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Resumo: Metodologias de segmentação apoiadas por      
meta-modelo de percepção visual apresentado em [1],       
que mimetiza aspectos do sistema visual humano,       
utilizando a meta-heurística de otimização bio-inspirada      
Firefly. Propõem-se uma modificação desta     
meta-heurística para adaptar características positivas     
desse método de otimização a segmentações por meio        
de segmentação orientada por grafos. Apresenta-se      
evidências de que o modelo de segmentação por grafos         
associado a funções de avaliação apoiadas pelo       
meta-modelo supracitado pode trazer bons resultados      
caso sejam mais refinadas. 
 

1. Introdução 
Um dos grandes enfoques da Visão Computacional é        

a descrição e classificação de cenas naturais e as         
estratégias usadas se concentram principalmente em      
soluções orientadas a engenharia, onde os modelos       
priorizam a solução do problema sem nenhuma       
inspiração biológica. Apesar de se apresentar por vezes        
mais rápida, os sistemas se tornam especialistas a um         
contexto específico e, portanto, limitados.  

Em [1] o meta-modelo que suporta este projeto foi         
apresentado para reconhecimento de objetos em cenas       
naturais. É inspirado em modelos biológicos e baseia-se        
em características observadas, relacionadas e     
previamente armazenadas em uma topologia baseada      
em redes complexas.  

O meta-modelo é composto por três sub-modelos       
que respectivamente treinam, armazenam as     
observações e realizam inferência sobre novas cenas. O        
sub-modelo de inferência é composto por módulos de        
discretização e segmentação que realizam um      
pré-processamento de cenas não vistas previamente.  

Esses módulos têm como principal metodologia a       
combinação tanto de características baixo nível da       
imagem quanto de informações de alto nível vindas do         
meta-modelo, mimetizando características top-down e     
bottom-up do sistema visual humano. 

O presente projeto visa propor, implementar e       
estudar metodologias de segmentação que maximizem      
as potencialidades do meta-modelo apresentado em [1].  

 
2. Metodologia 

Para gerar as segmentações necessárias para o       
sub-modelo de inferência, uma versão modificada do       
algoritmo Firefly (FFA) foi desenvolvida. Proposto por       
Xin-She Yang em [2], o FFA é uma meta-heurística         
bio-inspirada que pode ser aplicada na modelagem de        
otimizadores não-lineares. Até o ponto de convergência,       
cada agente (vagalume) recebe um valor de avaliação        

(brilho) por iteração a partir de uma função que avalia          
qual agente possui a melhor solução.  

Neste projeto, o FFA foi modificado a fim de         
conseguir aplicar as características positivas de      
otimização ao domínio das segmentações. Para tal, um        
modelo de representação de segmentações por grafos       
onde cada vértice v corresponde a um pixel da imagem e           
v tem arestas ponderadas não direcionais com todos        
seus quatro vértices vizinhos diretos foi implementado.  

A ponderação das arestas é composta por uma tupla         
(t,c) onde t define se os vértices conectados pela aresta          
estão na mesma região e c representa uma medida de          
confiança vinda do meta-modelo sobre a conexão. Um        
limiar global T é definido e seu valor determina que          
dois pixels vizinhos participam da mesma região caso t         
≥ T. O valor de c determina a confiança do sub-modelo           
sobre a qualidade da região segmentada no qual o         
vértice participa e mimetiza o processo top-down do        
sistema visual ao inserir informações vindas do       
sub-modelo de alto nível previamente computado a       
partir das co-ocorrências de características. Esse valor é        
usado durante a fase de interpolação entre dois        
vagalumes, permitindo que regiões consideradas     
positivas sejam mantidas, pois a confiança sobre uma        
região e a influência que a mesma pode receber por          
outros vagalumes ao ser interpolada são inversamente       
proporcionais. 

Os experimentos realizados neste projeto se focam        
na validação dessa metodologia de segmentação e na        
análise do potencial de segmentação orientada pelo       
meta-modelo a partir de vagalumes compostos por       
grafos inicialmente aleatórios.  

Inicialmente, propõem-se a experimentação do     
modelo e de sua capacidade de interpolação entre        
soluções. A interpolação garante a uma das       
características mais relevantes do algoritmo FFA que é        
sua capacidade de busca abrangente no espaço de        
solução. Neste caso, a partir de um vagalume aleatório,         
interpola-se o mesmo tanto com o uso (figura 1 - A)           
como sem o uso da medida de confiança (figura 1 - B)            
em direção a quatro segmentações artificialmente      
criadas, cada uma com uma das quatro regiões da         
imagem objetivo corretamente segmentada (figura 1).      
Compara-se a capacidade de interpolação e      
segmentação do modelo de grafos independentemente,      
sem informações de alto-nível, emulando a ausência do        
meta-modelo, com a capacidade de realizar esta mesma        
tarefa com auxílio de informações externas do       
meta-modelo representadas pela medida de confiança.      
Neste caso, as medidas de confiança foram       
determinadas, assim como as segmentações dos quatro       
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vagalumes, artificialmente de tal forma que o cenário        
ideal ocorra: as regiões corretamente segmentadas em       
cada um dos quatro vagalumes com confiança máxima e         
o ruído, com confiança mínima.  

Em seguida, analisam-se metodologias    
desenvolvidas para geração de métricas sobre o       
meta-modelo construído em [1] para popular os valores        
de confiança para cada região e, por consequência, para         
cada aresta de seus vértices componentes. Para isso,        
cria-se um meta-modelo artificial com apenas      
coocorrências de características observadas em uma      
determinada imagem artificial (figura 2). Usando o FFA        
orientado com cada uma das métricas, avalia-se as        
segmentações propostas em relação a segmentação      
humana equivalente vindo da base de dados SUN [3].  

Todas as métricas testadas avaliam as características       
observadas nas regiões segmentadas pelo vagalume. A       
partir de características observadas que, após      
discretizadas, satisfazem uma correspondência com a      
topologia do meta-modelo, gera-se os valores de       
confiança a partir de análise topológica da rede.  
 

3. Resultados 
A proposta experimental, a análise do modelo de        

segmentação por grafos demonstrou a capacidade de       
interpolação e portanto do uso do modelo com        
algoritmos de otimização da mesma natureza do FFA.        
Verifica-se que o uso da medida de confiança        
demonstrado em (A), ou seja, com informações de alto         
nível colocadas no sistema garante que as melhores        
características das regiões artificialmente segmentadas     
sejam absorvidas pelo vagalume. Quando não há a        
presença do valor de confiança, o ruído das zonas         
segmentadas artificialmente incorretamente supera as     
capacidades positivas das segmentações corretas e deixa       
o modelo invalidado. 

 
Figura 1 - (I) Imagem artificial original I. (A)-(B): 

Resultados após 0, 10, 20, 30 e 40 iterações.  
 
Ao utilizar a rede artificial demonstrada em (1) na         

figura 2 que apenas contém características observadas       
da imagem objetivo I. Na análise das segmentações        
usando o FFA como otimizador orientado pelas       
métricas vindas do meta-modelo, verificou-se que as       
métricas testadas não se demonstraram suficientes para       
realizar segmentações visualmente satisfatórias.  

 

 

Figura 2 - (1) Diagrama da rede desenvolvida. 
Demonstração de duas características Ca e Cb, suas 
respectivas coocorrências na topologia do grafo, ia,k  
representa uma característica observada e a função 

d demonstra uma possível métrica descrita. (2) 
Imagem objetivo I, suas regiões e as características 
observadas dela que compõem o Sub-Modelo (1). 

 
4. Conclusões 

O modelo de grafos apresentado demonstra      
potencial para ser aplicado em conjunto com o        
algoritmo FFA e outros algoritmos de otimização de        
mesma natureza por conta de sua natureza contínua do         
domínio de representação das segmentações. Entretanto,      
com os resultados apresentados nota-se que o uso do         
meta-modelo em conjunto com as métricas exploradas       
não é suficiente para, a partir de vagalumes aleatórios,         
segmentar satisfatoriamente a imagem. De qualquer      
forma, com uma orientação correta vinda de uma função         
do meta-modelo implementado há evidências de que é        
possível orientar o algoritmo de otimização como o        
FFA a buscar segmentações de boa qualidade. 

A aplicação de métodos de pré-processamento ou       
pré-segmentação antes da criação do grafo reduzir o        
espaço e tempo de busca fazendo com que as         
informações do meta-modelo tenha influência mais      
precisa sobre o processo. Além disso, aumentar a        
quantidade de características observadas pelo     
meta-modelo artificial desenvolvido também pode     
aumentar a precisão.  
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