
Estudo Dirigido do Capítulo 12 – “Image Segmentation"

1 – Com suas palavras explique quais os problemas que podem ocorrer em uma segmentação global
baseada em níveis de cinza da imagem. Que técnicas poderiam ser usadas para melhorar a
segmentação em cada caso problemático discutido por você. (0.5 pt)

2 – Dê exemplo de como ficaria uma aplicação que usasse a técnica de Chow&Kaneko (Watt e
Policarpo, 1998) para segmentação. Faça manualmente um exemplo usando uma pequena imagem.
Diga o que seria considerado o "objeto" e o "fundo" em cada caso. O que é o método de Otsu para
segmentação de imagens? (1,0 pt)

3 – Quais os problemas apresentados por um sistema de segmentação de imagens coloridas ou
multi-bandas? Qual a diferença fundamental entre os possíveis espaços de cores usáveis? (0.5 pt)

4 – Quais as formas de utilização do gradiente que podem ser uteis na segmentação? Faça um
algoritmo para a implementação da técnica sugerida na seção 12.1.2 no livro de Watt e Policarpo
(1998). Com a mesma imagem da questão 2 mostre como você usaria esta técnica. ( 1.0 pt)

5 – Descreva como podem ser calculados os coeficientes de Hurst e uma imagem sintética de
100x100 pixels de um tabuleiro de xadrez, com casas pretas e brancas de 4x4 pixels cada. Você
poderia avaliar manualmente este valor, ou tem alguma idéia de qual ele seria? (1.0 pt)

6 – Exemplifique o cálculo das matrizes de co-ocorrência da imagens "tabuleiro" da questão 5,
considerando os ângulos de 0, 45, 90 e 135 graus e as distâncias de 1, 2, 3, 4 e 5 pixels. Qual o
valor da medida de homogeneidade da região usando essas matrizes ? O que são momentos de
matrizes de co-ocorrência? O que significa o momento de ordem um, os momentos de ordem 2 e 3?
(Se você esqueceu da explicação em sala, lei mais em Parker, 1997) (2.0 pt)

7 – Descreva como a média e a homogeneidade da região pode ser medida usando os histogramas
Soma e Diferença do Método de Unser. Calcule estes valores para a imagem tabuleiro da questão 5.
(1.0 pt)

8 - O que são os "Descritores de Fourier" de Texturas. Porque podem ser usados nas descrições na
forma  ( θ, r(θ) ) de regiões principalmente em texturas reais. Porque são também chamadas
"signatures" essas representações? (1.0 pt)

9- Quais as formas de considerar a vizinhança na construção de segmentação por crescimento de
regiões em imagens? Descreva como suas palavras o que é uma "semente" (seed) e como podem ser
encontrados as "medidas de textura". O que significa "splitting and merging" em contexto de
segmentação por textura (1.0 pt).

10- O que o coeficiente de Hurst tem a ver com a Dimensão Fractal? Como esta poderia ser usada
para medir uma textura. Você tem uma idéia de como poderia implementá-la? Tente fazer um
esboço de algoritmo de cálculo de DF de imagens em 256 níveis de cinza (1.0 pt).
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