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Resumo 

O grande aumento do volume de informações gerado pelos sistemas de aquisição de imagens 

em hospitais tem levado ao desenvolvimento de sistemas que permitam a organização e o 

acesso à informação de forma organizada e rápida. Com o surgimento dos sistemas PACS 

(.Picture Archiving and Communication System) surgiu a possibilidade de armazenar em um 

só sistema todas as informações dos pacientes. 

Este projeto implementa, técnicas para a extração de características de imagens para 

permitir consultas por similaridade. Para uma dada imagem, ela c processada utilizando 

um subespaco de baixa frequência definido por uma transformada de wavelets. Sobre este 

subespaço. o método localiza os Minimum Bound Iic.ctanglc.fi (MBR) de regiões da imagem 

por meio dos gráficos de energia. Então a análise de textura é feita sobre essas regiões. Esses 

dados são utilizados na construção dos vet.ores de características da imagem para permitir a 

realização de consultas baseadas em conteúdo. 
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Abstract 

The continuous increasing in the amount of information gcncrated by the imaging deviees 

in hospitais and medicai centers has motivated the developrnent of applications to organize, 

store and distribute the information aequired. The developrnent of PACS (Picture Archiving 

and Communication Systems) attended sucli dernand. PACS allow to store ali the data 

from the patients in a single environment, letting the physicians to promptly have such 

information, besides to transniit and share the images and data to otlier centers. 

This project miplcments techmques for image feature extraction to support the pro-

cessing of siniilarity queries. For a given image, it is processed using a low frequency subs-

pace dofinod by a wavelet transform. Over this subspacc, the techmque locates regions in 

the image using the Energy plots. Tinis, the Minimuni Bound Rectangles (MBR) of such 

imago regions aro definod. Aftor t.hat, a texture analysis is made on tliese regions, employing 

eo-oceuiTcnces matrixes. This will lead to the construction of the images' feature veetors to 

allow content-based image queries. 
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Capítulo 

1 

Introdução 
/ 

1.1 Considerações Iniciais 
/ 

O aumento cio volume cie informação gerado pelos sistemas de aquisição de imagens para 

realização de exames nos hospitais e centros médicos tem crescido de forma exponencial nos 

últimos anos. Esse crescimento deve-se a dois fatores: 

• a necessidade premente de efefuar diagnósticos médicos mais confiáveis (que podem 

ser obtidos utilizando recursos de exames por imagens). 

• a diminuição cio custo de aquisição e processamento desses ciados que é conseguida pela 

redução do custo dos equipamentos computacionais. 

Os hospitais tem buscado a automatização dc processamento bem como a integração 

de dados obtidos pelas diversas modalidades de exames por imagens. Através dessa integra-

ção. o tratamento de pacientes atinge patamares mais elevados de segurança e confiabilidade. 

Os hospitais utilizam os Sistemas de Informações Hospitalares (SIH) para armazenar 

as informações relativas aos pacientes, destacando-se, entre elas, sem estado de saúde, os 
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I m a g e n s 

Figura 1.1: Infraestrutura Necessária para um Sistema PACS 

exames realizados e os procedimentos médicos adotados. Atualmente, a maioria desses siste-

mas organizam dados textuais e numéricos, mas, em alguns casos, já é possível a associação 

das informações textuais com informações gráficas, provenientes de exames como raio-X, 

tomografia (TC1 ou RM2), ultra-som, etc. Recentemente, com a introdução dos sistemas 

PACS (Picture Archiving and Communication System) [Cao & Huang, 2000] [Siegel, 1999] 

[Furuie et al., 1999] [Marsh, 1997], cresceu o interesse por integrar num só sistema todas as 

informações dos pacientes (textos, imagens, gráficos, dados temporais, etc). Além disso, o 

custo operacional dos exames de imagens diminui ao utilizar tecnologia de radiologia sem 

filme (filrnless), o que permite direcionar investimentos maiores para a área de diagnóstico 

[Siegel, 1999]. A Figura 1.1 apresenta a infraestrutura básica necessária para um sistema 

PACS. 

Infelizmente, os poucos sistemas PACS comerciais oferecidos atualmente são extre-

mamente caros e não contemplam todas as necessidades do centro médico [Sung et al., 2000] 

[Lehmann et al., 2001]. Dessa forma, o estado da arte na área resume-se ao desenvolvimento 

de soluções locais, muitas vezes restritas. Alguns centros médicos integrados a unidades de 
1 Tomografia Computador izada 
2 Ressonância Magnét ica 
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Capítulo 1 Introdução 

pesquisa optam, via de regra,, por adquirir apenas alguns módulos do sistema, desenvolvendo 

e adaptando outros módulos e criando soluções próprias conforme sua necessidade. Assim, 

o custo é diminuído o podem-se contemplar necessidades e características próprias de cada 

ambiente. 

Como os sistemas PACS organizam as imagens provenientes dc exames efetuados 

sobre os pacientes, seria muito interessante que através desses sistemas fosse possível reali-

zar consultas e recuperai: tais imagens baseando-se apenas no conteúdo das mesmas. Por 

exemplo, pode ser necessário "recuperar todas as imagens obtidas em exames de tomografia 

computadorizada de coração, similares a uma imagem dada". Nesse caso, o cruzamento das 

informações é independente das chaves de busca tradicionais, baseadas em dados numéricos 

e textuais, as quais associam exames e pacientes em um SIH tradicional. A recuperação de 

imagens baseada cm seu conteúdo (Content-Bascd Image Rctricval - CI3IR) é um dos recur-

sos atuahnente mais almejados para incorporação aos sistemas PACS [Lehmann et al., 2001] 

[Lundbcrg k Bergqmst, 1999] [Petrakis k Faloutsos, 1997] [Lima et al., 1998], Através 

dessa facilidade, podem ser encontrados registros de pacientes cujas imagens associadas apre-

sentam aspectos de similaridade (utilizando padrões gráficos), além de se obter correlações 

utilizando sintomas previamente registrados, tratamentos efetuados, etc. Pode-se notar que 

um sistema PACS é potencialmente uma, ferramenta bastante eficaz no auxílio ao diagnóstico 

médico. Um sistema PACS deve então ser capaz de responder consultas por similaridade, 

isto é. questões do tipo: ''quais são as 10 imagens mais semelhantes (próximas) de uma 

dada imagem", ou "quais são as imagens que diferem de até 5 unidades de uma imagem 

padrão". Vale notar que tanto as imagens quanto a função distância (disshnilaridade) defi-

nida são usualmente dependentes do domínio dos dados e do interesse do que se considera 

semelhante. 

A similaridade entre imagens pode ser medida de várias formas. Características como 

cor. forma, e textura podem ser extraídas de imagens e ser utilizadas em cálculos de distância 

ou dissimilaridadc [Aslandogan k Yu, 1999]. 

3 



Capítulo 1 Introdução 

1.2 Motivação 

Ao efetuar uma consulta por similaridade em um banco de imagens, o sistema retorna o 

conjunto de imagens que respondem á solicitação eíetuada. A consulta é realizada através 

da estrutura de índices que suporta o armazenamento das imagens. Dessa forma, o conjunto 

de características extraídas das imagens e a função distância (dissimilarida.de) utilizada têm 

papel preponderante nessa operação de consulta. Quais são as características extraídas das 

imagens que as discriminam melhor permitindo comparação e separação entre as imagens 

mais precisas7 Na realidade é interessante utilizar urna. combinação de técnicas envolvendo 

os tres tipos de propriedades, ou seja, cor, forma e textura. Porém devido à complexidade 

de algumas técnicas, principalmente as que envolvem fornia e textura [Vailaya et al., 2001] é 

mais interessante aplicá-las sobre um conjunto de imagens menor, que já tenha sido refinado 

por uni método menos caro em termos computacionais. 

Este trabalho visa complementar o projeto do c b P A C S [Bueno et al., 2002a] 

[Bueno et al.. 2002b], que já utiliza duas características de mapeamento de cores 

[Traina et al., 2002], porém não dispõe1 cie mecanismos de recuperação de imagens por con-

teúdo através de texturas e fornias. Possibilitar a recuperação das imagens utilizando tam-

bém essas duas abordagens vai aumentar a efetividade do sistema cbPACS, cujo primeiro 

módulo associado ao sistema de L a u d o E le t rôn i co já se encontra em testes operacionais 

no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HCRP) - USP. 

1.3 Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi o estudo e a implementação de métodos de extração de ca-

racterísticas baseadas nas propriedades de fornias c texturas dos objetos, permitindo avaliar 

os objetos que possuem texturas internas. Usualmente a segmentação é efetuada com rela-

ção a objetos homogéneos, porém por se tratar de imagens médicas não é possível utilizar 

tal abordagem. O resultado dos extratorcs de características aplicados a uma imagem são 

vetores de características que serão utilizados para comparar as imagens através de funções 
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distância. 

A técnica utilizada, bascia-sc da combinação na aplicação dc filtros de borda e cálculo 

dos gráficos de energia, das linhas c colunas de uma imagem para a detecção automática 

de regiões mais relevantes dentro da imagem, definidas por Minimum Bounding Rectnngles 

(AlBRs). e 110 uso do matrizes de co-ocorrêneia para o processamento baseado em textura 

destas regiões. Estas informações são utilizadas para a criação de um vetor de características 

para a imagem, o que permite a realização de consultas baseadas em conteúdo. 

Através deste trabalho é possível estender a capacidade do cbPACS, possibilitando 

a introdução de um novo extrator de características, aumentando a precisão dos resultados 

obtidos nas consultas realizadas. 

1.4 Apresentação do Trabalho 

Esta dissertação está. dividida em 7 capítulos. No primeiro foram apresentados as conside-

rações iniciais, a motivação para sua realização o os objetivos do trabalho. 

No segundo capítulo são apresentados os principais métodos para segmentação de 

imagens, assim como trabalhos já realizados que implementam estes métodos. 

No terceiro capítulo são discutidas as abordagens para se extrair informações sobre 

textura, de uma imagem, dando enfoque à análise da textura por meio de métodos estatísticos, 

pois estes são os mais adequados para a análise de imagens médicas. 

No quarto capítulo são apresentadas a consulta por similaridade em imagens e as 

estruturas para a indexação que auxiliam a. busca por similaridade. Um pequeno histórico 

das diversas estruturas de indexação encontradas na literatura é também eletuado. 

No quinto capítulo estão descritos os procedimentos desenvolvidos para. a determi-

nação dos Minimum Bounding Rcctanglcs (MBRs) de regiões da imagem para a criação do 

vetor de características. 

No sexto capítulo estão descritos os testes realizados para avaliar a eficácia do método 

proposto de extração de características de imagens. 

No sétimo capítulo estão apresentados as considerações finais do trabalho e as suges-
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tões de linhas de pesquisas futuras. 
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Capítulo 

2 
Segmentação de Imagens 

2.1 Considerações Iniciais 

Quando se deseja extrair dados relevantes de uma imagem, não basta apenas representá-

la. com diferentes cores ou tons de cinza, ou analisar os valores de intensidades dos pixeis 

isoladamente. E necessária a identificação de regiões na imagem que possam conter alguma 

informação relevante, para então, determinar as propriedades que identificam esta região e 

daí obter os dados desejados. Este processo c denominado de Reconhecimento de Padrões, 

que é abordado na literatura por diversos autores [Gonzalez & Woods, 1993] [Russ, 1995] 

[Sonka et al., 1998]. 

O Reconhecimento de Padrões assume que a imagem pode conter um ou mais objetos 

e que cada objeto pertence a um tipo (de um conjunto previamente definido de muitos tipos), 

e a uma ou mais categorias ou classes de padrões pré-detenninados. Por exemplo, em uma 

imagem de uma auto-estrada, pode-se identificar automóveis (classe) e agrupá-los cm veículos 

de carga e passeio (tipos). 

Segundo Castleman em [Castleman, 1996], dada uma imagem contendo vários obje-

7 



Capítulo 2 Segmentação de Imagens 

tos, o processo de reconhecimento de padrões consiste basicamente de 3 fases: 

• S e g m e n t a ç ã o d a I m a g e m : na qual cada objeto contido na imagem é localizado e 

isolado do resto da cena; 

• E x t r a ç ã o d e ca rac te r í s t i cas : são calculados valores que descrevam propriedades 

quantitativas ou qualitativas dos objetos; 

• Class i f icação d a i m a g e m : o resultado desta etapa baseia-sc na decisão a respeito 

da classe a qual pertence cada objeto da imagem. 

Como visto acima, a segmentação dos objetos presentes em uma imagem é o primeiro 

passo para a identificação de padrões dentro da mesma. Seu objetivo é reconhecer regiões 

homogéneas em uma imagem como pertencentes a objetos distintos. 

Existem vários métodos propostos para a segmentação de imagens cada um enfocando 

(>in algum atributo da imagem, como disposição dos pixcls, intensidades de brilho, cor, entre 

outros. O sucesso da, segmentação depende da escolha de métodos que sejam adequados ao 

tipo da imagem. 

Na próxima seção são feitas algumas considerações sobre o processo de segmentação de 

imagens. Na seção seguinte são apresentadas algumas técnicas utilizadas para a segmentação 

de imagens. 

2.2 Segmentação de Imagens 

Existe uma certa dificuldade em se estabelecer procedimentos gerais para a segmentação 

de imagens, pois os passos para idenlificar nuvens em uma imagem é diferente do utiliza,cio 

para se identificar prédios em uma, cidade, por exemplo. Assim a escolha do método é 

importante para o sucesso da segmentação. Mas, idealmente, uma imagem a ser segmentada 

deve apresentar as seguintes características [Wangenheim, 2001a]: 

• A região representada pelos pixels deve ser homogénea; 

8 



Capítulo 2 Segmentação de Imagens 

• Os segmentos são regiões fechadas e devem ser delimitadas por bordas ou outros seg-

mentos: 

• Regiões adjacentes não devem possuir pixels em comum, pois caso contrário se torna-

riam uma única região: 

• Os seguimentos devem ser uniformes em relação a níveis de cinza e textura; 

• As regiões devem ser simples e não conter falhas: 

• A diferença entre regiões adjacentes deve ser significativa; 

• As bordas dos segmentos devem ser precisas. 

Mas na prática, o que se encontra são regiões que apresentam falhas, borda,s irregula-

res, regiões adjacentes que se fundem e perdem a informação de borda. Isso torna o processo 

de segmentação específico para. cada aplicação, pois são necessárias técnicas para a melhoria 

de uma ou mais características da imagem. 

Basicamente, no processo de segmentação, as regiões de interesse em uma imagem 

são identificadas baseando-se nos dados de descontinuidade e similaridade. As descontinui-

dades são representadas pelas mudanças bruscas nas intensidades dos pixels, como bordas e 

linhas. As s imi l a r idades baseiam-se nos limiares dos níveis de cinza, subdivisão da imagem 

e crescimento de regiões. 

Ainda segundo [Wangenheini, 2001c], as técnicas de segmentação podem ser divididas 

em três grupos, de acordo com a abordagem escolhida: 

• E s p a ç o de M e d i d a : a imagem é considerada em um espaço Euclidiano. Sobre a 

imagem, é executado urna transformação linear, levando-a para outro espaço vetorial. 

A seguir a imagem é processada e a operação inversa é realizada. A segmentaçao é 

feita neste novo espaço, sobre os pixels e os histogramas desta. Fazem parte deste 

grupo a técnicas de Limiarização (Thresholdimj) e de Agrupamento (Clustcring), que 

são apresentadas nas Seções 2.3.1 e 2.3.5, respectivamente. 
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Capítulo 2 Segmentação de Imagens 

• D o m í n i o Espac ia l : a segmentação é feita na própria imagem, sem iKiccssida.de de 

transforma,ç.ão entre espaços. A maioria das técnicas mais conhecidas de segmentação 

fazem parte deste grupo como, por exemplo, a técnica de Crescimento dc Regiões, que 

será descrita 11a Seção 2.3.3. 

• D o m í n i o d a F requênc ia : manipula a imagem no domínio da frequência, que é re-

alizada, através de uma, transformação (geralmente por Fourier). Considera-se, dessa 

forma, a imagem como 11111 sinal e utiliza-se as variações 110 espaço da imagem como 

frequências. Algumas técnicas de texturas fazem parte deste grupo, como o processa-

mento baseado em wavelets. 

2.3 Técnicas para Segmentação de Imagens 

A seguir são apresentadas técnicas para a segmentação de imagens. São apresentados também 

alguns trabalhos encontrados na literatura que utilizam estas técnicas de segmentação. 

2.3.1 Limiarização de Tons de Cinza (Grey Scale Thresholding) 

A Limiarização de Tons de Cinza é a forma mais comum de segmentação de uma imagem. 

Ela, parte do pressuposto que a imagem possui um histograma, bimodal, isto é, o histograma 

possui pelo menos dois picos. Seu funcionamento básico é o seguinte: o objeto pode ser 

separado do fundo da imagem com uma, comparação entre os valores de intensidade dos 

pixels e um dado limiar L (Figura 2.1) [Rogowska, 2002] [Fonseca, 2002]. Uma imagem 

limiarizada (ou bmarizada) pode ser definida como: 

onde: F[l,j] representa a, intensidade do pvxcl da imagem nas coordenadas i e j, e L é o 

limiar. 

(2.1) 
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Objeto 

Figura 2.1: Exemplo de um Histograma Bimodal 

(a) (b) 

Figura 2.2: Processo de Limiarização efetuado sobre uma Imagem: (a) a imagem original e 
(b) a imagem binarizada (b). 

Assim, os pixels marcados com 1 (ou qualquer outro valor de intensidade) representam 

os objetos da imagem, enquanto que os marcados com 0 representam o fundo. A Figura 2.2 

apresenta um exemplo de segmentação baseada em Limiarização. A Figura 2.2(a) mostra a 

imagem original, e a Figura 2.2(b) o resultado da segmentação pelo processo de Limiarização. 

O processo de limiarização pode ser feito em vários níveis, isto 6 cada int ervalo de 

valores corresponde a um elemento. Dessa forma, estabelecem-se vários limiares para separar 

os objetos. A Figura 2.3 exemplifica este processo, onde o objeto 1 pertence ao intervalo 

Li < F[i,j] < L2 e o objeto 2 ao intervalo F[i,j] > L2-

O processo de Limiarização pode receber várias classificações, dependendo da forma 

que é aplicado: 

• Globa l : quando o limiar L é aplicado na imagem como um todo. 
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t 

Fundo 

Figura 2.3: Limiarização Utilizando 2 Níveis 

• Local : o valor de L é dependente de propriedades da vizinhança do pixel. Por exemplo, 

a média das intensidades dos pixels da vizinhança. 

• D i n â m i c o : ou adaptativo, se além de depender de propriedades locais, L depende das 

coordenadas espaciais i e j do pixel. Por exemplo, unia imagem onde os objetos não 

possuem iluminação uniforme, ou quando os objetos são muito pequenos e estão muito 

espalhados pela imagem, o que não produz picos no histograma. 

Cheriet em [Cheriet. et al., 1998] propõe um método recursivo para segmentação de 

imagens baseado em limiares. A cada rccursão o objeto com maior brilho é segmentado, 

deixando os objetos mais escuros. A cada iteração o histograma da imagem é calcula,do e a 

limiarização é íeita 110 maior pico do histograma. O processo é repetido até que não existam 

mais picos 110 histograma. O método apresenta bons resultados para, imagens com apenas 

duas classes (objeto e fundo). 

2.3.2 Detecção de Bordas 

Uma borda pode ser definida como uma mudança de intensidade dos ptxcls em um certo 

intervalo no espaço, em uma. certa direção. Quando a borda, é identificada, apenas como 

uma mudança nos níveis de; intensidade, ela é chamada de borda U n i d i m e n s i o n a l (Figura 

2.4(a)). Quando a mudança ocorre também ao longo de uma dada orientação, a borda é 

conhecida como B i d i m e n s i o n a l (Figura, 2.4(b)) [Wangenheim, 2001a], 
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Largura 

(a) Borda Unidimensional 

Segmentação de Imagens 

(b) Borda Bidimensional 

Figura 2.4: Gráfico de Intensidade de Bordas. 

A detecção de bordas é realizada utilizando-se o gradiente de urna imagem, isto é, 

DG DG 
VG{x,y) = —, — 

ox dy 
(2.2) 

que pode ser definido como o atributo que indica variações locais na intensidade dos pi-

xels, e máscaras, que são matrizes que quando aplicadas aos ptxds da imagem, no caso de 

segmentação, detectam a descontinuidade de uma borda. Um exemplo é mostrado a seguir: 

m,\ rn2 m:i Pl P2 Pa 9 
R = m4 m5 m6 PA P5 P& = /ftipi + m2P2 + • . + nigp9 = ^ 2 n i i p i (2.3) 

m-j rns íllç) Pi P8 Pd 

onde im 6 o valor da máscara para um pixcl, é a intensidade de um pvxel e R é o valor 

resposta para o pixel central (no exemplo, p5). 

Usualmente operadores para a detecção de bordas são aplicados sobre a imagem como 

um primeiro passo para obter a segmentação da imagem. Os operadores para detecção de 

bordas mais referenciados na literatura são: Roberts. Sobcl. R.obmson e Cunny [Morse, 2000aj 

[Wangenheim, 2001a] [Burnham et al., 1997]. 

O operador de Roberts c o mais antigo e simples dos operadores de detecção de 
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bordas. Ele utiliza uma máscara de tamanho 2 x 2 para identificar as mudanças nas direçoes 

x e y: 

Gx = 
0 1 

- 1 0 
Gy ~ 

1 0 

0 - 1 

Para determinar se um pixel pertence a borda ou não, o valor do gradiente é calculado 

por: 

GI = JGl + Gl (2.4) 

Se o valor calculado for maior que uru dado limiar (valor determinado pela qualidade 

da imagem que está sendo processada), o pixel é considerado como fazendo parte da borda. 

A direção do gradiente, perpendicular a borda, é dado por: 

a — arctan Gy 
G,, 

O operador de Sobel utiliza duas máscaras de tamanho 3 x 3 para a detecção dos 

gradientes nas clireções vertical e horizontal: 

Gx 

1 0 - 1 

2 0 —2 

1 0 - 1 

Gy = 

1 2 1 

0 0 0 

- 1 - 2 

O Cálculo do gradiente pelo método de Sobel é mais complexo e na prática pode ser 

aproximado por: 

\G\ = \GX\ + \GV (2.6) 

Por utilizar uma máscara maior que a, de Roberts, este operador é menos sensível a 

ruídos na. imagem e apresenta melhores resultados, porém seu custo computacional é maior. 

O operador de Robinson é similar ao de Sobel. mas usa um conjunto de 8 máscaras, 
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a saber: 

1 0 - 1 

2 0 - 2 

1 0 

1 2 1 

0 0 0 

- 1 - 2 - 1 

2 1 0 

1 0 1 

0 - 2 

0 - 1 - 2 

1 0 - 1 

2 1 0 

As outras quatro máscaras são a negação destas quatro. O gradiente jGj é valor má-

ximo obtido ao aplicar as oito máscaras sobre a vizinhança do pixel. O ângulo do gradiente 

é aproximado pelo ângulo formado pela linha de zeros da máscara que retornar o valor má-

ximo. Este operador apresenta uma melhor precisão para |G|, mas seu custo computacional 

é maior que os dos operadores citados anteriormente. 

O operador de C a n n y 6 baseado em uma abordagem mais visual. Seu funcionamento 

é o seguinte: ao se convolucionar uma dada borda com a função de suavização de Gauss, 

o resultado será uma variação contínua do valor inicial ao final do intervalo considerado, 

com uma inclinação máxima no local da mudança de contraste. Diferenciando o resultado 

anterior em relação a x, o máximo desta nova função também será no lugar da inclinação 

(Figura 2.5). Com isso, pode-se definir uma máscara que representa a primeira derivada da 

Gaussiana: 

G(x -e2„ G'(x 
s/Wlr 

(2.7) 
V ^ í x 

Os valores de máximo da convolução da máscara e da imagem correspondem às 

bordas. Este operador possui um custo computacional elevado, devido ao cálculo da função 

de convolução. Porém, ele apresenta alta performance mesmo com imagens com ruídos ou 

bordas difusas. 

Ahuja em [Aliuja et al., 1980] descreve como os pixels vizinhos podem ser utilizados 

na segmentação de imagens. Para cada pixel, os seus vizinhos são identificados em uma 

janela de tamanho fixo. Um vetor destes vizinhos como valores individuais de intensidades 

ou médias de intensidades em janelas de tamanho 1 x 1. 3 x 3 ou 5 x 5 é determinado. O 
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Borda 

/ 
Suavização 
de Gauss 

/A 
1a Derivada 

Figura 2.5: Detecção de Borda Utilizando Canny 

objeto é determinado por uma matriz de pesos que aplicada a estes vetores irá fornecer um 

valor que permita a classificação dos pixels em uma das duas classes (borda ou não). 

2.3.3 Crescimento de Regiões (Region Growing) 

0 método de Crescimento de Regiões inicialmente divide a imagem em pequenas regiões. 

Estas regiões podem ser pequenas vizinhanças ou mesmo pixels que são calculados automa-

ticamente ou fornecidas manualmente. Nestas regiões são determinadas algumas caracterís-

ticas que as identifique, como, por exemplo, valores de intensidade do pixel ou média das 

intensidades da vizinhança. A seguir, as regiões que fazem fronteira com a região são exa-

minadas, e se as características destas regiões estiverem dentro de um intervalo de aceitação 

definido, elas são inseridas na região. O processo se repete até que nenhuma outra região 

possa ser adicionada [Castleman, 1996]. 

Os dois métodos mais comuns para segmentação baseada em Crescimento de Re-

giões: São o Divisor de Águas (Watershed) e o Algoritmo do Funcional de Mumford e Shah 

[Wangenheim .2001 b]. 

O método do Div isor d e Á g u a s utiliza os módulos dos gradientes (Equação 2.2), 

bem como variações locais de intensidades dos pixels, para construir as regiões. Conforme o 

valor do gradiente vai aumentando, as regiões vão sendo combinadas. Este método apresenta 
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maior velocidade durante o processo de segmentação, mas é mais sensível às variações 11a 

imagem, portanto 6 menos eonfiável. 

No A l g o r i t m o d o Func iona l de M u m f o r d e S h a h o crescimento de uma região 

c relacionado com a, homogeneidade da mesma. Assim quanto mais homogénea for uma 

região, maior será seu crescimento. Esta solução é a que apresenta os melhores resultados 

na segmentação de imagens, porém seu tempo de processamento é longo. 

Chang e Li em [Chang & Li, 1994] propõem um framework para segmentação de 

imagens utilizando a técnica de Crescimento de Regiões. 0 processo é baseado na análise 

de características locais e não há a necessidade de fornecer dados iniciais. O algoritmo é 

conhecido como Fast Adaptativo Segmentation (FAS). Ele divide as imagens em pequenas 

regiões supostamente homogéneas. Estas regiões são então combinadas para formar regiões 

maiores até que não exista mais a possibilidade1 de combinação. Duas regiões são combinadas 

se passarem 110 teste de homogeneidade e o valor da borda que as conecta for fraco. 

2.3.4 Grafos 

Nesta abordagem a imagem é considerada como sendo um grafo, I = (P, B), onde P é o 

conjunto de pixels da imagem c B é o conjunto de pares de pixels vizinhos. Cada elemento 

de B possui 11111 poso associado. Este peso é uma medida não negativa que ressalta alguma 

diferença entre elementos de um par (por exemplo, diferença de intensidade, cor, direção ou 

algum outro atributo local). Aos elementos que ressaltam alguma característica de borda 

é atribuído 11111 peso baixo, enquanto que os outros elementos recebem um peso alto. 0 

objetivo é obter o grafo S Ç I (4110 possua o menor custo [Felzenszwalb & Huttenlocher, 2000] 

[Morse, 2000b], A Figura 2.6 mostra o exemplo de uma imagem segmentada utilizando 

grafos. O atributo para compor o conjunto de pares foi a direção dos pixels de borda do 

objeto. 

Cho e Meer em [Clio & Meer, 1997] propõem 11111 método para segmentação de ima-

gens baseada em grafos. Para cada par de pixels adjacentes são calculados dados para. 

determinar a homogeneidade local. São criadas várias segmentações para uma mesma ima-
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(a) Imagem com a Direção dos Pi- (b) Grafo Correspondente 
xc.ls de Borda 

Figura 2.6: Segmentação de uma Imagem Utilizando Grafos. 

gem. variando apenas o componente probabilístico da. técnica hierárquica conhecida como 

Grafo de Adjacência de Regiões (Reyiou Adjacency Graph - RAG). Para cada par de pixels 

adjacentes e calculado unia probabilidade de co-ocorrência, que captura a informação global 

(sobre; a imagem) em nível local (pixel). A segmentação final da imagem é obtida então 

processando o valor da probabilidade de co-ocorrência com a técnica R AG. Os pares de pixel 

com maior valor de probabilidade de co-ocorrência são então agrupados baseados 110 critério 

de homogeneidade! local. 

2.3.5 Agrupamento (Clustering) 

A técnica de Agrupamento consiste em localizar c reunir pixels da imagem com características 

semelhantes. Nessa abordagem cada característica é considerada como sendo um ponto 110 

espaço de características e pixels que possuam determinada característica são agrupados ao 

redor destes pontos. Os algoritmos de agrupamento podem ser divididos em duas categorias: 

hierárquica, e particionai [Frigui & Krishnapuram, 1999]. 

Nos métodos H i e r á r q u i c o s não há necessidade de se especificar o número de grupos 

(clusters) a priori, o que elimina os problemas de inicialização e mínimos locais. Porém, 

pelo fato destes algoritmos considerarem apenas os vizinhos locais em cada passo, não se 

pode armazenar informações sobre a forma ou tamanho dos grupos e, nem sempre é possível 
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a separação cie grupos que se sobrepõem. Ainda, por serem estáticos, nos métodos hierár-

quicos não é possível o remanej amento de pixels que já forain atribuídos a um determinado 

grupo. Um exemplo de implementação utilizando métodos hierárquicos pode ser visto em 

[Kurita, 1991]. 

Os métodos P a r t i c i o n a i s podem ser divididos em duas classes: agrupamentos 'rígidos 

(hard) em que cada pixel pertence apenas a um grupo, e agrupamentos fuzzy onde cada 

pixel pertence a um grupo com um certo nível de aderência. Os agrupamentos fuzzy podem 

lidai- com sobreposição de grupos. Os métodos Particionais são dinâmicos, então existe a 

possibilidade de pixels serem remanejados de um grupo para outro. Eles também podem 

armazenar informação sobre a fornia e tamanho dos grupos por meio de funções distância 

e protótipos. Suas maiores desvantagens são a dificuldade de se determinar o número de 

grupos e a sensibilidade aos ruídos na imagem. Exemplos de aplicações que implementam 

métodos particionais podem ser encontrados em [Davé, 1989] [Krishnapuram et al., 1995]. 

Frigui e Krishnapuram [Fngui & Krishnapuram, 1999] propõem uma nova abordagem 

chamada Aglomeração Competitiva, Robusta, (Robust Competitiva Agglomerntion - RCA), 

que combina as vantagens dos métodos hierárquicos e particionais. Para a redução da sensi-

bilidade aos ruídos durante a inicialização, um número alto de grupos é definido e o número 

real de grupos é determinado pelo processo de aglomeração competitiva. 0 problema da 

sobreposição é solucionado utilizando-se agrupamentos fuzzy. 

2.4 Considerações Firia is 
/ 

Durante o processo de segmentação de imagens, existem pontos que devem ser levados em 

consideração. A escolha do método adequado para isolar os objctos do fundo da imagens é 

muito importante, pois os filtros ou algoritmos de pré-processamento devem ser adequados 

ao domínio das imagens em questão. Assim, algoritmos que apresentam bons resultados 

para. isolar automóveis em uma rodovia,, podem falhar quando utilizados para isolar regiões 

em imagens de tomografia de cérebro. Estes filtros e algoritmos têm por objetivo enfatizar 

características da imagem que facilite a. sua segmentação, como, por exemplo, realçar as 
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bordas entre os objetos. 

Neste capítulo foram apresentadas algumas considerações sobre o processo de segmen-

tação de imagens, alguma,s técnicas de segmentação e estudos que utilizam estas técnicas. 

No próximo capítulo serão discutidos os extratores de características baseados cm 

textura. Estes extratores representam o segundo passo no processo de reconhecimento de 

padrões. 
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3 
Extração de Características de Imagens 

Utilizando Textura 

3.1 Considerações Iniciais 

Conforme discutido 110 capítulo anterior, a extração de características é o segundo passo 110 

processo de reconhecimento de padrões cm uma. imagem. Após serem determinadas as áreas 

de interesse ou regiões na imagem, são aplicadas sobre estas os extratores de características 

para a montagem dos vetores de características (.fcatwre vectors). 

Um vetor de ca rac t e r í s t i ca s é uma representação numérica suscinta de uma ima-

gem ou parte da imagem (um objeto) representando medições sobre seus aspectos represen-

tativos [Traina k Traina, 2003], O vetor de características é um vetor n-dimensional que 

contém essas medidas. Essa nova representação da imagem pode ser armazenada num banco 

de dados e assim permitir uma recuperação rápida da imagem. Como é o objetivo deste 

trabalho, o vetor de características será obtido através de informações sobre as texturas da 

regiões de uma imagem. 

Não existe uma definição formal para textura, mas ela pode ser descrita como o 
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h ' 
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Figura 3.1: Exemplos de Textura 

atributo que representa a distribuição espacial das intensidades dos pixcls em uma região. 

Este atributo normalmente independe da posição do objeto, orientação, tamanho, forma e 

média das intensidades de brilho (por exemplo, tons de cinza) [Castleman, 1996]. 

Uma textura é um padrão visual onde há um grande número de elementos visíveis 

arranjados de forma ordenada e com densidades variadas. Um elemento de textura (também 

conhecido como primitiva de textura) é uma região de intensidade uniforme de formas simples 

que se repete dentro de um intervalo. A Figura 3.1 traz exemplos de texturas. 

Neste capítulo são apresentadas as diferentes abordagens para a análise de textura em 

imagens, com um enfoque maior na abordagem estatística visto que esta 6 a que apresenta 

melhores resultados na análise da textura de uma imagem, e é mais adequada no uso com 

imagens médicas, devido â natureza destas. 

3.2 Abordagens para a Análise de Textura 

A análise da textura realizada ba.seando-se na distribuição espacial e de elementos das primi-

tivas de textura recebe o nome de Análise Estrutural Quando analisa-se a textura do ponto 

de vista do espectro, esta recebe o nome de Análise Espectral. Por fim, quando a análise 

é feita utilizando-se métodos estatísticos para caracterizar a textura, ela é conhecida como 

Análise Estatística. Nas próximas sub-seções serão detalhadas cada uma dessas abordagens. 
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3.2.1 Abordagem Estrutural 

Esta abordagem descreve a textura através de arranjos de seus elementos formadores. A 

idéia bá.sica é a possibilidade de formar padrões complexos a partir de arranjos de elementos 

mais simples. Estes arranjos são feitos a partir de regras de posicionamento que organizam os 

arranjos possíveis. Estas regras descrevem como os elementos de texturas são dispostos em 

relação aos demais, além de estabelecer o relacionamento de vizinhança (conectividade), o 

número de elementos por unidade espacial (densidade), e sua regularidade (homogeneidade) 

[Gonzalez & YVoods, 1993] [Tourassi, 1999] [Campo, 2002], 

Esta abordagem é pouco utilizada, visto que poucas texturas apresentam um caráter 

tão regular. 

3.2.2 Análise Espectral 

A abordagem espectral utiliza a transformada de Fourier aplicada sobre as imagens para a 

obtenção de suas representações no espaço de frequências. 

O espectro bidimensional de energia, de uma imagem fornece dados como periodici-

dade e direcionalida.de de sua textura. Assim uma imagem com uma textura granular tende 

às frequências mais baixas do espectro, enquanto que uma imagem com uma textura mais 

fina tende às frequências mais altas. 

Os métodos de análise baseados na transformada de Fourier apresentam alta eficiência 

para texturas com alta periodicidade, mas sua performance decai conforme a periodicidade da 

textura diminui. Esta abordagem é pouco utilizada devido à variabilidade de sua performance 

e à alta complexidade computacional cia transformada de Fourier [Chen, 1982]. 

3.2.3 Abordagem Estatística 

Do ponto de vista estatístico, uma imagem é um padrão complexo de; onde pode-se obter 

sumarizações estatísticas que caracterizem este padrão. As características são determinadas 

através de cálculos estatísticos feitos utilizando os valores de cada pixel da imagem. Esta 
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abordagem caracteriza a textura como suave, áspera, e granular, entre outras. 

Os descritores de textura, obtidos através dos métodos estatísticos, podem ser classi-

ficados em duas categorias de acordo com o método estatístico utilizado: Características de 

Primeira Ordem, o Características de Segunda Ordem [Haralick et al., 1973]. 

As C a r a c t e r í s t i c a s de P r i m e i r a O r d e m (também conhecidas como Momentos do 

Histograma) são obtidas através de informações obtidas pelos histogramas de intensidade da 

imagem, apesar de que este tipo de histograma não oferece informações sobre a localização 

espacial dos pixels. Gonzalez em [Gonzalez &; Woods, 1993] sugere uma abordagem estatís-

tica baseada nas Características de Primeira Ordem de uma imagem ou de uma região para 

a descrição da textura. 

Em contrapartida, as C a r a c t e r í s t i c a s de S e g u n d a O r d e m levam em consideração 

a posição relativa de um pixel em relação a outro. O método mais ut ilizado é a Matriz de 

Co-ocorrência. Este método consiste na, construção de matrizes com o número de ocorrência 

de pares de pixels de uma dada intensidade em uni dado deslocamento [Haralick et al., 1973] 

[Felipe, 2003], 

3.3 Extração de Características de Segunda Ordem 

O processo de extração de características de segunda ordem é composto basicamente por 

dois passos: a construção da Matriz de Co-ocorrência (MCO) e a extração de propriedades 

da imagem à partir da MCO. 

3.3.1 Construção da Matriz de Co-ocorrência 

A Matriz de Co-ocorrência, também conhecida por Matriz de Dependência Espacial de Ní-

veis de Cinza (Spatial Grey Levei Dependcncy Matrix - SGLDM), armazena a frequência 

com que pares de pixels ocorrem na imagem em uma dada distância e uma direção espe-

cífica [Felipe. 2003] [Konak, 2002], Nela, os índices representam os diferentes tons de cinza 

presentes na imagem. Por exemplo, para uma imagem com 256 tons de cinza,, as dimensões 
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. j O 1 2 3 
i 
0 4 2 1 0 

1 2 4 0 0 

2 1 0 6 1 
3 0 0 1 2 

(b) Matriz de co-ocorrência Cor-
respondente 

Figura 3.2: Matriz de co-ocorrência do uma imagem com distância 1 e direção 0o 

de sua matriz de co-ocorrência vão ser 256 x 256, independente das dimensões da matriz 

que representa a imagem. Cada elemento, P(i,j), armazenado na linha i e coluna j consiste 

no número de vezes em que pixels com intensidade i possuem um vizinho com intensidade 

j na direção e distância indicadas. As direções usualmente utilizadas são: 0", 45°, 90" e 

135" e são contados pares tanto no sentido positivo quanto negativo. As distâncias são es-

colhidas de acordo com a granularidade da imagem, normalmente variando de 1 a 5. Para 

cada distância e cada direção, unia matriz é gerada. Após a determinação das frequências, 

a matriz é normalizada, dividindo-se cada elemento pelo número de pares que satisfazem as 

condições de distância e direção, resultando em uma matriz cuja soma dos elementos será 1. 

Um exemplo do cálculo de uma matriz de co-ocorrência é mostrado na Figura 3.2. para a 

distância 1 e direção 0°. 

3.3.2 Características Estatísticas de Segunda Ordem 

Haralick et ah em [Haralick et ah, 1973] sugerem 14 descritores de textura extraídos da 

matriz de co-ocorrência: Energia, Contraste, Correlação, Variância, Homogeneidade, Média 

da Soma, Variância da Soma, Entropia, Sorria da Entropia, Diferença da Entropia, Média 

da Diferença, Variância da Diferença, Medida de Informação de Correlação 1 (MIC1), e 

Medida de Informação de Correlação 2 (MIC2). 

0 0 1 1 

0 0 1 1 

0 2 2 2 

2 2 3 3 

(a) Imagem 
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Capítulo 3 Extração de Características de Imagens Utilizando Textura 

Seja Nt o número de níveis de cinza da imagem. p(i,j) sua matriz de co-ocorrência 

normalizada e definindo: 

NT N-

aí = 

1=1 t=r 
NT NT 

- »x)'2px{i) a'l = Y^U ~ í h j f p y ( j ) 
i.= \ ;j= i 

NR NR 

pS) = Y1
 = X] '^'G) 

.7 = 1 1 = 1 
NR NR 

px+v(K) = •?') onde: i + j = K, K = 2,..., 2.\'v 
4=1 j = l 
AV AV 

jDx._í;(/l ) = /"''•./' ° l l d e : ~~ ^ = A ' A" = ^ 
'=1 .7=1 

onde //:,.e fiy são a.s médias, o\ e a2 são as variâncias e, p.,(/), py{j), px+y(K) e px-y(K) são o 

somatório dos elementos de uma linha ou coluna da matriz de co-ocorrência. Os descritores 

de Haralick podem ser definidos como se segue [Frederick, 2000] [Haralick et al.. 1973]: 

1. E n e r g i a ou Segundo Momento Angular é um indicador da uniformidade ou suavidade 

da imagem. Texturas homogéneas terão uni alto valor de emergia em comparação com 

texturas não homogéneas. Isto ocorre porque texturas suaves possuem densidades 

mais concentradas que as texturas rugosas. Texturas rugosas têm densidades com alta 

variância: 
Nr Nr 

Energia = V (3.1) 
i=l j=l 

2. C o n t r a s t e é uma estimativa ela média ele; variação quadrática do nível ele: e.inza entre; 

pares de pontos da imagem. Texturas com baixo contraste tendem a ter valores me-

nores que as com alto contraste;, para as quais a variação do nível de cinza é maior e 

mais provável (embora ruído e texturas rugosas tendam a ter um alto valor para essa 

medida): 
NR-1 

Contraste = n2px.y{K) (3.2) 
/\' = 0 

26 



Capítulo 3 Extração de Características de Imagens Utilizando Textura 

3. C o r r e l a ç ã o <> um indicador de uma estrutura implícita na textura. O valor absoluto 

dessa medida será maior se a imagem tiver algum tipo de estrutura como um fundo 

suave ou repetidas bordas sobre uma dada região: 

N-J- NT 

^ ^ { i j W j ) - 1'xl'y 

Correlação = 3 (3.3) 

4. Va r i ânc i a é um indicador da variação da tonalidade de fundo da imagem: 

NT NT 

Variância = ^^ - px){j — pv)p(i, j) (3.4) 
i=l .7=1 

5. H o m o g e n e i d a d e ou Momento da Diferença Inversa enfatiza pequenas mudanças e 

texturas sufis: 
NT NT 

Homoqencidadc = 7—J—— (3.5) 1 + íj _ j\2 
7>-U ;j= 1 V •" 

G. M é d i a d a S o m a é um indicador da média de tonalidade entre pares de pixels do 

fundo: 
2 A V 

Mcdia da Soma = ^ Kpr+!J(K) (3.6) 
K = 1 

7. Va r i ânc i a d a S o m a é um indicador da variaçao da tonalidade de fundo: 

2 At 
Variância da Soma = ^ ( / V - Média da Soma)2px+y{K) (3.7) 

l\=2 

8. E n t r o p i a é um indicador de quantidade de informação propiciado pelas interações 

entre os pixels da imagem: 

NR NT 

Entropia = - '' j ) J)) (3-8) 
i = i .7=1 
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9. S o m a d a E n t r o p i a é um indicador da quantidade de informações entre tons de pares 

de pixels: 
2NT 

Soma da Entropia ~~ - '*^pxjrV{K)\og2(px+y(K)) (3.9) 
K=2 

10. D i f e r e n ç a de E n t r o p i a é similar à, Soma da Entropia: 

Diferença da Entropia = — ^^ px^y(K) \og2{px_y(K)) (3.10) 
A'=() 

11. M é d i a d a D i f e r e n ç a ou Coeficiente de Máxima Correlação é baseado nos autovalores 

dc uma função da matriz de co-ocorrència normalizada que frequentemente é difícil de 

ser obtida devido à não homogeneidade da distribuição de níveis de cinza: 

Média da Diferenca = V (3.11) 
K í Px{l)Py{K) 

12. Va r i ânc i a d a D i f e r e n ç a é similar a Variância da Soma, mas com a média centrada 

em zero: 
NR 

Variância, da Diferença = ^ ((A" - i ix-y)2Px-y{K)) (3.12) 
K=1 

onde: 

NT 

K—l 

13. M e d i d a de I n f o r m a ç ã o de C o r r e l a ç ã o 1 (MCI1) é um indicador da correlação 

baseado na medida de entropia para elementos independentes e pares de elementos na 

MC II = Hxy~HZ\ (3.13) 
m a x | Hx, Hy ] 
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onde, 
Nr A't 

11 = ^2p{iJ)log2(p(i,j)) 
i=i 

N 

:) = 
NJ- N — 

N r 

Hy = ~ ^ 2 p y ( J ) ^ 2 ( P y U ) ) 

i=i j=c 

14. M e d i d a de I n f o r m a ç ã o de C o r r e l a ç ã o 2 (MIC2) é a média de correlação baseada 

na similaridade entre entropias de elementos independentes da imagem e pares de 

elementos da imagem: 

MCI 1 = y / l ^ - m ^ i ^ ) (3.14) 

onde, 

Hxy como definido no item anterior 

Hxy2 = ~ ES E£ PÁ>')Py{j) log'2(px(l)py{:))) 

3.4 Considerações Finais 

Neste capítulo, as diferentes abordagens para análise de textura foram apresentadas, assim 

como os extratores de segunda ordem que utilizam a matriz de co-ocorrência (MCO) extraída 

da imagem. 

Os extratores de segunda ordem são mais eficientes que os de primeira, porque além 

de informações sobre a textura, também armazenam dados sobre a disposição espacial dos 

pixels. 

No próximo capítulo as Consultas por Similaridade e os Métodos de Acesso Métricos 

serão definidos e descritos, pois são utilizados na indexação dos vetores de características 

para permitir tais consultas. 
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Capítulo 

4 
Consultas por Similaridade 

4.1 Considerações Iniciais 
/ 

Ao sc efetuar consultas sobre informações armazenadas em urna, base de dados, deve-se for-

necer aos Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD) uma indicação da informação 

desejada. Esta indicação, que pode ser parte da informação desejada, é conhecida como a 

chave de busca, que permite procurar 11a base o registro a ela associado. 

Em consultas utilizando imagens, este processo de busca exata não faz sentido, pois 

se a imagem procurada já é conhecida, não existe razão para procurá-la novamente. Além 

do que é muito difícil que duas imagens sejam exatamente iguais. Assim, a tomografia cio 

cérebro de 11111 paciente onde se encontra 11111 tumor dificilmente será igual à de outro, mesmo 

que somente a região do tumor esteja destacada. Por isso, as consultas feitas em bases de 

imagens geralmente são por similaridade. 

Estes tipos dc: consultas, que levam cm consideração a informação inerente ao objeto 

de referência, são ehaina.das de Consultas Baseadas em Conteúdo (Content-Based Querics). 

Ou seja., as consult as são feitas a partir do significado do conteúdo do objeto, e não a partir 
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de informações descritivas associadas aos mesmos. 

Para se determinar a semelhança entre imagens, pode-se compará-las diretamente ou 

a partir de vet.ores de características extraídas das mesmas. Nos dois casos, uma função de 

distância métrica é definida para calcular esse grau de similaridade. 

Estruturas de dados devem ser utilizadas para a indexação das imagens na base. 

Estruturas de dados para espaços métricos (que englobam tanto dados com dimensão de-

finida quanto dados adimensionais), também conhecidas como Métodos de Acesso Métrico 

(MAM), podem ser utilizadas para indexação desses ciados, pois estas suportam natural-

mente consultas por proximidade ou similaridade e se mostram eficientes para dados com 

alta dimensionalidade. Alguns exemplos dessas estruturas se encontram na seção 4.4. 

Neste capítulo são apresentados os conceitos necessários para o entendimento das 

Consultas por Similaridade. Na seção seguinte são definidos os conceitos de espaço métrico e 

a função distância, e na sequência encontram-se definidos os tipos mais comuns de consultas 

por similaridade, os Métodos de Acesso Métricos, e por fim alguns exemplos de estruturas 

de indexação para dados métricos. 

4.2 Espaço Métrico 

Seja D o domínio ou universo ele objetos possíveis ou válidos. O subconjunto finito V Ç D, 

de tamanho n = |D|, é o conjunto que contém os objetos sobre o qual as consultas serão 

efetuadas, isto é, serão as chaves de indexação. A comparação entre os elementos de V é 

feita por meio de uma função distância que indica, o quanto dois objetos são semelhantes 

[Santos, 2001]. 

Esta função distância (também conhecida como função de dissimilaridade ou função 

de distância métrica, ou simplesmente métrica) indica o quanto dois objetos sao semelhan-

tes ou distintos. Ela, retorna zero se os dois objetos forem idênticos ou um valor positivo 

que aumenta, quanto maior for a, distância, (ou dissimilaridacle) entre os objetos. A função 

distância, deve possuir as seguintes propriedades: 
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S i m e t r i a : d(OhOj) = d(OhO .r 

• N ã o N e g a t i v i d a d e : 0 < d(Ou Oj) < oc, Ot ± O, e d(Oh 0{) = 0 

• D e s i g u a l d a d e T r i angu l a r : d() .()/• < d O . (),. • • d: ();.().) 

onde O,, Oj <• O/, são três objetos distintos pertencentes a V. Um exemplo de funções 

distância é a família, de funções Lp (Equação 4.1). 

LP(x, y) \ 
d~ í 

(4.1) 
i = 0 

onde. d é a dimensão do espaço, x e y são dois objetos de dimensão d. As funções 

distância mais conhecidas da família Lp estão ilustradas a seguir: 

• Lq - conhecida como Infinity ou Chebyckev: 

Llnfvmty — HiaX |x,; — í/, | 0 <i«l 

L\ - conhecida como Manhattan: 

i=0 

• L-2 - conhecida como Euclidiana; 

L, \ B * 
i=0 

Estas funções distância, dão origem a diferentes regiões de cobertura. A Figura 4.1 

mostra, as variações das regiões de cobertura possíveis para um objeto representativo p o um 

dado raio r. 

Assim pode-se definir um espaço métrico M, como sendo o par M = (D, d), onde 

D £ D, é o conjunto que contém os objetos e dc uma. função distância. [Traina, 2001]. 

32 



Capítulo 4 Consultas por Similaridade 

L0 - Infinity ou Chebychev 

/_, - Manhattan 

l~2 - Euclidiana 

Figura 4.1: Áreas de cobertura para as diferentes funções de distância da família Lp. 

Um exemplo simples de espaço métrico é o formado por um conjunto de palavras 

de um dicionário e a função distância LEMI- Considerando duas palavras x e y, a distância 

Lmu(x, y) retorna o número mínimo de letras de que devem ser substituídas, inseridas ou 

removidas em x para que se torne1 igual a y. Por exemplo. L/r,u, (hora, hoje) = 2 e LFaUL{aqui, 

quilo) = 3. 

4.3 Tipos de Consulta por Similaridade 

Para um dado espaço métrico M e um domínio D, os tipos de consulta por similaridade 

mais comuns são a Consulta por Abrangência (Range Query) c Consulta aos k-Vizvnhos 

Mais Próximos (k-Nearest Neighbor Query). 

4.3.1 Consulta por Abrangência (Range Query - RQ) 

Dados um conjunto de objetos O = {0i,02, ••• ,On} pertencentes a um domínio D, uma 

função distância d, um objeto de consulta Q g D c uma distância de busca máxima r (Q ) , a 

consulta por abrangência RQ{Q.r(Q)) = {(), | O, G V e d(0,. Q) < r{Q)} seleciona todos 

os objetos Oi do conjunto de dados V tal cjue eles estejam dentro da distância r(Q) do objeto 

de busca [Santos. 2001]. 
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Figura 4.2: Exemplo de Consulta por Abrangência (Range Query - RQ) 

Um exemplo de uma RQ seria: "Encontre as estrelas que estão até 10 anos-luz de 

distância do Sol". A Figura 4.2 ilustra esse exemplo, onde o objeto de busca Q representa o 

Sol e a distância de busca r(Q) é a distância máxima do Sol até uma estrela (10 anos-luz). 

4.3.2 Consulta aos k-Vizirihos mais Próximos (k-Nearest-Neighbor Query -

kNNQ) 

Dados um conjunto de objetos O = {Oy-O-z-, ••• , On} pertencentes a um domínio D, urna 

função distância d e uni número inteiro k > 0, a kNNQ seleciona os k objetos do conjunto 

de dados que estão mais próximos de Q. Isto é, k N N Q = {At | At G A, A Ç V, \ A\ = 

k e VA, e A, Oi eV - A, d(Q, A,) < d(Q, O,)}. Em caso de empate de distâncias na maior 

distância obtida, pode-se seleeionar apenas o número necessário de objetos que satisfazem a 

regra, ou criar uma. lista de empates [Santos, 2001]. 

Utilizando o exemplo anterior, a consulta "Seleeione as 5 estrelas mais próximas do 

Sol"6. uma 5-NNQ para o objeto 'Sol' sobrei o mesmo domínio de objetos da consulta-exemplo 

anterior. Este exemplo é ilustrado na Figura 4.3. 
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• • 

Figura 4.3: Exemplo ele Consulta aos Vizinhos mais Próximos (k-Nearest, Neighbor Query -
kNNQ) 

4.4 Métodos de Acesso Métricos (MAM) 

As estruturas métricas, ou os Métodos de Acesso Métricos (MAM), suportam naturalmente 

consultas por proximidade ou similaridade além de se mostrarem eficientes para dados de 

dimensões altas. Dessa forma, tem-se mostrado bastante apropriado utilizar um MAM para 

indexar imagens ou, mais propriamente, as características que foram extraídas das imagens 

suportando busca por similaridade. Tais características podem ser atributos de forma, tex-

tura, histograma de cores [Aslandogan & Yu, 1999]. resultados de transformações como por 

exemplo Singular Valuc Decomposition (SVD), ou Karhunen-Loevc [Faloutsos, 1996], além 

de coeficientes de transformadas wavclets [Albuz et al., 2001]. Utilizando as características 

extraídas previamente das imagens, um MAM constrói a estrutura de índices calculando as 

distâncias ente elas, procedimento que deveria corresponder a comparação entre as imagens 

originais [Traina, 2001], 

O primeiro tra.ba.lho encontrado na literatura envolvendo a indexação de dados mé-

tricos é o de Burkliard e Keller [Burkliard & Keller, 1973]. Nele são propostas três técnicas 

para facilitar a consulta por similaridade, as quais são adequadas para métricas que retornem 

valores discretos: 

• A primeira é uma árvore que possui apenas uma entrada em cada nó e grau maior 

ou igual a dois (definido arbitrariamente). Dado um objeto (chave) selecionado alc-
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atoriamente, ealcula-se a distância entre este e os demais, colocando em uma mesma 

subárvore aqueles que estão na mesma distância. 

• A segunda particiona o espaço em função de um número fixo de objetos representativos, 

definindo uma árvore multivias. Para cada partição (ou subconjunto), são definidos 

um objeto representativo e um raio máximo. Para que um objeto faça parte de um 

subconjunto específico, sua distância ao representativo tem que ser menor ou igual ao 

respectivo raio máximo. Esse procedimento 6 repetido recursivamente. 

• Já a terceira técnica é bastante similar à segunda, onde se coloca uma restrição adicional 

para o diâmetro (a distância máxima entre quaisquer dois objetos de um grupo) de 

cada um dos grupos que seja menor que uma dada distância k, onde k é diferente 

para todos os níveis da árvore. Os grupos que satisfazem esse critério são chamados 

de dique. Esta técnica busca encontrar o chque maximal em cada nível, guardando 

os objetos centrais dos nós para direcionar e minimizar (podar) a busca. Observe que 

objetos chave podem aparecer em mais do que um chque, e a idéia é selecionar a chave 

central que aparece no maior número de cliques. 

Shasha e Wang [Shasha & Wang., 1990] propuseram o armazenamento das distâncias 

entre os objetos em uma matriz de distâncias para aumentar ainda mais a poda dos objetos 

durante as consultas. Os autores comentam que em casos onde o cálculo das distâncias é 

extremamente custoso, esta solução é muito útil. Porém, se o conjunto de dados for muito 

grande (possuir muitos elementos), esta solução torna-se inviável, pois a matriz de distâncias 

ficaria muito grande e seu armazenamento seria muito custoso. 

Uhlmann [Uhlinann, 1991] propôs o método de acesso métrico VP-Tree ( Vantage-

Point Tree), que é unia árvore binária onde cada nó armazena um objeto O G V e um raio 

rp para particionar o espaço métrico. O raio é utilizado na escolha da subárvore onde um 

novo objeto deve ser inserido. Assim, considerando o objeto O do nó raiz e um outro objeto 

qualquer Y G V - {O}, aqueles que atendem d(O.Y) < rp estão na subárvore da esquerda 

e os que atendem d{0, Y) > rv estão na subárvore da direita (Figura 4.4). Esta definição é 

válida para toda a hierarquia da árvore (da raiz para as folhas). 
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(a) Representação no espaço (b) Representação simplificada da 
árvore1 

Figura 4.4: Particionamento de uma VP-Trcc 

Ainda em [Uhlmann, 1991] um outro MAM foi proposto. Trata-se da GH-Tree (Ge-

neralizei! Hyper-plane Tree). Ela também é uma árvore binária, onde cada nó é composto 

por dois objetos 0 t e 0 2 escolhidos arbitrariamente. Durante a inserção de objetos, os que 

estiverem mais próximos de Oi são armazenados na subárvore da esquerda do nó; e os que 

forem mais próximos de 0-2 são armazenados na subárvore da direita. 0 processo se repete 

recursivamente até que todos os objetos tenham sido inseridos. Se os objetos chaves são 

selecionados apropriadamente, a árvore resultante tende a ser balanceada. 

A FQ-Tree (Fixed-Queries Tree), apresenta,da em [Baeza-Yat.es et al., 1994] também 

faz uso de objetos de referência para particionar o espaço métrico, sendo uma árvore mui-

tivias. A grande diferença em relação a, VP-Tree é que um único objeto de referência é 

utilizado em todos os nós internos, pertencentes a um mesmo nível da árvore. Assim, o 

número de objetos de referência, é igual à altura da árvore. 

Uma variante da GH-Tree foi proposta ern [Brin, 1995]. A GNAT (Geornetrie Near-

Neighbor Access Tree) é uma árvore multivias que funciona de forma semelhante a GH-Tree, 

só que são escolhidos mais do que apenas dois representativos por nó. A inserção de objetos é 

feita da mesma, fornia,, coniparando-se a distância do objeto e dos representativos e inserindo 

na subárvore do mais próximo. Além disso, também são armazenada,s em cada subárvore, as 

distâncias máxima e mínina dos objetos aos representativos no nó pai para que seja possível 
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podar objetos. utilizando a desigualdade triangular, durante as consultas. O processo é 

repetido recursivamente. 

Bozkaya e Ozsoyoglu [Bozkaya & Ózsoyoglu, 1997] propõem uma variante da VP-Tree 

onde são mantidos mais que um representativo para cada nó e todos os objetos das subárvores 

subsequentes são armazenados junto com sua distância para cada representativo. Por conter 

vários representativos, os autores deram o nome de MVP-Tree (Multi- Vantage Point Tree). 

Assim, a MVP-Tree armazena um número maior de distâncias pré-calculadas. Com isto, 

há uma redução no número de cálculo de distâncias, durante consultas por abrangência, em 

relação a VP-Tree. 

Ciaccia em [Ciaccia et al., 1997] apresenta o primeiro MAM dinâmico, a M-Tree. Ela 

é uma. adaptação da. B-Tree, ou seja. é uma árvore multivias balanceada pela altura, com a 

diferença que todos os objetos são armazenados apenas nos nós lollias. Outra diíerença 6 que 

podem existir intersecções entre duas subárvores, assim o particionamento do espaço métrico 

não gera regiões disjuntas. O grau cie um nó é igual a sua cardinalidade. A estrutura cios nós 

internos c diferente da estrutura dos nós folhas. Cada entrada na folha é composta por um 

identificador do objeto (CM), pelo valor da distância entre este objeto e o representativo do 

nó e pelos dados que1 compõem o objeto em si. Cada entrada em um nó interno é composta 

por um ponteiro para. sua. subárvore, um raro de cobertura abrangendo toda sua. subárvore, 

pelo valor da distância entre este objeto e o representativo do nó e pelos dados que compõem 

o objeto em si. 

Recentemente foi apresentado um novo MAM, a Slim-Tree [Traina et al., 2000]. Seu 

funcionamento é semelhante ao da M-Tree, porém o custo computacional do seu algoritmo 

de particionamento de nós é muito menor. A principal contribuição deste trabalho foi a 

definição de um critério para avaliar o grau de sobreposição entre os nós da árvore, chamado 

fat factor. Para a solução deste problema foi desenvolvido uni algoritmo de reorganização 

dos nós. chamado Slim-Down. Este algoritmo visa reduzir o grau de sobreposição entre as 

subárvores. Como consequência, o número de acessos a disco e cálculos de distância durante 

as consultas tende- a ser bem mais baixo, em comparação com o desempenho obtido com 

a M-Tree. Outra diferença está no algoritmo de escolha da subárvore de inserção, onde o 
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objeto passa a ser inserido na subárvore com menor taxa de ocupação, considerando que 

mais de unia subárvore tenha se qualificado. 

Uma nova técnica que propicia um aprimoramento nos MAMs é a abordagem OMNI 

[Santos et ai., 2001], A idéia central consiste da seleção de um ou mais objetos e colocá-los 

como representativos globais do conjunto (foci,). O objeto pode ser visto como o centro de 

uma região que contém todos os elementos da sua sub-árvore. Quando um objeto x é inserido, 

as distâncias entre ele e cada um dos representativos (foci) são calculadas e armazenadas 

junto com seus dados. 

Durante uma consulta, visto que as distâncias entre os objetos armazenados e os 

representativos são conhecidas, pode-se fazer uso da propriedade da desigualdade triangular 

(ver Seção 4.2) para descartar objetos que estão fora da região de busca. O descarte por 

desigualdade triangular é feito da seguinte forma: dados o conjunto V de objetos, o objeto 

de busca Q € V, o raio de busca VQ e um representativo Orep, uni objeto O t e V poderá ser 

descartado, se c somente se, as duas condições a seguir forem satisfeitas (Ver Figura 4.5), 

onde d(Orcp, O,) foi previamente obtida e armazenada com 0, \ 

d(0rep,0,) < d(Orep, Q) — TQ (4/2) 

d(OrcpXh) > d(0V(,p, Q) + rQ (4.3) 

As diferenças encontradas entre os diversos MAMs geralmente são relativas somente1 

à forma de como os elementos representativos são escolhidos e à disposição dos objetos em 

relação a eles, pois os MAMs manipulam apenas o objeto e a distância entre eles. 

4.5 Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentados os conceitos necessários para o tratamento de Consultas 

por Similaridade, o Espaço Métrico, as Consultas por Similaridade1 que são realizadas nestes 

espaços e estruturas de indexação, conhecidas como Métodos de Acesso Métrico (MAM), que 
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Figura 4.5: Descarte de objetos utilizando a desigualdade triangular na técnica OMNI 

permitem agilizar o processo de unia consulta, e exemplos dos principais MAMs da literatura 

foram colocados como ilustração. 

No próximo capítulo será apresentado o método desenvolvido para extração de ca-

racterísticas e construção do vetor de características de uma imagem. O método utiliza 

filtros de borda e gráficos de energia para a determinação de regiões na imagem e medidas 

de textura extraídas da matriz de co-ocorrência feitas sobre as regiões determinadas para 

criação do vetor de características da imagem. Tais vetores são as chaves de indexação das 

imagens, e são os objetos de entradas para os MAMs durante o processamento de consultas 

por similaridade. 
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5 
Extração de Características de Imagens 

5.1 Considerações Iniciais 

Sos capítulos anteriores foram apresentadas algumas técnicas para o processamento e extra-

ção de características de imagens. Estas técnicas utilizam métodos para a segmentação de 

objetos (Capítulo 2) presentes e para a realização de medidas sobre as texturas existentes 

(Capítulo 3) na imagem. Com o uso dest as técnicas de processamento é possível a obten-

ção de informação textual a respeito da imagem, o que possibilita a criação de vetores de 

características, que fornecem uma representação sucinta das imagens. 

Neste capítulo é proposto um método de extração de características para a criação do 

vetor de características para uma imagem. Este método é divido em duas etapas, sendo que 

na primeira é feita a determinação automática dos Minimum Bounding Rectangks (MBRs) 

das regiões mais significativas da imagem, considerando sua energia. Isso é feito por meio de 

urna sequência de operações realizadas sobre a imagem para redução de ruídos e eliminação 

de regiões pequenas e pouco representativas. Os MBRs são determinados pelos gráficos de 

emergia, das linhas e colunas da imagem. 
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Na segunda etapa do método, são extraídas características de textura das regiões 

determinadas no passo anterior, utilizando-se para isso, medidas da matriz de co-ocorrência 

[Haralick et al., 1973] [Frederick, 2000], Com as informações obtidas nas duas etapas, é 

criado um vetor de características para a imagem, para possibilitar a realização de consultas 

por similaridade. 

O método visa um maior desempenho do sistema, pois determinando-se os MBRs, 

regiões da imagem que não contém informações relevantes não são consideradas para a análise 

de textura, que demanda muitos recursos computacionais. Além disso, consegue-se resultados 

mais significativos, pois a análise é feita somente em regiões que possuem algum significado 

e não na imagem como um todo. Nas próximas seções são apresentados de forma detalhada 

o funcionamento do método e a construção do vetor de características da imagem. 

5.2 Determinação dos Minimum Bounding Rectangles (MBRs) 

Como primeiro passo para a determinação dos MBRs, é criada uma miniatura (thumbnail) 

da imagem utilizando-se uma. transformada de wavelets [Mallat, 1989] [Daubechies, 1990]. A 

transformada utilizada foi proposta por Daubechies [Daubechies, 19901. Esta transformada 

fornece um filtro de convolução (Equação 5.1) que, ao ser aplicado a uma imagem nas 

direções horizontal e vertical, gera uma miniatura com tamanho igual a 25% da imagem 

original. Com o uso da miniatura, tem-se uma agilização no processamento da imagem, uma 

vez que a imagem tem apenas 1/4 (um quarto) do tamanho da imagem e ainda mantém as 

propriedades necessárias para identificação das regiões de interesse na imagem.A Figura 5.1 

mostra o resultado da aplicação da transformada de Daubechies sobre uma imagem, onde a 

miniatura obtida encontra-se no quadrante superior esquerdo da imagem (Figura 5.1(b)), e é 

composta pelos componentes de baixa frequência da imagem. Os detalhes de alta frequência 

da imagem ficam armazenados nos outros três subespaços. 

/ ( x / 3 + 1) y/3(x/3 + l) ( A / 3 - I ) ^ ( y ^ - l ) ] 
\ 4 n/2 ' 4\ /2 ' 4v/2 ' 4 ^ j 
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Thumbnail 

(a) (b) 

Figura 5.1: (a) Imagem original dc corte axial de cabeça humana gerado por tomografia R.M. 
(b) Aplicação da transformada de wavelets de Daubechies para criação de uma miniatura 
(thumbnail). 

•mmiJIÍM 

(a) 

II llll Mil l l h . l t lll.ll.lll 

(b) 

Figura 5.2: Processo de esticamento e equalização do histograma de uma imagem: (a) minia-
tura gerada pela transformada de wavelets com seu histograma, (b) resultado do esticamento 
seguido da equalização de seu histograma. 
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Após a criação da miniatura, c feito um esticamento (stretch) seguido da equalização 

de seu histograma [Sonka et al., 1998]. 0 esticaniciito, também conhecido como normaliza-

ção, redistribui os pixels por toda a faixa de valores de intensidades (tons) existentes. A 

equalização do histograma redistribui os pixels de cada tom pelas intensidades existentes. A 

equalização aumenta o contraste para valores de intensidade próximos aos pontos de máximo 

do histograma e diminui o contraste dos pontos de mínimo. Aplicados sobre a miniatura, 

estas operações proporcionam uma melhor distribuição dos pixels pelos tons possíveis (no 

caso 256), realçando regiões e estruturas da imagem. A Figura 5.2(b) 1 mostra o efeito da 

realização do esticamento, seguido da equalização do histograma da miniatura da imagem 

gerada pela transformada de wavelets (Figura 5.2(a)), onde pode-se perceber pelo histograma 

e pela imagem, a melhoria na distribuição dos pixels da imagem pelos valores de intensidades 

existentes. 

O próximo passo do processo é a aplicação de um filtro de detecção de bordas sobre 

a miniatura resultante do processo cie esticamento e equalização de histogramas. O filtro 

utilizado é o proposto por Sobel (Figura 5.3) [Burnhain et al., 1997], que como visto no 

capítulo 2, seção 2.3.2, compreende um conjunto de matrizes de convolução capaz de detectar 

os gradientes da imagem (bordas) nas díreções vertical e horizontal. A aplicação do filtro de 

bordas ressalta, os contornos das grandes estruturas existentes, já que as texturas pequenas 

das regiões da imagem foram, em grande1 parte, armazenadas nos outros três subespaços 

gerados pelas transformadas de wavelet. Este passo facilita a detecção dos MBRs através 

gráficos de energia, pois reduz quaisquer interferências que possam vir a ocorrer devido às 

texturas presentes na imagem. 

O passo final para a determinação dos MBRs é a construção de gráficos de energia 

para linhas e colunas da imagem resultante da aplicação do filtro de1 Sobel. O gráfico de 

energia das linhas, apresenta para cada linha da imagem a energia correspondente e, de 

modo similar o gráfico de energia das colunas indica a energia em cada coluna cia imagem 

J E s t a imagem, como as demais util izadas lia apresentação cio método, utilizam u m a cópia ampl iada 
do thumbnail gerado pela t r ans fo rmada de wavelets, possibili tando uma melhor visualização das e tapas da 
determinação dos MBRs. 
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(a) (b) 

Figura 5.3: Filtro de bordas de Sobel: (a) miniatura resultante do processo de esticamento e 
equalização do histograma, (b) resultado da aplicação do filtro de bordas sobre a miniatura. 

(Figura 5.4). A energia é uma. medida que indica, a concentração das intensidades dos pixels 

de uma imagem (Equação 5.2) e. no caso em questão, são medidas as concentrações nas 

direções verticais (colunas) e horizontais (linhas). A energia de um conjunto de pixels é 

calculada somando-se as intensidades dos mesmos. Para obter os gráficos de energia das 

linhas e colunas a imagem é percorrida e a energia de cada linha e coluna é determinada. 

As Equações 5.3 e 5.4 formalizam o cálculo da energia para colunas (Ex) e linhas (Ey), onde 

I(i,j) corresponde à intensidade do pixel de uma imagem situado na coluna i, linha j, NL 

ao número de linhas e NC ao número de colunas. 

NC NL 

i: (5-2) 
1 = 0 J = 0 

NL 
(5-3) 

i=o 

NC 
£W = X > : < / ) (5-4) 

As coordenadas de um MBR são determinadas percorrendo-se os gráficos de energia. 

Como a energia 6 calculada, sobre a imagem resultante da aplicação do filtro de bordas 

s o b r e o subespaeo (thurnbnail) de baixa frequência (gerado pela transformada de wavelet), 
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Figura 5.4: Gráficos de energia para linhas e colunas de urna imagem. 

os pontos de máximo nos gráficos de energia indicam a existência de uma borda. Então, as 

coordenadas dos MBRs são determinadas pelos pontos de máximo nos gráficos de energia. 

Percorrendo os gráficos de energia, quando um ponto de máximo é encontrado nas 

direções verticais e horizontais, estes são assinalados como o ponto superior esquerdo do 

MBR. Os gráficos de energia são percorridos deste ponto até que se encontrem outros dois 

pontos de máximo diagonalmente opostos ao primeiro ponto encontrado, para linha e coluna. 

As coordenadas deste ponto passam a ser o ponto inferior direito do MBR. Este processo se 

repete até que todos os pares consecutivos de máximo sejam encontrados. 

Como alguns MBRs podem conter apenas regiões de fundo ou pouco significativas, é 

necessário que estes sejam eliminados do conjunto resposta. Para tanto, a energia total de 

cada MBR é calculada e, uma razão entre a energia e a área do MBR é determinada. Estes 

valores são comparados com um valor de corte (threshold) e somente regiões que possuem a 

razão superior ao valor de corte são inseridas no conjunto resposta. 

Como os MBRs são determinados sobre a imagem original reduzida, é necessário a 

transposição das coordenadas para a imagem de entrada para que a características de textura 

sejam extraídas. Isto é feito calculando-se a razão entre o tamanho da miniatura e da imagem 
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de entrada. As coordenadas são multiplicadas por essa razão para se ajustar às dimensões 

da imagem de entrada. A Figura 5.5 resume o processo de determinação dos MBRs de uma 

imagem. 

Wavelet de 
Daubechies 

Esticamento e 
Equalização 

do histograma 

Energia e Pontos 
de Máximo 

f 

\ 7 

Filtro de 
bordas de 

Sobel 

Figura 5.5: Método para detecção dos MBRs de uma imagem. 

5.3 Extração das Características de Textura 

O passo final do processamento da imagem para a criação de seu vetor de características 

consiste no processamento baseado em textura de cada MBR pertencente ao conjunto res-

posta, utilizando-se a matriz de co-ocorrência, que, conforme visto no capítulo 3 seção 3.3.1, 

fornece a medida de freqiiência com que pares de pixels ocorrem na imagem para uma dada 

distância e um dado ângulo [Haralick et al., 1973] [Frederick, 2000]. 

Para cada MBR pertencente ao conjunto de resposta, é calculada sua matriz de co-
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ocorrência e são computadas medidas de e n t r o p i a (Equação 5.5), que fornece um indicador 

de suavidade1 da textura, e h o m o g e n e i d a d e (Equação 5.6), que indica como os pixels de 

uma região estão distribuídos em relação à sua intensidade (brilho). Estas medidas foram 

escolhidas devido ao fato dc as características elas texturas presentes nas imagens médicas 

serem melhor discriminadas por estes valores. 

n — l n — 1 
Entropia = ^ ^ j)) (5-5) 

i=0 j=0 

n — l t i — l , . . , 

Homoqcncidadc V V — P ^ (5.6) 
^ ^ \ + ( i - i)2 v

 ; 
i = 0 ;j = 0 V J ' 

5.4 Construção do Vetor de Características 

Após o processo de analise da imagem, é necessário organizar as informações existentes para 

a criação do vetor de características da imagem. Assim para cada imagem são armazenadas 

o número de MBRs encontrados que atendem ao limiar especificado (ver seção 5.2) e uma 

lista com informações sobre o MBR. e as medidas de textura realizadas com a matriz do 

co-ocorrência. 

Esta. lista é composta pela. área e a. energia, total do MBR, e as medidas de entropia 

e homogeneidade extraídas da matriz de co-ocorrência. Esta lista é ordenada «mi ordem 

decrescente em relação a área, estabelecendo uma relação de ordem no vetor de características 

e permitindo, assim, que imagens com diferentes números de MBRs possam ser comparadas. 

A Figura 5.6 ilustra o vetor de características criado para cada imagem processada, onde: 

nMBR indica, o número de MBRs encontrados, Area é o valor da área do MBR, Energia 

fornece o valor da energia total de um MBR e, Entropia e Homogeneidade são as medidas 

extraídas da matriz de co-ocorrência calculada sobre o MBR. 
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Vetor de Características 

nMBR MBR1 MBR2 MBR3 

Área Energia Homogeneidade Entropia 

Informações do MBR 

Figura 5.6: Vetor de características criado para cada imagem processada. 

5.5 Considerações Finais 
/ 

Neste capítulo foi apresentado o método proposto para extração de características de uma 

imagem e construção de seu vetor de características. Este método detecta automaticamente 

regiões presentes na imagem por meio de uma sequência de filtros e dos gráficos de ener-

gia. Sobre as regiões detectadas, são feitas medidas de textura utilizando-se a matriz de 

co-ocorrência. Os resultados obtidos são então utilizados para a criação do vetor de carac-

terísticas da imagem para possibilitar a execução de consultas por similaridade. 

No próximo capítulo são apresentados os testes realizados para verificação da eficácia 

do método proposto. Estes testes consistem em uma série de consultas realizadas sobre um 

conjunto de imagens e a construção dos gráficos de Precision e Recall. que fornecem unia 

indicação visual da precisão do método. 
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6 
Experimentos e Resultados 

6.1 Considerações Iniciais 

No capítulo anterior foi apresentado o método proposto para extração de características de 

imagens. 0 método, através de uma sequência de operações realizadas sobre a imagem, de-

tecta automaticamente os Minimiim Boundmg Rectangles (MBRs) das regiões consideradas 

mais significativas da imagem, baseando-sc na energia destas. Sobre estas regiões são feitas 

medidas de textura utilizando a matriz de co-ocorrência [Haralick et al., 1973]. Um vetor 

de características é criado para cada imagem com as informações obtidas para permitir a 

realização de consultas baseadas em conteúdo. 

Neste capítulo são apresentados os testes realizados para a validação do método. Nas 

próximas seções estão descritos o conjunto de imagens utilizado, a metodologia e as medições 

de Precisão (Precision.) e Revocação (Recall) que fornecem unia indicação gráfica da. eficácia 

dos resultados obtidos [Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999]. 
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6.2 Conjunto de Imagens 

As imagens utilizadas no trabalho correspondem a exames de ressonância magnética (RM), 

tomografia computadorizada(TC) e angiograma. Os exames de ressonância magnética res-

saltam melhor os tecidos moles (músculos, gordura, por exemplo), enquanto que os exames 

cie tomografia computadorizada refietem melhor os tecidos mais duros (parte1 óssea) e os an-

giogramas são exames radiológicos onde se utiliza um contraste que permite a visualização 

dos vasos sanguíneos de alguma região do corpo do paciente, neste caso, foram utilizados 

angiogramas de coreção. A profundidade dos pixels da imagem é de 8 bits, resultando em 

250 possíveis tons de cinza, o as dimensões da grande maioria das imagens é 250 x 256, mas 

também têm-se algumas com resolução de 512 x 512. A Figura 6.1 mostra exemplos de cada 

tipo de exame utilizado. 

(a) Ressonância (b) Tomografia com- (c) Angiograma 
magnét ica putador izada 

Figura 6.1: Exemplos de exames radiológicos. 

Para realização dos testes, foi preparado um conjunto com fOOO imagens retiradas de 

vários tipos de exames realizados 110 Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HCRP) (Tabela 

6.1). Este conjunto foi dividido em 5 classes de acordo com a região do corpo examinada e 

o tipo de corte tomado (Figura 6.2). Por exemplo, cortes sagitais e axiais de cabeça e corte 

sagital do abdómen. 
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F i g u r a Classe Q u a n t i d a d e 
6.2(a) Angiograma 100 
6.2(b) Abdómen 200 
6.2(c) Coluna 100 
6.2(d) Cabeça (corte axial) 300 
6.2(e) Cabeça (corte sagital) 300 

To ta l de I m a g e n s 1000 

Tabela, 6.1: Distribuição das imagens no conjunto de testes. 

(a) Angiograma de coração (b) Ressonância magnét ica (c) Ressonância magnét ica 
de abdómen da coluna 

(d) Ressonância magnética (e) Ressonância magnét ica 
da cabeça, corte axial da cabeça, corte sagital 

Figura, 6.2: Exemplos de imagens de cada classe pertencentes ao conjunto de teste. 
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Arquivo Imagem Filtros 

_ / V 

. # * 

t$m 

Pesquisar Imagens Semelhantes: 

Número de Imagens: [2ti t J 

Pesquisar 

256x256 

Figura 6.3: Protótipo desenvolvido para realização dos testes. 

6.3 Testes Realizados 

Para realização dos testes, um protótipo de um sistema de processamento e consultas de 

imagens foi desenvolvido utilizando o Borland C + + Builder que implementa o método pro-

posto (Figura 6.3). Este protótipo permite a aplicação individual de cada um dos operadores 

utilizados no método sobre uma imagem, bem como seu processamento completo (ou de um 

grupo de imagens) para criação do vetor de características. 

O protótipo permite também a realização de consultas básicas por similaridade (Fi-

gura 6.4). Para tanto, foi implementado o método de busca aos vizinhos mais próximos, 

fc-NNQ (k-Nearest Neighbor Queries), que, conforme visto no capítulo 4, seção 4.3.2, retorna 

os k elementos mais semelhantes (ou próximos) ao dado de entrada. Para realizar a com-

paração entre duas imagens foi utilizada a função distância Euclidiana (Z/2), aplicada sobre 

53 



Capítulo 6 Experimentos e Resultados 

|1JB-Ipq [ 
11 Fechar || 

Figura 6.4: Exemplos de consultas realizadas. 

os vetores de características de cada imagem. Como o número de MBRs varia entre as ima-

gens, a comparação entre os elementos é feita até que se atinja o final do menor vetor. Isto 

é possível devido à ordem estabelecida nos vetores durante sua criação, que são ordenados 

pela área total de cada MBR. 

Os testes foram realizados por meio de consultas efetuadas sobre o conjunto de testes, 

onde paxa cada classe, foram criadas amostras contendo 50 imagens cada. Cada imagem 

destes conjuntos de amostra foi utilizada corno entrada no protótipo, e foram realizadas 

consultas desde o primeiro vizinho mais próximo (1-NNQ) até o mais distante (1000-NNQ). 

Para os resultados obtidos com cada imagem de entrada, eram verificados e armazenados a 

quantidade de imagens pertencentes à mesma classe. Estes valores são utilizados, então, para 

os cálculos de Precision e Recall [Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999]. Na próxima seção, é 

mostrada a análise dos resultados obtidos. 

54 



Capítulo 6 Experimentos e Resultados 

Relevantes Obtidos (TR0) 

Objetos Relevantes (TR) Total de Obtidos (TO) 

Figura 6.5: Medidas de Precision e Recall para um conjunto de dados. 

6.4 Análise dos Resultados 

A quantificação dos resultados obtidos, é feita através das medidas de Precisão (Precision) e 

Revocação (Recall) [Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999]. Dado um conjunto de dados sobre 

o qual são realizadas consultas (Figura 6.5). definimos: TR como sendo o número total de 

elementos relevantes, ou seja, o número total de imagens pertencentes à mesma classe que a 

imagem de entrada; TRO, o número total de imagens relevantes recuperadas na consulta; e 

TO. o número total de imagens obtidas na consulta, independente da classe a que pertencem. 

As medidas de Precision (Precisão) indicada na Equação 6.1 e Recall (Revocação) conforme 

a Equação 6.2, indicam, respectivamente, a parcela de objetos relevantes obtidos em relação 

ao número total de objetos e. a parcela de objetos relevantes obtidos na consulta em relação 

ao total de objetos relevantes existentes. 

A análise dos dados é feita mediante a construção dos gráficos de Precision x Recall. 

Como visto na seção anterior (Seção 6.3), para cada classe, foi criado uni conjunto de amostra 

Precision 
TRO 
TO 

(6.1) 

( 6 . 2 ) 
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contendo 50 imagens que foi utilizado como entrada, do protótipo para realização de consultas. 

Para cada classe, variou-se o tamanho do conjunto resposta (TO) de 1 até o número total 

de imagens (1000). Para cada, valor de TO, tomou-se o número de imagens pertencentes à 

mesma classe da imagem de entrada, (TRO ) e foram calculados os pares de precision e o 

recall relativos às consultas realizadas para cada imagem de entrada. 

Devido ao grande número de pares de valores de precision e recall calculados, foi feita 

uma filtragem nestes dados para permitir uma melhor visualização dos gráficos. Assim do 

conjunto de pares, foram escolhidos valores de recall separados entre si por uma, diferença de 

aproximadamente 10% (dez por cento). Os gráficos para cada classe de imagens foi construído 

e polinómio que mais aproxima os pontos foi traçado. A área sob o gráfico, bem como sua 

proximidade com a borda superior do sistema de eixos indicam a eficácia dos resultados. 

O gráfico da Figura 6.6(b) mostra os resultados obtidos para o grupo de exames 

de coluna. Como pode-se perceber, a queda da eficiência do método para esta, classe de 

imagens é consideravelmente rápido. Isto ocorre devido ao fato de as regiões determinadas 

nas imagens e suas medidas de texturas serem muito próximas às imagens de angiogramas. 

A Figura 6.7 ilustra isto, onde é fornecida unia imagem de exame de coluna ao protótipo 

(Figura 6.7(a)), o o resultado da consulta (Figura 6.7(b)), onde é possível observar a,s imagens 

de angiogramas retornadas como sendo similares destacadas. 

O fato citado acima também pode ser observado para as imagens de angiogramas, 

porém, como pode ser visualizado no gráfico da Figura 6.8(b), a, queda da eficiência é menor, 

obtendo resultados mais precisos. Mas. em várias consultas observou-se o retorno de imagens 

de coluna no conjunto resposta, corno sendo mais similares à imagem de entrada, do que outras 

pertencentes à mesma classe. Vale destacar que apesar de o método não conseguir distinguir 

com precisão as imagens pertencentes às duas classes acima citadas e estas estarem em 

menor número no conjunto de testes, quando uma consulta é realizada utilizando imagens 

pertencentes a estas classes como entra,da, a maioria das imagens retornadas como mais 

semelhantes, pertenciam a estas duas classes, sendo pouco comum o retorno de imagens 

pertencentes a outras classes nas primeiras posições do conjunto resposta. 

Os resultados obtidos para a classe de exames da região abdominal são exibidos na 
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Figura 6.6: Resultados dos testes para a classe de imagens de coluna: (a) exemplo de uma 
consulta e (b) o gráfico de precision x recall. 
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Figura 6.7: (a) Imagem de exame de coluna fornecido como entrada ao protótipo; (b) o 
resultado de uma consulta 20-NN, onde é possível observar que imagens de angiograma eram 
retornadas como sendo semelhantes à imagem de entrada. 
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Angiograma 
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Figura 6.8: Resultados dos testes para a classe de imagens de angiogramas: (a) exemplo de 
uma consulta e (b) o gráfico de precision x recall. 

Figura 6.9(b), onde os resultados obtidos foram satisfatórios. As imagens retornadas como 

sendo mais semelhantes à de entrada, de fato pertenciam à mesma classe desta. Resulta-

dos semelhantes foram obtidos com as imagens de exames de cabeça, cortes axiais (Figura 

6.10(b)) e sagitais (Figura 6.11(b)). 

Comparando os resultados obtidos em todas as classes (Figura 6.12), é possível per-

ceber que em quase todos os casos, a maioria das imagens retornadas como sendo mais 

próximas (similares), pertencem à mesma classe da imagem de entrada. Os resultados mais 

expressivos ocorreram nas classes de exame de cabeça, cortes axiais e sagitais, e abdómen, 

mostrando que o método consegue representar melhor imagens que possuem tecidos moles 

(massa encefálica, tecido adiposo). 

6.5 Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentados os testes realizados para verificação da eficácia do método 

proposto para extração de características. Para tal, foi criado um conjunto de imagens de 

vários tipos de exames radiológicos, sobre os quais foram realizadas consultas e os resultados 

foram medidos. As medidas são utilizadas para a construção dos gráficos de precision x 
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Figura 6.9: Resultados dos testes para a classe de imagens de abdómen: (a) exemplo de uma 
consulta e (b) o gráfico de precision x recall. 
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Figura 6.10: Resultados dos testes para a classe de imagens de cabeça, corte axial: (a) 
exemplo de uma consulta e (b) o gráfico de precision x recall. 
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(a) (b) 

Figura 6.11: Resultados dos testes para a classe de imagens de cabeça, corte sagital: (a) 
exemplo de uma consulta e (b) o gráfico de precision x recall. 
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Figura 6.12: Gráfico de precision x recall para cada classe de imagens pertencentes ao grupo 
de teste. 

60 



Capítulo 6 Experimentos e Resultados 

recall, que possibilitam uma análise1 visual da eficácia do método. 

Os resultados obtidos foram satisfatórios, onde1 a maioria das imagens retornadas 

como sendo mais similares pertenciam à mesma classe da imagem de entrada. Porém, o 

método mostrou ser mais eficiente para representação de imagens com predominância de 

tecidos moles, como tecido adiposos e massa encefálica. 

No próximo capítulo são apresentadas as considerações finais do trabalho, as conclu-

sões e sugestões para trabalhos futuros. 
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7 
Conclusões 

7.1 Considerações Finais 

A pesquisa em recuperação de imagens baseadas em contendo ainda possui muitos desafios 

a serem vencidos. Um deles é a determinação de métodos para extração características que 

sejam abrangentes o suficiente para englobar uma. grande variedade de classes de imagens, 

pois. atualmcnte a grande maioria dos métodos existentes é específico para um determinado 

tipo de imagem. 

Neste trabalho foram estudadas técnicas para extração de características de imagens 

e de realização de consultas por similaridade. Um método para o processamento das imagens 

foi desenvolvido utilizando filtros de bordas e gráficos de energia para a determinação dos 

Minimum Bounding Rectangles (MBRs) de regiões de interesse 11a imagem. Sobre o conjunto 

de MBRs obtidos é feito o processamento baseado em textura utiliza.ndo-se medidas da 

matriz de co-ocorrência. Com os dados obtidos foi criado 11111 vetor de características para 

a imagem, permitindo assim uma representação suscinta de suas propriedades visuais. O 

método proposto visa maior desempenho do sistema, pois a análise de textura, que é um 
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processo oomputacieniahnente cusloso, é íeita somente nos MBRs. o que resulta em resultados 

mais precisos e rápidos, pois a análise é realizada somente nas regiões consideradas mais 

significativas e não na imagem toda. 

Como parte final do trabalho, foram realizados testes práticos para verificação da 

eficiência do método. Estes testes foram realizados por meio de consultas aos vizinhos mais 

próximos (k-Ne.are.st Neighbor Quenes, &-NNQ) sobre um conjunto de imagens previamente 

processadas. Os resultados foram medidos e quantificados por meio de gráficos de precision 

x recall. que fornecem uma indicação gráfica da eficiência do método. Os resultados obtidos 

foram satisfatórios, pois a maioria das imagens retornadas como sendo mais similares, per-

tenciam à mesma classe cia imagem de entrada, sendo que o método apresentou resultados 

mais precisos para. imagens de exames com predominância de tecidos moles (tecido muscular, 

cérebro). 

As principais contribuições obtidas com esse trabalho foram: 

• Um novo método para extração de características de baixo custo computacional que 

utiliza medidas de energia e textura para, caracterizar as imagens; 

• Possibilidade de ampliação do domínio de extratores do cbPACS, adicionando a ele 

capacidade de busca, por forma e text ura. além das já existentes. 

7.2 Linhas de Pesquisas Futuras 

Est.e trabalho é um passo inicial 110 processamento de imagens utilizando a determinação de 

Mini.nium Boundhig Rectanglcs (MBRs) de regiões e estruturas de uma imagem. A partir de 

sua ideia central, vários outros estudos podem ser realizados visando sua complementação 

e o desenvolvimento de novas técnicas. A seguir estão apresentados algumas sugestões de 

tópicos que podem ser abordados em estudos futuros, sendo que outras podem surgir da 

leitura deste1 texto: 

• A função distância é de grande importância na determinação dos resultados das con-

sultas por similaridade1. Então o desenvolvimento de uma função distância, que dê 
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maior ênfase a características que melhor identifiquem imagens pertencentes a uma 

determinada classe, o que 6 unia continuação natural deste trabalho; 

• Pesquisa de novos métodos para determinação dos MBRs de regiões da imagem e a 

inserção de novas medidas de características para permitir melhores resultados nas 

consultas por similaridade, como por exemplo, medidas de forma ou o uso das trans-

formadas de wavclcts para gerar assinaturas que representem as regiões da imagem. 
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