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Resumo: Este trabalho propõem o algoritmo q-SIFT. 

Sendo derivado do algoritmo SIFT (Scale Invariant 

Feature Transform), o q-SIFT substitui técnicas 

estatísticas tradicionais, utilizadas pelo SIFT, por 

técnicas fomentadas pela estatística não-extensiva de 

Tsallis. Os resultados obtidos mostram que o q-SIFT 

supera o SIFT sob condições severas. 

 

1. Introdução 
Desde a sua proposta, o SIFT (Scale Invariant 

Feature Transform) [1] tem sido amplamente utilizado 

na área de visão computacional em aplicações como 

reconhecimento de objetos, navegação de robôs, 

reconhecimento de gestos, entre outras [2]. O SIFT 

objetiva analisar uma cena em busca de pontos fiduciais. 

Adotando-se pontos fiduciais por pontos de uma cena, 

que representam regiões de um objeto, que podem ser 

identificadas a partir de diversas perspectivas.  

Nas últimas décadas, muitos métodos alternativos ao 

SIFT foram propostos, particularmente com o foco em 

melhorar a sua velocidade e precisão ao detectar pontos 

fiduciais. Visto que a melhoria na precisão é de suma 

importância para a área, já que muitas técnicas de alto 

nível em visão computacional demandam altíssima 

precisão na detecção de pontos fiduciais. 

Entretanto, o estudo do comportamento do algoritmo 

SIFT, assim como de outros algoritmos semelhantes, 

aplicado à correspondência de quadros em vídeos, 

principalmente em condições severas, tem sido pouco 

explorado pela comunidade científica. Adotando-se 

“condições severas” como sendo a busca por pontos 

fiduciais correspondentes entre quadros subsequentes de 

um vídeo, porém com uma mudança drástica na 

perspectiva da câmera. 

 

 
Figura 1 – Amostragem de quadros obtida a partir dos 

primeiros 200 quadros da sequência L original de 

quadros. 

A Figura 1 exemplifica as condições severas citadas 

anteriormente, sendo (a) o primeiro quadro de L, (b) o 

décimo quadro de L, (c) o quinquagésimo quadro de L, 

(d) o centésimo quadro de L, e (e) o ducentésimo quadro 

de L. Posto que a relação entre os quadros (a) e (b) 

representa uma condição ideal, bem como a relação do 

quadro (a) com os quadros (c), (d) e (e) representam 

condições severas. 

Portanto, esse trabalho visa melhorar a precisão no 

reconhecimento de pontos fiduciais propondo o 

algoritmo q-SIFT. Sendo uma derivação do SIFT, o q-

SIFT modifica o cerne de seu precursor, substituindo as 

técnicas estatísticas convencionais do SIFT por técnicas 

fundamentadas pela estatística não-extensiva de Tsallis 

[3]. Consequentemente sendo mais flexível e adaptável 

as condições severas citadas anteriormente. 

 

2. Conceitos Fundamentais 

 

2.1 Scale Invariant Feature Transform 

(SIFT) 
O algoritmo SIFT é dividido em duas etapas 

principais: (i) detecção de pontos fiduciais e (ii) descrição 

de pontos fiduciais. 

Na etapa (i), utiliza-se a convolução em uma imagem 

I(x, y) aplicando-se a função da diferença da Gaussiana 

para identificar candidatos a pontos fiduciais. Entre estes, 

os pontos de baixo contraste são rejeitados, eliminando 

assim, regiões de bordas indesejáveis.  

Seguidamente, na etapa (ii), calcula-se o gradiente 

direcional em torno dos pontos fiduciais para definir uma 

ou mais orientações dos mesmos. Por fim, as 

características de orientações, de escala e de coordenadas 

dos pontos fiduciais são usados para construção dos seus 

descritores. 

 

2.2 Entropia de Tsallis e q-Gaussiana 
O conceito de funções Gaussianas é de fundamental 

importância para diversas áreas da ciência. A 

simplicidade analítica e a facilidade na implementação 

computacional são importantes fatores que fazem as 

funções Gaussianas serem amplamente utilizadas em 

algoritmos computacionais. No entanto, a sua formulação 

ainda é rígida, dependendo apenas de parâmetros como 

média, desvio-padrão e amplitude. Em muitas aplicações, 

apenas a variação do desvio-padrão é permitida, 

reduzindo a margem de flexibilidade. 

Por outro lado, no trabalho de Tsallis [3], foi 

apresentado um novo tipo de função Gaussiana, a 

chamada q-Gaussiana, definida pela Equação (1), 

dependente de um único parâmetro extra de não-

extensividade, denotado como parâmetro q. Esse trabalho 

mostrou a q-Gaussiana como um q-análogo da função 

Gaussiana tradicional, uma vez que a q-Gaussiana se 

reduz à função Gaussiana original quando o parâmetro 
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𝑞 → 1; ou seja, a q-Gaussiana é uma generalização da 

Gaussiana. Este trabalho, abriu uma enorme gama de 

possibilidades em praticamente todas as áreas as quais 

aplicam-se os conceitos de Gaussianas. 

 

Gq(x,y,σ)=
(2 − 𝑞)

2𝜋𝜎2
[1+(1 − 𝑞) (−

𝑥2 + 𝑦2

2𝜎2
)]

 1
1−𝑞

, 

1 < 𝑞 < 2 

(1) 

 

3. Metodologia 
 

3.1 Algoritmo q-SIFT 
A proposta do q-SIFT é modificar a forma como é 

computada a estrutura de escala espacial na etapa (i) do 

SIFT, mantendo-se as demais etapas do SIFT original. 

Ou seja, ao invés de utilizar a diferença da Gaussiana 

tradicional, adota-se a q-Gaussiana bidimensional, 

definida pela Equação (1), para calcular a diferença da q-

Gaussiana em duas dimensões, dada pela equação: 

 

𝐷𝑞(x, y, σ, k)= (𝐺𝑞(x, y, kσ) − 𝐺𝑞(x, y, σ)) ∗ I(x, y) 

= 𝐿𝑞(x, y, kσ) − 𝐿𝑞(x, y, σ) 
(2) 

 

Pode-se listar três principais razões que justificam a 

adoção da Equação (2). Primeiramente, não possui um 

custo computacional elevado, já que é composta apenas 

por duas convoluções e uma subtração de imagens. 

Segundo, é possível manter a estrutura de dados adotada 

pelo SIFT original, que utiliza uma equação análoga. 

Finalmente, sendo a justificativa de maior relevância para 

este trabalho, permite atribuir as vantagens obtidas pela 

utilização da função da diferença da q-Gaussiana em 

processamento de imagens [4] ao SIFT. 

 

3.2 Experimento 
Para avaliar o algoritmo proposto, foi adotada uma 

sequência de quadros extraídos de um vídeo, disponível 

gratuitamente na internet, obtido por um drone (Phantom 

Vision 2) durante um voo sobre a cidade de Cambridge, 

Massachusetts, Estados Unidos [5]. Foram utilizados 

1,581 quadros deste vídeo (do 315 ao 1895). A Figura 1 

mostra alguns dos quadros utilizados. 

Para estudar a influência do parâmetro de não-

extensividade q sob o SIFT/q-SIFT , com a ressalva que 

o q-SIFT com 𝑞 → 1 representa o algoritmo SIFT 

original, computou-se a performance desses algoritmos 

sob condições normais e severas. Os resultados obtidos 

serão apresentados na seção seguinte. 

  

4. Resultados 
A Figura 2 ilustra os resultados obtidos conforme 

descrito na Seção 3.2, mostrando a porcentagem de 

quadros ordenados corretamente sobre o valor do 

parâmetro q utilizado. 

As áreas da Figura 2 classificadas com valores de 1 a 

4 representam as regiões onde foram obtidos valores de 

nssf  baixos (3 e 4), razoáveis (1) e altos (2).  

A Figura 3 mostra o aumento da performance do 

algoritmo q-SIFT em condições severas com valores 

mais altos de q. 

 

 
Figura 2 – Mapa de cor representando a performance do 

SIFT e q-SIFT sob variação do q (parâmetro de não-

extensividade), e s (severidade das condições). 

 

5. Conclusões 
Os resultados exibidos na Seção 4 mostram que o 

SIFT e o q-SIFT são equivalentes em condições normais. 

Entretanto, o q-SIFT supera o seu precursor  em 

condições severas. 

 
Figura 3 – Gráfico de performance sob variação do 

parâmetro q em condições normais e severas. 
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