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Resumo: Este trabalho apresenta 9 métodos utilizados 

para predizer os pontos focais do sistema visual 

humano, quando em frente a uma cena natural, e 21 

características de imagem, encontrando relações entre as 

informações da mesma e a eficiência do método. Para a 

avaliação foi utilizada uma base do MIT com 1003 

imagens naturais. O trabalho também apresentou uma 

avaliação sobre os métodos propostos possibilitando a 

criação de um ranking entre os métodos. 

 

1. Introdução 
      O grande volume de informação digital atualmente 

disponível tem crescido exponencialmente, sobretudo 

devido ao avanço da tecnologia de hardware e software. 
Ao mesmo tempo que essa quantidade de informação 

cresce, também aumenta a demanda por seu 

gerenciamento, armazenamento, transmissão, 

interpretação e mineração em aplicações nas mais 

diversas áreas da computação. 

      Muitas dessas informações digitais são de formato 

multimídia, tais como vídeos, sons, e imagens, 

diferentemente de como era o cenário de décadas 

passadas, onde as informações manipuladas eram 

predominantemente textuais. Com conteúdos 

multimídias cada vez mais presentes no cotidiano, surge 

a demanda de utiliza-lo para aprimorar ou automatizar 
tarefas visuais. No entanto, para implementação desses 

modelos, muitas vezes é necessário fazer a interpretação 

automática do conteúdo. Inicialmente, essa 

interpretação levava em consideração apenas um 

conjunto restrito de características de baixo nível 

contidas na cena, tais como:  cor, intensidade, forma ou 

textura. Modelos baseados somente nessas 

características apresentam acurácia limitada quando 

confrontadas com a interpretação humana. 

      Ao Longo da última década, vários métodos 

surgiram objetivando predizer de maneira automática os 
pontos focais humanos, sobretudo quando deparados 

com uma cena natural. Ainda não foi publicado um 

artigo de revisão da área, mas pode-se especular a 

grande diversidade de respostas, tanto para as mesmas 

imagens, quanto para as mesmas classes de cenas.  

Podemos concluir que ainda não há um consenso sobre 

qual método prediz melhor, mais importante, que 

característica leva esses métodos a preverem 

diferentemente. Visando uma comparação seguindo 

métodos científicos, neste trabalho foram separadas 9 

principais metodologias escolhidas de acordo com a sua 

aceitação na literatura científica, e testadas para 21 
características diferentes sobre uma mesma base de 

imagens, de modo a permitir a comparação desses 

métodos e a indicação do mais apropriado, dependendo 

da classe de imagem que lhe é apresentado. O objetivo 

deste trabalho é propor uma metodologia de avaliação 

de como e quais características influenciam as regiões 

focalizadas por humanos, possibilitando sugerir um 

modelo de predição focal mais indicado. 

 

2. Metodologia 
       Neste trabalho, escolheu-se uma base com padrão-

ouro, possibilitando comparar os resultados com os 

demais da área, além de permitir uma avaliação 

quantitativa em relação ao padrão humano. Portanto 

foram utilizadas imagens da base do Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) ou MIT1003 [1] 

composta por 1003 imagens, sendo 1000 naturais e 3 

Artificiais. Todas as imagens possuem um respectivo 

mapa de saliência humano com informações dos pontos 

de focais, capturados através do monitoramento dos 

movimentos dos olhos dos observadores durante sua 

interpretação. Na figura a seguir são apresentados 

exemplos das imagens presentes na base e seus 

respectivos mapas de saliências. Todas foram 

visualizadas por 39 observadores durante 5 segundos. 

Ao longo desse período os movimentos oculares dos 

participantes foram registrados por um dispositivo de 
eye tracking. 

 

 
     Figura 1 – Mapas de Saliência 
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       Em relação aos métodos de predição trabalhados 

são eles: AWS (Adaptive Whitening Saliency), AWS 

Central, ContextAware, ContextAware Central, WMAP 

(Weighted Maximum Phase Alignment Model), WMAP 

Central, GBVS (Graph-Based Visual Saliency), GBVS 

Central, Central. 

É conhecido que existe um conjunto de imagens em 

que os modelos computacionais de atenção possuem, 
genericamente, baixa capacidade preditiva [2]. Ainda 

que cada método tenha suas respectivas eficiências EfIj, 

Mk de forma independente. A fim de identificar uma 

tendência da eficiência de uma imagem, foi criado o 

fator F. Neste trabalho, notacionamos o fator para a 

imagem Ij como Fij e expressado pela média de todas as 

eficiências: 

 

   (1) 

 

  4. Conclusões 
      As características podem ter comportamentos 

diferentes para cada imagem, portanto variações de 
amplitude irregulares podem ser observadas nas 

subfiguras. A Subfigura 2 (a), que mostra os valores da 

característica de intensidade media, é um exemplo de 

grande irregularidade. Por outro lado, a Subfigura 2 (f), 

referente ao desvio-padrão dos valores de cor no canal 

H do sistema de cor HSV, ou na subfigura 2 (i), 

correspondente à entropia no histograma de intensidade 

da imagem, são exemplos de boa regularidade, 

demonstrando alguma correlação com o fator F, ou seja, 

uma vez que cada subfigura possui no eixo horizontal 

uma ordenação decrescente, as características estudadas 

tendem a se correlacionar positivamente com o fator F. 
O contrário é verdadeiro, características que possuem 

um padrão ascendente, tendem a se correlacionar 

inversamente com esse fator. Assim, o desvio-padrão 

dos valores do canal H e a quantidade de regiões sobre o 

limiar de 0.95 são inversamente proporcionais a F. 

       Outros exemplos de características apresentadas na 

figura 2 com boa regularidade são: (b) desvio da 

intensidade, (h) desvio dos valores no canal V, (j) 

quantidade de regiões definidas por um threshold 

automático. 

 

        Figura 2 – Comportamento das Características 

       

        O gráfico a seguir apresenta uma comparação entre 

os métodos de predição, usando a eficiência Ef no eixo 

Y, e as imagens naturais no eixo X ordenadas pelo fator 

F. 

  

 

 
 Figura 3 – Comparação entre os métodos 

 

      Através da Figura 3 verifica-se o momento que o 

viés de centralidade passa a influenciar positivamente os 

mapas de saliência. Os pontos com círculos indicam o 

momento que os métodos automáticos sem viés de 

centralidade cruzam os seus respectivos modelos com 

viés. Quando ocorre esse cruzamento de cima para 

baixo do método sem viés central, isso mostra o 

momento que a característica de centralidade passa a 
melhorar o modelo de predição. Este comportamento 

pode ser visto em todos os modelos, exceto no WMAP, 

o qual a adição do fator centralidade sempre tende a 

contribuir positivamente para o mapa de saliência 

gerado. 
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