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Resumo: Muitos sistemas de visão computacional 
trabalham com a extração de características (cor, forma, 
textura, etc). Em sistemas, tal como reconhecimento de 
objeto, considerar muitas características ao mesmo 
tempo pode piorar a taxa de acerto do sistema. Sendo 
assim, neste trabalho propomos um modelo de grafo e 
uma métrica para análise de características 
discriminantes para sistemas de reconhecimento de 
objeto. Os resultados mostram que, em média, nossa 
métrica possui 95% de correlação com testes empíricos.  

1. Introdução 
Segundo pesquisas recentes na área da neurociência, 

o sistema visual humano extrai informações de baixo 
nível de uma imagem ainda nas primeiras camadas da 
visão [1].  Essas informações, como linha, cor, textura, 
entre outras, são mandadas para as camadas de alto 
nível do cérebro a fim de ajudar no reconhecimento de 
objetos. 

Em visão computacional,  essas características de 
baixo nível também são extraídas das imagens. Estas, 
por sua vez, são usadas em classificadores de objetos e 
cenas, processamento de imagem, entre muitos outros.  

Contudo, estes sistemas são dependentes da 
qualidade e do quanto essas características podem 
discriminar objetos ou áreas específicas. O que significa 
que a performance do sistema varia de acordo com as 
configurações de características escolhidas. Logo, há 
um conjunto de características que maximiza este 
sistema. Portanto, esse a seleção de características, bem 
como suas configurações é um problema de 
maximização baseado na taxa de acerto do sistema. 

Tendo isso em mente, propomos um modelo de 
grafo bipartido ponderado a fim analisar quanto uma 
dada configuração de característica é discriminante com 
base na métrica proposta e verificando a correlação 
deste com um experimento empírico. 

2. Metodologia 
Neste projeto, utilizamos informações de co-

ocorrência de instâncias de características com rótulos 
de regiões para avaliar o quanto uma determinada  
configuração de característica discrimina objetos. 

Assim, propomos um modelo de grafo para 
relacionar as instâncias de características com os rótulos 
usando imagens supervisionadas fornecidas pelo banco 
de imagens SUN Database [2].  

Para cada imagem, extraímos um rótulo e uma 
instância de característica. Toda vez que um rótulo for 
visto com um determinada instância em uma mesma 
imagem, a aresta que conecta ambos será reforçada no 
grafo. Repetindo este mesmo processo com todas as 
imagens do banco de dados teremos o grafo construído.  
A nossa hipótese é que se uma  instância de 
característica está conectada com apenas um rótulo, 

independente do grau  deste rótulo, trata-se de uma 
característica discriminante.  

Portanto, com esta hipótese em mente, realizamos o 
Experimento I. Este experimento usa uma métrica 
específica proposta por este trabalho com o objetivo de 
medir quanto uma configuração de característica é 
discriminante, de acordo com a Equação (1). Nesta 
equação, o numerador é a somatória dos graus dos nós-
características j vizinhos ao nó-rótulo i. Assim, g(i) 
depende da soma dos pesos  das arestas que ligam o nó-
região i com o nó-característica j. Logo, se o valor de 
g(i) de um nó-região i for igual a 1, esta característica é 
discriminante para este objeto i.  

Já o segundo experimento é feito de forma empírica 
visando validar a hipótese proposta pelo Experimento I. 
A primeira etapa é construir um grafo com apenas 70% 
da base. Nos outros 30% da base são escolhidos rótulos 
de cada imagem e retirada sua instância de 
característica. Utilizando essa característica e a base 
treinada é feita uma busca no grafo para identificar os 
rótulos que apresentam a característica.(ordenados por 
peso de ligação) 
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3. Resultados 
Neste trabalho foram realizados os Experimento I e 

II com três características distintas. Sendo elas,  
Histograma HSV com 7 variações dos parâmetros, 
Orientação e Área, ambas com 12 configurações 
diferentes.  

Assim, com estes dados em mãos computamos o 
coeficiente de correlação entre a métrica proposta e a 
taxa de acerto do experimento II. O HSV atingiu 94% 
de correlação, a Área atingiu 95% e a Orientação teve o 
melhor resultado, com 97% de correlação.  

4. Conclusões 
Os resultados obtidos até o momento sugerem que o 

modelo proposto é uma maneira viável para a seleção de 
características discriminantes, uma vez que a correlação 
ficou entre 94% e 97%. 
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