da ligação por Wang & Zhang e resultado da ligação pelo nosso método. Este tipo

de estrutura é bem araterizada por suas direções e pode-se notar que os resultados usando

o método proposto são mais onetados, mais suaves e retêm mais o ontexto direional das

estruturas na imagem. A Figura 8.12 apresenta mais uma apliação do nosso algoritmo.

Observando os resultados pode-se pereber que o algoritmo proposto leva a boas onexões,

o que faz om que a boa ontinuidade de estruturas omo raízes de plantas seja mantida.

Até onde sabemos, não existe outro método na literatura om esta araterístia. Apli-

ações espeí�as, prinipalmente aquelas que lidam om estruturas araterizadas por suas

direções, podem ter vantagens usando nossa ténia. Também apliamos esta ténia em

imagens omuns usando bordas e também obtemos bons resultados. Pretendemos estender

esta abordagem usando informações de or das imagens e araterístias espeí�as sobre

estruturas �nas e rami�adas omo padrões estruturais, rami�ações e espessura das estru-

turas.
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(a) (b)

() (d) (e)

(f) (g) (h)

Figura 8.10: (a) Imagem original de raiz de planta. (b) Mapa de ristas �nal após ligação, so-

breposto à imagem original. () e (f) Áreas seleionadas a partir do mapa de ristas. (d) e (g)

Resultados da ligação por [Wang & Zhang, 2008℄. (e) e (h) Resultados pelo método de ligação pro-

posto.
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(a) (b)

() (d) (e)

(f) (g) (h)

Figura 8.11: (a) Imagem original de raiz de planta. (b) Mapa de ristas �nal após ligação, so-

breposto à imagem original. () e (f) Áreas seleionadas a partir do mapa de ristas. (d) e (g)

Resultados da ligação por [Wang & Zhang, 2008℄. (e) e (h) Resultados pelo método de ligação pro-

posto.
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(a) (b)

() (d)

Figura 8.12: (a) Imagem original de raiz de planta. (b) Mapa de ristas �nal após ligação, sobre-

posto à imagem original. () Mapa de ristas sem ligação. (d) Mapa de ristas �nal após ligação

pelo método proposto.
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8.8 Introduzindo fusão de diferentes tipos de dados em baixo nível

Na abordagem proposta neste trabalho introduzimos a ideia de fusão de dados em baixo

nível. Para isso, dadas imagens de uma mesma região obtidas de diferentes sensores, os

detetores de linhas apresentados anteriormente são apliados para todas as imagens. No

que segue, o detetor por razão/orrelação ruzada é onsiderado.

Suponha que I = {I1, I2, . . . , Im} é um onjunto de imagens de uma mesma região,

obtidas a partir de diferentes sensores e apropriadamente registradas. Após o álulo das

respostas d1 e d2 para ada imagem em I, um onjunto de respostas é obtido, dI =

{d1I1 , d2I1 , d1I2 , d2I2 , . . . , d1Im , d2Im}. A soma simétria apresentada na Equação 8.15, em uma

forma generalizada para o número de respostas, é usada para ombinar todas as medidas em

dI . Assim, a resposta �nal da deteção leva em onta as deteções de baixo nível de todas

as imagens utilizadas omo entrada.

A ideia por trás deste proedimento é que quanto maior a resposta do detetor, maior é a

hane de que uma estrutura esteja presente nas imagens. Uma vantagem lara da fusão das

deteções de diferentes sensores é a de detetar estruturas mesmo que elas estejam presentes

em apenas uma das imagens. Considere, por exemplo, imagens de satélite óptias e de radar.

Imagens óptias dependem de boas ondições limátias para apturar de forma lara todas

as estruturas, o que nem sempre é possível. Adiionando dados de uma imagem de radar

da mesma área pode ajudar a resolver este problema, visto que este sensor não depende

de ondições limátias. O resultado �nal da deteção, depois da fusão das respostas de

todas as imagens, é uma imagem de magnitude om a resposta de deteção fusionada para

ada pixel da imagem. Para obter o resultado binário, a imagem de magnitude passa pelas

operações de limiarização e a�namento. A Figura 8.13 apresenta duas imagens de satélite,

uma de radar e outra óptia, de uma mesma região. A Figura 8.14 apresenta os resultados

(a) (b)

Figura 8.13: Duas imagens de satélite obtidas de uma mesma região sendo a da esquerda a imagem

de radar (a) e a da direita a imagem óptia (b).
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de deteção sem fusão e om fusão de baixo nível das duas imagens da Figura 8.13.

(a) (b)

()

Figura 8.14: Exemplo de deteção de linhas usando o detetor por razão/orrelação ruzada e o

método de fusão de baixo nível proposto. (a) Resultado da deteção de linhas para a imagem radar.

(b) Resultado da deteção de linhas para a imagem óptia. () Resultado da deteção de linhas

através da fusão de baixo nível proposta.
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�Depois de termos onseguido subir a uma

grande montanha, só desobrimos que existem

ainda mais grandes montanhas para subir.�

Nelson Mandela

O segundo nível de proessamento da metodologia que apresentamos neste trabalho on-

siste em duas fases:

1. Modelagem/representação formal das estruturas detetadas no primeiro nível (abor-

dado no apítulo anterior) e das relações espaiais entre as mesmas, e

2. Reonstrução da rede �nal das estruturas busadas na imagem.

Esta etapa onsiste, na verdade, dos passos apresentados na Seção 7.5.8, para utilizar a

abordagem MAP/ampos markovianos. Detalhamos, a seguir, as ténias utilizadas neste

trabalho para realizar todos estes passos.

9.1 Modelagem om grafos - Introduzindo o uso de omponentes

onexas

No Capítulo 7 algumas das formas mais onheidas e utilizadas na literatura de repre-

sentação de imagens om grafos foram apresentadas. Neste trabalho, um grafo de primitivas,

que são as omponentes onexas obtidas após a deteção de baixo nível, é utilizado. As prim-

itivas aqui diferem das que são usadas de forma geral na literatura, omo pixels, segmentos

ou regiões. Por exemplo, em [Tupin et al., 1998℄ as primitivas utilizadas são segmentos de

reta. Os seguintes passos são realizados para a onstrução do grafo:

• Apliação de uma aproximação poligonal às estruturas detetadas na etapa de baixo

nível de forma a obter apenas segmentos de reta omo primitivas (Figura 9.1(b));

83
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• Busa de todas as onexões possíveis entre os segmentos se reta usando propriedades ge-

ométrias omo ângulo e distânia entre os mesmos (linhas traejadas na Figura 9.1());

• Construção de um grafo onde ada segmento de reta é um nó do grafo e dois nós são viz-

inhos se seus segmentos orrespondentes ompartilham uma extremidade (Figura 9.1(d)).

(a) (b)
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Figura 9.1: Modelagem do grafo proposto por Tupin et al.. (a) Exemplo de deteção de linhas. (b)

Aproximação poligonal das estruturas. () Adição das onexões possíveis entre os segmentos de reta.

(d) Grafo gerado a partir dos segmentos.

O presente trabalho propõe tratar as estruturas detetadas em baixo nível omo ompo-

nentes onexas. Partindo da deteção de ristas, imagem binária após a�namento (Figura 9.2(a)),

todas as omponentes onexas são detetadas e para ada uma:

1. todas as extremidades e ruzamentos das omponentes são loalizados, e

2. para ada ruzamento, a omponente onexa é subdividida (Figura 9.2(b)).

Esta última etapa é realizada pois apenas são onsideradas urvas simples om duas ex-

tremidades. Em seguida, todas as onexões possíveis entre as omponentes onexas são

enontradas (Figura 9.2()) e um grafo é onstruído onde ada omponente onexa é um

nó do grafo (inluindo todas as onexões possíveis) e dois nós do grafo são vizinhos se suas

omponentes onexas orrespondentes ompartilham um extremidade (Figura 9.2(d)). Note

que, devido ao uso das omponentes onexas, o passo de aproximação poligonal realizado

em Tupin et al. [1998℄ não é mais neessário.

As onexões possíveis entre as omponentes onexas são enontradas de aordo om

algumas restrições de proximidade e alinhamento. De�nimos que existe uma onexão entre

duas omponentes onexas se:

• esta onexão liga duas extremidades de duas omponentes onexas diferentes;
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Figura 9.2: Modelagem de grafo proposta em que são usadas omponentes onexas ao invés de

segmentos de reta. (a) Exemplo de deteção de ristas. (b) Deteção das omponentes onexas e

dos ruzamentos. () Adição das possíveis onexões entre omponentes onexas. (d) Grafo gerado a

partir das omponentes.

• se as duas extremidades estão próximas o su�iente;

• o alinhamento das duas omponentes onexas é aeitável.

Nos dois últimos itens apliam-se dois dos prinípios apresentados na Seção 7.6: proximidade

e boa ontinuidade. Estes dois prinípios visam obter onexões que resultem em eventos ǫ-

signi�ativos (De�nição 8), ou seja, duas omponentes só podem estar onetadas se elas

estiverem próximas o su�iente e se essa onexão é �visualmente aeitável� em termos de

perepção visual.

Propõe-se neste trabalho, visto que são onsideradas omponentes onexas ao invés de

segmentos, que as onexões intermediárias sejam também representadas omo omponentes

onexas. Assim, ao invés de traçar uma linha reta, uma onexão entre duas omponentes or-

responde ao melhor aminho entre as duas extremidades mais próximas destas omponentes.

O melhor aminho é alulado usando o algoritmo de programação dinâmia apresentado

no Capítulo 8, Seção 8.7, que leva em onsideração as intensidades dos pixels da imagem

original [Periano et al., 2010b℄. Utilizando este proedimento, uma onexão mais preisa

pode ser assegurada em asos omplexos onde uma linha reta não orresponde à estrutura

busada omo no exemplo ilustrado na Figura 9.3. Isto agora é possível através do uso de

omponentes onexas ao invés de segmentos. Na Figura 9.3(a), uma rotatória está presente

em um região de interesse seleionada a partir de uma imagem radar. O resultado da de-

teção de ristas para esta região é mostrado na Figura 9.3(b). O método original usado

por Tupin et al. traça linhas retas para todas as onexões possíveis entre as primitivas omo

apresentado na Figura 9.3(). Desta forma, alguns detalhes da rotatória são perdidos. Por

outro lado, usando o método proposto, todos os melhores aminhos entre as omponentes

onexas são alulados, mantendo a forma da rotatória, omo apresentado na Figura 9.3(d).
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(a) (b)

() (d)

Figura 9.3: Exemplo do método de melhor aminho para obter as onexões possíveis entre primi-

tivas. (a) Região de interesse de uma imagem radar. (b) Resultado da deteção de ristas da região

esolhida. () Conexões obtidas por Tupin et al.. (d) Conexões obtidas usando o método proposto.

Formalmente, seja Cd o onjunto de omponentes onexas detetadas na etapa de baixo

nível, já onsiderando apenas omponentes omo urvas simples om duas extremidades. No

problema real de deteção de algum tipo de estrutura em uma imagem, estas omponentes

representam estruturas reais na imagem ou não. Assume-se que a rede de estruturas �nal é

omposta por estas omponentes detetadas em baixo nível e pelas onexões entre as mesmas,

além na remoção de forma apropriada das falsas deteções. Assim, também onsideramos

o onjunto de todas as onexões possíveis entre as omponentes onexas, C ′
d, que são os

melhores aminhos enontrados omo apresentado anteriormente. Seja a omponente onexa

i pertenente a Cd, e seja E
k
i om k ∈ {1, 2} as extremidades de i (i = E1

i E
2
i ). Sendo a relação

de possível onexão entre duas omponentes denotada por iRj, temos:

C ′
d = {Ek

i E
l
j, i ∈ Cd, j ∈ Cd e iRj}. (9.1)

O onjunto �nal de omponentes onexas é dado por C = Cd∪C ′
d. Este onjunto C é dotado

de uma estrutura em grafo onde ada vértie do grafo G representa uma omponente onexa

e existe uma aresta entre dois vérties i e j se suas respetivas omponentes possuem uma

extremidade em omum omo na Figura 9.2(d). De aordo om a onstrução apresentada
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anteriormente, são de�nimos a seguinte vizinhança para o grafo G:

∂i = {j ∈ C | ∃(k, p) ∈ {1, 2}, Ek
j = Ep

i , j 6= i}. (9.2)

Observe que esta vizinhança engloba os dois asos de onexões envolvidos: através de um

onexão possível entre duas omponentes ou através da onexão por ruzamentos, omo pode

ser observado na Figura 9.2(b). Observe que de aordo om esta vizinhança, trabalhamos

om uma grade irregular, diferentemente de grades regulares de�nidas por vizinhanças 4-

onexas ou 8-onexas por exemplo. G é um grafo relaional om atributos: ada nó i possui

o atributo Li = min(1, (Lengthi/Dmax

)) ∈ [0, 1], onde Lengthi é o tamanho da omponente

onexa e D
max

é a distânia máxima aeitável entre duas omponentes onexas e também

um fator de normalização. Introduzimos também para ada nó i um atributo de homogenei-

dade Hi = σi/µi, onde σi e µi são o desvio padrão e a média das intensidades dos pixels

pertenentes à omponente. Cada aresta de G ligando dois nós i e j guarda o atributo

relaionado ao ângulo entre suas omponentes onexas orrespondentes: Rij mod π. Este

ângulo é alulado onsiderando o vetor de direção nas extremidades de ada omponente

(ver Figura 9.4). Os liques do grafo são os subgrafos ompletos de G que orrespondem a

c2
c1 −→v 2−→v 1

Figura 9.4: Cálulo do ângulo entre duas omponentes onexas onsiderando o vetor direção nas

extremidades de ada omponente.

todos os subonjuntos de omponentes que possuem uma extremidade em omum.

O objetivo de utilizar omponentes onexas ao invés de segmentos de reta é o de man-

ter, em geral, estruturas ompletas detetadas na etapa de baixo nível sem subdividí-las em

muitos segmentos. Consequentemente, sem estas subdivisões, um menor número de estru-

turas primitivas tem que ser proessadas na etapa seguinte e o número de aminhos falsos

é reduzido. Além disso, o grafo onstruído é simpli�ado, já que o número de nós reduz

substanialmente. Finalmente, o uso de omponentes onexas torna o arabouço proposto

mais robusto no sentido de que ele pode ser apliado para a deteção de estruturas diferentes

e mais omplexas, visto que é mais �exível om relação a urvatura das estruturas.

O grafo G é utilizado na etapa de reonstrução da rede de estruturas, omo um proesso

de rotulação, isto é, identi�ação dos nós do grafo que são realmente estruturas ou não. Este

proesso é expliado em detalhes na próxima seção.

9.2 Proessamento em alto nível - ampos aleatórios de Markov

De�niremos sobre o grafo G onstruído anteriormente, um sistema de rotulação onde o

onjunto de rótulos é dado por L = {0, 1}. Seja L = {L1, L2 . . . LN} o onjunto de todos
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os rótulos Li de ada nó i do grafo G, ou seja, uma rotulação possível do grafo. L é uma

rotulação binária onde li = 1 se a omponente onexa representada pelo nó i representa uma

estrutura verdadeira na imagem e li = 0 aso ontrário. O ampo aleatório de rótulos L

possui valores em Ω, o onjunto de todas as on�gurações possíveis om ardinalidade 2N .

A rede de estruturas �nal é de�nida omo a on�guração mais provável para L dado

o proesso de observação D para as omponentes onexas em C através de um ritério

MAP. Isto signi�a que a solução orresponde ao máximo da distribuição de probabilidade

ondiional de L dada a observação D: P (L|D). Como visto no Capítulo 7, de aordo om

a regra de Bayes temos:

P (L|D) =
P (D|L)P (L)

P (D)
. (9.3)

As probabilidades P (L) e P (D|L) preisam ser estimadas. A distribuição de probabilidade

a priori onsiste em um modelo Markoviano da rede de estruturas busada.

O proesso L ondiionalmente a D é modelado omo um ampo Markoviano usando

a equivalênia entre os ampos de Markov e de Gibbs. O proesso de observação D =

(D1, D2, . . . , DN) é de�nido através da deteção de baixo nível. A observação di é alulada

ao longo da omponente onexa levando em onsideração as mudanças de direção, diferente-

mente do aso em que utiliza-se segmentos de reta (ver Figura 9.5). Como exempli�ado

na Figura 9.5(a), utilizando segmentos de reta, a medida é alulada para ada segmento de

reta separadamente. Por outro lado, no método aqui proposto, a medida é alulada uma

únia vez para ada omponente onsiderando as variações de direção ao longo da estrutura.

Assim, a observação di relaionada a ada omponente onexa é alulada omo a média das

(a) Usando segmentos de reta.

(b) Usando omponentes onexas.

Figura 9.5: Comparação do álulo da medida para o termo de verossimilhança usando segmentos

de reta (a) e omponentes onexas (b).

respostas do detetor de linhas ao longo da mesma. Quanto maior a hane de uma ompo-

nente onexa ser uma estrutura real, maior é a resposta. Sob a hipótese de independênia

entre Di e supondo que a distribuição de probabilidade ondiional Di depende apenas de

Li, tem-se:

P (D|L) =
N
∏

i=1

P (Di|L) =
N
∏

i=1

P (Di|Li) ∝ exp

[

−
N
∑

i=1

V (di|li)

]

(9.4)

onde V (di|li) é o potenial da omponente onexa i. As distribuições de probabilidade ondi-
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ionais P (Di|Li) dependem usualmente dos dados que estão sendo usados e re�etem o om-

portamento geral do tipo de estrutura que está sendo busada na imagem. Por isso que

normalmente estes poteniais são obtidos através de um estudo de imagens juntamente om

a segmentação manual das mesmas. Neste trabalho, são utilizados os poteniais V (di|li)

relaionados abaixo:

V (di, li = 0) = 0, se di < t1 (9.5)

V (di, li = 0) =
di − t1
t2 − t1

, se t1 < di < t2 (9.6)

V (di, li = 0) = 1, se di > t2 (9.7)

V (di, li = 1) = 0, ∀di, (9.8)

onde t1 ≤ t2 ∈ [0, 1]. Se existe uma boa assoiação entre di e li, o valor do potenial

deve ser baixo. Para obter uma orrespondênia entre os poteniais e as distribuições de

probabilidade, poteniais da forma V (Di = di | Li = 0) + Z são usados. Z = t1 + (1 −

t2)(1/e)− (t2 − t1)((1/e)− 1) om e = exp(1). Como Z < 1 tem-se logZ < 0. Além disso,

para levar em onsideração o tamanho das omponentes onexas, todos os poteniais são

multipliados por Li.

Assumindo que a deteção das estruturas pode ser deduzida de onheimento ontextual

loal, L pode ser de�nido om um ampo aleatório de Markov. Usando a equivalênia dos

ampos de Markov-Gibbs, temos:

P (L = l) =
1

Z ′
exp[−U(l)], (9.9)

onde Z ′
é a onstante de normalização e U(l) é dada por:

U(l) =
∑

c∈C

Vc(l), (9.10)

onde C é o onjunto de liques. Os poteniais dos liques são de�nidos para expressar o

onheimento a priori sobre as estruturas levando em onsideração tamanho, urvatura e

ruzamentos. Todos os poteniais Vc(l) são nulos om exeção dos liques de ordem maior

que orrespondem aos onjuntos de omponentes onexas que possuem uma extremidade em

omum para todas as omponentes. Para um lique c deste tipo, os poteniais são de�nidos



90 ETAPA DE ALTO NÍVEL 9.2

omo abaixo:

∀i ∈ c | li = 0 → Vc(l) = 0 (9.11)

∃!i ∈ c | li = 1 → Vc(l) = Ke −KLLi

∃(i, j) ∈ c2 | li = lj = 1,Rij >
π

2
→ Vc(l) = −KL(Li + Lj) +Kc sinRij

∃!(i, j, k) ∈ c3 | li = lj = lk = 1, iRj, iPk, jPk → Vc(l) = −KL(Li + Lj + Lk) +

Kc

(

sinRij +
1

2
(cosRik + cosRjk)

)

∃!(i, j, k, l) ∈ c4 | li = · · · = ll = 1, iRj, kRl, iPk, jPl → Vc(l) = −KL(Li + Lj + Lk + Ll) +

Kc(sinRij + sinRkl)

para todos os outros asos → Vc(l) = Ki

∑

i|i∈c

li.

Onde iRj denota onexão entre duas omponentes e iPj denota paralelismo entre duas

omponentes. A quarta e quinta regras são opionais, dependendo do tipo de estrutura

busada. Estas regras são apropriadas para, por exemplo, redes de estradas em áreas urbanas

as quais possuem muitos ruzamentos. Observe que existem quatro parâmetros envolvidos

nas expressões aima, as quais �regulam� a informação ontextual do ampo Markoviano:

• Ke: penaliza extremidades, ou seja, partes de estruturas pequenas e isoladas

• KL: pondera o tamanho das omponentes onexas

• Kc: pondera a urvatura entre as omponentes onexas

• Ki: penaliza liques om muitos ruzamentos

Esolhendo Ke > 0 e KL > 0, estruturas mais longas são favoreidas. Se Kc > 0, estruturas

om alta urvatura são penalizadas e se Ki > 0, estruturas isoladas são penalizadas.

Como P (L|D) e P (L) orrespondem a distribuições de Gibbs de�nidas no mesmo grafo,

o mesmo oorre om a distribuição de probabilidade global do ampo. Assim, L|D é um

ampo aleatório de Markov de�nido em Ω om energia global:

U(l|d) =
N
∑

i=1

V (di|li) +
∑

c∈C

Vc(l). (9.12)

Os poteniais são os de�nidos anteriormente.

∑N
i=1 V (di|li) é o termo de verossimilhança dos

dados e

∑

c∈C Vc(l) é o termo que representa a informação ontextual dos dados.

Como P (D|L) = exp[−U(d|l)]
Z

, a on�guração MAP orresponde à energia mínima. Assim,

para enontrar a rotulação ótima, e onsequentemente a rede �nal de estruturas, é realizado

um proesso de minimização usando a Equação 9.12. Neste trabalho é utilizado o método

de otimização Simulated Annealing juntamente om o amostrador de Gibbs. O proesso

de otimização é exeutado onsiderando onjuntos de on�gurações de três omponentes

onexas. Ou seja, para ada omponente onexa esolhida aleatoriamente, são esolhidas
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duas omponentes onexas vizinhas, o que resulta em oito on�gurações possíveis de rotu-

lação. O amostrador de Gibbs é apliado nos oito estados de energia orrespondentes. O uso

de on�gurações deste tipo, ao invés do proessamento de omponentes onexas em sequên-

ia, ajuda o algoritmo a deixar mínimos loais omparando on�gurações bem diferentes

omo três omponentes om rótulo zero e três omponentes om rótulo um.

Para mostrar omo os parâmetros envolvidos na de�nição do ampo Markoviano in�u-

eniam nos resultados, apresentamos a seguir um exemplo simples de deteção de estruturas

variando-os. A Figura 9.6(a) apresenta uma imagem de teste om algumas estruturas lin-

eares e urvilíneas. As Figuas 9.6(b), 9.6(), 9.6(d) e 9.6(e) apresentam, respetivamente,

a imagem de magnitude resultante do detetor de ristas de razão e orrelação ruzada, a

imagem binária da deteção, imagem resultante do a�namento apliado à imagem binária e

o grafo das omponentes onexas.

A Figura 9.7 apresenta alguns resultados diferentes variando os parâmetros do ampo

Markoviano. Na Figura 9.7(a), os parâmetros estão �equilibrados�, permitindo a extração de

quase todas as estruturas sem as onexões. Já na Figura 9.6(b), o valor mais baixo para o

parâmetro de interseções privilegia as onexões entre as estruturas. Na Figura 9.7(), os

valores mais baixos para os parâmetros de interseções e urvatura privilegia as onexões

inlusive om uma urvatura maior. Finalmente, a Figura 9.7(d) mostra o resultado para

um valor bem baixo do parâmetro de extremidades, o que elimina as onexões (permitindo

mais extremidades) e permite a extração de todas as estruturas.

9.2.1 Abordagem multiesala

Após o proesso de otimização apresentado anteriormente, uma rede �nal de estruturas

é obtida. Porém, onsiderando uma araterístia geral do tipo de estruturas que é estudado

neste trabalho, a largura das estruturas na imagem varia ao longo da rede e suas rami�ações.

Ou seja, é possível que, onsiderando apenas a imagem em sua esala original, o detetor de

baixo nível seja apaz de detetar apenas uma parte das estruturas. Com o intuito de evitar

a não deteção de ertas estruturas na imagem, uma abordagem multiesala é usada:

• Uma pirâmide é riada degradando a resolução da imagem através da média das in-

tensidades de bloos de n× n pixels;

• O proesso de extração da rede de estruturas é realizado para ada imagem da pirâmide;

• Um únio resultado é obtido fazendo a união dos resultados de ada esala.

Uma etapa de �limpeza� é apliada ao resultado da união para remover possíveis dados so-

brepostos devido a deteção de algumas estruturas em mais de uma esala da pirâmide. Para

isso, aplia-se um método heurístio utilizando operadores morfológios (dilatação seguida

de a�namento).
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(a) (b)

() (d)

(e)

Figura 9.6: (a) Imagem de teste original (b) Imagem de magnitude resultante da detetor de ristas

por razão e orrelação ruzada () Imagem binária da deteção de ristas (d) Imagem resultante do

a�namento apliado à imagem binária da deteção de ristas (e) Grafo de omponentes onexas.
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(a) (b)

() (d)

Figura 9.7: Alguns resultados de extração variando os parâmetros do ampo Markoviano: (a)

Ke = 0, 3, KL = −0, 12, Kc = 0, 3, Ki = 0, 3 (b) Ke = 0, 3, KL = −0, 12, Kc = 0, 3, Ki = 0, 1 ()

Ke = 0, 3, KL = −0, 12, Kc = 0, 1, Ki = 0, 1 (a) Ke = −0, 05, KL = −0, 12, Kc = 0, 1, Ki = 0, 1
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9.2.2 Introduzindo uma segunda etapa de proessamento em alto nível

A rede �nal extraída após a exeução de todos os passos desritos até aqui possui uma

araterístia mais estruturada, por ausa da informação ontextual inluída no ampo de

Markov. Porém, este resultado pode ainda arregar uma quantidade razoável de falsas de-

teções e algumas partes das estruturas não são detetadas. Na tentativa de melhorar este

resultado, propomos um passo adiional. A ideia é usar a saída do proesso anterior e usá-la

omo entrada de uma nova otimização omo expliado a seguir (ver Figura 9.8):

(a)
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Figura 9.8: Modelagem do grafo para o passo adiional de alto nível. (a) Exemplo de saída da

primeira etapa de alto nível. (b) Extensão das omponentes onexas. () Grafo �nal obtido após

extensão.

• Manipular a imagem para obter apenas seções de estruturas e ruzamentos: para ada

extremidade de uma omponente onexa, estender a mesma até a omponente onexa

mais próxima ou até os limites da imagem;

• Construir um grafo similar ao apresentado na Seção 9.1 onde ada seção é um nó do

grafo e dois nós possuem uma aresta entre si se suas seções orrespondentes possuem

um ruzamento em omum;

• Seguir om um novo passo de reonstrução omo expliado na Seção 9.2. Para o álulo

do termo de verossimilhança da Equação 9.12, a melhor medida onsiderando todas as

esalas da pirâmide multiesala é usada.

Uma onsideração deve ser feita sobre o primeiro passo aima: uma omponente onexa é

estendida somente se a distânia da extensão é menor do que um erto valor e se a medida

de verossimilhança estivar aima de um determinado limiar. Isto é feito para garantir a boa

qualidade da rede de estruturas.

Este passo adiional é muito mais simples e omputaionalmente rápido do que o anterior,

visto que o grafo onstruído é bem menor. Assim, o tempo total do proesso não aumenta

de forma onsiderável e a melhoria apresentada através das apliações testadas justi�a o

uso desta etapa adiional.

No próximo apítulo uma visão geral do arabouço do método proposto é apresentada

juntamente om o software desenvolvido baseado no mesmo.
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Visão global do método proposto

�Eu aminho devagar, mas nuna aminho para trás.�

Abraham Linoln

10.1 Arabouço para deteção de estruturas �nas e rami�adas

Nos apítulos preedentes todas as etapas do arabouço proposto foram apresentadas

em detalhes. Nesta seção apresentamos um breve resumo de todo o proesso desrito.

A Figura 10.1 mostra o diagrama de bloos ontendo todos os módulos que onstituem

o método proposto. Seguindo o diagrama, identi�a-se dois bloos prinipais (retângulos

om linhas traejadas):

• O primeiro bloo trata-se de uma abordagem multiesala ontendo três passos prini-

pais:

1. Passo de baixo nível: a partir da imagem de entrada (ou mais de uma im-

agem de diferentes fontes), um proesso de deteção de linhas é exeutado om o

objetivo de enontrar andidatos de estruturas, os quais são rotulados em om-

ponentes onexas;

2. Construção do grafo: usando as omponentes onexas enontradas no passo

anterior, um grafo relaional om atributos é gerado;

3. Rotulação do grafo: um ampo aleatório de Markov é de�nido no grafo ger-

ado no passo anterior e um proesso de minimização é exeutado para enontrar

uma rotulação binária ótima para o grafo. Nesta etapa, dados provenientes de

diferentes sensores podem ser usados.

• Os resultados de ada esala são unidos para gerar a entrada do próximo bloo:

1. Nível de seções de estruturas: a imagem de entrada é proessada obtendo-se

apenas seções de estradas e ruzamentos;

95
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2. Segunda etapa de alto nível: um novo grafo é onstruído e uma segunda

minimização é exeutada, resultando na extração �nal da rede de estruturas.

Vale observar que a abordagem de fusão proposta é feita da etapa de baixo nível, onde a

deteção de linhas/ristas é apliada a todas as imagens de entrada. Os dados provenientes

de diferentes fontes também são usados nas duas etapas de alto nível.

10.2 Software para deteção de estruturas �nas

Todas as etapas desritas anteriormente foram implementadas omputaionalmente re-

sultando em um framework ompleto e funional. Apesar disso, o programa desrito nesta

seção ontinua em desenvolvimento, sendo neessário a adição de algumas funionalidades

restantes. O objetivo �nal é disponibilizar o software de forma livre na Web. A seguir,

são apresentadas as prinipais funionalidades deste programa. As ferramentas usadas para

sua implementação foram: a linguagem de programação C++, o OpenCV [Bornet, 2008℄ e o

Qt [Corporation, 2008℄ para a onstrução da interfae grá�a.

Leitura de imagens A leitura das imagens a serem proessadas é realizada diretamente

através de uma interfae grá�a. A restrição para essa funionalidade é que as imagens

devem estar armazenadas em formato binário para serem lidas. No aso do uso de mais de

uma imagem de entrada, neessita-se apenas da leitura da primeira imagem do onjunto,

que deve estar organizada no padrão prefixo_numero, por exemplo, para um onjunto de

n imagens (que devem estar no mesmo diretório do omputador) om o pre�xo �radar�:

radar_1, radar_2, ..., radar_n.

Após a leitura da imagem a mesma pode ser visualizada na tela prinipal do programa omo

ilustrado na Figura 10.2.

Deteção de linhas/ristas Na tela prinipal do programa o usuário pode esolher o al-

goritmo a ser utilizado para a deteção de ristas juntamente om os parâmetros relaionados.

O resultado desta etapa também pode ser visualizado na tela prinipal do programa omo

ilustrado na Figura 10.3.

Construção do grafo De forma similar às funionalidades anteriores, na tela prinipal

o usuário esolhe os parâmetros para a onstrução do grafo de primitivas e o resultado é

apresentado na mesma tela, omo ilustrado na Figura 10.4.

Otimização Após a onstrução do grafo, o usuário pode manipular as opções para a fase

de otimização. A exeução do Simulated Annealing pode ser realizada através do amostrador

de Gibbs ou dos algoritmos Metropolis e ICM. O resultado da rede de estruturas resultante

da rotulação �nal do grafo é apresentado na tela do programa, juntamente om as energias

aluladas da on�guração global �nal, omo ilustrado na Figura 10.5.
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Imagem de entrada

Detector de linhas

Passo de baixo nível

Fusão em baixo nível

conexas detectadas

Conjunto de componentes

Primeiro passo de alto nível

Construção do grafo

Rotulação do grafo Medida de verossimilhança

Estruturas detectadas 1

Saída mesclada

executado para cada escala da pirâmide
Abordagem multiescala: este processo é

Possibilidade de usar mais de
uma imagem de diferentes fontes

(se aplicado)

fusionada (se aplicado)

Pós−processamento

Seções de estruturas

Extensão das componentes conexas

Segundo passo de alto nível

de verossimilhança
escala é usada para o termo
as escalas da análise multi−
de linha considerando todas
Melhor medida para detecção

Construção do grafo

Rotulação do grafo

Rede de estruturas final

Figura 10.1: Diagrama de bloos representando todos os passos do arabouço proposto.
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Figura 10.2: Tela prinipal do programa implementado - leitura de imagens.
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(a) Esolha do algoritmo de deteção e seus parâmetros.

(b) Visualização do resultado da deteção.

Figura 10.3: Tela prinipal do programa implementado - deteção de ristas.
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(a) Seleção de parâmetros para a onstrução do grafo.

(b) Visualização do grafo gerado.

Figura 10.4: Tela prinipal do programa implementado - onstrução do grafo.
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(a) Seleção de parâmetros para a otimização.

(b) Visualização da rede �nal de estruturas.

Figura 10.5: Tela prinipal do programa implementado - busa pela rotulação ótima do grafo por

otimização.
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Parte III

Apliações

Esta parte é dediada aos experimentos realizados utilizando o método proposto. Duas

apliações são exploradas: extração de estradas em imagens de satélite e extração de raízes

em imagens de per�s de solo.
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Aplicações

Redes de estradas em imagens de satélite

�O exemplo onvene-nos mais do que as palavras.�

Sénea

11.1 Sensoriamento remoto

Sensoriamento Remoto é o proesso de medição das propriedades de um objeto na su-

perfíie da Terra utilizando dados adquiridos de aeronaves e satélites. A ideia é medir algo

à distânia, ao invés de medir através de ontato físio direto e, assim, exibir essas medi-

das sobre uma grade espaial bidimensional, ou seja, imagens. Sistemas de sensoriamento

remoto, espeialmente aqueles implantados em satélites, forneem uma visão repetitiva e

onsistente da Terra failitando o monitoramento do sistema terrestre e das atividades hu-

manas na Terra. A fotogra�a aérea dentro do intervalo visível do espetro eletromagnétio foi

a primeira forma de sensoriamento remoto. Porém, o desenvolvimento tenológio permitiu

a aquisição de informação em outros intervalos do espetro eletromagnétio inluindo in-

fravermelho, infravermelho termal e miro-ondas. O desenvolvimento de satélites tripulados

e não-tripulados tem aprimorado a aquisição de dados de sensoriamento remoto e oferee

uma maneira viável de obter informações sobre grandes áreas. A apaidade da ténia de

sensoriamento remoto de identi�ar e monitorar superfíies terrestres e ondições ambientais

tem aumentado bastante nos último anos, e este tipo de dados é uma ferramenta essenial

para o gereniamento de reursos naturais.

11.1.1 Espetro eletromagnétio

O espetro eletromagnétio é um intervalo ontínuo de radiação eletromagnétia que se

estende desde os raios gamma (mais alta frequênia e mais baixo omprimento de onda) até

as ondas de rádio (mais baixa frequênia e mais alta omprimento de onda), além de inluir

a luz visível. O espetro eletromagnétio pode ser dividido em sete diferentes regiões: raios

gamma, raios-X, ultravioleta, luz visível, infravermelho, miro-ondas e ondas de rádio.
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O sensoriamento remoto envolve a medição de energia em diversas partes do espetro

eletromagnétio. As regiões de maior interesse em satélite são a luz visível, ondas de in-

fravermelho emitidas e re�etidas e as regiões de miro-ondas. A medição desta radiação

oorre através das hamadas bandas de espetro. Uma banda espetral é de�nida omo um

intervalo disreto do espetro eletromagnétio. Por exemplo, o intervalo de omprimento de

onda de 0, 4− 0, 5µm é uma banda espetral. Sensores de satélite tem sido projetados para

medir respostas dentro de bandas de espetro espeí�as para permitir a disriminação dos

materiais presentes na superfíie terrestre. Os ientistas esolhem bandas espeí�as do es-

petro para aquisição dependendo do que se deseja estudar. O desenvolvimento de sensores

de satélite é baseado nas araterístias de absorção dos materiais da superfíie terrestre ao

longo de todos os intervalos mensuráveis do espetro eletromagnétio.

Quando a radiação proveniente do Sol atinge a superfíie terrestre, parte da energia em

omprimentos de onda espeí�os é absorvida e o restante da energia é re�etida pelo material

da superfíie. As duas únias exeções a esta situação são (de oorrênia muito rara): se a

superfíie de um objeto é um re�etor perfeito ou um objeto perfeitamente/verdadeiramente

preto. Na região visível do espetro eletromagnétio, a araterístia de desrevemos omo

or do objeto é a luz visível não absorvida por aquele objeto. No aso de uma folha verde

por exemplo, os omprimentos de onda para o azul e o vermelho são absorvidos pela folha

enquanto que o omprimento de onda para o verde é re�etido e detetado por nossos olhos.

Em sensoriamento remoto, um detetor mede a radiação eletromagnétia que é re�etida

dos materiais da superfíie. Estas medidas podem ajudar a difereniar o tipo da obertura de

solo. Solo, água e vegetação possuem padrões de re�etânia e absorção laramente diferentes

sob diferentes omprimentos de onda.

A re�etânia da radiação a partir de um tipo de material, omo o solo, varia ao longo

do intervalo de omprimentos de onda no espetro eletromagnétio. Isto é onheido omo

assinatura espetral do material. A vegetação, o solo, a água, a neve e outras oberturas e

objetos presentes na superfíie terrestre possuem assinaturas únias.

11.1.2 Sensores

Um sensor é um dispositivo que mede e registra energia eletromagnétia. Os sensores

podem ser divididos em dois grupos. Os sensores passivos dependem de uma fonte externa

de energia, geralmente o sol. O sensor passivo mais omum é a âmera fotográ�a (sem

�ash). Já os sensores ativos possuem sua própria fonte de energia, omo por exemplo um

radar. Este tipo de sensor envia um sinal e mede a quantidade re�etida. Sensores ativos são

mais ontrolados pois eles não dependem das ondições de iluminação.

A função básia da maioria dos sensores de satélite é oletar informações sobre a radiação

re�etida ao longo de um aminho (ampo de visão) enquanto o satélite orbita a Terra. A

menor área amostrada do solo é hamada de ampo de visão instantâneo, também desrito

omo o tamanho do pixel do sensor. Esta amostragem ou medida oorre em uma ou várias

bandas do espetro eletromagnétio.
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Os dados adquiridos por ada sensor de satélite são desritos em termos das resoluções

espaial, espetral e temporal. A resolução espaial orresponde à área do solo imageada para

o ampo de visão instantâneo do sensor. A resolução espaial pode também ser desrita omo

a área da superfíie que forma um pixel na imagem de satélite. A resolução temporal é uma

medida do ilo de repetição ou frequênia om que o sensor repete a aquisição da mesma

região. A frequênia pode variar de diversas vezes por dia, para um típio satélite limátio,

até 8−20 vezes por ano para um satélite om resolução espaial moderada, omo o Landsat

TM. As araterístias de frequênia são determinadas pelo modelo do sensor do satélite e

seu padrão orbital. A resolução espetral de um sensor é o número e o omprimento das

bandas espetrais no dispositivo. A forma mais simples de resolução espetral é um sensor

om apenas uma banda, que apta a luz visível. Uma imagem proveniente deste sensor seria

similar a uma foto preta e brana. Um sensor om três bandas espetrais na região visível do

espetro eletromagnétio iria adquirir informação similar àquela do sistema visual humano.

Uma imagem panromátia onsiste de apenas uma banda. Normalmente este tipo de

imagem apresenta-se em níveis de inza, onde o brilho de um pixel é proporional ao número

digital do pixel, o qual está relaionado à intensidade da radiação solar re�etida e detetada

pelo sensor.

Imagens multiespetrais e hiperespetrais onsistem em várias bandas de dados. Para

objetivo de visualização, ada banda por ser vista omo uma imagem em níveis de inza, ou

uma ombinação de três bandas por vez omo uma imagem olorida. A interpretação deste

tipo de imagem requer onheimento das assinaturas espetrais dos alvos na ena.

Sensor Quikbird [DigitalGlobe, 2001℄

O Quikbird é um satélite de observação terrestre omerial de alta resolução de pro-

priedade da DigitalGlobe lançado em 2001. Foi o primeiro satélite om resolução sub-

métria do mundo. O sistema de imageamento utilizado pelo Quikbird é o BGIS 2000

(Ball Aerospae's Global Imaging System 2000), que faz a aquisição de imagens que estão

entre as de maior resolução em termos omeriais. Este satélite também é destaque em ter-

mos de tamanho das imagens e apaidade de armazenamento interno. Este satélite adquire

imagens panromátias om 60− 70 m de resolução e imagens multiespetrais om 2, 4m e

2, 8m de resolução.

Sensor TerraSAR-X [DLR, 2004℄

O TerraSAR-X é um satélite de observação terrestre alemão, lançado em 2007. Um se-

gundo satélite (sister satellite) hamado TanDEM-X foi lançado em 2010. Estes dois satélites

atuam em paralelo. Este satélite usa uma antena de radar de abertura sintétia (SAR) em

banda X, ou seja, om omprimento de onda de 31mm e frequênia de 9, 6GHz. O TerraSAR-

X foi projetado para trabalhar independentemente das ondições limátias e de iluminação

e fornee, de forma on�ável, imagens de radar om resolução de até 1m.

Algumas das prinipais araterístia deste satélite são as exelentes preisões radiométria

e geométria, e a agilidade de alternar entre os modos de imageamento e polarizações. Os
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três modos de imageamento do TerraSAR-X são o SpotLight, o StripMap e o SanSAR. No

primeiro tipo as imagens possuem resolução de até 1m de resolução e o tamanho da ena

é de 10 km × 5 km. Já as imagens StripMap possuem resolução de até 3m om ena de

tamanho 30 km × 50 km. Finalmente, as imagens do último tipo possuem resolução de até

18m om ena de tamanho 100 km × 150 km.

Sensor COSMO-SkyMed [Rum, 2003℄

O COSMO-SkyMed (COnstellation of small Satellites for the Mediterranean basin Ob-

servation) é um sistema de satélites de observação terrestre. Finaniado pelo Ministério

Italiano de Pesquisa e pelo Ministério da Defesa, e gereniado pela Agênia Espaial Ital-

iana, o COSMO-SkyMed possui objetivos de uso militar e ivil. O sistema é omposto por

quatro satélites equipados om sensores SAR om obertura ompleta da Terra. Os sensores

foram lançados em 2007 (COSMO-1 e COSMO-2), 2008 (COSMO-3) e 2010 (COSMO-4). A

aquisição de imagens de uma únia região é repetida várias vezes em um únio dia, indepen-

dentemente de ondições limátias. Desta forma, torna-se um satélite ideal para apliações

omo monitoramento de gelo, inundações e poluição. De forma similar ao TerraSAR-X, este

satélite trabalha nos modos SpotLight (1m de resolução), StripMap (3m de resolução),

PingPong (15m de resolução) e SanSAR (30− 100m de resolução)

11.2 Resultados

Esta seção apresenta alguns dos resultados usando o arabouço proposto. Primeiramente,

os resultados obtidos nas imagens de radar e imagens óptias separadamente são apresenta-

dos na Seção 11.2.1. A Seção 11.2.2 apresenta os resultados usando a abordagem de fusão de

baixo nível proposta (veja Seção 8.8) onsiderando dados óptios e de radar, e ainda dados

de imagens multitemporais.

11.2.1 Imagens provenientes de um mesmo sensor

Imagens óptias

Para os experimentos usando dados óptios, imagens panromátias om resolução es-

paial de 0.7m obtidas do sensor Quikbird são usadas. As duas regiões esolhidas orre-

spondem a uma área da idade de Toulouse - França e são mostradas nas Figuras 11.1(a)

e 11.2(a) juntamente om seus ground-truths nas Figuras 11.1(b) e 11.2(b). Os ground-truths

foram obtidos manualmente usando o mapa de estradas de ada região omo referênia. Os

resultados apliando o arabouço proposto para deteção de estradas sem fusão para ada

região são apresentados nas Figuras 11.1() e 11.2(). As estradas detetadas orretamente

estão maradas em verde, as maradas inorretamente estão maradas em vermelho e as

estradas ausentes estão maradas em preto. Os parâmetros utilizados nestes experimentos

são apresentados na Tabela 11.1.
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(a) (b)

()

Figura 11.1: Resultados para imagens óptias: (a) Imagem original (b) Ground-truth () Resul-

tado da deteção onde as estradas detetadas orretamente estão maradas em verde, as detetadas

inorretamente estão maradas em vermelho e as estradas ausentes estão maradas em preto. As

setas em azul destaam uma estrada importante que não foi detetada.

Imagens de radar

Para os experimentos usando dados de radar, imagens om 1m de resolução obtidas

através do sensor TerraSAR-X são usadas. As mesmas regiões usadas para os dados óptios

são usadas neste aso. Estas regiões e seus respetivos ground-truths são apresentados nas

Figuras 11.3(a), 11.4(a), 11.3(b) e 11.4(b). Os resultados apliando o arabouço proposto

sem a abordagem de fusão para ada região são mostrados nas Figuras 11.3() e 11.4(). Da

mesma maneira que anteriormente, as estradas orretamente detetadas estão maradas em

verde, as detetadas inorretamente estão maradas em vermelho e as não detetadas em
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(a) (b)

()

Figura 11.2: Resultados para imagens óptias: (a) Imagem original (b) Ground-truth () Resul-

tado da deteção onde as estradas detetadas orretamente estão maradas em verde, as detetadas

inorretamente estão maradas em vermelho e as estradas ausentes estão maradas em preto.
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Tabela 11.1: Parâmetros utilizados para as imagens óptias.

Baixo nível Grafo Alto nível

ρ r (altura, largura) Lmax Dmax Ke KL Kc Ki

Região 1

Esala 3 0, 35 0, 35 (3, 3) 40 40 0, 25 −0, 12 0, 3 0, 3

Esala 2 0, 3 0, 3 (5, 4) 70 70 0, 4 −0, 12 0, 3 0, 3

Esala 1 0, 3 0, 3 (5, 5) 110 110 0, 4 −0, 12 0, 3 0, 3

Região 2

Esala 3 0, 38 0, 35 (4, 3) 40 40 0, 21 −0, 2 0, 3 0, 3

Esala 2 0, 35 0, 35 (5, 4) 70 70 0, 3 −0, 12 0, 3 0, 3

Esala 1 0, 3 0, 3 (5, 5) 100 100 0, 3 −0, 12 0, 3 0, 3

preto. Os parâmetros utilizados nos experimentos são apresentados na Tabela 11.3.

Pode-se notar diferentes aspetos dos resultados em ada aso relaionado às araterís-

tias de ada imagem, óptia ou radar. O proesso de extração usando as imagens de radar

paree ser e�iente para detetar as estradas prinipais das regiões, porém alguns detalhes

(estradas pequenas e/ou �nas) são perdidos durante o proesso. Por outro lado, o resultado

da extração usando as imagens óptias ontém mais falsas deteções, apesar de ser também

apaz de detetar as estradas prinipais. Isto oorre pelo fato das imagens óptias serem de

alta resolução e, assim, a deteção de baixo nível é muito sensível aos detalhes presentes na

imagem. Desta forma, mais estruturas andidatas são detetadas no passo de baixo nível.

Além disso, é possível notar que algumas outras estruturas são onfundidas om as estradas,

omo os rios, por exemplo. Outro aspeto interessante é que, dependendo da região, pode

ser difíil detetar algumas estradas na imagem óptia, pois algumas vezes o ontraste entre

a região pertenente à estrada e as regiões nos seus arredores é muito baixo. Por exemplo,

no resultado apresentado para a primeira região, observa-se uma estrada loalizada no meio

da região que não foi detetada usando a imagem óptia (setas em azul na Figura 11.1). Isto

também pode oorrer de forma ontrária, em que estradas que não foram detetadas nas

imagens de radar e que foram detetadas nas imagens óptias (seta em azul na Figura 11.4).

A seguir, na Tabela 11.2, apresentamos alguns resultados omparativos entre o método

proposto e o método apresentado por Tupin et al., usando as mesmas duas regiões analisadas

anteriormente. A tabela ompara o número de vérties do grafo onstruído usando segmentos

de reta [Tupin et al., 1998℄ e usando omponentes onexas (método proposto). Observa-se

uma diminuição média de vérties de quase 30%. Além disso, também omparamos os valores
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Tabela 11.2: Comparação de resultados entre o método proposto e o método de Tupin et al..

Região 1

Óptia Radar

Método proposto Tupin Método proposto Tupin

# Vérties do grafo 14754 20205 18265 23991
MCC 0, 2872 0, 256 0, 378 0, 3274

Região 2

Óptia Radar

Método proposto Tupin Método proposto Tupin

# Vérties do grafo 9242 14442 14384 20071
MCC 0, 2368 0, 2098 0, 2779 0, 2249

do MCC (Coe�iente de Correlação de Matthews):

MCC =
vp.vn− fp.fn

√

(vp+ fp)(vp+ fn)(vn+ fp)(vn+ fn)
, (11.1)

para ada uma das regiões e o método proposto supera o outro método em todos os resul-

tados.



11.2 RESULTADOS 113

Tabela 11.3: Parâmetros utilizados para as imagens de radar.

Baixo nível Grafo Alto nível

ρ r (altura, largura) Lmax Dmax Ke KL Kc Ki

Região 1

Esala 3 0, 4 0, 4 (3, 3) 40 40 0, 4 −0, 12 0, 3 0, 3

Esala 2 0, 35 0, 4 (5, 4) 70 70 0, 3 −0, 12 0, 3 0, 3

Esala 1 0, 3 0, 3 (5, 5) 100 100 0, 3 −0, 12 0, 3 0, 3

Região 2

Esala 3 0, 4 0, 4 (3, 3) 40 40 0, 3 −0, 12 0, 3 0, 3

Esala 2 0, 35 0, 35 (5, 4) 70 70 0, 3 −0, 12 0, 3 0, 3

Esala 1 0, 35 0, 35 (5, 4) 100 100 0, 3 −0, 12 0, 3 0, 3



114 REDES DE ESTRADAS EM IMAGENS DE SATÉLITE 11.2

(a) (b)

()

Figura 11.3: Resultados para imagens de radar: (a) Imagem original (b) Ground-truth () Verde:

deteção orreta. Vermelho: deteção inorreta. Preto: estradas não detetadas. Observe que a

estrada que não foi detetada usando a imagem óptia (Figura 11.1()), foi detetada neste aso.



11.2 RESULTADOS 115

(a) (b)

()

Figura 11.4: Resultados para imagens de radar: (a) Imagem original (b) Ground-truth () Verde:

deteção orreta. Vermelho: deteção inorreta. Preto: estradas não detetadas. A seta em azul

destaa uma estrada que não foi detetada usando a imagem de radar, mas que foi detetada usando

a imagem óptia (Figura 11.2())
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11.2.2 Imagens provenientes de sensores diferentes

Fusão de imagens SAR e óptias

Para testar a abordagem de fusão proposta, as mesmas regiões apresentadas anterior-

mente são usadas. As regiões foram previamente registradas usando informações geométri-

as e de aquisição. A Figura 11.5 apresenta os resultados para as duas regiões apliando

a abordagem de fusão proposta. A Tabela 11.5 apresenta os parâmetros utilizados nestes

experimentos.

(a) (b) ()

(d) (e) (f)

Figura 11.5: Resultados para a fusão das imagens de radar e óptias: (a) (d) Resultados usando

apenas as imagens óptias (b) (e) Resultados usando apenas as imagens de radar () (f) Resultados

usando a abordagem de fusão proposta. Verde: deteção orreta. Vermelho: deteção inorreta. Preto:

estradas ausentes.

Como esperado, o resultado usando a fusão dos dois sensores possui informações om-

plementares, que produzem um resultado mais satisfatório. A Tabela 11.4 apresenta uma

análise quantitativa dos resultados obtidos para as duas regiões através dos índies de orre-

tude (preisão), ompletude (sensibilidade) e MCC. A orretude mede a preisão da deteção

relativa ao ground-truth. A medida de ompletude pode ser interpretada omo o inverso do
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Tabela 11.4: Avaliação quantitativa dos resultados omparando o uso de um únio sensor e a

abordagem de fusão.

Dados Completude Corretude MCC

Região 1 Imagem óptia 36.64% 33.70% 0.2872
Imagem radar 48.60% 39.38% 0.3780

Fusão 65.64% 55.10% 0.5601

Região 2 Imagem óptia 34.79% 33.76% 0.2368
Imagem radar 41.51% 35.60% 0.2779

Fusão 47.03% 45.30% 0.3744

Tabela 11.5: Parâmetros utilizados para fusão de imagens óptias e de radar.

Baixo nível Grafo Alto nível

ρ r (altura, largura) Lmax Dmax Ke KL Kc Ki

Região 1

Esala 3 0, 5 0, 5 (3, 3) 30 30 0, 4 −0, 12 0, 3 0, 3

Esala 2 0, 45 0, 5 (5, 4) 60 60 0, 4 −0, 12 0, 3 0, 3

Esala 1 0, 3 0, 6 (5, 5) 100 100 0, 3 −0, 12 0, 3 0, 3

Região 2

Esala 3 0, 45 0, 5 (3, 3) 30 30 0, 4 −0, 12 0, 3 0, 3

Esala 2 0, 35 0, 5 (4, 4) 70 70 0, 3 −0, 12 0, 3 0, 3

Esala 1 0, 3 0, 55 (5, 4) 100 100 0, 3 −0, 12 0, 3 0, 3

erro de falha. Todas as medidas da matriz de onfusão da lassi�ação binária são usados

para alular o MCC, o qual pode ter valores ompreendidos entre −1 e 1, onde −1 india

total disordânia om o ground-truth e 1 india uma lassi�ação perfeita.

Como a rede de estradas verdadeira foi obtida manualmente, os valores apresentados

na Tabela 11.4 possuem maior valor relativo do que absoluto. O mais importante é a melhora

apresentada pelos resultados obtidos usando a fusão dos sensores em relação aos resultados

sem o uso da fusão.

Fusão multitemporal

Outro onjunto de experimentos realizados ompreende a fusão de imagens multitempo-

rais. Duas pilhas de imagens multitemporais da região de Saint Gervais - França, om datas

de aquisição diferentes, foram utilizadas:

• 13 imagens obtidas através do sensor TerraSAR-X om 1m de resolução;



118 REDES DE ESTRADAS EM IMAGENS DE SATÉLITE 11.2

• 4 imagens obtidas através do sensor COSMO-SkyMed om 3m de resolução.

E uma pilha de imagens multitemporais da região de Chamonix - França:

• 13 imagens obtidas através do sensor TerraSAR-X om 1m de resolução.

O objetivo dos experimentos é omparar os resultados da apliação da abordagem de

fusão de baixo nível usando todas as imagens das pilhas om o resultado apliando o ar-

abouço apenas sobre a imagem da média quadrátia de todas as imagens. Considera-se aqui

que a extração realizada sobre a imagem da média representa um resultado ideal, visto que

a mesma possui uma alta qualidade, similar a uma imagem �ltrada. Isto oorre devido ao

fato de que as estradas são estruturas estáveis e os ângulos de inidênia no ato da aquisição

das imagens eram similares.

A primeira linha da Figura 11.6 apresenta uma das imagens pertenentes à pilha TerraSAR-

X, juntamente om a imagem da média quadrátia e seu ground-truth. A segunda linha da

mesma �gura apresenta uma das imagens da pilha COSMO-SkyMed, assim omo a im-

agem da média quadrátia e o ground-truth. Os resultados obtidos usando estas imagens

são mostrados na Figura 11.7. Para as três pilhas, as redes de estrada detetadas usando a

imagem da média quadrátia (Figuras 11.7(a), 11.7(d) e 11.7(g)) e a abordagem de fusão de

baixo nível (Figuras 11.7(b), 11.7(e) e 11.7(h)) resultam em índies de qualidade muito sim-

ilares, omo pode-se observar na Tabela 11.7, nas primeiras linhas de ada pilha de imagens.

Por outro lado, também para as três pilhas, os melhores índies de qualidade são alançados

pelos resultados obtidos através da ombinação entre os resultados da imagem da média

quadrátia e da fusão de baixo nível (Figuras 11.7(), 11.7(f) e 11.7(i)). Essa ombinação

onsiste apenas na união direta dos dois resultados. Apesar de observarmos o aumento de

falsas deteções nestes últimos resultados, o número de deteções verdadeiras aumenta de

forma onsiderável. A Tabela 11.6 apresenta os parâmetros usados para os experimentos om

as imagens multitemporais.
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(a) (b) ()

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

Figura 11.6: Imagens multitemporais originais. Primeira linha: (a) Uma das imagens da pilha de

imagens TerraSAR-X (b) Média quadrátia das 13 imagens da pilha TerraSAR-X () Ground-truth

orrespondente à região. Segunda linha: (d) Uma das imagens da pilha COSMO-SkyMed (e) Média

quadrátia das 4 imagens da pilha (f) Ground-truth orrespondente à região. Tereira linha: (g)

Uma das imagens da pilha TerraSAR-X, região de Chamonix (h) Média quadrátia das 13 imagens

da pilha (i) Ground-truth orrespondente à região.
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(a) (b) ()

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

Figura 11.7: Resultados para as imagens multitemporais. Primeira linha: (a) Resultado obtido

usando apenas a imagem da média quadrátia da pilha de imagens TerraSAR-X (b) Resultado obtido

usando a abordagem de fusão proposta nas 13 imagens TerraSAR-X () Resultado obtido fundindo

os últimos dois resultados apresentados anteriormente. Segunda linha: (d) Resultado obtido usando

apenas a imagem da média quadrátia das imagens da pilha COSMO-SkyMed (e) Resultado obtido

apliando a fusão de baixo nível proposta nas 4 imagens da pilha COSMO-SkyMed (f) Resultado

obtido fundindo os últimos dois resultados apresentados anteriormente. Tereira linha: (g) Resultado

obtido usando apenas a imagem da média quadrátia das imagens da pilha TerraSAR-X (região

de Chamonix) (h) Resultado obtido apliando a fusão de baixo nível proposta nas 13 imagens da

pilha TerraSAR-X (região de Chamonix) (i) Resultado obtido fundindo os últimos dois resultados

apresentados anteriormente. Verde: deteção orreta. Vermelho: deteção inorreta. Preto: estradas

ausentes.



11.2 RESULTADOS 121

Tabela 11.6: Parâmetros utilizados para fusão de imagens multitemporais.

Baixo nível Grafo Alto nível

ρ r (altura, largura) Lmax Dmax Ke KL Kc Ki

St-Gervais (TSX)

Média 0, 45 0, 45 (4, 4) 120 30 0, 2 −0, 22 0, 35 0, 08

Fusão 0, 44 0, 44 (5, 4) 120 30 0, 3 −0, 4 0, 35 0, 1

St-Gervais (CSK)

Média 0, 35 0, 35 (3, 3) 120 30 0, 21 −0, 2 0, 3 0, 1

Fusão 0, 45 0, 45 (3, 3) 120 30 0, 25 −0, 3 0, 3 0, 15

Chamonix (TSX)

Média 0, 3 0, 35 (3, 3) 110 30 0, 21 −0, 21 0, 3 0, 1

Fusão 0, 45 0, 5 (3, 3) 110 30 0, 3 −0, 35 0, 3 0, 1

A partir dos resultados quantitativos apresentados na Tabela 11.7, pode-se notar que

os resultados para as duas pilhas da região de St-Gervais são muito pareidos, apesar do

maior número de imagens TerraSAR-X e da melhor resolução desta pilha. Da mesma forma

que em outros problemas explorados em sensoriamento remoto, imagens om melhor res-

olução nem sempre garantem melhores resultados. Para entender melhor estes resultados,

uma análise da fusão das 13 imagens TerraSAR-X foi realizada. A fusão de baixo nível foi

usada para números variados de imagens, de 1 à 13, na ordem ronológia de aquisição das

imagens. Para ada experimento o MCC foi alulado, omo apresentado na Figura 11.8.

Observa-se a partir da análise feita, que o resultado usando 6 imagens fornee uma medida

2 4 6 8 10 12

0.34

0.36

0.38

0.4

0.42

0.44

Number of images

M
C

C

Figura 11.8: Análise da in�uênia do número de imagens usadas para a fusão das imagens da pilha

TerraSAR-X. Pode-se observar que realizando a fusão das primeiras 6 imagens da pilha, obtém-se

uma medida próxima da melhor.



122 REDES DE ESTRADAS EM IMAGENS DE SATÉLITE 11.2

Tabela 11.7: Avaliação quantitativa dos resultados.

Dados Completude Corretude MCC

Média 42.09% 57.65% 0.4437
St-Gervais (TSX) Fusão 41.09% 59.47% 0.4473

Fusão + Média 50.87% 51.77% 0.4607

Média 40.66% 61.54% 0.462
St-Gervais (CSK) Fusão 44.09% 58.77% 0.4684

Fusão + Média 53.13% 52.14% 0.4795

Média 22.92% 42.85% 0.2735
Chamonix (TSX) Fusão 20.62% 45.85% 0.2700

Fusão + Média 28.09% 40.05% 0.2911

de qualidade próxima a do melhor resultado. Isto pode ser um indíio de que, dependendo

da ombinação das imagens esolhidas da pilha, um bom resultado pode ser obtido om um

menor número de imagens. Além disso, as imagens CSK e TerraSAR-X, apesar de muito

pareidas, não são exatamente as mesmas. Análises adiionais om pilhas multitemporais

devem ser realizadas em trabalhos futuros, além da fusão de imagens CSK e TerraSAR-X

que também poderão se exploradas. Resultados preliminares nesta última linha podem ser

vistos em [Sportouhe et al., 2012℄.
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Aplicações

Raı́zes de plantas

�Com paiênia e perseverança muito se alança.�

Théophile Gautier

12.1 Introdução

Ténias de proessamento e análise de imagens digitais são usadas na Ciênia do Solo

om o intuito prinipal de obter informações omplementares às ténias experimentais on-

venionais, que possuem tempo e usto maiores, possibilitando o desenvolvimento de ferra-

mentas mais preisas, rápidas e de usto reduzido. Dentre os estudos relaionados à Ciênia

do Solo podem ser itados: o estudo do sistema radiular, morfologia e obertura do solo. A

araterização da morfologia do solo (agregados e poros) usando ténias de imagens failita

e permite maior rapidez nas análises.

Com relação ao estudo da obertura do solo, observa-se uma forte ontribuição na avali-

ação das araterístias físias, omo teores de matéria orgânia e textura dos diversos tipos

de solos, pois estas estão relaionadas om a resposta espetral registrada em imagens prove-

nientes dos ampos. Apesar de serem in�ueniadas por outras variáveis omo tratos ultur-

ais, umidade, seleção adequada de bandas espetrais e resolução espaial, imagens podem

proporionar uma boa araterização dos solos dentro de um ampo de ultivo, gerando a

identi�ação de zonas homogêneas de propriedades físias do solo. O uso de ténias de pro-

essamento de imagens pode ser uma ótima ferramenta para o aprimoramento de amostras

de solo oletadas em ampo através da interpolação dos parâmetros dessas amostras. Desta

forma, modelos de interpretação podem ser ajustados produzindo um exelente mapa de

sítios homogêneos, os quais servem de base para a de�nição de tratos ulturais e apliações

difereniadas dentro do ampo. Ainda sim, muitos ultivos prinipais e seundários são avali-

ados em relação à taxa de obertura do solo visando, prinipalmente, a sua proteção ontra o

impato das gotas de huva. Essas gotas ausam, dentre outros efeitos, um selamento super-

�ial do solo e proessos de erosão. Imagens de alta resolução permitem alular a obertura
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do solo om preisão e alimentam modelos de previsibilidade de erosão permitindo, assim,

uma ação preventiva e orretiva. Estas ténias são úteis também para manejos omo o

plantio direto onde se torna importante a determinação de matéria sea sobre o solo.

O presente trabalho tem por objetivo o estudo e análise do sistema radiular. Neste aso,

o proessamento de imagens failita a determinação do omprimento, da área super�ial, do

volume e da análise da distribuição radiular ao longo do per�l de solo. Estes parâmetros,

quando alulados manualmente, são extremamente trabalhosos, sendo este o motivo dos

estudos do sistema radiular terem tido avanço mais signi�ativo após a introdução de

ténias de imagens. A segmentação das imagens do sistema radiular é uma forma muito

mais adequada e e�iente de alular tais parâmetros.

Existem dois prinipais métodos utilizados para oleta de informações de raízes: direta-

mente no per�l do solo ou através de raízes lavadas. A esolha de um deles depende, entre

outros, do objetivo do estudo, da failidade na oleta dos dados e da disponibilidade de

reursos.

O método do monólito, ou seja, a retirada de um monólito de solo e a separação de

raízes por lavagem, é um dos mais utilizados para o estudo de raízes. Mesmo sendo um

método padrão, existem algumas variações do método, tais omo: plaa de pregos e anéis

volumétrios [Bohm, 1979; Shuurmann & Goedewaagen, 1971℄. Entre estas, o método om

plaa de pregos se destaa omo referênia no estudo de raízes. Apesar de ser trabalhoso

e onsumir muito tempo, este método é sempre usado omo um método padrão, pois, a

partir dele, é possível fazer um estudo tanto qualitativo omo quantitativo das raízes e além

disso, entre os métodos do monólito, este é o que possui maior exatidão dos resultados.

A Figura 12.1 apresenta uma plaa om pregos depois de lavada.

Figura 12.1: Per�l da plaa om pregos depois de lavada.

O método do per�l de solo, também hamado de Método de Trinheira, fundamenta-se

na abertura de trinheiras para melhor visualização e avaliação da distribuição das raízes

da planta em estudo. A avaliação da distribuição de raízes in situ, onsiste em avar uma

trinheira ao lado da planta e remover uma �na amada de parede do per�l, de modo a
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expor as raízes, que depois são ontadas e registradas em desenhos ou tabelas. Uma variação

deste método tem sido usada para análise a partir de imagens digitalizadas dos per�s, a

partir das quais pode-se determinar o omprimento, a distribuição e a área oupada pelas

raízes. A Figura 12.2 apresenta um per�l de solo para a análise de raízes por proessamento

de imagens.

Figura 12.2: Imagem típia de um per�l de solo om raízes.

Neste trabalho serão usadas tanto imagens de per�s de raízes, omo também imagens

de raízes lavadas. Estas imagens foram edidas pelo Prof. Lúio André de Castro Jorge,

pesquisador da Embrapa Instrumentação Agropeuária, São Carlos, SP. Mais informações

sobre imagens de raízes e ténias de aquisição podem ser vistas em [Neto et al., 2007℄.

12.1.1 Imagens simuladas

Além dos onjuntos de imagens itados anteriormente, foi deidido utilizar também im-

agens simuladas de raízes para o projeto. Imagens simuladas são, de erta forma, mais ad-

equadas para testar um método de segmentação, pois as mesmas podem ser bem de�nidas

om relação a todos os parâmetros envolvidos (quantidade de raízes, largura, tamanho, res-

olução da imagem, tipo e nível de ruído). Imagens simuladas podem ser geradas de tal forma

que �imitem� as araterístias das imagens reais de raízes om a vantagem de ter ontrole

sobre os parâmetros. Sendo assim, além das imagens, podem ser gerados os ground-truths,

ou seja, o que seria as segmentações manuais das mesmas. Pelo aima menionado, a análise

dos resultados gerados pelo método pode ser realizada om mais preisão.

Para gerar as imagens foi desenvolvido um simulador om o intuito de forneer uma

ferramenta de fáil utilização para gerar imagens de raízes om araterístias similares às

reais. As tenologias usadas no desenvolvimento foram:

• A linguagem de programação C++;

• O Qt [Corporation, 2008℄, sistema usado espei�amente para o desenvolvimento de

programas om interfae grá�a;
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• A OpenCV - Open Soure Computer Vision [Bornet, 2008℄, bibliotea ontento funções

voltadas prinipalmente para visão omputaional em tempo real.

Além disso, para a onstrução da rede de raízes propriamente dita, foi usado o Sistema

de Lindenmayer ou sistema-L (L-system). Os sistemas-L foram introduzidos e desenvolvidos

em 1968 pelo biólogo e botânio húngaro Aristid Lindenmayer da Universidade de Utreht.

Um sistema-L é um tipo partiular de gramátia formal (um onjunto de regras e sím-

bolos) usados prinipalmente para modelar o proesso de desenvolvimento ou resimento

biológio. Pode, por exemplo, modelar o resimento de plantas e também a morfologia de

uma variedade de organismos. Estes sistemas também podem ser usados para gerar fratais

auto-similares omo os sistemas de função iterada.

A natureza reursiva das regras dos sistemas-L onduz a auto-similaridade e, assim,

failita a desrição de formas tipo fratais. Os modelos de plantas, raízes e formas orgânias

de aspeto natural são fáeis de de�nir: ao inrementar um nível de reursão a forma rese e

torna-se mais ompleta. Estes sistemas também são populares na geração de vida arti�ial.

Um sistema-L é de�nido omo um onjunto

G = {Σ, S, ω, P}, (12.1)

onde

• Σ (alfabeto) é um onjunto de símbolos que ontêm elementos que podem ser subs-

tituídos (variáveis)

• S é um onjunto de símbolos que ontêm elementos que se mantem �xos (onstantes)

• ω é uma adeia de símbolos de Σ que de�nem o estado iniial do sistema

• P é um onjunto de regras ou produções que de�nem a forma em que as variáveis podem

ser substituídas por ombinações de onstantes e outras variáveis. Uma produção é

formada por duas adeias: o predeessor e o suessor.

As regras gramatiais dos sistemas-L se apliam iterativamente a partir de um estado

iniial.

O simulador de raízes possui uma base om algumas regras, omo aima de�nidas, que

geram tipos diferentes de raízes. As imagens geradas pelo simulador são onstituídas por

raízes de diferentes tipos esolhidos aleatoriamente da base. As raízes são �desenhadas� em

ima de uma textura de terra. Após riadas as imagens o usuário pode adiionar ruído

gaussiano ou sal-e-pimenta e esolher o nível de borramento do �ltro gaussiano que será

apliado às imagens. Além das imagens, são riadas as imagens de referênia (ground-truth),

sem o fundo (bakground) e sem o ruído. A Figura 12.3 mostra as telas do programa e

a Figura 12.4 mostra dois exemplos de imagens simuladas geradas pelo programa.
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(a) Primeira tela

(b) Segunda tela

Figura 12.3: Telas do simulador de raízes implementado.
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(a) Imagem 1 (b) Imagem 1 - referênia

() Imagem 2 (d) Imagem 2 - referênia

Figura 12.4: Imagens simuladas geradas pelo programa om suas respetivas imagens de referênia.
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12.2 Experimentos preliminares

Utilizando as imagens apresentadas anteriormente, alguns experimentos preliminares

para a extração de raízes de plantas foram realizados. O objetivo iniial é observar o om-

portamento do arabouço desenvolvido para esta apliação. A seguir são apresentados os

resultados obtidos em três imagens simuladas e três imagens reais de per�l de solo.

12.2.1 Imagens simuladas

As Figuras 12.5, 12.6 e 12.7 apresentam os resultados obtidos para duas imagens simu-

ladas de per�l de solo geradas om ruído gaussiano de desvio padrão 30 e om uma másara

de suavização tamanho 3× 3. O detetor utilizado para a fase de baixo nível foi o de razão

e orrelação ruzada (veja Seção 8.5). Apesar deste detetor ter sido desenvolvido espei�-

amente para imagens om ruído spekle, os resultados para as imagens óptias om ruído

gaussiano utilizadas neste trabalho foram onsideravelmente bons. As partes das raízes em

azul nos resultados representam partes que foram adiionadas por onexão pereptual (omo

expliado na Seção 9.1). Os parâmetros utilizados para o detetor de baixo nível, para a on-

strução do grafo e para a fase de alto nível são apresentados na Tabela 12.1 e a avaliação

quantitativa desses resultados é apresentada na Tabela 12.2.

(a) Imagem original (b) Ground-truth

() Grafo onstruído a partir da deteção de baixo

nível

(d) Rede de raízes obtida

Figura 12.5: Experimento para extração de raízes realizado om imagem simulada.
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Tabela 12.1: Parâmetros utilizados para as imagens simuladas/reais de per�l de solo.

Baixo nível Grafo Alto nível

ρ r (altura, largura) janela Lmax Dmax Ke KL Kc Ki

Imagens Simuladas

0, 35 0, 4 (3, 3) 40 40 0, 15/0, 18 −0, 2/ − 0, 1 0, 2 −0, 01

Imagens Reais

0, 35 0, 37 (3, 3) 40 40 0, 25 −0, 2 0, 18 −0, 03

Tabela 12.2: Avaliação quantitativa dos resultados nas imagens de per�l de solo.

Dados Completude Corretude MCC

Simulados

Imagem 1 66, 31% 71, 19% 0, 6726

Imagem 2 75, 74% 76, 31% 0, 7443

Imagem 3 76, 71% 76, 76% 0, 7471

Imagem 1 41, 48% 32, 13% 0, 3374

Reais Imagem 2 48, 32% 56, 13% 0, 4964

Imagem 3 58, 70% 44, 66% 0, 4868
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(a) Imagem original (b) Ground-truth

() Grafo onstruído a partir da deteção de baixo

nível

(d) Rede de raízes obtida

Figura 12.6: Experimento para extração de raízes realizado om imagem simulada.

A partir dos resultados das imagens simuladas é interessante observar que pratiamente

todas as raízes presentes nas imagens são detetadas. Além disso, observa-se laramente que

as raízes �quebradas� são ompletadas de forma �pereptualmente agradável�, omprovando

que o método proposto é apaz de adiionar informação pereptual omo desejado.

12.2.2 Imagens reais

As Figuras 12.8 e 12.9 apresentam os resultados obtidos para duas imagens simuladas de

per�l de solo. O detetor utilizado para a fase de baixo nível também foi o de razão e orre-

lação ruzada. Os parâmetros utilizados para o detetor de baixo nível, para a onstrução do

grafo e para a fase de alto nível são apresentados na Tabela 12.1 e a avaliação quantitativa

desses resultados é apresentada na Tabela 12.2.

Os resultados apresentados para as imagens reais são também bastante promissores. A

grande di�uldade destas imagens é a lara �onfusão� entre as raízes e a textura da im-

agem, além da própria omplexidade estrutural das raízes e problemas de olusão. Apesar

destas di�uldades, observamos que o método foi apaz de detetar a maioria das raízes pre-

sentes na imagem, om um número aeitável de falsas deteções, prinipalmente na imagem

da Figura 12.8.
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(a) Imagem original (b) Ground-truth

() Grafo onstruído a partir da deteção de baixo

nível

(d) Rede de raízes obtida

Figura 12.7: Experimento para extração de raízes realizado om imagem simulada.



12.2 EXPERIMENTOS PRELIMINARES 133

(a) Imagem original (b) Ground-truth

() Grafo onstruído a partir da deteção de baixo

nível

(d) Rede de raízes obtida

Figura 12.8: Experimento para extração de raízes realizado om imagem real de per�l de solo.
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(a) Imagem original (b) Ground-truth

() Grafo onstruído a partir da deteção de baixo

nível

(d) Rede de raízes obtida

Figura 12.9: Experimento para extração de raízes realizado om imagem real de per�l de solo.
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(a) Imagem original (b) Ground-truth

() Grafo onstruído a partir da deteção de baixo

nível

(d) Rede de raízes obtida

Figura 12.10: Experimento para extração de raízes realizado om imagem real de per�l de solo.
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Parte IV

Considerações �nais

Esta parte onlui a tese. Considerações �nais sobre o trabalho desrito são apresen-

tadas e sugerimos alguns trabalhos futuros em seguida. Após esta parte, todas as publiações

resultantes deste projeto são itadas.
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Considerações finais

Conclusões e comentários adicionais

�A persistênia é o aminho do êxito.�

Charles Chaplin

13.1 Contribuições

Nesta tese, exploramos o problema da deteção e análise de estruturas �nas, alongadas

e rami�adas. Duas apliações são investigadas mais profundamente: a extração de redes

de estradas em imagens de satélite e a extração de raízes de plantas em imagens de per�l

de solo. Cada uma destas apliações possui um nível de importânia elevado nas suas re-

spetivas áreas. De fato, esta pesquisa envolveu o trabalho onjunto entre pesquisadores de

diferentes áreas omo sensoriamento remoto, iênia do solo e mediina, fazendo om que

rias olaborações pudessem ser onsolidadas.

Uma primeira ontribuição desta tese é a revisão dos prinipais métodos relaionados a

este trabalho, desde o problema da deteção de estruturas �nas até as ténias que utilizam

modelagem om grafos e ampos markovianos. Este estudo nos ajudou a guiar o desenvolvi-

mento do trabalho no que se diz respeito às esolhas de estratégias e aos métodos envolvidos.

Na Parte II, onde disutimos detalhadamente ada fase envolvida do arabouço proposto,

algumas ontribuições foram apresentadas. Primeiramente, propusemos um simulador de

imagens de per�s de solo om raízes de plantas. Este simulador foi disponibilizado om

liença GPL no soureforge (http://soureforge.net/projets/plantrootssimul/) e

foi utilizado para gerar um dos grupos de imagens usado nas avaliações feitas no deorrer

da pesquisa. Também realizamos uma análise detalhada de ino detetores de ristas nas

imagens de per�l de solo (reais e simuladas) e em imagens de retina om o intuito de veri�ar

a viabilidade e desempenho destes detetores. Além disso, propusemos um novo algoritmo

para ligação de ristas e bordas. Finalmente, introduzimos um novo método de fusão de baixo

nível para o uso ombinado de imagens de diferente modalidades, possibilitando o uso de

informações omplementares de forma a alançar melhores resultados de deteção. Já no que
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diz respeito a fase de alto nível do arabouço proposto, introduzimos o uso de omponentes

onexas para a representação das primitivas obtidas na fase de baixo nível, diferentemente

dos métodos existentes na literatura, que normalmente usam segmentos de linha para essa

representação. Esta mudança trouxe benefíios para o proessamento: retenção de estruturas

ompletas detetadas na etapa de baixo nível sem subdividí-las em muito segmentos fazendo

om que haja uma diminuição onsiderável do tamanho do grafo onstruído a partir das

primitivas; maior robustez no sentido da possibilidade de deteção de estruturas diferentes

e om formas mais omplexas. Além disso, propomos o uso de oneitos de perepção visual

na modelagem markoviana, o que resulta numa melhor onexão da rede de estruturas e da

possível adição de informação visual em asos de ausênia de partes das estruturas.

O arabouço proposto resultou em um software que foi usado para a avaliação do método

nas duas apliações exploradas na tese. Obtivemos resultados signi�ativos na extração de

redes de estradas em imagens de satélite óptias e de radar, e em pilhas de imagens multi-

temporais. Resultados mostraram melhora em omparação a método existente na literatura

e omprovaram a viabilidade do uso da abordagem de fusão proposta. Por �m, apresentamos

resultados inéditos da extração de raízes de plantas em imagens de per�l de solo.

13.2 Perspetivas

Diversas linhas podem ser exploradas a partir do trabalho desrito nesta tese. O ar-

abouço proposto deve ser avaliado de forma mais ampla om o uso de um número maior

de imagens, assim omo regiões maiores, para as apliações apresentadas. Uma omparação

mais ampla om outros métodos existentes também deve realizada. A análise de imagens de

satélite multitemporais apresentada também pode ser amplamente estendida:

1. Analisar qual a interferênia da ordem de proessamento das imagens de uma pilha no

aso da fusão de baixo nível. Neste trabalho realizamos uma análise da fusão usando

um número resente de imagens em ordem ronológia. É possível que a mudança

desta ordem possa in�ueniar no resultado �nal da extração da rede de estradas.

2. Explorar outros métodos de álulo da média das imagens de uma pilha e outras

ténias de fusão de imagens multitemporais [Chanussot et al., 1999℄. Estas ténias

podem ser estendidas ou adaptadas para o arabouço proposto.

3. Uso de mais informações sobre aquisição das imagens.

Além disso, existem diversas outras apliações que podem ser exploradas om o uso deste

arabouço (apresentamos um exemplo na seção seguinte).

Espei�amente om relação à apliação em imagens de satélite, observamos que o

método proposto possui a araterístia interessante de detetar pontos de interesse na

imagem, omo ruzamentos de estradas. Este tipo de informação pode ser usado em outras

linhas de estudo omo, por exemplo, em registro de imagens, que é um problema bastante

explorado e importante na área de sensoriamento remoto, por ser uma fase iniial neessária
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em vários tipos de proessamento. Esses pontos de interesse podem ser usados para guiar

um proesso de registro das imagens. Além disso, outras modalidades de aquisição podem

ser exploradas.

A fase de deteção de baixo nível pode ser melhorada através do uso de outros detetores

ou da proposta de novas ténias de deteção que levem em onta as araterístias espeíifas

de estruturas �nas. Na fase de alto nível, outras onstruções para a modelagem das primitivas

de baixo nível podem ser exploradas, visto que diferentes vizinhanças podem ser usadas omo

intuito de melhorar a representação das estruturas. O modelo markoviano também pode ser

explorado de diferentes maneiras omo, por exemplo:

• Modi�ação de sua de�nição om o intuito do uso de outros algoritmos de otimização

omo o Graph Cuts [Greig et al., 1989℄;

• Extensão do modelo para o uso de mais de dois rótulos (multilabeling);

• Estimação dos parâmetros envolvidos no modelo.

Apesar do uso de oneitos de visão omputaional proposto por este trabalho ser bas-

tante preliminar, esta ténia paree ser muito promissora para o proessamento e análise de

estruturas omplexas. Alguns trabalhos podem ser enontrados na literatura explorando o

tema em ampos markovianos [Akermann et al., 1997; Posh & Shlüter, 1998; Zhu, 1999℄

além de trabalhos bem reentes que envolvem agrupamento pereptual [Ming et al., 2012;

Song et al., 2011b℄.

13.2.1 Uma apliação em desenvolvimento

Uma das apliações que está se bene�iando dos resultados desta tese é o estudo da quan-

ti�ação de angiogênese em imagens de membranas orioalantóias (CAM) de embrião de

galinha. Este projeto é liderado pela professora Nina S. T. Hirata, do Instituto de Matemátia

e Estatístia da USP e é realizado em olaboração om o Laboratório de Imunologia do De-

partamento de Análises Clínias e Toxiológias da Fauldade de Ciênias Farmaêutias da

USP. A angiogênese é um proesso natural de formação de vasos sanguíneos a partir de vasos

pré-existentes. O resimento desontrolado ou insu�iente dos vasos é ausado pela pertur-

bação no equilíbrio entre fatores de estímulo ou inibição da angiogênese e é onsiderado uma

das ausas de várias doenças. O efeito dos diferentes fatores é portanto estudado em lab-

oratório, na busa do ontrole da angiogênese. Um dos modelos in vivo bastante utilizado

nesses estudos são as membranas orioalantóias (CAM) de embrião de galinha. A quan-

ti�ação da angiogênese é importante para que resultados de diferentes ensaios possam ser

omparados. No entanto, ainda não existe uma metodologia bem difundida para a quanti�-

ação, tarefa que é em geral realizada manualmente. Assim, uma abordagem omputaional

para a quanti�ação de angiogênese em imagens CAM faz-se neessária. A Figura 13.1(a)

apresenta um exemplo de uma imagem em níveis de inza de membranas orioalantóias e

a Figura 13.1(b) mostra um resultado preliminar de deteção utilizando o método proposto

por este projeto.
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(a) Exemplo de imagem CAM original. (b) Resultado da extração das veias.

Figura 13.1: Exemplo de apliação do arabouço proposto a uma imagem de membranas orioalan-

tóias: (a) Imagem original (b) Resultado da deteção.

O trabalho desrito nesta tese onstitui apenas o iníio de um amplo estudo neessário

sobre ténias de análise e proessamento de imagens om estrutudas �nas. De fato, o

arabouço proposto ajudará no desenvolvimento dessas pesquisas futuras. As referênias

seguintes são resultantes do trabalho desrito nesta tese: [Periano et al., 2009, 2010a,b,

2011; Sportouhe et al., 2012℄.



Bibliografia

Abramoff, M. D., Magelhaes, P. J. & Ram, S. J. (2004). Image proessing with ImageJ.

Biophotonis Int 11(7), 36�42. 63

Akermann, F., Maÿmann, A., Posh, S., Sagerer, G. & Shlüter, D. (1997). Per-

eptual Grouping of Contour Segments Using Markov Random Fields. Int. Journal of Pattern

Reognition and Image Analysis 7, 11�17. 141

Adams, R. & Bishof, L. (1994). Seeded region growing. IEEE Trans. Pattern Anal. Mah.

Intell. 16(6), 641�647. URL http://dx.doi.org/10.1109/34.295913. 13

Agam, G., III, S. G. A. & Wu, C. (2005). Vessel tree reonstrution in thorai CT sans with

appliation to nodule detetion. IEEE Trans. Med. Imaging 24(4), 486�499. 14

Andersson, M. T. & Knutsson, H. (1991). Orientation estimation in ambiguous neighbour-

hoods. In: Proeedings of SCIA91 : Aalborg, Denmark. 10

Andrey, P. & Tarroux, P. (1998). Unsupervised segmentation of Markov random �eld modeled

textured images using seletionist relaxation. IEEE Trans. Pattern Anal. Mah. Intell. 20(3), 252

�262. 24

Asian, C. & Tari, S. (2005). An axis-based representation for reognition. In: Tenth IEEE

International Conferene on Computer Vision, 2005. ICCV 2005., vol. 2. 20

Baeza-Yates, R. & Ribeiro-Neto, B. (1999). Modern Information Retrieval. Addison Wesley,

1 ed. 65

Barzohar, M. & Cooper, D. B. (1996). Automati �nding of main roads in aerial images by

using geometri-stohasti models and estimation. IEEE Trans. Pattern Anal. Mah. Intell. 18,

707�721. 13

Basak, J., Chanda, B. & Dutta Majumder, D. (1994). On edge and line linking with

onnetionist models. IEEE Trans. Syst., Man, Cybern. 24(3), 413�428. 15

Bauer, C. & Bishof, H. (2008). Extrating urve skeletons from gray value images for virtual

endosopy. In: Medial Imaging and Augmented Reality (Dohi, T., Sakuma, I. & Liao, H.,

eds.), vol. 5128 of Leture Notes in Computer Siene. Springer Berlin / Heidelberg, pp. 393�402.

13

Berger, J. O. (1985). Statistial Deision Theory and Bayesian Analysis. New York: Springer-

Verlag. 49

143

http://dx.doi.org/10.1109/34.295913


144 BIBLIOGRAFIA

Berthod, M. & Serendero, M. (1988). Extration of thin networks on satellite imagery. In:

ICPR88. 12

Besag, J. (1974). Spatial Interation and the Statistial Analysis of Lattie Systems.

Journal of the Royal Statistial Soiety. Series B (Methodologial) 36(2), 192�236. URL

http://dx.doi.org/10.2307/2984812. 44, 45, 46

Besag, J. (1986). On the Statistial Analysis of Dirty Pitures. Journal of the Royal Statistial

Soiety. Series B (Methodologial) 48(3), 259�302. URL http://dx.doi.org/10.2307/2345426.

51

Bigun, J., Bigun, T. & Nilsson, K. (2004). Reognition by Symmetry Derivatives and the

Generalized Struture Tensor. IEEE Trans. Pattern Anal. Mah. Intell. 26(12), 1590�1605. URL

http://dx.doi.org/10.1109/TPAMI.2004.126. 10

Bigun, J. & Granlund, G. H. (1987). Optimal orientation detetion of linear symmetry. In:

First International Conferene on Computer Vision, ICCV (D, ed.). 10, 11

Bigün, J. & Hans du Buf, J. M. (1994). N-folded Symmetries by Complex Moments in Gabor

Spae and their Appliation to Unsupervised Texture Segmentation. IEEE Trans. Pattern Anal.

Mah. Intell. 16(1), 80�87. URL http://dx.doi.org/10.1109/34.273714. 10

Bitter, I., Kaufman, A. & Sato, M. (2001). Penalized-distane volumetri skeleton algorithm.

Visualization and Computer Graphis, IEEE Transations on 7(3), 195 �206. 19

Blanhfield, P. & Chen, X. (2010). Improving the automati measurement of plant root

growth. In: MELECON 2010 - 2010 15th IEEE Mediterranean Eletrotehnial Conferene. 14

Bloh, I. (1996). Information ombination operators for data fusion: a omparative review with

lassi�ation. IEEE Trans. Syst., Man, Cybern. A, Syst. ,Humans 26(1), 52 �67. 64

Blum, H. (1967). A Transformation for Extrating New Desriptors of Shape. Models for the

Pereption of Speeh and Visual Form , 362�380. 19

Bohm, W. (1979). Methods of studying root systems. New York: Springer-Verlag. 124

Bondy, A. & Murty, U. S. R. (2008). Graph Theory (Graduate Texts in Mathematis). London,

UK, UK: Springer, 3 ed. 37, 42

Bornet, O. (2008). Openv Library Wiki. URL http://openvlibrary.soureforge.net/.

96, 126

Bouix, S., Siddiqi, K. & Tannenbaum, A. (2005). Flux driven automati enterline extration.

Medial Image Analysis 9(3), 209�221. 20

Bowyer, K., Kranenburg, C. & Dougherty, S. (2001). Edge detetor evaluation using

empirial ROC urves. Comput. Vis. Image Underst. 84(1), 77�103. 66

Brunner, D., Lemoine, G. & Bruzzone, L. (2008). Extration of building heights from VHR

SAR imagery using an iterative simulation and math proedure. In: IEEE Int. Geosi. and

Remote Sensing Symp., 2008. IGARSS '08. 28

Bustos, O. H. & Frery, A. C. (1992). Simulação estoástia: teoria e algoritmos (versão

ompleta). Monogra�as de Matemátia, 49. Rio de Janeiro, RJ: CNPq/IMPA. 41

Camps-Valls, G., Bandos Marsheva, T. & Zhou, D. (2007). Semi-supervised graph-based

hyperspetral image lassi�ation. Geosiene and Remote Sensing, IEEE Transations on 45(10),

3044 �3054. 18

http://dx.doi.org/10.2307/2984812
http://dx.doi.org/10.2307/2345426
http://dx.doi.org/10.1109/TPAMI.2004.126
http://dx.doi.org/10.1109/34.273714
http://opencvlibrary.sourceforge.net/


BIBLIOGRAFIA 145

Canny, J. (1986). A omputational approah to edge detetion. IEEE Trans. Pattern Anal.

Mah. Intell. 8(6), 679�698. 10, 12, 13, 57, 58

Carinotte, C., Derrode, S. & Bourennane, S. (2006). Unsupervised hange detetion on

SAR images using fuzzy hidden Markov hains. Geosiene and Remote Sensing, IEEE Transa-

tions on 44(2), 432 � 441. 26

Cesar, R., Bengoetxea, E. & Bloh, I. (2002). Inexat graph mathing using stohasti op-

timization tehniques for faial feature reognition. In: Proeedings. 16th International Conferene

on Pattern Reognition, vol. 2. 21

Chanussot, J., Mauris, G. & Lambert, P. (1999). Fuzzy Fusion Tehniques for Linear

Features Detetion in Multitemporal SAR Images. IEEE Trans. Geosi. Remote Sens. 37(3),

1292�1305. 12, 140

Chen, F. & Li, Y.-F. (2007). A multiresolution segmentation method for tree rown image

using wavelets. In: International Conferene on Wavelet Analysis and Pattern Reognition, 2007.

ICWAPR '07., vol. 4. 3

Chen, H. & Hale, J. (1995). An algorithm for mr angiography image enhanement. Magneti

Resonane in Mediine 33(4), 534�540. URL http://dx.doi.org/10.1002/mrm.1910330412. 11

Chen, J., Sato, Y. & Tamura, S. (2000). Orientation Spae Filtering for Multiple Ori-

entation Line Segmentation. IEEE Trans. Pattern Anal. Mah. Intell. 22(5), 417�429. URL

http://dx.doi.org/10.1109/34.857000. 10

Chen, X., Fang, T., Huo, H. & Li, D. (2011). Graph-Based Feature Seletion for Objet-

Oriented Classi�ation in VHR Airborne Imagery. Geosiene and Remote Sensing, IEEE Trans-

ations on 49(1), 353 �365. 18

Chen, Y. & Zhou, X. (2010). Plant root image proessing and analysis based on 2D sanner.

In: IEEE Fifth International Conferene on Bio-Inspired Computing: Theories and Appliations

(BIC-TA). 3, 14

Clemens, D. T. (1991). Region-based Feature Interpretation for Reognizing 3D Mod-

els in 2D Images. No. 1307 in AI-TR. MIT Arti�ial Intelligene Laboratory. URL

http://books.google.om.br/books?id=rI1VPgAACAAJ. 13

CNPDIA, E. . (1996). Sistema integrado para análise de raízes e obertura do solo - SIARCS.

BR NPI 004276. Patente requerida em dez. 1996. 14

Consularo, L. & Cesar, R. (2005). Quadtree-based inexat graph mathing for image analysis.

In: Computer Graphis and Image Proessing, 2005. SIBGRAPI 2005. 18th Brazilian Symposium

on. 18

Consularo, L., Cesar, R. & Bloh, I. (2007). Strutural image segmentation with interative

model generation. In: IEEE International Conferene on Image Proessing, 2007. ICIP 2007.,

vol. 6. 18

Cordero-Grande, L., Vegas-Sanhez-Ferrero, G., Casasea-de-la Higuera, P. &

Alberola-Lopez, C. (2012). A Markov Random Field Approah for Topology-Preserving Reg-

istration: Appliation to Objet-Based Tomographi Image Interpolation. IEEE Trans. Image

Proess. 21(4), 2047 �2061. 25

Cornforth, D. J., Jelinek, H. F., Leandro, J. J., Soares, J. V. B., Cesar-Jr., R. M.,

Cree, M. J., Mithell, P. & Bossomaier, T. R. J. (2005). Development of retinal blood

vessel segmentation methodology using wavelet transforms for assessment of diabeti retinopathy.

Complexity International 11. 3, 14

http://dx.doi.org/10.1002/mrm.1910330412
http://dx.doi.org/10.1109/34.857000
http://books.google.com.br/books?id=rI1VPgAACAAJ


146 BIBLIOGRAFIA

Corporation, N. (2008). Qt - A ross-plataform appliation and UI framework. URL

http://qt.nokia.om/produts/. Última onsulta em junho de 2009. 96, 125

Cree, M. J., Leandro, J. J. G., Soares, J. V. B., Cesar-Jr., R. M., Tang, G., Jelinek,

H. F. & Cornforth, D. J. (2005). Comparison of various methods to delineate blood vessels

in retinal images. In: Pro. of the 16th National Congress of the Australian Institute of Physis.

3, 14

Czerwinski, R. N., Jones, D. L. & Jr., W. D. O. (1999). Detetion of lines and boundaries

in spekle images - appliation to medial ultrasound. IEEE Trans. Med. Imaging 18(2), 126�136.

11

Danielsson, P.-E. E. & Lin, Q. (2001). A New Shape Spae for Seond Order 3D-Variations.

In: Proeedings of the 4th International Workshop on Visual Form, IWVF-4. London, UK, UK:

Springer-Verlag. URL http://dl.am.org/itation.fm?id=645651.665323. 11

Davies, E. R. (2005). Mahine Vision: Theory, Algorithms, Pratialities. Morgan Kaufmann. 1

Deguhi, K., Izumitani, T. & Hontani, H. (2001). Detetion and enhanement of

line strutures in an image by anisotropi di�usion. In: Proeedings of the 4th Inter-

national Workshop on Visual Form, IWVF-4. London, UK, UK: Springer-Verlag. URL

http://dl.am.org/itation.fm?id=645651.665347. 11

Deguhi, K., Izumitani, T. & Hontani, H. (2002). Detetion and enhanement of line stru-

tures in an image by anisotropi di�usion. Pattern Reognition Letters 23(12), 1399 � 1405. URL

http://www.sienediret.om/siene/artile/pii/S0167865502001009. 13

Dehkordi, M. T., Sadri, S. & Doosthoseini, A. (2011). A review of oronary

vessel segmentation algorithms. Journal of Medial Signals and Sensors 1(1). URL

http://www.jmss.mui.a.ir/artile/view/6686. 13

Dekking, F. M., Kraaikamp, C., Lopuhaä, H. P. & Meester, L. E. (2005). A Modern

Introdution to Probability and Statistis: Understanding Why and How. Springer. 39

Dell'Aqua, F., Gamba, P. & Lisini, G. (2005). Road extration aided by adaptive diretional

�ltering and template mathing. In: Pro. URBAN, vol. 34. Tempe, AZ. 12

Deng, H. & Clausi, D. (2005). Unsupervised segmentation of syntheti aperture Radar sea ie

imagery using a novel Markov random �eld model. IEEE Trans. Geosi. Remote Sens. 43(3), 528

� 538. 24

Desolneux, A., Moisan, L. & Morel, J. M. (2000a). Maximal Meaningful Events

and Appliations to Image Analysis. Teh. rep., preprint CMLA N

o

2000-22. URL

http://www.mla.ens-ahan.fr/Cmla/Publiations/2000/Abstrat2000-22.html. 55

Desolneux, A., Moisan, L. & Morel, J.-M. (2000b). Meaningful Alignments. International

Journal of Computer Vision 40, 7�23. URL http://dx.doi.org/10.1023/A:1026593302236.

10.1023/A:1026593302236. 56

Desolneux, A., Moisan, L. & Morel, J.-M. (2001). Edge Detetion by Helmholtz Priniple.

J. Math. Imaging Vis. 14(3), 271�284. URL http://dx.doi.org/10.1023/A:1011290230196. 55

Desolneux, A., Moisan, L. & Morel, J.-M. (2007). From Gestalt Theory to Image Analysis:

A Probabilisti Approah. Springer Publishing Company, Inorporated, 1st ed. 53

Deza, M. M. & Deza, E. (2006). Ditionary of Distanes. London, UK, UK: Elsevier Siene,

1 ed. 36

http://qt.nokia.com/products/
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=645651.665323
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=645651.665347
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167865502001009
http://www.jmss.mui.ac.ir/article/view/6686
http://www.cmla.ens-cachan.fr/Cmla/Publications/2000/Abstract2000-22.html
http://dx.doi.org/10.1023/A:1026593302236
http://dx.doi.org/10.1023/A:1011290230196


BIBLIOGRAFIA 147

DigitalGlobe (2001). Satellite imagery and geospatial information produts. URL

http://www.digitalglobe.om/. Última onsulta em julho de 2012. 107

Dima, A., Sholz, M. & Obermayer, K. (2002). Automati segmentation and skeletoniza-

tion of neurons from onfoal mirosopy images based on the 3-D wavelet transform. IEEE

Transations on Image Proessing 11(4), 790�801. 3, 14

Dixon, R. N. & Taylor, C. J. (1979). Automated asbestos �bre ounting. In: Mahine Aided

Image Analysis. Institute of Physis, pp. 178�185. 10

DLR (2004). TerraSAR-X siene servie system. URL http://sss.terrasar-x.dlr.de/. Última

onsulta em julho de 2012. 107

Dodds, P. S. & Rothman, D. H. (1999). Uni�ed view of saling laws for river networks. Physial

Review E 59(5), 4865�4877. 9

Dougherty, E. R. & Lotufo, R. A. (2003). Hands-on Morphologial Image Proessing. SPIE

Publiations. 61

Eihel, P. H. & Delp, E. J. (1985). Sequential edge detetion in orrelated random �elds. In:

Proeedings of the IEEE Computer Vision and Pattern Reognition Conferene. 15

Eihel, P. H., Delp, E. J., Koral, K. & Buda, A. J. (1988). A method for a fully automati

de�nition of oronary arterial edges from ineangiograms. IEEE Trans. Med. Imag. 7(4), 313�320.

15

El-Baz, A., Farag, A., Gimelfarb, G. & Abdel-Hakim, A. (2006). Robust Image Regis-

tration Based on Markov-Gibbs Appearane Model. In: 18th International Conferene on Pattern

Reognition, 2006. ICPR 2006., vol. 2. 24

Espona, L., Carreira, M. J., Penedo, M. F. G. & Ortega, M. (2008a). Retinal vessel tree

segmentation using a deformable ontour model. In: ICPR. IEEE. 14

Espona, L., Carreira, M. J., Penedo, M. G. & Ortega, M. (2008b). Comparison of

pixel and subpixel retinal vessel tree segmentation using a deformable ontour model. In: CIARP

08: Proeedings of the 13th Iberoamerian ongress on Pattern Reognition. Berlin, Heidelberg:

Springer-Verlag. 14

Falão, A. X., Udupa, J. K., Samarasekera, S., Sharma, S., Hirsh, B. E. & Lotufo,

R. d. A. (1998). User-steered image segmentation paradigms: live wire and live lane. Graph.

Models Image Proess. 60(4), 233�260. URL http://dx.doi.org/10.1006/gmip.1998.0475. 18

Falao, A., Udupa, J. & Miyazawa, F. (2000). An ultra-fast user-steered image segmentation

paradigm: live wire on the �y. Medial Imaging, IEEE Transations on 19(1), 55 �62. 18

Falão, A. X. & Bergo, F. P. G. (2004). Interative volume segmentation with di�erential

image foresting transforms. IEEE Trans. on Med. Imaging 23(9), 1100�1108. 18

Falão, A. X. & Udupa, J. K. (2000). A 3D generalization of user-

steered live-wire segmentation. Medial Image Analysis 4(4), 389 � 402. URL

http://www.sienediret.om/siene/artile/pii/S1361841500000232. 18

Figueiredo, M. & Leitao, J. (1997). Unsupervised image restoration and edge loation using

ompound Gauss-Markov random �elds and the MDL priniple. IEEE Trans. Image Proess. 6(8),

1089 �1102. 25

Fjortoft, R., Delignon, Y., Piezynski, W., Sigelle, M. & Tupin, F. (2003). Unsuper-

vised lassi�ation of radar images using hidden Markov hains and hidden Markov random �elds.

IEEE Trans. Geosi. Remote Sens. 41(3), 675 � 686. 24

http://www.digitalglobe.com/
http://sss.terrasar-x.dlr.de/
http://dx.doi.org/10.1006/gmip.1998.0475
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361841500000232


148 BIBLIOGRAFIA

Frangi, R. F., Niessen, W. J., Vinken, K. L. & Viergever, M. A. (1998). Multisale

vessel enhanement �ltering. In: Medial Image Computing and Computer-Assisted Interventation

MICCAI'98. Springer-Verlag. 10, 62

Frery, A. C., Correia, A. H. & Freitas, C. C. (2007). Classifying multifrequeny fully

polarimetri imagery with multiple soures of statistial evidene and ontextual information.

IEEE Trans. Geosi. Remote Sens. 45(10), 3098�3109. 24

Fridman, Y., Pizer, S., Aylward, S. & Bullitt, E. (2003). Segmenting 3D Branhing Tubu-

lar Strutures Using Cores. In: Medial Image Computing and Computer-Assisted Intervention -

MICCAI 2003 (Ellis, R. & Peters, T., eds.), vol. 2879 of Leture Notes in Computer Siene.

Springer Berlin / Heidelberg, pp. 570�577. 13

Gamba, P., Dell'Aqua, F. & Lisini, G. (2006). Improving urban road extration in high-

resolution images exploiting diretional �ltering, pereptual grouping, and simple topologial on-

epts. IEEE Geosi. Remote Sens. Lett. 3(3), 387 � 391. 12

Ge, Y., Stelts, D. R., Wang, J. & Vining, D. J. (1999). Computing the enterline of a olon:

a robust and e�ient method based on 3d skeletons. J Comput Assist Tomogr 23(5), 786�94. 20

Geman, S. & Geman, D. (1984). Stohasti Relaxation, Gibbs Distributions, and the Bayesian

Restoration of Images. IEEE Trans. Pattern Anal. Mah. Intell. PAMI-6(6), 721 �741. 47, 51

Gloker, B., Ziki, D., Komodakis, N., Paragios, N. & Navab, N. (2009). Linear image

registration through mrf optimization. In: Biomedial Imaging: From Nano to Maro, 2009. ISBI

'09. IEEE International Symposium on. 24

Golzarian, M. (2011). Adaptive segmentation of plant images, an integration of olor spae

features and self-organizing maps. In: 2011 International Conferene on Multimedia Tehnology

(ICMT). 3

Gonzalez, R. C. & Woods, R. E. (2008). Digital Image Proessing. Prentie Hall, 3 ed. 1, 10,

58, 61

Granlund, G. H. & Knutsson, H. (1995). Signal Proessing for Computer Vision. Norwell,

MA, USA: Kluwer Aademi Publishers. 10

Greig, D. M., Porteous, B. T. & Seheult, A. H. (1989). Exat maximum a posteriori

estimation for binary images. Journal of the Royal Statistial Soiety. Series B (Methodologial) ,

271�279. 141

Griffeath, D. (1976). Introdution to random �elds, hap. 12. New York: Springer-Verlag, 2

ed., p. 425�458. 47

Hahn, H. K., Preim, B., Selle, D. & Peitgen, H.-O. (2001). Visualization and interation

tehniques for the exploration of vasular strutures. In: Visualization, 2001. VIS '01. Proeedings.

13

Hajjar, A. & Chen, T. (1999). A VLSI arhiteture for real-time edge linking. IEEE Trans.

Pattern Anal. Mah. Intell. 21(1), 89�94. 15

Hammersley, J. M. & Clifford, P. (1971). Markov �eld on �nite graphs and latties. 45, 46

Han, X., Xu, C., Braga-Neto, U. & Prine, J. (2002). Topology orretion in brain ortex

segmentation using a multisale, graph-based algorithm. Medial Imaging, IEEE Transations on

21(2), 109 �121. 18

Hanson, A. R. & Riseman, E. M. (1978). Segmentation of natural senes. Computer Vision

Systems , 129�163. 13



BIBLIOGRAFIA 149

Haralik, R. & Shapiro, L. (1985). Image segmentation tehniques. Computer vision, graphis,

and image proessing 29(1), 100�132. 13

Haralik, R. M. (1983). Ridges and valleys on digital images. Com-

puter Vision, Graphis, and Image Proessing 22(1), 28 � 38. URL

http://www.sienediret.om/siene/artile/pii/0734189X83900944. 10

Hassouna, M. & Farag, A. (2009). Variational urve skeletons using gradient vetor �ow.

IEEE Trans. Pattern Anal. Mah. Intell. 31(12), 2257 �2274. 20

Hedman, K., Stilla, U., Lisini, G. & Gamba, P. (2010). Road network extration in VHR

SAR images of urban and suburban areas by means of lass-aided feature-level fusion. IEEE

Geosi. Remote Sens. Lett. 48(3), 1294 � 1296. 12, 28

Held, K., Kops, E., Krause, B., Wells, I., W.M., Kikinis, R. & Muller-Gartner, H.-

W. (1997). Markov random �eld segmentation of brain MR images. IEEE Trans. Med. Imag.

16(6), 878 �886. 24

Hlad·vka, J. & Gröller, E. (2002). Exploiting the Hessian matrix for ontent-

based retrieval of volume-data features. The Visual Computer 18, 207�217. URL

http://dx.doi.org/10.1007/s003710100141. 10.1007/s003710100141. 14

Horowitz, S. L. & Pavlidis, T. (1974). Piture Segmentation by a direted split-and-merge

proedure. Proeedings of the 2nd International Joint Conferene on Pattern Reognition, Copen-

hagen, Denmark , 424�433. 13

Horsfield, K. & Cumming, G. (1967). Angles of branhing and diameters of branhes in the

human bronhial tree. Bull. Math. Biophys. 29, 245�259. 9

Horsfield, K., Dart, G., Olson, D. E., F., F. G. & Cumming, G. (1971). Models of the

human bronhial tree. J. Appl. Physiol. 31(2), 207�217. 9

Huang, A., Abugharbieh, R. & Tam, R. (2010). A Novel Rotationally Invariant Region-Based

Hidden Markov Model for E�ient 3-D Image Segmentation. IEEE Trans. Image Proess. 19(10),

2737 �2748. 24

Huang, Q., Jain, A., Stokman, G. & Smuker, A. (1992). Automati image analysis of

plant root strutures. In: Pattern Reognition, 1992. Vol.II. Conferene B: Pattern Reognition

Methodology and Systems, Proeedings., 11th IAPR International Conferene on. 3, 14

Jaob, M. & Unser, M. (2004). Design of Steerable Filters for Feature Detetion Using Canny-

Like Criteria. IEEE Trans. Pattern Anal. Mah. Intell. 26, 1007�1019. 10, 63

Jenneson, P., Gilboy, W., Morton, E., Luggar, R., Gragory, P. & Huthinson, D.

(1999). Optimisation of X-ray miro-tomography for the in situ study of the development of plant

roots. In: Nulear Siene Symposium, 1999. Conferene Reord. 1999 IEEE, vol. 1. 14

Jeon, B.-K., Jang, J.-H. & Hong, K.-S. (2002). Road detetion in spaeborne SAR im-

ages using a geneti algorithm. IEEE Trans. Geosi. Remote Sens. 40(1), 22�29. URL

http://dx.doi.org/10.1109/36.981346. 13

Jing, G., Wenlong, S. & Heming, J. (2011). Edge detetion of plant roots image based on

geneti BP neural network. In: 2011 IEEE International Conferene on Automation and Logistis

(ICAL). 3, 14

Kang, H. W. & Shin, S. Y. (2002). Enhaned lane: interative image segmenta-

tion by inremental path map onstrution. Graph. Models 64(5), 282�303. URL

http://dx.doi.org/10.1016/S1077-3169(02)00007-2. 18

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0734189X83900944
http://dx.doi.org/10.1007/s003710100141
http://dx.doi.org/10.1109/36.981346
http://dx.doi.org/10.1016/S1077-3169(02)00007-2


150 BIBLIOGRAFIA

Kanizsa, G. (1979). Organization in Vision: Essays on Gestalt Pereption. Praeger. 5

Kanizsa, G. (1996). Grammatia del Vedere. Diderot Editeur. Tradution française: La gram-

maire du voir. 53

Katartzis, A., Sahli, H., Pizuria, V. & Cornelis, J. (2001). A model-based approah to

the automati extration of linear features from airborne images. IEEE Trans. Geosi. Remote

Sens. 39(9), 2073�2079. 12, 13

Kervrann, C. & Heitz, F. (1995). A Markov random �eld model-based approah to unsuper-

vised texture segmentation using loal and global spatial statistis. IEEE Trans. Image Proess.

4(6), 856 �862. 24

Kindermann, R. (1980). Markov Random Fields and Their Appliations. Amer Mathematial

Soiety, 1 ed. 43

Kirbas, C. & Quek, F. (2004). A review of vessel extration tehniques and algorithms. ACM

Comput. Surv. 36(2), 81�121. URL http://doi.am.org/10.1145/1031120.1031121. 13

Kirkpatrik, S., Gelatt, C. D. & Vehi, M. P. (1983). Optimiza-

tion by Simulated Annealing. Siene 220, 4598(4598), 671�680. URL

http://iteseerx.ist.psu.edu/viewdo/summary?doi=10.1.1.18.4175. 50

Knutsson, H. (1989). Representing loal struture using tensors. Teh. rep., Computer Vision

Laboratory, Linkoping University. 10

Krissian, K. (2002). Flux-based Anisotropi Di�usion Applied to Enhanement of 3-D An-

giogram. IEEE Trans Med Imaging 21(11), 1440�1442. 11

Krissian, K., Malandain, G. & Ayahe, N. (1997). Diretional anisotropi di�usion applied

to segmentation of vessels in 3d images. In: Proeedings of the First International Conferene on

Sale-Spae Theory in Computer Vision, SCALE-SPACE '97. London, UK, UK: Springer-Verlag.

URL http://dl.am.org/itation.fm?id=647081.714947. 11

Kutka, R. & Stier, S. (1996). Extration of line properties based on diretion �elds. IEEE

Trans Med Img 15(1), 51�58. 11

Laoste, C., Desombes, X. & Zerubia, J. (2005). Point proesses for unsupervised line

network extration in remote sensing. IEEE Transations on Pattern Analysis and Mahine

Intelligene 27(10), 1568�1579. 12

Lesage, D., Angelini, E. D., Bloh, I. & Funka-Lea, G. (2009). A review of 3D vessel lumen

segmentation tehniques: Models, features and extration shemes. Medial Image Analysis 13(6),

819 � 845. URL http://www.sienediret.om/siene/artile/pii/S136184150900067X.

Inludes Speial Setion on Computational Biomehanis for Mediine. 13

Li, J., Randall, J. & Guan, L. (2003). Pereptual image proessing for digital edge linking. In:

Canadian Conferene on Eletrial and Computer Engineering, 2003. IEEE CCECE 2003., vol. 2.

15

Li, Q., You, J., Zhang, L. & Bhattaharya, P. (2006). A multisale approah to retinal

vessel segmentation using gabor �lters and sale multipliation. In: IEEE International Conferene

on Systems, Man and Cybernetis, 2006. SMC '06., vol. 4. 14

Li, S. Z. (1994). Markov random �eld models in omputer vision. In: Proeedings of the Third

European Conferene-Volume II on Computer Vision - Volume II, ECCV '94. London, UK, UK:

Springer-Verlag. URL http://dl.am.org/itation.fm?id=645308.649134. 23

http://doi.acm.org/10.1145/1031120.1031121
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.18.4175
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=647081.714947
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136184150900067X
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=645308.649134


BIBLIOGRAFIA 151

Li, S. Z. (1995). Markov random �eld modeling in omputer vision. London, UK, UK: Springer-

Verlag. 23, 44

Li, S. Z. (2009). Markov Random Field Modeling in Image Analysis. Springer Publishing Com-

pany, Inorporated, 3rd ed. 43, 46

Lindeberg, T. (1996). Edge detetion and ridge detetion with automati sale seletion. Inter-

national Journal of Computer Vision 30, 465�470. 10

Lindeberg, T. (1998). Feature detetion with automati sale seletion. International Journal

of Computer Vision 30, 79�116. 11

Lisini, G., Gamba, P., Dell'Aqua, F. & Holez, F. (2011). First results on

road network extration and fusion on optial and SAR images using a multi-sale adap-

tive approah. International Journal of Image and Data Fusion 2(4), 363�375. URL

http://www.tandfonline.om/doi/abs/10.1080/19479832.2011.613412. 28

Lisini, G., Tison, C., Tupin, F. & Gamba, P. (2006). Feature fusion to improve road network

extration in high-resolution SAR images. IEEE Geosi. Remote Sens. Lett. 3(2), 217 � 221. 28

Liu, J. & Lee, Y. T. (2001). Graph-based method for fae identi�ation from a single 2D line

drawing. IEEE Trans. Pattern Anal. Mah. Intell. 23(10), 1106 �1119. 21

liu, T.-L., Geiger, D. & Kohn, R. (1998). Representation and self-similarity of shapes. In:

Sixth International Conferene on Computer Vision, 1998. 20

Liu, Z., An, J. & Jing, Y. (2012). A simple and robust feature point mathing algorithm

based on restrited spatial order onstraints for aerial image registration. Geosiene and Remote

Sensing, IEEE Transations on 50(2), 514 �527. 19

Lotufo, R. A. & Mahado, R. C. (2003). Pymorph morphology toolbox. URL

http://www.mmorph.om/pymorph. Última onsulta em maio de 2012. 62

Lowe, D. G. (1985). Pereptual Organization and Visual Reognition. Kluwer Aademis. 5

Ma, B., Hero, A., Gorman, J. & Mihel, O. (2000). Image registration with minimum

spanning tree algorithm. In: 2000 International Conferene on Image Proessing., vol. 1. 19

Mabrouk, S., Mhiri, S. & Ghorbel, F. (2012). Segmentation of MRI brain with a boot-

strapped version of the HMRF-EM algorithm. In: 16th IEEE Mediterranean Eletrotehnial

Conferene (MELECON). 24

Mahapatra, D. & Sun, Y. (2011). MRF-Based Intensity Invariant Elasti Registration of

Cardia Perfusion Images Using Salieny Information. IEEE Trans. Biomed. Eng. 58(4), 991

�1000. 25

Mahapatra, D. & Sun, Y. (2012). Integrating Segmentation Information for Improved MRF-

Based Elasti Image Registration. Image Proessing, IEEE Transations on 21(1), 170 �183. 19,

25

Majumdar, A., Alenar, A. M., Buldyrev, S. V., Hantos, Z., Stanley, H. E.

& Suki, B. (2001). Charaterization of the branhing struture of the lung from �maro-

sopi� pressure-volume measurements. Physial Review Letters 87(5), 058102�+. URL

http://adsabs.harvard.edu/abs/2001PhRvL..87e8102M. Provided by the SAO/NASA Astro-

physis Data System. 9

Manjunath, B. & Chellappa, R. (1991). Unsupervised texture segmentation using Markov

random �eld models . IEEE Trans. Pattern Anal. Mah. Intell. 13(5), 478 �482. 24

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19479832.2011.613412
http://www.mmorph.com/pymorph
http://adsabs.harvard.edu/abs/2001PhRvL..87e8102M


152 BIBLIOGRAFIA

Manniesing, R., Viergever, M. A. & Niessen, W. J. (2006). Vessel enhaning di�usion: A

sale spae representation of vessel strutures. Medial Image Analysis 10(6), 815 � 825. URL

http://www.sienediret.om/siene/artile/pii/S1361841506000442. 14

Masters, B. R. (2004). Fratal analysis of the vasular tree in the hu-

man retina. Annual Review of Biomedial Engineering 6(1), 427�452. URL

http://dx.doi.org/10.1146/annurev.bioeng.6.040803.140100. 9

Merlet, N. & Zerubia, J. (1996). New prospets in line detetion by dy-

nami programming. IEEE Trans. Pattern Anal. Mah. Intell. 18(4), 426�431. URL

http://dx.doi.org/10.1109/34.491623. 12

Metropolis, N., Rosenbluth, A. W., Rosenbluth, M. N., Teller, A. H. & Teller, E.

(1953). Equation of State Calulations by Fast Computing Mahines. The Journal of Chemial

Physis 21(6), 1087�1092. URL http://dx.doi.org/10.1063/1.1699114. 48

Miller, F. R., Maeda, J. & Kubo, H. (1993). Template based method of edge linking using a

weighted deision. In: Proeedings of the 1993 IEEE/RSJ International Conferene on Intelligent

Robots and Systems '93, IROS '93, vol. 3. 15

Ming, Y., Li, H. & He, X. (2012). Conneted ontours: A new ontour ompletion model that

respets the losure e�et. In: 2012 IEEE Conferene on Computer Vision and Pattern Reognition

(CVPR). 141

Molina, R., Mateos, J., Katsaggelos, A. & Vega, M. (2003). Bayesian multihannel image

restoration using ompound Gauss-Markov random �elds. IEEE Trans. Image Proess. 12(12),

1642 � 1654. 25

Mortensen, E. N. & Barrett, W. A. (1995). Intelligent sissors for image omposition. In:

Proeedings of the 22nd annual onferene on Computer graphis and interative tehniques, SIG-

GRAPH '95. New York, NY, USA: ACM. URL http://doi.am.org/10.1145/218380.218442.

18

Moser, G., Angiati, E. & Serpio, S. (2011). Multisale Unsupervised Change Detetion on

Optial Images by Markov Random Fields and Wavelets. IEEE Geosi. Remote Sens. Lett. 8(4),

725 �729. 26

Moussouris, J. (1974). Gibbs and Markov random systems with onstraints. Journal of Statis-

tial Physis 10, 11�33. URL http://dx.doi.org/10.1007/BF01011714. 10.1007/BF01011714.

46

Murino, V. (1994). A stohasti graph-based tehnique for grouping of inhomogeneous image

primitives. In: Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems, 1994. IEEE Interna-

tional Conferene on MFI '94. 20

Naegel, B., Passat, N. & Ronse, C. (2007). Grey-level hit-or-miss transforms�part II:

Appliation to angiographi image proessing. Pattern Reognition 40(2), 648 � 658. URL

http://www.sienediret.om/siene/artile/pii/S0031320306002913. 13

Naegell, B., Ronse, C. & Soler, L. (2005). Using Grey Sale Hit-Or-Miss Transform for

Segmenting the Portal Network of the Liver. In: Mathematial Morphology: 40 Years On (Ronse,

C., Najman, L. & Deenière, E., eds.), vol. 30 of Computational Imaging and Vision. Springer

Netherlands, pp. 429�440. 13

Neemuhwala, H., Hero, A. & Carson, P. (2002). Image registration using entropi graph-

mathing riteria. In: Conferene Reord of the Thirty-Sixth Asilomar Conferene on Signals,

Systems and Computers, 2002., vol. 1. 19

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361841506000442
http://dx.doi.org/10.1146/annurev.bioeng.6.040803.140100
http://dx.doi.org/10.1109/34.491623
http://dx.doi.org/10.1063/1.1699114
http://doi.acm.org/10.1145/218380.218442
http://dx.doi.org/10.1007/BF01011714
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031320306002913


BIBLIOGRAFIA 153

Negri, M., Gamba, P., Lisini, G. & Tupin, F. (2006). Juntion-aware extration and regular-

ization of urban road networks in high-resolution SAR images. IEEE Geosi. Remote Sens. Lett.

44(10), 2962 � 2971. 3, 12, 13

Nemitz, O., Rumpf, M., Tasdizen, T. & Whitaker, R. (2007). Anisotropi Curvature Motion

for Struture Enhaning Smoothing of 3D MR Angiography Data. J. Math. Imaging Vis. 27(3),

217�229. URL http://dx.doi.org/10.1007/s10851-006-0645-2. 14

Neto, L. M., Vaz, C. M. P. & Crestana, S. (2007). Instrumentação avançada em iênia do

solo. EMBRAPA, 1 ed. 125

Nixon, M. & Aguado, A. S. (2008). Feature Extration & Image Proessing. Aademi Press,

2 ed. 59

Noma, A., Graiano, A. B. V., Cesar Jr, R. M., Consularo, L. A. & Bloh, I. (2012).

Interative image segmentation by mathing attributed relational graphs. Pattern Reogn. 45(3),

1159�1179. URL http://dx.doi.org/10.1016/j.patog.2011.08.017. 18

Olson, D. L. & Delen, D. (2008). Advaned Data Mining Tehniques. Springer, 1 ed. 65

Orkisz, M., Bresson, C., Magnin, I., Champin, O. & Douek, P. (1997). Improved vessel

visualization in MR angiography by non-linear anisotropi �ltering. Magn Reson Med 37, 914�919.

11

Orlowski, P. & Orkisz, M. (2009). E�ient omputation of Hessian-based enhane-

ment �lters for tubular strutures in 3D images. IRBM 30(3), 128 � 132. URL

http://www.sienediret.om/siene/artile/pii/S1959031809000487. 14

Palmer, S. E. (1999). Vision Siene. MIT Press, 1 ed. 4

Panjwani, D. & Healey, G. (1995). Markov random �eld models for unsupervised segmentation

of textured olor images. IEEE Trans. Pattern Anal. Mah. Intell. 17(10), 939 �954. 24

Paproki, A., Fripp, J., Salvado, O., Sirault, X., Berry, S. & Furbank, R. (2011).

Automated 3D Segmentation and Analysis of Cotton Plants. In: 2011 International Conferene

on Digital Image Computing Tehniques and Appliations (DICTA). 3

Park, B.-G., Lee, K.-M. & Lee, S.-U. (2005). Fae reognition using fae-arg mathing. IEEE

Trans. Pattern Anal. Mah. Intell. 27(12), 1982 �1988. 21

Passat, N., Ronse, C., Baruthio, J., Armspah, J.-P., Maillot, C. & Jahn, C. (2005).

Region-growing segmentation of brain vessels: An atlas-based automati approah. Journal of

Magneti Resonane Imaging 21(6), 715�725. 13

Peng, S., Urban, B., Cruz, L., Hyman, B. T. & Stanley, H. E. (2003). Neuron reognition

by parallel Potts segmentation. Proeedings of the National Aademy of Sienes of the United

States of Ameria 100(7), 3847�3852. 3, 14

Periano, T., Hirata, R. & Cesar, R. M. (2009). An image simulator of soil pro�les

with plant roots for image segmentation. In: Workshops of Sibgrapi 2009 - Posters (Pedrini,

H., ao Marques de Carvalho, J. & Lewiner, T., eds.). Rio de Janeiro, RJ: SBC. URL

http://www.matmidia.mat.pu-rio.br/Sibgrapi2009. 142

Periano, T., Hirata, R. & de Castro Jorge, L. (2010a). Parameter estimation for ridge

detetion in images with thin strutures. In: Progress in Pattern Reognition, Image Analysis,

Computer Vision, and Appliations (Bloh, I. & Cesar, R., eds.), vol. 6419 of Leture Notes

in Computer Siene. Springer Berlin / Heidelberg, pp. 386�393. 64, 142

http://dx.doi.org/10.1007/s10851-006-0645-2
http://dx.doi.org/10.1016/j.patcog.2011.08.017
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1959031809000487
http://www.matmidia.mat.puc-rio.br/Sibgrapi2009


154 BIBLIOGRAFIA

Periano, T., Hirata, R. & de Castro Jorge, L. (2010b). Ridge linking using an adaptive

oriented mask applied to plant root images with thin strutures. In: Progress in Pattern Reog-

nition, Image Analysis, Computer Vision, and Appliations (Bloh, I. & Cesar, R., eds.), vol.

6419 of Leture Notes in Computer Siene. Springer Berlin / Heidelberg, pp. 378�385. 74, 85, 142

Periano, T., Tupin, F., Jr., R. H. & Cesar, R. M. (2011). A hierarhial Markov random

�eld for road network extration and its appliation with optial and SAR data. In: IGARSS'11.

142

Perona, P. (1991). Deformable kernels for early vision. IEEE Trans. Pattern Anal. Mah. Intell.

17, 488�499. 10

Perona, P. (1998). Orientation di�usions. IEEE Trans. Image Proessing , 457�467. 11

Pio, M. & Palaio, G. (2011). Unsupervised Classi�ation of SAR Images Using Markov

Random Fields and Model. IEEE Geosi. Remote Sens. Lett. 8(2), 350 �353. 24

Poli, R. & Valli, G. (1997). An algorithm for real-time vessel enhanement and

detetion. Computer Methods and Programs in Biomediine 52(1), 1 � 22. URL

http://www.sienediret.om/siene/artile/pii/S0169260796017737. 11

Posh, S. & Shlüter, D. (1998). Pereptual Grouping using Markov Random Fields and Cue

Integration of Contour and Region Information. Tehnial report, SFB 360, Universität Bielefeld.

141

Poulain, V., Inglada, J. & Spigai, M. (2008). High resolution remote sensing image analysis

with exogenous data: A generi framework. In: IEEE Int. Geosi. and Remote Sensing Symp.,

2008. IGARSS '08., vol. 2. 12

Poulain, V., Inglada, J., Spigai, M., Tourneret, J.-Y. & Marthon, P. (2009). Fusion

of high resolution optial and SAR images with vetor data bases for hange detetion. In: IEEE

Int. Geosi. and Remote Sensing Symp., 2009. IGARSS '09., vol. 4. 28

Qian, X., Brennan, M. P., Dione, D. P., Dobruki, W. L., Jakowski, M. P.,

Breuer, C. K., Sinusas, A. J. & Papademetris, X. (2009). A non-parametri vessel de-

tetion method for omplex vasular strutures. Medial Image Analysis 13(1), 49 � 61. URL

http://www.sienediret.om/siene/artile/pii/S136184150800056X. 13

Quan, L. (2009). Invited talk: Image-based modeling of plants and trees. In: Plant Growth Mod-

eling, Simulation, Visualization and Appliations (PMA), 2009 Third International Symposium

on. 3

Revaud, J., Lavoue, G., Ariki, Y. & Baskurt, A. (2010). Learning an E�ient and Robust

Graph Mathing Proedure for Spei� Objet Reognition. In: 20th International Conferene on

Pattern Reognition (ICPR). 21

Roberts, G. & Smith, A. (1994). Simple onditions for the onvergene of the Gibbs sampler

and Metropolis-Hastings algorithms. Stohasti Proesses and their Appliations 49(2), 207 � 216.

URL http://www.sienediret.om/siene/artile/pii/0304414994901341. 48

Ruberto, C. D. (2004). Reognition of shapes by attributed

skeletal graphs. Pattern Reognition 37(1), 21 � 31. URL

http://www.sienediret.om/siene/artile/pii/S0031320303002486. 20

Rum, G. (2003). COSMO-SkyMed: Mission de�nition and main appliations and produts. In:

Proeedings of the Workshop on POLinSAR. 108

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169260796017737
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136184150800056X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304414994901341
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031320303002486


BIBLIOGRAFIA 155

Sabunu, M. & Ramadge, P. (2008). Using spanning graphs for e�ient image registration.

Image Proessing, IEEE Transations on 17(5), 788 �797. 19

Sánhez, J. A., Lasker, H. R., Zeng, W., Colui, V. R. & Simpson, C. (2003). How

similar are branhing networks in nature? A view from the oean: Caribbean gorgonian orals.

Journal of Theoretial Biology 222(1), 135�138. 3, 9

Sappa, A. D. & Vintimilla, B. X. (2006). Edge point linking by means of global and loal

shemes. In: IEEE Int. Conf. on Signal-Image Tehnology and Internet-Based Systems. 15

Sappa, A. D. & Vintimilla, B. X. (2007). Cost-based losed-ontour representations. Journal

of Eletroni Imaging 16(2), 023009/1�023009/9. 15

Sarkar, S. & Soundararajan, P. (2000). Supervised learning of large pereptual organization:

graph spetral partitioning and learning automata. IEEE Trans. Pattern Anal. Mah. Intell. 22(5),

504 �525. 20

Sato, Y., Nakajima, S., Atsumi, H., Koller, T., Gerig, G., Yoshida, S. & Kikinis, R.

(1997). 3D multi-sale line �lter for segmentation and visualization of urvilinear strutures in

medial images. In: CVRMed-MRCAS'97 (Troaz, J., Grimson, E. & Mösges, R., eds.),

vol. 1205 of Leture Notes in Computer Siene. Springer Berlin / Heidelberg, pp. 213�222. URL

http://dx.doi.org/10.1007/BFb0029240. 10.1007/BFb0029240. 10

Sherrer, B., Forbes, F., Garbay, C. & Dojat, M. (2009). Distributed Loal MRF Models

for Tissue and Struture Brain Segmentation. IEEE Trans. Med. Imag. 28(8), 1278 �1295. 24

Shmitt, S., Evers, J. F., Duh, C., Sholz, M. & Obermayer, K.

(2004). New methods for the omputer-assisted 3-D reonstrution of neu-

rons from onfoal image staks. NeuroImage 23(4), 1283 � 1298. URL

http://www.sienediret.om/siene/artile/pii/S1053811904004550. 14

Shuurmann, J. J. & Goedewaagen, M. A. J. (1971). Methods for the Examination of Root

Systems and Roots. Wageningen, 2 ed. 124

Sebastian, T., Klein, P. & Kimia, B. (2004). Reognition of shapes by editing their shok

graphs. IEEE Trans. Pattern Anal. Mah. Intell. 26(5), 550 �571. 20

Segl, K. & Kaufmann, H. (2001). Detetion of small objets from high-resolution panhromat-

isatellite imagery based on supervised image segmentation. IEEE Transations on Geosiene

and Remote Sensing 39(9), 2080�1083. 12

Shapiro, L. G. & Stokman, G. C. (2001). Computer Vision. Prentie Hall. 1

Shi, J. & Malik, J. (2000). Normalized uts and image segmentation. IEEE Trans. Pattern

Anal. Mah. Intell. 22(8), 888�905. 18

Shih, F. Y. & Cheng, S. (2004). Adaptive mathematial morphology for edge linking. Inf. Si.

Inf. Comput. Si. 167(1-4), 9�21. 15

Shneier, M. (1982). Extrating linear features from images using pyramids. IEEE Transations

on Systems, Man and Cybernetis 12(4), 569�572. 12

Siddiqi, K., Shokoufandeh, A., Dikenson, S. & Zuker, S. (1998). Shok graphs and

shape mathing. In: Sixth International Conferene on Computer Vision. 20

Skriver, H., Shou, J., Nielsen, A. A. & Conradsen, K. (2005). Polarimetri edge detetor

based on the omplex Wishart distribution. In: Pro. IGARSS, vol. 7. Sydney, Australia. 12

http://dx.doi.org/10.1007/BFb0029240
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811904004550


156 BIBLIOGRAFIA

Smits, P., Dellepiane, S. & Serpio, S. (1996). Markov random �eld based image segmenta-

tion with adaptive neighborhoods to the detetion of �ne strutures in SAR data. In: Geosiene

and Remote Sensing Symposium, vol. 1. 3, 12, 13

Soares, J. V. B., Leandro, J. J. G., Cesar-Jr., R. M., Jelinek, H. F. & Cree, M. J.

(2006). Retinal vessel segmentation using the 2-D Gabor wavelet and supervised lassi�ation.

IEEE Trans. Med. Imag. 25, 1214�1222. 3, 14

Soorsi, M., Gleih, D. & Datu, M. (2010). Huber-Markov Model for Complex SAR Image

Restoration. IEEE Geosi. Remote Sens. Lett. 7(1), 63 �67. 25

Song, W.-l., Wang, L.-h., Zhu, L.-k. & Qu, F.-y. (2011a). Edge detetion of plant roots

image via gabor wavelet theory. In: Control and Deision Conferene (CCDC), 2011 Chinese. 3,

14

Song, Y.-Z., Xiao, B., Hall, P. & Wang, L. (2011b). In searh of pereptually salient

groupings. IEEE Trans. Image Proess. 20(4), 935 �947. 141

Soundararajan, P. & Sarkar, S. (2001). Investigation of measures for grouping by graph

partitioning. In: Proeedings of the 2001 IEEE Computer Soiety Conferene on Computer Vision

and Pattern Reognition, 2001. CVPR 2001., vol. 1. 20

Sportouhe, H., Deledalle, C.-A., Niolas, J.-M., Tupin, F. & Periano, T. (2012).

How to ombine TerraSAR-X and COSMO-Skymed high-resolution images for a better sene un-

derstanding? In:Geosiene and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2012 IEEE International.

122, 142

Sportouhe, H., Tupin, F. & Denise, L. (2009). Building detetion by fusion of optial and

SAR features in metri resolution data. In: IEEE Int. Geosi. and Remote Sensing Symp., 2009.

IGARSS '09., vol. 4. 28

Stahl, J. S. & Wang, S. (2007). Edge Grouping Combining Boundary and Region Information.

IEEE Trans. Image Proess. 16(10), 2590�2606. 15

Steger, C. (1998). An unbiased detetor of urvilinear strutures. IEEE Trans. Pattern Anal.

Mah. Intell. 20(3), 113�125. 12

Suri, J. S., Liu, K., Reden, L. & Laxminarayan, S. (2002a). A review on MR vasular image

proessing algorithms: aquisition and pre�ltering: part I. IEEE Transations on Information

Tehnology in Biomediine 6(4), 324�337. 13

Suri, J. S., Liu, K., Reden, L. & Laxminarayan, S. (2002b). A review on MR vasular image

proessing: skeleton versus nonskeleton approahes: part II. IEEE Transations on Information

Tehnology in Biomediine 6(4), 338�350. 13

Ta, V. T., Lezoray, O. & Elmoataz, A. (2007). Graph based semi and unsupervised lassi�-

ation and segmentation of mirosopi images. In: Signal Proessing and Information Tehnology,

2007 IEEE International Symposium on. 18

Tarboton, D. (1996). Fratal river networks, Horton's laws and Tokunaga yliity. Journal of

Hydrology 187, 105�117. 9

Tefas, A., Kotropoulos, C. & Pitas, I. (2001). Using support vetor mahines to enhane

the performane of elasti graph mathing for frontal fae authentiation. IEEE Trans. Pattern

Anal. Mah. Intell. 23(7), 735 �746. 21

Tian, X., Han, G., Chen, M. & Situ, Z. (2006). Skeleton-based surfae reonstrution for

visualizing plant roots. In: 16th International Conferene on Arti�ial Reality and Telexistene�

Workshops, 2006. ICAT '06. 14



BIBLIOGRAFIA 157

Tison, C., Niolas, J.-M., Tupin, F. & Maitre, H. (2004). A new statistial model for

Markovian lassi�ation of urban areas in high-resolution SAR images. IEEE Geosi. Remote

Sens. Lett. 42(10), 2046 � 2057. 12

Torsello, A. & Hanok, E. (2001). A Skeletal Measure of 2D Shape Similarity. In: Visual

Form 2001 (Arelli, C., Cordella, L. & di Baja, G., eds.), vol. 2059 of Leture Notes in

Computer Siene. Springer Berlin / Heidelberg, pp. 260�271. 20

Tru, P. T. H., Khan, M. A. U., Lee, Y.-K., Lee, S. & Kim, T.-S. (2009). Vessel enhane-

ment �lter using diretional �lter bank. Comput. Vis. Image Underst. 113(1), 101�112. URL

http://dx.doi.org/10.1016/j.viu.2008.07.009. 11

Tsaig, Y. & Averbuh, A. (2002). Automati segmentation of moving objets in video se-

quenes: a region labeling approah. Ciruits and Systems for Video Tehnology, IEEE Transa-

tions on 12(7), 597 �612. 18

Tupin, F., Bloh, I. & Maître, H. (1999). A �rst step toward automati interpretation of SAR

images using evidential fusion of several struture detetors. IEEE Transations on Geosiene

and Remote Sensing 37(3), 1327�1343. 12

Tupin, F., Houshmand, B. & Datu, M. (2002). Road Detetion in Dense Urban Areas Using

SAR Imagery anf the Usefulness of Multiple Views. IEEE Trans. Geosi. Remote Sensing 40(11),

2405�2414. 3, 13, 32

Tupin, F., Maître, H., Niolas, J.-M. & Pehersky, E. (1998). Detetion of linear features

in SAR images: Appliation to road network extration. IEEE Trans. Geosi. Remote Sensing 36,

434�453. xx, xxi, xxv, 3, 13, 31, 63, 83, 84, 85, 86, 111, 112

Tupin, F. & Roux, M. (2003). Detetion of building outlines based on the fusion of SAR

and optial features. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 58(1-2), 71 � 82.

Algorithms and Tehniques for Multi-Soure Data Fusion in Urban Areas. 28

Tupin, F. & Roux, M. (2005). Markov random �eld on region adjaeny graph for the fusion

of SAR and optial data in radargrammetri appliations. Geosiene and Remote Sensing, IEEE

Transations on 43(8), 1920 � 1928. 26

Turottea, D. L., Pelletiera, J. D. & Newman, W. I. (1998). Networks with Side Branh-

ing in Biology. Journal of Theoretial Biology 193(4), 577�592. 9

Umbaugh, S. E. (2005). Computer Imaging: Digital Image Analysis and Proessing. CRC Press.

1

Unser, M. & Van De Ville, D. (2009). Higher-order Riesz transforms and

steerable wavelet frames. In: Proeedings of the 16th IEEE international on-

ferene on Image proessing, ICIP'09. Pisataway, NJ, USA: IEEE Press. URL

http://dl.am.org/itation.fm?id=1819298.1819777. 10

van der Brug, G. (1976). Line detetion in satellite imagery. IEEE Transations on Geosiene

Eletronis 14(1), 37�44. 12

�erný, V. (1985). Thermodynamial approah to the traveling salesman problem: An e�ient

simulation algorithm. Journal of Optimization Theory and Appliations 45(1), 41�51. URL

http://dx.doi.org/10.1007/BF00940812. 50

Verdú-Monedero, R. & Angulo, J. (2008). Spatially-variant diretional mathematial mor-

phology operators based on a di�used average squared gradient �eld. In: Advaned Conepts for

Intelligent Vision Systems (Blan-Talon, J., Bourennane, S., Philips, W., Popesu, D.

& Sheunders, P., eds.), vol. 5259 of Leture Notes in Computer Siene. Springer Berlin /

Heidelberg, pp. 542�553. 13

http://dx.doi.org/10.1016/j.cviu.2008.07.009
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1819298.1819777
http://dx.doi.org/10.1007/BF00940812


158 BIBLIOGRAFIA

Vosselman, G. & Kneht, J. D. (1995). Road traing by pro�le mathing and Kalman �lter-

ing. Pro Workshop on Automati Extration of ManMade Objets from Aerial and Spae Images

2(1976). 13

Waite, K. W. (1988). Modelling Natural Branhing Strutures. Comput. Graph. Forum 7(2),

105�115. 9

Walter, T., Massin, P., Erginay, A., Ordonez, R., Jeulin, C. & Klein, J.-C. (2007).

Automati detetion of miroaneurysms in olor fundus images. Medial Image Analysis 11(6),

555 � 566. URL http://www.sienediret.om/siene/artile/pii/S1361841507000461.

3, 14

Wan, M., Liang, Z., Ke, Q., Hong, L., Bitter, I. & Kaufman, A. (2002). Automati

enterline extration for virtual olonosopy. IEEE Trans. Med. Imag. 21(12), 1450 �1460. 20

Wang, S., Petrik, N., Van Uitert, R. L., Periaswamy, S., Wei, Z. & Summers, R. M.

(2012). Mathing 3-D Prone and Supine CT Colonography Sans Using Graphs. Information

Tehnology in Biomediine, IEEE Transations on 16(4), 676 �682. 19

Wang, Z. & Zhang, H. (2008). Edge linking using geodesi distane and neighborhood infor-

mation. In: IEEE/ASME International Conferene on Advaned Intelligent Mehatronis, 2008.

AIM 2008. xx, 15, 74, 75, 76, 77, 78, 79

Weibel, E. R. (1987). Saling of strutural and funtional variables in the respiratory system.

Annu. Rev. Physiol. 49, 147�159. 9

Wertheimer, M. (1923). Untersuhungen zur Lehre von der Gestalt. II. Psyhologial Researh

4, 301�350. URL http://dx.doi.org/10.1007/BF00410640. 10.1007/BF00410640. 53

Wiskott, L., Fellous, J.-M., Kuiger, N. & von der Malsburg, C. (1997). Fae reognition

by elasti bunh graph mathing. IEEE Trans. Pattern Anal. Mah. Intell. 19(7), 775 �779. 21

Wyatt, C., Bayram, E. & Ge, Y. (2006). Minimum Reliable Sale Seletion in 3D. IEEE Trans.

Pattern Anal. Mah. Intell. 28(3), 481�487. URL http://dx.doi.org/10.1109/TPAMI.2006.58.

14

Xie, H., Piere, L. & Ulaby, F. (2002). SAR spekle redution using wavelet denoising and

Markov random �eld modeling. Geosiene and Remote Sensing, IEEE Transations on 40(10),

2196 � 2212. 25

Xingshi, H., Lianying, G., Fei-yue, H. & Min, W. (2011). Mrf image denoising based on fuzzy

lassi�ation. In: Cross Strait Quad-Regional Radio Siene and Wireless Tehnology Conferene

(CSQRWC), 2011, vol. 2. 25

Xu, M., Chen, H. & Varshney, P. K. (2011a). An Image Fusion Approah Based on Markov

Random Fields. Geosiene and Remote Sensing, IEEE Transations on 49(12), 5116 �5127. 26

Xu, X., Niemeijer, M., Song, Q., Sonka, M., Garvin, M. K., Reinhardt, J. M. &

Abramoff, M. D. (2011b). Vessel Boundary Delineation on Fundus Images Using Graph-Based

Approah. Medial Imaging, IEEE Transations on 30(6), 1184 �1191. 18

Xu, Z. & Luo, J. (2006). Fae Reognition by Expression-Driven Sketh Graph Mathing. In:

18th International Conferene on Pattern Reognition, 2006. ICPR 2006., vol. 3. 21

Yu, J., Tao, D. & Wang, M. (2012). Adaptive hypergraph learning and its appliation in image

lassi�ation. IEEE Trans. Image Proess. 21(7), 3262 �3272. 18

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361841507000461
http://dx.doi.org/10.1007/BF00410640
http://dx.doi.org/10.1109/TPAMI.2006.58


BIBLIOGRAFIA 159

Zaboli, H. & Rahmati, M. (2007). An improved shok graph approah for shape reog-

nition and retrieval. In: Proeedings of the First Asia International Conferene on Mod-

elling & Simulation, AMS '07. Washington, DC, USA: IEEE Computer Soiety. URL

http://dx.doi.org/10.1109/AMS.2007.13. 20

Zhang, B., Li, S., Jia, X., Gao, L. & Peng, M. (2011). Adaptive Markov Random Field

Approah for Classi�ation of Hyperspetral Imagery. IEEE Geosi. Remote Sens. Lett. 8(5), 973

�977. 24

Zhang, J. (1993). The mean �eld theory in EM proedures for blind Markov random �eld image

restoration. IEEE Trans. Image Proess. 2(1), 27 �40. 25

Zhang, Y., Brady, M. & Smith, S. (2001). Segmentation of brain MR images through a

hidden Markov random �eld model and the expetation-maximization algorithm. IEEE Trans.

Med. Imag. 20(1), 45 �57. 24

Zheng, C., Qin, Q., Liu, G. & Hu, Y. (2012). Image segmentation based on multiresolution

Markov random �eld with fuzzy onstraint in wavelet domain. Image Proessing, IET 6(3), 213

�221. 24

Zheng, Y., Gu, S., Edelsbrunner, H., Tomasi, C. & Benfey, P. (2011). Detailed reon-

strution of 3D plant root shape. In: 2011 IEEE International Conferene on Computer Vision

(ICCV). 14

Zhi, W., Ming, Z. & Q.-Xing, Y. (2001). Modeling of Branhing Strutures of Plants. Journal

of Theoretial Biology 209(4), 383�394. 9

Zhou, J., Bishof, W. F. & Caelli, T. (2005). Robust and e�ient road traking in aerial

images. In: In International Arhives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Infor-

mation Sienes (CMRT05), volume XXXVI. 13

Zhou, Y., Venkateswar, V. & Chellappa, R. (1989). Edge Detetion and Linear Feature

Extration Using a 2-D Random Field Model. IEEE Trans. Pattern Anal. Mah. Intell. 11, 84�95.

12

Zhu, S. & Yuille, A. (1995). FORMS: a �exible objet reognition and modelling system. In:

Fifth International Conferene on Computer Vision, 1995. 20

Zhu, S.-C. (1999). Embedding Gestalt Laws in Markov Random Fields. IEEE Trans. Pattern

Anal. Mah. Intell. 21(11), 1170�1187. URL http://dx.doi.org/10.1109/34.809110. 141

http://dx.doi.org/10.1109/AMS.2007.13
http://dx.doi.org/10.1109/34.809110


160 BIBLIOGRAFIA



Artigos em conferências

1. PERCIANO, Talita ; HIRATA JR., R. ; CESAR JR., R. M. . An Image Simulator of Soil Pro-

�les with Plant Roots for Image Segmentation. In: XXII Brazilian Symposium on Computer

Graphis and Image Proessing, 2009, Rio de Janeiro. Anais do XXII Brazilian Symposium

on Computer Graphis and Image Proessing, 2009.

2. PERCIANO, Talita ; HIRATA JR., R. ; JORGE, Lúio André de Castro . Ridge Linking

Using an Adaptive Oriented Mask Applied to Plant Root Images with Thin Strutures. In:

15th Iberoamerian Congress On Pattern Reognition, 2010, São Paulo. CIARP 2010, Leture

Notes in Computer Siene. Heidelberg : Springer, 2010. v. 6419. p. 378-385.

3. PERCIANO, Talita ; HIRATA JR., R. ; JORGE, Lúio André de Castro . Parameter Esti-

mation for Ridge Detetion in Images with Thin Strutures. In: 15th Iberoamerian Congress

On Pattern Reognition, 2010, São Paulo. CIARP 2010, Leture Notes in Computer Siene.

Heidelberg : Springer, 2010. v. 6419. p. 386-393.

4. PERCIANO, Talita ; Florene Tupin ; HIRATA JR., R. ; CESAR JUNIOR, R. M. . A

hierarhial Markov random �eld For road network extration and its appliation with optial

and SAR data. In: IEEE International Geosiene and Remote Sensing Symposium, 2011,

Vanouver. Pro. IEEE International Geosiene and Remote Sensing Symposium, 2011. p.

1-4.

5. SPORTOUCHE, Helene ; DELEDALLE, Charles-Alban ; TUPIN, Florene ; NICOLAS,

Jean-Marie ; PERCIANO, Talita . How to ombine TerraSAR-X and COSMO-SkyMed high-

resolution images for a better sene understanding?. In: IEEE International Geosiene and

Remote Sensing Symposium, 2012, Munih. Pro. IEEE International Geosiene and Remote

Sensing Symposium, 2012. p. 1-4.

161



162
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