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Área destinada a especificação de parâmetros. . . . . . . . . . . . . . . . .
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Imagem utilizando os parâmetros DRAW OVER OUTIMG, T 1 = 0.1 e
T 2 = 0. O acúmulo de pontos desenhados se dá devido a iterações anteriores.
Imagem utilizando os parâmetros NOT DRAW SINGLE POINTS, T 1 =
0.1 e T 2 = 0. Apenas os pontos que houveram correspondência são desenhados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Capı́tulo
1

Introdução

Com o crescente uso da tecnologia, cada vez mais o homem tem buscado técnicas para
reproduzir a visão humana em máquinas. Dentre as mais diversas técnicas, algumas visam
fazer com que as máquinas possam identificar objetos, em qual ambiente se encontram e
também sua localização no ambiente.
Neste sentido, o processamento de imagens, e a visão computacional, têm se mostrado
um amplo campo de pesquisa, no qual utilizamos técnicas para destacar objetos ou partes
de uma imagem baseado em sua mudança de cor, textura ou até mesmo na forma dos
objetos que compõem determinada cena. Tudo isso para que depois, o computador possa
distinguir e identificar o que se encontra na imagem, ou vı́deo.
Diversas áreas tem se beneficiado com o processamento de imagens independente do
campo de atuação, dentre as mais variadas podemos citar, a medicina, o sensoriamento
remoto e os sistemas de vigilância.
A medicina é uma das áreas que mais utiliza o processamento de imagens nos dias
atuais, pois tem se tornado bastante comum a análise de uma imagem obtida por meio
de raio x, ultrassonografia, tomografia ou ressonância magnética. As imagens dos exames
citados anteriormente, são processadas por computador e o resultado é um pré-diagnóstico.
Podemos citar também as áreas da oncologia e da ortopedia que se beneficiam cada vez
mais com esse tipo de procedimento. Em atividades laboratoriais nas quais é necessário
fazer uma contagem de células, também é usado como tarefa de pré-processamento da
imagem microscópica, a detecção das formas conhecidas de uma célula como uma parte
imprescindı́vel da contagem como um todo.
O sensoriamento remoto é outra grande área que tem se desenvolvido com a ajuda de
softwares especı́ficos para a análise de imagens de satélite por exemplo. Baseando-se nessas
imagens estes softwares podem estimar a metragem total de uma área desmatada, a área
de uma floresta que foi atingida por uma queimada, uma estimativa de desmatamento,
ou até mesmo uma estimativa da quantidade de área plantada de determinada cultura.
A área de vigilância (segurança) também tem se beneficiado com os avanços do processamento de imagens. É comum encontrarmos sistemas de vigilância compostos por
câmeras que identificam em tempo real objetos “suspeitos” que possam estar sendo carregados. Com isso também é possı́vel ter o reconhecimento facial, onde a câmera pode
dar uma “atenção especial” ao rosto do indivı́duo, fazendo com que o foco da imagem seja
ajustado nessa região.
Baseando-se nas “poucas” aplicações que citamos anteriormente, é possı́vel afirmar que
o reconhecimento de padrões é muito importante, independente da área do conhecimento.
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A detecção dos elementos de interesse é muitas vezes uma das primeiras tarefas a ser
feita no processamento de uma imagem. É claro que existem ainda incontáveis outras
aplicações que envolvem, e dependem, totalmente de uma boa detecção de tais objetos
para que o processo proposto (em qualquer que seja a área de aplicação) possa ser levado
à diante com uma certa confiabilidade e seriedade.
No Capı́tulo 2 iremos fazer uma breve explicação de como funciona o processamento
de imagens e quais áreas estão relacionadas ao processamento de imagens e a computação
gráfica. Ainda nesse primeiro capı́tulo, mais precisamente na Seção 2.1 iremos contextualizar o que são as caracterı́sticas e como são categorizadas.
O algoritmo SIFT é um dos algoritmos mais usados para a extração de caracterı́sticas,
ele começa a ser discutido a partir do Capı́tulo 3. Neste capı́tulo, é feito um apanhado
geral de seu funcionamento e as etapas que o compõe. Em seguida, apresentamos as etapas
separadamente, descrevendo cada uma delas: Detecção de Extremos 3.1; Localização dos
Pontos-Chave 3.2; Definição de Orientação 3.3 e Construção do Descritor Local 3.4.
Uma última etapa que não é parte integrante do SIFT, mas é essencial pois é onde se
compara as caracterı́sticas que foram extraı́das das duas imagens, é comentado no final
do Capı́tulo 3.4.
O Capı́tulo 4, mostra os resultados obtidos através da implementação de um protótipo.
Esse protótipo, utiliza as bibliotecas Qt, para o desenvolvimento de toda a interface, e
OpenCV para extrair caracterı́stica das imagens através do SIFT.
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2

Processamento de Imagens

O Processamento de Imagens é a área onde a informação a ser tratada está inicialmente
em algum formato gráfico. Essa imagem de entrada é processada e as informações são
extraı́das, ficando também em formato de imagem. Um pouco diferente do processamento
de imagens é a Visão Computacional, onde os dados de entrada estão no formato de
imagem, e após o seu processamento, eles ficam dispostos em outro formato, por exemplo
em texto, como é o caso do Reconhecimento Óptico de Caracteres. Por outro lado temos
a Computação Gráfica, onde inicialmente os dados estão dispostos em algum formato, e
após seu processamento, eles ficam em formato de imagem.
A relação entre as áreas de Processamento de Imagens, Visão Computacional e Computação Gráfica, estão melhor dispostas na Imagem 2.1 onde mostramos graficamente o
relacionamento entre elas.

informação

computação gráfica

visão computacional
imagem

processamento de imagem
Figura 2.1: Relacionamento entre as áreas de Computação Gráfica, Processamento de
Imagens e Visão Computacional.
A representação e manipulação de uma imagem no computador requer a definição de
um modelo matemático adequado da imagem.
Uma imagem pode ser definida como uma função de intensidade luminosa, denotada
por f (x, y) com f : <2 → <, cujo valor ou amplitude nas coordenadas espaciais (x, y)
fornecem a intensidade ou o brilho da imagem (nı́vel de cinza) naquele ponto.
3

Notamos que uma imagem digital é composta por um número finito de elementos
chamados de pixel (junção das palavras Picture e Element - Elemento de Imagem). Um
pixel é a menor unidade de representação de uma imagem, possuindo uma localização
((i, j) ∈ f (x, y)) e valores especı́ficos. Sendo assim, uma imagem pode ser representada
(vide Imagem 2.2) por meio de uma matriz bidimensional, na qual cada elemento da
matriz corresponde a um pixel da imagem.

pixel
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Imagem

Figura 2.2: Destaque de um pixel em uma imagem.
Algumas vezes, o processamento de imagens é definido como uma área na qual tanto a
entrada quanto a saı́da de um processo são imagens. Essa definição é um tanto restritiva e,
de certa forma artificial. Por exemplo, nessa definição, a tarefa de calcular a intensidade
média de uma imagem (que resulta em um único número) não seria considerada uma
operação de processamento de imagens. Por outro lado, existem campos como o da visão
computacional, cuja meta é utilizar computadores para simular a visão humana, incluindo
o aprendizado e a capacidade de tomar decisões agindo com base em informações visuais.
Se tomarmos uma linha contı́nua, onde em uma ponta está o processamento de imagens
e em outro está a visão computacional, vamos notar que não existe um limite claro entre
um e outro. Porém, para termos uma base seria útil considerar três tipos de processos
computacionais nessa linha contı́nua:
Processos de Baixo Nı́vel: Nestes processos podemos categorizar as operações primitivas como o pré-processamento de imagens, operações como redução de ruı́dos, realce
de contraste, aguçamento de imagens, entre outras. Um processo de nı́vel baixo é
definido pelo fato de tanto a entrada quanto a saı́da serem imagens;
Processos de Médio Nı́vel: Aqui podemos citar a operação de segmentação (divisão
da imagem em regiões ou objetos, distintos), a descrição desses objetos para uma
classificação (reconhecimento) posterior. Um processo de nı́vel média é definido por
geralmente a entrada ser uma imagem e a saı́da serem informações que são extraı́das
da imagem;
Processos de Alto Nı́vel: Estes processos envolvem em o “dar sentido” aos objetos que
foram reconhecidos.
Com base nos itens citados anteriormente, vemos que existe um ponto comum entre o
processamento e a análise de imagens e o reconhecimento de regiões ou objetos em uma
imagem.
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2.1 Caracterı́sticas de uma Imagem Digital

2.1

Caracterı́sticas de uma Imagem Digital

A palavra “caracterı́stica”, de acordo com o Wikcionário1 , significa: algo que distingue um
ser. Sendo assim, podemos entender por “caracterı́stica(s) de uma imagem”, como sendo
um, ou mais, elementos que irão distinguir uma determinada imagem dentre outras.
Uma imagem digital pode ser caracterizada pelos seus aspectos morfológicos. Esses
aspectos definem as medidas da forma dos objetos que estão contidos na imagem. Para a
morfologia, não importa a intensidade de cor dos pixels, possibilitando então o processamento sobre imagens coloridas ou binarizadas. Como exemplo, temos a imagem de uma
folha na Figura 2.3, com base em sua morfologia pode ser possı́vel identificar a sua planta.

Figura 2.3: Baseando-se na morfologia de uma folha, pode ser identificado a sua planta.
Por outro lado existem as caracterı́sticas cromáticas, onde a cor é importante, como por
exemplo a Figura 2.4. Elas descrevem, além da cor, a composição espectral da radiação
emitida ou refletida dos objetos. Essa radiação é quantificada através da intensidade
dos pixels nas suas diferentes bandas espectrais, ou seja, suas camadas de cor. Medidas
como a média, mediana, desvio-padrão, entre outras, são utilizadas para caraterizar pixels
que pertencem a determinado objeto. Essas caracterı́sticas são extraı́das diretamente das
bandas da imagem. A Figura 2.4 mostra a imagem de um flor com uma cor bastante forte
e caracterı́stica para essa espécie.

Figura 2.4: Imagem com caracterı́sticas cromáticas.
Existem ainda as caracterı́sticas texturais. Elas são medidas que caracterizam a variabilidade local das intensidades dos pixels. Existem várias formas de se medir texturas,
como por exemplo através de técnicas de detecção de arestas ou através de matrizes de coocorrência. Alguns exemplos desse tipo de caracterı́stica podem ser vistos no conjunto de
1

https://pt.wiktionary.org/wiki/caracterı́stica
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Figuras 2.5. Nas Figuras 2.5(a) e 2.5(b), temos dois exemplos de textura natural onde, um
deles é a foto de determinada quantidade de grama seca e o outro exemplo mostra folhas
secas. Na Figura 2.5(c), o exemplo é de uma textura artificial, criada por computador.

(a) Grama seca é uma tex- (b) Folhas secas formando (c) Textura artificial, criada
tura natural.
um outro padrão de textura por computador.
natural.

Figura 2.5: Exemplos dos diferentes tipos de textura.
As caracterı́sticas estruturais, também conhecida por caracterı́sticas contextuais, descrevem a relação entre os objetos que compõem a imagem. Por exemplo na Figura 2.6,
temos a imagem de uma casa onde o que interessa é o posicionamento da ponta em relação
a toda a sua fachada.

Figura 2.6: Foto frontal de uma casa.
Portanto, entendemos por extração de caracterı́sticas, todo um conjunto de operações
de processamento e análise de imagens que são executadas a fim de se obter valores
numéricos que caracterizem uma determinada imagem ou parte dela.

6
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Scale-Invariant Feature Transform (SIFT)

O Scale-Invariant Feature Transform, ou simplesmente SIFT, é um algoritmo robusto
para o reconhecimento de padrões. Ele possui invariância em relação à rotação, escala e
ruı́dos, e é parcialmente invariante a mudança de luminosidade e oclusões.
Este algoritmo foi apresentado inicialmente em 1999 pelo professor David Lowe1 da
Universidade da Columbia Britânica, Vancouver, Canadá. Em 2004, uma versão mais
completa do SIFT foi apresentada. A primeira versão era restrita a variação de escala.
Restrição que foi superada pelo segundo modelo. Ainda sendo restrita, a versão de 2009
foi importante por dois motivos:
1. Mostrou a importância e necessidade de um detector que fosse imune a vários tipos
de variação;
2. Demonstrou a grande importância dos detectores de caracterı́sticas para o feature
matching ou casamento de caracterı́sticas.
O SIFT se divide em duas partes, o Detector e o Descritor. As responsabilidades de
cada um é descrita a seguir:
Detector: Se baseia no cálculo da diferença de gaussianas;
Descritor: Utiliza histogramas de gradientes orientados a fim de descrever uma vizinhança local dos pontos de interesse.
As etapas que compõem o algoritmo SIFT são quatro, sendo as duas primeiras a parte
do detector e as duas últimas a do descritor. Essas etapas são: Detecção de extremos;
Localização dos pontos-chave; Definição de orientação; e a Descrição dos Pontos-chave.

3.1

Detecção de Extremos

Nesta primeira etapa é feita uma busca pelos pontos que sejam invariantes as mudanças
de escala. Os pontos de extremos que forem encontrados nesta fase, serão refinados e
utilizados nas fazes seguintes. Isso justifica a grande importância de se fazer uma boa
detecção de extremos, pois esse passo é a base para o bom desempenho do processo como
um todo.
1

http://www.cs.ubc.ca/~lowe/
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3.1 Detecção de Extremos

A detecção dos pontos em comum, à duas imagens, é obtida ao se procurar caracterı́sticas que são estáveis em diferentes escalas. Para isso é necessário o uso de uma função
que seja continua no espaço de escala. Sendo assim, ficou provado por Lindeberg [1]
que, sob suposições razoáveis, o único kernel possı́vel é o da função Gaussiana dado pela
Equação 3.1.
r2
1
(3.1)
G(σ) =
e 2σ 2
2πσ 2
A função Gaussiana em uma imagem tem o efeito visual de “borramento”, também
conhecido por blur. Quanto maior o kernel utilizado, maior é o borramento da imagem.
Na Figura 3.1, mostramos os efeitos da aplicação dessa função em uma imagem.
−

(a) Imagem original.

(b) Imagem processada com
a função Gaussiana utilizando
kernel 5 × 5 e σ = 2

Figura 3.1: Efeitos do processamento de uma imagem com a função Gaussiana.
Portanto, o espaço de escala de uma imagem I(x, y) é definido por L(x, y, σ). Sendo
que, L é o resultado da convolução de uma variável-escala Gaussiana G(x, y, σ) pela
imagem de entrada, como é descrito na Equação 3.2.
L(x, y, σ) = G(x, y, σ) × I(x, y)

(3.2)

Desse modo, G(x, y, σ) fica definido da seguinte maneira:
x2 + y 2
1 −
G(x, y, σ) =
e 2σ 2
(3.3)
2πσ 2
Usando apenas a função Gaussiana, variando a escala, resultaria em uma quantidade
enorme de pontos de extrema. Para obter uma maior eficiência na localização de tais
pontos chave no espaço de escala, é feito uso da Equação 3.4. Esta equação é chamada de
“Diferença de Gaussianas” (Difference of Gaussians - DoG), pois é formada pelo cálculo
da diferença entre as imagens filtradas, de escalas próximas, separadas por uma constante
de escala k.
DoG = G(x, y, kσ) − G(x, y, σ)

(3.4)

Sendo assim, é necessário agora fazer a convolução de uma imagem I pelo filtro DoG.
A Esta operação é representada matematicamente pela Equação 3.5.
D(x, y, σ) = [G(x, y, kσ) − G(x, y, σ)] × I(x, y)
= L(x, y, kσ) − L(x, y, σ)
8

(3.5)

3.1 Detecção de Extremos

Escala
Escala
(Primeiro Octante)

(Segundo Octante)

O uso da função Gaussiana aplicada em cada imagem, faz com que a imagem fique
borrada. Com isso, são eliminados vários detalhes da imagem, inclusive alguns tipos de
ruı́dos, restando apenas as caracterı́sticas que são mais fortes. Ao se variar o σ essas
caracterı́sticas ditas “forte” permanecem nas diferentes escalas.

Diferenaça de Gaussianas
(DoG)

Gaussiana

Figura 3.2: Diferença de Gaussianas (DoG) entre octantes.
A Figura 3.2 ilustra de forma sistemática o processo de construção da função D(x, y, σ),
onde a imagem original é convoluı́da com Gaussianas de maneira incremental. Esse processo produz imagens separadas por uma constante k. Escolheu-se também dividir cada
octante do espaço de escala (por exemplo duplicando σ) por um número s de intervalos.
No caso de k = 21/8 , será necessário produzir s + 3 imagens na pilha das imagens borradas
para cada octante, pois assim a detecção de extremos irá cobrir todo o octante.
As imagens em escala, e que são adjacentes, são subtraı́das para produzir as imagens
da Diferença da Gaussiana. A ilustração desse processo é mostrado na Figura 3.2.
Após determinado octante ter sido totalmente processado, é necessário fazer uma
reamostragem (downsample) da imagem a fim de reduzir sua resolução, uma vez que ela
tem duas vezes o valor inicial de σ. Esta reamostragem é feita removendo todo segundo
pixel de cada linha ou coluna. Esse processo gera um novo octante que volta a ser
convoluı́do e reprocessado como foi feito anteriormente.
A detecção de extremos é feita em cada intervalo de octante. Um extremo na imagem
é definido como qualquer valor na equação D(x, y, σ) maior, ou menor, que todos os seus
vizinhos no espaço de escala. Para essa detecção cada ponto amostrado é comparado
com seus 26 vizinhos sendo: 8 na imagem da escala atual, 9 na escala acima e 9 na
escala abaixo. Na Figura 3.3, ilustramos a sistematização da detecção de extremos de um
determinado ponto X. Veja que os vizinhos de X, que serão comparados com este, estão
identificados pelos pontos em cor verde.
9

3.2 Localização dos Pontos-chave

Escala

Figura 3.3: Ponto X sendo comparado com a sua vizinhança, os pontos em verde.

3.2

Localização dos Pontos-chave

Após a detecção dos extremos, é chegado o momento da localização dos pontos-chave.
Todos os pontos detectados no passo anterior como extremos, são candidatos a pontos
chave.
A abordagem utilizada para a localização exata dos pontos de interesse, consiste em
ajustar uma função quadrática 3D no ponto de amostragem local, afim de determinar
a localização interpolada do máximo. Utiliza-se a Equação 3.6, que é uma expansão de
Taylor da função do espaço de escala, D(x, y, σ), aplicada a imagem, deslocada de tal
modo que a origem esteja no ponto de amostragem.
1 ∂ 2D
∂DT
x + xT 2 x
(3.6)
∂x
2 ∂x
Na Equação 3.6, D e suas derivadas são calculadas no ponto de amostragem e, x =
(x, y, σ)T é o deslocamento do ponto. A localização b
x de um extremo é determinada ao
se calcular da derivada da função D(x) em relação a x e, igualando-a a zero. Então, a
função para a localização do extremo é mostrada na Equação 3.7.
D(x) = D +

∂ 2 D−1 ∂D
(3.7)
∂x2 ∂x
O valor da função b
x é útil para rejeitar extremos instáveis com baixo contraste. Isso
pode ser obtido por substituir a Equação 3.7 na Equação 3.6, obtendo então:
b
x=−

1 ∂DT
b
x
(3.8)
2 ∂x
A Figura 3.4, ilustra os passos da extração dos pontos chave em uma imagem. A
imagem no canto superior esquerdo é a original. Na segunda imagem, no canto superior
direito, foram inicialmente detectados 832 pontos através da função DoG. Nessa imagem
os pontos são representados por vetores, indicando além da sua localização, a sua escala
e orientação. Após ser aplicado um threshold no contraste mı́nimo, restam ainda 729
pontos, que são mostrados na imagem do canto inferior esquerdo. Na última imagem,
canto inferior direito, restaram 536 pontos após a aplicação de mais um threshold na taxa
da curvatura principal.
Para fins de estabilidade, não é suficiente rejeitar os pontos de baixo contraste. A
função de Diferença de Gaussiana tem uma resposta bastante forte quando encontra uma
aresta, mesmo quando a localização ao longo da aresta seja mal determinada.
D(b
x) = D +
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3.2 Localização dos Pontos-chave

Figura 3.4: Passos da extração dos pontos chave.
Um pico mal formado na função de Diferença de Gaussianas terá uma grande e principal curvatura ao atravessar uma aresta e, uma pequena curvatura na direção perpendicular. A curvatura principal pode ser determinada por meio da matriz Hessiano 2 × 2,
calculada na localização e escala do ponto-chave.


Dxx Dxy
H=
(3.9)
Dxy Dyy
Na matriz Hessiano, mostrada na Equação 3.9, Dxy é a derivada de D(x, y, σ) na
localização e escala em relação a x e y. Dxx é a segunda derivada em relação a x e, Dyy é a
derivada segunda em relação a y. O Hessiano também possui uma segunda derivada, onde
é possı́vel medir a magnitude das curvaturas de D através de seus autovalores. Toma-se
como α e β, os autovalores de maior e menor magnitude, respectivamente. Então, podemos
calcular a soma dos autovalores pelo traço de H e o produto pelo seu determinante:
T r(H) = Dxx + Dyy = α + β,

(3.10)

2
Det(H) = Dxx Dyy − Dxy
= αβ

(3.11)

Se o determinante for negativo, as curvaturas tem sinais diferentes, então o ponto e
descartado, e portanto não é considerado um extremo. Sendo r a razão entre o autovalor
de maior e menor magnitude, então α = rβ. Então:
(α + β)2
(rβ + β)2
(r + 1)2
T r(H)2
=
=
=
(3.12)
Det(H)
αβ
rβ 2
r
A Equação 3.12, depende apenas da razão entre os autovalores independente de seus
valores individuais. O valor de (r + 1)2 /r é mı́nimo quando dois autovalores são iguais
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e aumenta de acordo com r, ou seja, esse valor oferece uma quantificação da semelhança
entre os autovalores. Portanto, para verificar se a razão da curvatura principal está abaixo
de algum threshold r, precisamos apenas utilizar a Equação 3.13.
(r + 1)2
T r(H)2
<
Det(H)
r

(3.13)

A Equação 3.13, mostrada anteriormente, é bastante eficiente ao ser computada. O
professor David Lowe[2] sugere um valor r = 10, que eliminará os pontos-chave que não
são estáveis, mesmo que estejam próximos de alguma extremidade.

3.3

Definição da Orientação

Para atribuir uma orientação consistente a cada ponto-chave baseando-se nas propriedades
locais da imagem, o descritor dos pontos pode ser representado de maneira que esteja
relacionado a sua orientação e, assim, atingir a invariância.
A fim de obter o resultado descrito acima, para cada amostragem da imagem na
escala, ou seja L(x, y, σ), a magnitude do gradiente m(x, y) e sua orientação θ(x, y), é
pré-computada utilizando diferenças de pixels:
q
(L(x + 1, y) − L(x − 1, y))2 + (L(x, y + 1) − L(x, y − 1))2 (3.14)
m(x, y) =
θ(x, y) = tan−1

L(x, y + 1) − L(x, y − 1)
L(x + 1, y) − L(x − 1, y)

(3.15)

É montado um histograma das orientações de cada pixel de uma região ao redor do
ponto-chave. Esse histograma possui 36 posições que cobrem todas as orientações possı́veis
em um intervalo de 0 a 360 graus.
Cada ponto amostrado, e adicionado ao histograma, é pesado. O peso é calculado
baseando-se na magnitude de seu gradiente e pelo peso de uma janela Gaussiana circular
com σ 1, 5 vezes maior que a escala do ponto-chave.
Os picos no histograma de orientações, correspondem a direções dominantes dos gradientes locais. Além do máximo, qualquer outro pico que possua no mı́nimo 80% do valor
do pico máximo é considerado. Portanto, para localizações com múltiplos picos de similar
magnitude, haverão múltiplas orientações associada a um mesmo ponto-chave. Apenas
15% dos pontos possuem múltiplas orientações, isso contribui significativamente para se
obter uma comparação estável.

3.4

Construção do Descritor Local

As operações descritas anteriormente atribuı́ram a cada ponto-chave quatro valores: as
coordenadas (x, y) de sua posição; a magnitude; e a orientação.
O próximo passo é construir um descritor para a região local da imagem que seja
altamente distinto e invariante a outras variações como mudança de escala e ponto de
vista em 3D. Os procedimentos que seguem serão feitos, com valores normalizados, em
relação a orientação e magnitude do gradiente, ambos definidos anteriormente.
Inicialmente são amostrados, a magnitude do gradiente e as orientações da área ao
redor do ponto-chave. Para isso, é utilizado a escala do ponto para determinar o nı́vel da
Gaussiana na imagem. Para obter invariância em relação a orientação, as coordenadas
do descritor e do gradiente são rotacionadas em relação a orientação do ponto. Esse
procedimento é mostrado na Figura 3.5
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Figura 3.5: Magnitude e orientação do gradiente dos pontos chave.
Uma função Gaussiana, com σ igual a metade da largura da janela do descritor, é utilizada para dar peso a magnitude do gradiente de cada ponto na vizinhança do ponto-chave.
Essa parte é ilustrada com uma janela circular localizada no lado esquerdo da Figura 3.5.
O propósito dessa janela Gaussiana é evitar mudanças súbitas do descritor fazendo pequenas mudanças na posição da janela, e também dar menos enfase aos gradientes que
estão longe do centro do descritor, que são os mais suscetı́veis a erros.
O descritor de pontos-chave é, mostrado no lado direito da Figura 3.5. Ele permite
uma mudança significante nas posições dos gradientes criando histogramas sobre regiões
com dimensão 4 × 4. A figura mostra oito direções para cada histograma de orientação,
onde o tamanho de cada seta corresponde a magnitude do histograma de entrada.
O descritor é formado por um vetor que contém todos os valores de todos os histogramas de orientação. Esses valores são obtidos através do tamanho das setas da Figura 3.5.
Essa figura mostra um array de histogramas de tamanho 2 × 2. Entretanto, Lowe cita
que os melhores resultados são obtidos utilizando arrays 4 × 4 de histogramas com 8
orientações cada. Portanto, o vetor de caracterı́sticas possui 128 elementos para cada
ponto-chave.
Por fim, o vetor de caracterı́sticas é normalizado para que possa reduzir a sua sensibilidade em relação as mudanças de luminosidade. Uma mudança no contraste da imagem,
onde cada pixel é multiplicado por uma constante, afeta na mudança dos gradientes, onde
cada gradiente será multiplicado pela mesma constante. Com a normalização do vetor,
esse efeito é anulado. A mudança de brilho, onde uma constante é adicionada a cada pixel
não irá afetar os valores dos gradientes, já que foram calculados através da diferença de
pixels. Portanto, o descritor é invariante a “mudanças afim” na iluminação. Entretanto,
variações não-lineares, causadas pela saturação de câmeras ou por efeitos de iluminação
de superfı́cies 3D em várias orientações, podem ocasionar grande influência na magnitude dos descritores, porém com pouco influência na orientação. Para reduzir esse tipo
de efeito, é determinado um valor máximos as magnitudes. No momento seguinte a normalização, todos os valores que estejam acima de um determinado threshold (limiar) são
ajustados para esse valor máximo. Isso é feito para as direções que possuem magnitude
muito grande não tenham uma grande enfase no descritor. Lowe sugere a utilização de
um limiar 0, 2, para imagens com diferentes nı́veis de iluminação ou objetos 3D.
Ao final desse processo, temos diversos pontos descritores, mais de um para uma única
imagem e cada descritor corresponde a um ponto-chave. Cada imagem tem um vetor,
chamado de vetor caracterı́stico, que agrupa os descritores. O que resta agora é fazer a
correspondência dos descritores de uma imagem em outra. O “casamento” (matching)
dos descritores pode ser feito, por exemplo, calculando a distância Euclidiana entre os
elementos dos vetores. O candidato para uma melhor correspondência são os pontos mais
próximos, ou seja, os pontos que possuem entre si a menor distância. Lowe utilizou uma
versão modificada do algoritmo de Árvore k-d, chamado de Best-Bin-First[3] (BBF). A
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principal caracterı́stica desse algoritmo é identificar os vizinhos mais próximos utilizando
uma quantidade limitada de recurso computacional.
Sendo assim, o problema do matching é minimizado, tornando-se então uma simples
busca pelo vizinho mais próximo. A busca pelos vizinhos mais próximos pode retornar
pontos instáveis que foram encontrados ao longo do processo, o que resulta em falsos
positivos. Para evitar esse tipo de problema, um método utilizado é a comparação da
menor distância com a segunda menor distância, a fim de selecionar somente os pontos
correspondentes próximos de um threshold, ou seja, um limiar. Segundo Lowe, o algoritmo
do BBF se comporta bem quando se considera um threshold de 0, 8. Portanto, qualquer
ponto da vizinhança que possua uma distância maior que 0, 8 vezes a distância do segundo
vizinho mais próximo, é descartado. Desse modo, é eliminado aproximadamente 90% das
falsas correlações, obtendo então um resultado mais satisfatório.
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Capı́tulo
4

Implementação Realizada

O protótipo desenvolvido, foi implementado utilizando a linguagem C + + e as bibliotecas
Qt e OpenCV. A biblioteca Qt foi utiliza mais especificamente para tudo que esteja
relacionado a interface gráfica, ou seja, todos os controles pelos quais o usuário poderá
interagir com o sistema. As facilidades oferecida por esta biblioteca fazem com que o
desenvolvimento da interface seja rápido, fácil e o produto final é de nı́vel profissional.
A biblioteca de visão computacional OpenCV, nos proporcionou uma implementação bastante rápida, já que muitas funções já estão implementadas em seu core. Mas a
OpenCV vai muito além do uso que fizemos. Ela oferece uma vasta gama de algoritmos de
visão computacional implementados visando a robustez e velocidade de processamento.
A janela principal do protótipo, mostrado na Figura 4.1, é bastante simples. O usuário
carrega no sistema as imagens que deseja processar, altera os parâmetros de cada imagem,
aplica-os, e o resultado já é visualizado.

Figura 4.1: Interface do protótipo do sistema.
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No lado direito da janela, pode ser visto uma caixa onde estão os parâmetros admitidos.
Na Figura 4.2, pode ser visualizada uma ampliação de tal caixa, onde Image 1 e Image 2,
correspondem as imagens 1 e 2 respectivamente. Existem dois parâmetros de limiarização
(threshold ) que podem ser aplicados a cada uma das imagens. Esses parâmetros foram
chamados de T 1 e T 2. Na interface estão representados pelas “barras deslizantes” ou
sliders. O threshold T 1 corresponde ao valor do limiar para uma vizinhança mı́nima, e o
T 2 é o valor do contraste. O ajuste combinado desses valores possuem grande impacto
na quantidade de pontos que resultarão ao final do processo.

Figura 4.2: Área destinada a especificação de parâmetros.
Os outros parâmetros em caixas de seleção, também conhecido com radiobuttons, possibilitam a escolha de alguns parâmetros relacionados a aparência dos pontos-chave encontrados. A seguir, descreveremos cada um deles:
DEFAULT: Esse parâmetro é o padrão, inclusive para o OpenCV. Para cada ponto-chave
encontrado, é desenhando um pequeno cı́rculo de raio único em volta dele. Para
perceber melhor as suas caracterı́sticas em relação aos outros parâmetros suportados,
é necessário fazer o casamento dos pontos em comum. Na Figura 4.3, temos um
exemplo onde foram extraı́dos os pontos de duas imagens. Onde houve o casamento,
há uma linha branca ligando o ponto de uma imagem ao seu correspondente na outra.
Notamos que até os pontos que não foram casados, estão destacados na imagem, em
cor preta. No total foram encontrados 82 pontos-chave na imagem 1 (a esquerda) e
1567 na imagem 2 onde, apenas 82 ligados ao seu semelhante.
DRAW OVER OUTIMG: Ao utilizar esse parâmetro, a única mudança será na maneira que a imagem final será criada. Aqui os pontos-chave são desenhados sobre a
imagem final, assim como anteriormente, mas neste caso quando é feita as alterações dos parâmetros T 1 e T 2, os pontos são redesenhados sobre a mesma imagem
final. Isso causa o acumulo de pontos de tal maneira que em alguns casos fica quase
impossı́vel de se ver a imagem final. Como se pode ver, na Figura 4.4 temos um
exemplo de utilização desse parâmetro. Nesse caso foram feitas várias alterações
nos valores de threshold. Os valores finais dos parâmetros T 1 e T 2, foram 0.1 e 0
respectivamente, resultando em apenas 82 pontos. Devido as iterações anteriores,
houve um grande acúmulo de pontos-chave desenhados;
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Figura 4.3: Imagem utilizando os parâmetros DEFAULT, T 1 = 0.1 e T 2 = 0.

Figura 4.4: Imagem utilizando os parâmetros DRAW OVER OUTIMG, T 1 = 0.1 e T 2 =
0. O acúmulo de pontos desenhados se dá devido a iterações anteriores.
NOT DRAW SINGLE POINT: Nesse teste, utilizamos os mesmos valores de threshold do exemplo da Figura 4.3. A única diferença é que agora os pontos que
não foram casados não serão desenhados. Na Figura 4.5, é possı́vel ver nitidamente
essa diferença, onde a imagem final fica mais “limpa”;
DRAW RICH KEYPOINTS: De todos os quatro parâmetros suportados pelo OpenCV,
este é o mais interessante. Veja na Figura 4.6 que ao utilizá-lo, cada ponto-chave
na imagem é destacado com um circulo de tamanho que varia de um ponto para
outro. O tamanho de cada cı́rculo indica o tamanho, ou magnitude, do ponto chave.
Além disso, os cı́rculos possuem uma reta que sai de seu centro e vai até a borda.
O sentido que essa reta aponta indica a orientação do ponto-chave em que ela se
encontra.
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Figura 4.5: Imagem utilizando os parâmetros NOT DRAW SINGLE POINTS, T 1 = 0.1
e T 2 = 0. Apenas os pontos que houveram correspondência são desenhados.

Figura 4.6: Imagem utilizando os parâmetros DRAW RICH POINTS, T 1 = 0.138 e
T 2 = 6. Os cı́rculos sinalizam a orientação e tamanho do ponto-chave.
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Capı́tulo
5

Conclusão

Percebemos o quão complexa é a tarefa de fazer a detecção de dois objetos semelhantes,
em duas imagens distintas. Tarefa essa que fazemos tão bem, e tão rápido, sem nos
preocupar com o que realmente está envolvido nesse processo.
O algoritmo SIFT nos mostrou os diversos aspectos computacionais envolvidos no
processo. A sua divisão em quatro grandes etapas (Detecção de Extremos, Localização dos
Pontos-chave, Definição da Orientação e a Construção do Descritor Local) nos permitiu
um melhor entendimento de todo o processo. Cada etapa possui um objetivo bem definido
que ao ser atingido oferece como resultado dados para a etapa seguinte e, aos poucos, esses
dados vão sendo refinados cada vez mais a fim de atingir uma maior confiabilidade no
resultado final.
Dada a admissão de alguns parâmetros como uma luminosidade razoável e a ausência
de ruı́dos em excesso, é possı́vel fazer a perfeita detecção de um objeto em determinada
cena. Porém, o maior problema encontrado foi determinar os parâmetros de threshold,
T 1 e T 2, de modo a obter um resultado favorável. Em trabalhos futuros podemos buscar
meios de obter tais valores de maneira automática, sem que haja qualquer intervenção
humana, e que sejam precisos.
Verificamos também que o SIFT exige muito recurso computacional. Os cálculos apresentados no decorrer deste relatório comprovam tal afirmação. Sendo assim, percebe-se a
inviabilidade de se utilizar o SIFT, com os recursos computacionais atuais, para o processamento on-line. Esse tipo de processamento assume que recebe-se uma quantidade de
informação a ser processada, e esse recebimento ocorre com uma certa velocidade. Então,
um sistema de processamento on-line deve buscar uma resposta imediata na velocidade
em que se recebe a informação. O processamento de vı́deos, por exemplo, exige um sistema online pois é necessário processar a informação quando ela é apresentada, mesmo
que se descarte alguns quadros, ainda assim é exigida alguma velocidade. Testando o
sistema desenvolvido em um computador equipado com processador de quatro núcleos,
notamos a demora de aproximadamente um segundo entre a determinação dos parâmetros
e o resultado final, o matching das imagens.
Para trabalhos futuros, como já foi dito anteriormente, vamos buscar uma maneira
de se determinar os parâmetros de threshold. Ainda vamos tentar aplicar o algoritmo
SIFT no Reconhecimento Óptico de Caracteres, também conhecido como OCR (Optical
Character Recognition), para ver como o algoritmo se comporta nessa situação. Uma
melhoria do protótipo também está entre os planos para a continuação desse trabalho,
bem como a busca por melhor rapidez de execução sem perda de qualidade no resultado.
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