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Resumo—Quando um ser humano observa uma cena natural,
a sua atenção focal não é um processo tão importante se
considerado isoladamente. No entanto, combinada com outros
aspectos visuais, torna-se impressindível para interpretação
de imagens. Muitas aplicações em Tecnologia da Informação
atualmente baseam-se em processos de atenção focal. O presente
projeto de Iniciação Científica, que iniciou em Março de 2016,
tem por objetivo estudar algoritmos automáticos para simular
o foco ocular humano. Atualmente, foi proposto um modelo
híbrido de atenção visual que incorppora diversos modelos já
existentes na literatura. Resultados preliminares mostram que
características de constraste de cor são as que mais inflenciam
no resultado final.
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I. INTRODUÇÃO

A análise automática de imagens digitais é ainda um pro-
cesso desafiador na área da Ciência da Computação. Ao longo
de mais de cinco décadas de estudos de Processamento de
Imagens e Visão Computacional, muitas aplicações de sucesso
foram popularizadas, entre elas o reconhecimento de faces,
placas, rastreamento de objetos e pessoas, detecção de padrões
em linha de produção, entre várias outras.

Um exemplo clássico é a análise de objetos e cenas em
imagens naturais. A velocidade com que o ser humano, e pos-
sivelmente um animal qualquer, é capaz de inferir, relacionar
objetos e regiões, prever acontecimentos instantâneos, recordar
ações, comparar e tomar decisões após a observação de uma
cena por milésimos de segundos, é ainda uma tarefa distante
de ser implementada em uma máquina com qualquer modelo
computacional atualmente estudado pelo ser humano.

Dentro desse contexto, a detecção de foco é uma tarefa
primordial, sem a qual não seria possível uma performance
aceitável em termos de reconhecimento de objetos. Baseados
em descobertas da neurociência, podemos supor que, de uma
maneira geral, o mecanismo de percepção de objetos e análise
de cenas inicia-se com o foco, particionamento da cena em
regiões-chaves, e combinações dessas regiões durante o pro-
cesso de análise. Esse é atualmente um modelo para análise de
cena e reconhecimento de objetos aceitável tanto na literatura
da neurociências quanto na literatura da visão computacional
cognitiva.

Apesar dos avanços na última década, o envolvimento de
mecanismos de foco em tarefas de análise de cenas ainda é um
tema de grande debate tanto na área da neurociência quanto
na área de visão computacional cognitiva.

O presente artigo tem por objetivo divulgar o projeto que
iniciou recentemente em Março de 2016, cujo objetivo princi-
pal é o estudo e a implementação de um modelo matemático,
específico para detecção de foco ocular humano em imagens
digitais, através de equipamentos de Eye Tracking, incluindo,
além dos pontos de atenção, tempo de resposta sob diferentes
classes de imagens indoor e outdoor.

A. Métodos de predição

Já há alguns anos, cientistas vêm desenvolvendo técnicas
para predizer automaticamente os pontos de atenção humano.
Em [1] são citados e classificados mais de 60 técnicas criadas
com a evolução da área.

A forma mais comum de se representar as regiões de
foco é através dos Mapas de Saliências, os quais são ima-
gens de intensidade, onde as regiões com valores mais altos
(normalmente mais claras) são locais que se espera uma
maior possibilidade de foco. A Figura 1 exemplifica imagens
originais com os pontos de fixação sobrepostos e os mapas
de saliências gerados automaticamente, respectivamente na
primeira e segunda linha.

Figura 1. Na primeira linha, exemplos de imagens com os pontos de fixação
focal humano. Na segunda linha, os respectivos mapas de saliências.

O trabalho propoto aqui irá comparar diversas técnicas
automáticas de predição focal humano. Algumas delas podem
ser aprendidas em [2].

Após a comparação das técnicas, o projeto testar um método
híbrido que se adapta a cada cena observada. A característica
de cor é a que tem levado aos melhores resultados. No entanto,
os testes ainda são inconclusivos para divulgação.
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