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Resumo
Este trabalho aborda a detecção de mudanças em cenas terrestres com o uso de imagens aéreas adquiridas em momentos distintos, com várias aplicações importantes. No
monitoramento de dutos, por exemplo, a maneira habitual para detectar mudanças
é a utilização de técnicos que avaliam um vídeo de monitoramento e procuram por
mudanças na cena a partir da comparação de pares de imagens. Esse procedimento
é propenso a erros em razão da falta de atenção em atividades repetitivas, portanto
justifica-se o uso de um sistema automatizado. Além de possibilitar a redução de erros e de acelerar o procedimento de monitoramento, um sistema automático pode ser
utilizado como um filtro para fornecer um conjunto de frames importantes que devem
receber maior atenção do operador. Assim, o sistema irá ajudá-los em seu processo
de tomada de decisões referentes às ações a serem executadas. O procedimento básico
para detecção de mudanças é encontrar um conjunto de pixels ou regiões que são diferentes em um par de imagens. Entretanto, imagens adquiridas em diferentes datas
podem sofrer influências radiométricas e de registro. Em outras palavras, é necessária
a minimização das influências pelo movimento da câmera, variação de iluminação e variações atmosféricas para aproximar as características das imagens. Um dos métodos
propostos neste trabalho extrai descritores locais de blocos na imagem e apresenta uma
estimativa de mudança utilizando um modelo não-paramétrico. Ao contrário dos métodos de subtração de fundo e sensoriamento remoto que se baseiam em pixels e assumem
independência entre eles, a abordagem proposta não requer uma fase de aprendizagem.
O segundo método aplica uma segmentação da imagem antes de efetuar o casamento
de regiões similares. Nos experimentos, as abordagens propostas são comparadas com
técnicas empregadas em detecção de mudanças. De acordo com os resultados, a abordagem proposta baseada em um modelo não-paramétrico supera os outros métodos
encontrados na literatura, devido ser robusta a mudanças de iluminação. Os resultados também demonstram que a abordagem é capaz de filtrar os segmentos de um vídeo
contendo principalmente os quadros que apresentam mudanças.
Palavras-chave: Detecção de mudanças, não-paramétrico, não-supervisionado.
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Abstract
This study addresses the problem of change detections in landscapes using aerial images
acquired at different times, important for many applications. The monitoring pipeline,
for instance, the usual way to change detection is a task performed by human operators
which evaluates a video of a monitoring camera and searches for changes in the scene
from the comparison of image pairs. This procedure is prone to errors because it is a
tedious task, therefore is a justification to automated method. Besides enabling the
reduction of errors and speed up the monitoring process, a system automatic can be
used as a filter to provide a set of key frames that should receive more attention from
the operator. Thus, the system can help the operators on the decision making process
regarding the actions to be performed. The basic procedure for detecting changes is to
find a set of pixels or regions that are different in another test image. However, images
acquired at different dates may be influenced by radiometric and registration factors.
In other words, the influence of camera movement, lighting variation, and atmospheric
variation must be minimized. One of the methods proposed extracts local descriptors
in the image blocks and provides an estimate of change using a non-parametric model
(KDE). Unlike background subtraction and remote sensing methods which are based
on pixels and assume independence between them, the proposed approach not requires
a complex learning phase and it is capable of detecting changes using only two images.
The second method applies an image segmentation before make the matching of the
similar regions. In the experiments, the proposed approaches are compared to techniques used in change detection. According to the results, the proposed approach based
on non-parametric model outperforms other methods found in the literature, mainly
due to the fact that the approach is more robust to lighting variation. The results also
demonstrate that the approach is able to filter images that should be further analyzed
by operators.
Keywords: Change detection, non-parametric modeling, unsupervised.
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Capítulo 1
Introdução
O estudo de detecção de mudanças em cenas terrestres com uso de imagens aéreas é de
grande importância em diversas áreas. Gerenciamento de desastres [Tadono et al., 2012;
Wardlow et al., 2016], monitoramento de crescimento de regiões urbanas [Giustarini
et al., 2013; Shahtahmassebi et al., 2016], monitoramento de queimadas [Capella et al.,
2013; Cano-Crespo et al., 2015] e vigilância [Bovolo et al., 2013; Amin & Ahmad, 2013]
são alguns problemas em que a informação sobre mudança é analisada e interpretada
para geração de aplicações automatizadas.
Em particular, em um sistema de monitoramento de dutos, aplicação foco deste
trabalho, existem muitos fatores que determinam o preço do produto transportado
(óleo, gás e minério), sendo um deles a interrupção do duto. Além disso, o vazamento
combinado com a alta pressão e a periculosidade da substância transportada pode
gerar incêndios e ganhar proporções de difícil controle. Portanto, a detecção oportuna
e precisa de atividades que afetam a integridade do duto pode garantir a solução
mais rápida de problemas, ajudar na prevenção de desastres e reduzir os custos de
manutenção e prejuízos oriundos de perdas e danos. A figura 1.1 mostra as principais
causas de incidentes em dutos, dentre os quais se destacam os feitos por escavações (US
Department of Transportation Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration
- PHMSA2 ).
A maneira habitual para detectar problemas na vizinhança de um duto é a utilização de técnicos, os quais avaliam um vídeo de uma câmera de monitoramento e
procuram por mudanças na cena a partir da comparação de pares de imagens. Tal
processo é propenso a erros devido à conhecida falta de atenção humana para tarefas
repetitivas que levam muitas horas [Keval, 2006]. Por isso, justifica-se o uso de um
sistema automatizado, que é uma solução direta e eficaz para reduzir tais erros.
2

http://www.phmsa.dot.gov/pipeline/library/data-stats/pipelineincidenttrends
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Figura 1.1: Distribuição das causas de falhas na interrupção dos dutos de 2003 a
2014 nos EUA de acordo com a PHMSA: Escavação externa causadas por pessoas em
geral ou por funcionários da empresa encarregada pelos dutos: TPE e FSPE. Corrosão
externa (EC). Falha de material de construção do duto (MF). Corrosão interna (IC).
Veículo não envolvido na escavação (V). Danificação do duto feita previamente (PDP).
Outros (O).

Além de possibilitar a redução de erros e de acelerar o processo de monitoramento,
um sistema automático pode ser utilizado como filtro para fornecer um conjunto contendo quadros de vídeos importantes, que devem receber maior atenção por parte dos
técnicos. Assim, o sistema irá ajudá-los em seu processo de tomada de decisões referentes às ações a serem executadas.
O procedimento básico para a detecção de mudanças é encontrar um conjunto de
pixels ou regiões em uma imagem de teste, cujos atributos diferem dos atributos dos
pixels correspondentes em uma imagem de referência [Radke et al., 2005]. Embora haja
diversos tipos de mudanças, apenas alguns devem ser considerados por um sistema de
monitoramento, tais como aparecimento ou desaparecimento de objetos, movimentação
de objetos e mudanças na forma dos objetos. O sistema de detecção de mudanças deve
ser robusto a fatores como movimentação do sistema de aquisição de imagens, ruídos
e variações de luminosidade na cena. O desenvolvimento de técnicas robustas a estas
variações é um dos grandes desafios para as áreas de processamento digital de imagens
e visão computacional.
Em um sistema de detecção de mudanças há dois objetivos a serem perseguidos:
(i) localização da mudança no plano de imagem, apresentando a máscara de mudança
(espacial), e (ii) identificação dos quadros onde a mudança ocorre, sem apresentar a
máscara de mudança (temporal). No primeiro objetivo, a localização exata da mudança
é interessante para aplicações com poucas amostras, por exemplo, para as ações gover-
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namentais de monitoramento da área plantada de uma cultura. Já o segundo objetivo
apresenta grande relevância em situações em que um técnico faz o monitoramento de
uma grande quantidade de dados, nos quais uma inspeção minuciosa será efetuada em
um segundo momento.
Várias abordagens focadas em subtração de fundo e técnicas de sensoriamento
remoto têm sido aplicadas para detecção de mudanças. Em geral, a subtração de
fundo depende da construção e manutenção de um modelo de fundo. Nas técnicas
de sensoriamento remoto, a detecção de mudanças depende da relação entre resolução
espacial e espectral [Aplin et al., 1999]. Muitas dessas abordagens são baseadas em
pixels e assumem independência entre eles.
Nesta tese propõe-se duas novas abordagens que identificam, a partir de um conjunto de imagens, aquelas que apresentam diferenças significativas em relação à imagem
de referência. A primeira técnica extrai segmentos por meio de um agrupamento hierárquico. Os segmentos correspondentes espacialmente são localizados e avaliados pelas
características. Como resultado, a imagem de teste recebe uma pontuação relativa a
probabilidade de ter ocorrido mudanças. A segunda técnica extrai descritores locais
de blocos na imagem e apresenta uma estimativa de mudança utilizando um modelo
não-paramétrico de estimativa de densidade (KDE)-[Morariu et al., 2009]. KDE é um
método estatístico que estima uma distribuição contínua de um conjunto infinito de
pontos. Ao contrário dos métodos de subtração de fundo e sensoriamento remoto, a
abordagem proposta não requer uma fase de aprendizagem complexa (as amostras são
armazenadas). Além disso, o método proposto requer um pequeno número de amostras
(um único exemplo de imagem de referência). Desta maneira, a abordagem capaz de
detectar mudanças utilizando apenas duas imagens (uma imagem de referência e uma
imagem de teste), o que é difícil de realizar com abordagens paramétricas, devido a
falta de amostras para se estimar os parâmetros.
Nos experimentos, as abordagens desta tese são comparadas com técnicas vastamente empregadas em detecção de mudanças. De acordo com os resultados, a abordagem baseada em KDE supera vários outros métodos encontrados na literatura [Zivkovic, 2004; St-Charles et al., 2015; Celik, 2009; Cheng et al., 2013; Volpi et al., 2012,
2015], principalmente devido ao fato que a abordagem é mais robusta a mudanças de
iluminação, frequentes em imagens aéreas obtidas em tempos diferentes. Os resultados
também demonstram que a abordagem é capaz de filtrar os segmentos de um vídeo
contendo principalmente os quadros que apresentam mudanças.
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Objetivos

Esta tese tem como objetivo principal desenvolver e avaliar uma nova metodologia para
detecção automática de mudanças em cenas terrestres a partir de imagens aéreas. O
interesse é construir um filtro de modo que apenas os quadros com maiores chances
de mudança sejam considerados como importantes, devendo receber atenção de um
operador humano. Portanto, o interesse está na localização da mudança no plano da
imagem e na localização temporal dos quadros. O intuito é que esta metodologia seja
robusta e flexível o suficiente para codificar e explorar a natureza das imagens aéreas.
Em particular, são propostas soluções não-supervisionadas e não-paramétricas para
detecção de mudanças. Embora em aprendizado de máquina haja uma variedade de
problemas que são resolvidos de forma eficiente e com precisão com o uso do KDE [Wu
et al., 2015; Han & Davis, 2012; Xu et al., 2008], poucas contribuições são encontradas no campo de detecção de mudanças usando apenas uma imagem de referência no
espectro visível. Portanto, esta tese visa contribuir para o processamento automático,
não-supervisionado e não-paramétrico.
Faz-se importante destacar que a metodologia deve ser robusta a mudanças de
iluminação, a transformações não lineares, a pequenos deslocamentos que o sistema de
registro não consiga corrigir e deva permitir gerar um subconjunto de quadros relevantes.

1.2

Desafios

A principal restrição para a detecção de mudanças em imagens aéreas deve-se à baixa
quantidade de amostras de referência sem a presença de mudanças disponíveis para
cada região geográfica. Isso está relacionado diretamente aos fatores logísticos, econômicos, tecnológicos e climáticos. Além disso, a coleta deve ser feita, preferencialmente,
em uma ocasião em que não haja interferência de nuvens, o que pode ser um fator
limitador com relação ao número de amostras disponíveis. Portanto, um sistema de
detecção de mudanças de imagens aéreas deve lidar com cenários nos quais exista apenas uma imagem disponível, o que inviabiliza técnicas que envolvam a utilização de
classificadores que demandam grandes quantidades de amostras para treinamento.
Um sistema de detecção de mudanças em imagens aéreas também deve lidar com
imagens de cenas que apresentam variações climáticas, sazonalidade da vegetação e a
alternância na inclinação dos raios solares. A presença de nuvens e a angulação solar
produzem sombras que não devem ser consideradas como mudanças para a aplicação
de monitoramento de dutos, por exemplo. Um sistema de detecção deve ser robusto
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à variação de iluminação para que não represente alteração significativa no tocante à
detecção de mudanças ao longo de regiões de interesse.
Um sistema de detecção de mudanças em cenas terrestres com o uso de imagens
aéreas está sujeito a diversos desafios e deve ser capaz de lidar, pelo menos, com os
seguintes casos:
• baixa quantidade de amostras: Restrição de quantidade de amostras por
região geográfica. Para coletar as imagens é necessário um balão ou avião, no
qual esteja acoplada uma câmera especial. Além disso, as imagens não podem
ser coletadas em qualquer época ou horário, devido à presença de nuvens ou a
baixa luminosidade;
• sombras: Desafios em razão da presença de sombras devido à posição angular do
sol, proporcionando transformações não lineares. Sombras podem ser resultados
provenientes de construções, de árvores ou de nuvens;
• variação de iluminação: Desafios relacionados à iluminação que causam grande
variações nos valores de intensidade dos pixels. Várias imagens contêm regiões
que são caracterizadas por variações de luminosidade. Isso se deve principalmente
à variação anual da distância entre o sol e a Terra;
• registro: Desafios proporcionados por erros no sistema de registro ou deslocamentos nas câmeras.

1.3

Hipótese

Assume-se que, sem perda de generalidade, a entrada do sistema de detecção de mudanças é apenas um par de imagens adquiridas em momentos diferentes ao longo do
tempo, mas de uma mesma região geográfica, podendo ter pequenas variações no registro e a saída é a máscara de mudanças. A figura 1.2 (a) apresenta uma imagem de
referência, a figura 1.2 (b) uma imagem com mudança na cena, e a figura 1.2 (c) apresenta a máscara com as regiões de mudanças, indicando onde ocorreu mudança em um
sistema de monitoramento de agricultura e construções. O objetivo é que essa máscara
apresente mudanças relevantes, tais como o aparecimento e o desaparecimento de objetos e suprima mudanças não-relevantes, tais como sombras, variações de iluminação
e pequenos desalinhamentos nas imagens.
A hipótese desta tese é que a detecção de mudanças em cenas terrestres usando
imagens aéreas pode ter sua eficiência e eficácia aprimoradas e respostas melhor adaptadas a um dado domínio de aplicação, quando uma função de densidade é utilizada
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(a)

(b)

(c)

Figura 1.2: Imagens de (a) referência, (b) mudança e (c) máscara de mudança. A máscara de mudança apresenta as regiões de interesse e representa o resultado da aplicação
de um sistema de detecção de mudanças. Assume-se apenas um par de imagens como
entrada.
para modelagem das características locais da imagem de referência (sem mudança).
Dessa maneira, o sistema de detecção de mudanças pode atuar como um filtro em que
apenas um subconjunto representativo de imagens seja apresentado para o técnico.
Formalmente, o problema de pesquisa desta tese pode ser definido como:
Dado apenas um par de imagens aéreas I1 e I2 representantes de uma mesma cena e
adquiridas em instantes de tempo diferentes t1 e t2 , respectivamente, como determinar
se ocorreram mudanças na cena a partir do processamento e análise de I1 e I2 , por
meio de abordagem não-paramétrica e não-supervisionada?
A saída do método é uma sequência de máscaras que sinaliza a presença de
mudanças, que foram localizadas espacialmente, e organizada pelo número de pixels
caracterizados como mudança de cada máscara (temporal).

1.4

Contribuições

As contribuições desta tese podem ser sumarizadas como se segue:
• O desenvolvimento de uma abordagem de detecção de mudanças não-paramétrica
que emprega estimativa de densidade kernel, denominada DMod. Neta abordagem, as características das imagens são aproximadas para minimizar a presença
de mudanças não-relevantes, tal como a variação de iluminação. Conforme o
valor da similaridade, as regiões receberão estimativa alta se não apresentarem
mudanças; no caso contrário receberão uma estimativa baixa. Adicionalmente,
emprega-se uma otimização do KDE que permite estimativa de densidade em
ordem O(M + N ), onde M representa o número de vetores de características
da imagem de referência e N representa o número vetores de características da
imagem de teste;
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• A adaptação e verificação do uso de contexto espacial nos vetores de características em sistemas de detecção de mudanças, o que permite um certo erro de
registro;
• O desenvolvimento de uma abordagem de detecção de mudanças baseada em
segmentação, denominada DSeg. Ela emprega superpixels e agrupamento hierárquico para a extração de segmentos. De acordo com a restrição espacial e de
características, o casamento de padrões é feito para definir se um segmento tem
mudanças ou não tem mudanças;
• O desenvolvimento de uma abordagem de detecção de mudanças baseada no
vizinho mais próximo. Essa abordagem é a mais intuitiva e foi a primeira a
ser desenvolvida. Calcula-se apenas a distância L1 entre os blocos das imagens
correspondentes.
Os resultados deste trabalho foram publicados em um periódico e em duas conferências internacionais. Diferentemente dos métodos da literatura, baseados em pixels
e necessitam de uma fase de treinamento, as técnicas apresentadas nesta tese não necessitam de exemplares para treinamento, permitem pequenos erros de registro, são
robustas à variação de iluminação e apresentam robustez ao nível de pixels. Não há
nenhum método na literatura para resolver esse problema, por isso do comportamento
aleatório. A seguir as publicações são listadas.
• Marco Túlio A. N. Rodrigues; Daniel Balbino de Mesquita; Erickson R.
Nascimento; William Robson Schwartz, "Change detection based on feature invariant to monotonic transforms and spatially constrained matching,"Journal of
Electronic Imaging (JEI) 2016, vol. 25, pp. 1-13;
• Marco Túlio A. N. Rodrigues; Milen, L.O.; Erickson R. Nascimento; William
Robson Schwartz, "Change detection based on features invariant to monotonic
transforms and spatial constrained matching,"in Acoustics, Speech and Signal
Processing (ICASSP), 2014 IEEE International Conference on , vol. 4-9 , no.,
pp.4334-4338;
• Marco Túlio A. N. Rodrigues; Daniel Balbino de Mesquita; Erickson R.
Nascimento; William Robson Schwartz, "A Non-parametric Approach to Detect
Changes in Aerial Images", Progress in Pattern Recognition, Image Analysis,
Computer Vision, and Applications (CIARP) 2015, Springer International Publishing, vol. 9423, pp. 116-124;

8

1.5

Capítulo 1. Introdução

Organização do Texto

Este trabalho está assim organizado: o capítulo 2 faz uma revisão dos principais trabalhos relacionados. O capítulo 3 apresenta os principais conceitos e definições que serão
utilizados ao longo do texto. No capítulo 4, é apresentada a metodologia. O capítulo
5 traz os resultados e discussões. E, por fim, no capítulo 6 apresenta as conclusões
obtidas com este trabalho.

Capítulo 2
Trabalhos Relacionados
Esta tese concentra esforços no problema específico da detecção de mudanças em cenas terrestres usando imagens aéreas. As técnicas relativas a esse problema requerem
o uso de imagens adquiridas da mesma região geográfica em tempos diferentes e o
desenvolvimento soluções automáticas adequadas para a detecção de mudanças.
Em um sistema de detecção de mudanças, a análise é realizada diretamente sobre
pixels ou regiões resultando em um mapa de mudanças que indica apenas a presença de
mudanças relevantes. Isso se faz por meio de uma combinação de fatores fundamentais
que incluem o surgimento, desaparecimento, movimento e/ou a modificação da forma
dos objetos na cena. Um dos grandes desafios é evitar que o mapa de mudanças contenha
mudanças não-relevantes, como por exemplo destacam-se o movimento da câmera,
ruído do sensor e variações de iluminação.
Este capítulo apresenta uma revisão bibliográfica sobre técnicas para detecção de
mudanças baseadas em subtração de fundo e baseadas em aplicações de sensoriamento
remoto. Cada uma das seções apresenta as características e particularidades de cada
abordagem. Além disso, as técnicas de detecção de mudanças utilizadas na maior parte
deste trabalho são descritas em detalhes e suas principais limitações são apontadas.

2.1

Detecção de Mudanças baseada em Subtração
de Fundo

De maneira geral, as abordagens de detecção de mudanças com base na subtração de
fundo comparam os pixels de uma imagem de teste a um modelo de fundo aprendido
a partir de várias imagens de referência que não contêm qualquer objeto. A figura 2.1
9
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Diferença
Modelo de fundo

Limiar
Máscara

Quadro atual

Figura 2.1: Esquema básico de subtração de fundo [Goyette et al., 2012]. A detecção de
mudanças em subtração de fundo é usada com o objetivo de separar objetos de primeiro
plano de objetos do plano de fundo. Enquanto os objetos que são frequentemente
observados na cena pertencem ao fundo, os objetos que não pertencem ao primeiro
plano são analisados e as mudanças de interesse são detectadas por meio de um limiar.

mostra um exemplo1 dessa abordagem. A abordagem básica para modelagem do fundo
corresponde a uma sequência de imanges X, observada no tempo t e na posição (x, y)
nos quadros consecutivos. O cálculo do plano de fundo é dado como [Hughes, 2013],
Bt+1 (x, y) = Bt (x, y) + α(Xt − Bt (x, y)),

(2.1)

onde Bt é a imagem resultante para o plano de fundo e α é um valor de aprendizagem
que controla o quão rápido o modelo do plano de fundo se adapta às mudanças da
cena.
Em seguida, os pixels que não se ajustam ao modelo de fundo são classificados
como sendo pertencentes a um primeiro plano, indicando a presença de mudanças. O
plano de fundo Bt pode ser usado para calcular a imagem de diferença Dt que contém o
valor de diferença entre cada pixel na imagem de entrada It (x, y) e os correspondentes
valores em Bt . As mudanças ou os objetos de primeiro plano identificados pela máscara
1

http://docs.opencv.org/master/d1/dc5/tutorial_background_subtraction.html
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(b)

(a)

Figura 2.2: Modelo de mistura de gaussianas [Friedman & Russell, 1997]: a) distribuição dos valores de intensidade de acordo com a frequência da ocorrência. b) distribuição da probabilidade dessa frequência, mostrando a composição em três distribuições
gaussianas.
de mudanças Ft são obtidos de acordo com a seguinte regra:

1, se D (x, y) > τ
t
Ft (x, y) =
0, caso contrário,

(2.2)

onde τ é um valor de limiar que pode ser escolhido dinamicamente para ser capaz de
se adaptar às condições da cena.
Devido a natureza dinâmica das cenas do mundo real, em que muitas vezes há
poucos exemplos para criar o modelo de fundo, os métodos de subtração de fundo
podem ser divididos em paramétricos e não-paramétricos [Piccardi, 2004].

2.1.1

Métodos Paramétricos

Nos métodos paramétricos, assume-se que cada pixel da cena pode ser modelado como
um processo de análise estatística que é aproximado por uma determinada distribuição
paramétrica ou uma mistura de distribuições. O modelo proposto por Stauffer &
Grimson [2000], baseado em misturas de gaussianas, destaca-se como um dos mais
utilizados.
A ideia da abordagem de Stauffer & Grimson [2000] consiste em modelar a distribuição de cada pixel utilizando a combinação de diferentes distribuições gaussianas. A
figura 2.2 mostra um exemplo da distribuição de intensidade (mistura correspondente)
que consiste de três gaussianas com diferentes valores de média e variância. O modelo
dominante pode corresponder ao modelo de fundo da cena observada, o segundo pode-
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ria ser interpretado como a sombra projetada e o terceiro seriam os objetos do modelo
de fundo. Esse método é robusto a mudanças graduais de iluminação, bem como a
pequena movimentação de regiões de fundo (exemplo: movimentação das árvores). No
entanto, apresenta dificuldades quando ocorrem mudanças súbitas de iluminação. Um
exemplo desse caso é quando se liga ou desliga uma lâmpada em um ambiente interno.
Nesse caso, o algoritmo deixa de classificar pixels corretamente até que o modelo de
fundo finalmente se adapte às novas condições de iluminação. Adicionalmente, a mistura de gaussianas tem um alto custo computacional [KaewTraKulPong & Bowden,
2002; Cheung & Kamath, 2004].
Outro método paramétrico, apresentado por Zivkovic [2004], que estende o método de Stauffer & Grimson [2000], é um algoritmo adaptativo eficiente baseado na
densidade de probabilidade de mistura de gaussianas. Pela escolha do número de componentes de gaussianas de cada pixel em um procedimento on-line, o algoritmo pode
adaptar-se automaticamente à nova cena. Cada pixel é modelado por uma mistura
de K gaussianas. A probabilidade de se observar um pixel Xt no tempo t é estimado
como:

P (Xt ) =

K
X

ωk N (Xt , µk , σk ),

(2.3)

k=1

onde ωk é um peso não-negativo associado à gaussiana k ∈ {1 · · · K} que descreve um
pixel e a densidade normal N (Xt , µk , σk ) de média µk e variância σk . Os componentes
são organizados de acordo com sua relevância e o modelo do fundo é aproximado de
tal modo que
B
X
ωk > τ ),
B = argmin(
K

(2.4)

k=1

onde B ≤ K, τ é um limiar previamente definido que indica a mínima porção dos
dados que podem pertencer ao fundo. As componentes com menor variância e maior
peso ficam nas primeiras posições e fazem parte do modelo de fundo. O modelo é
estimado por meio de um algoritmo Expectation Maximization (EM) [Flach, 2012] online, utilizado para aproximar a máxima verossimilhança dos parâmetros que descrevem
o modelo de fundo.

2.1.2

Métodos Não-paramétricos

Em abordagens não-paramétricas, o fundo não é modelado por uma distribuição paramétrica [Elgammal et al., 2000]. As intensidades de cada pixel na imagem são utilizadas
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para estimar a função de densidade de probabilidade (PDF). Dessa maneira, a principal característica dessas abordagens é a fortíssima dependência dos dados (muitos
deles armazenam os dados). Uma vantagem desses métodos é a rápida adaptação às
mudanças no modelo de fundo, como ligar ou desligar as lâmpadas de um ambiente, o
que pode ser desejável.
Elgammal et al. [2000] propõem a utilização de uma estimativa de densidade nãoparamétrica baseada em Kernel density estimation (KDE) para realizar a subtração de
fundo. Durante a etapa de treinamento, a abordagem armazena as intensidades para
cada pixel de um conjunto de dados de treinamento. A PDF é estimada por um kernel
gaussiano a partir do histórico recente das observações de cada pixel. Apesar desse
método conseguir se adaptar a mudanças do modelo de fundo, o custo computacional
é alto, pois é necessário o armazenamento e a consulta das amostras para estimar a
função de densidade de probabilidade.
Outro método não-paramétrico para detecção de mudanças, proposto por Maddalena & Petrosino [2012], se baseia na modelagem de fundo de acordo com a vizinhança,
que é gerado por um mapa de auto-organização (SOM) sem conhecimento prévio sobre
os padrões envolvidos. Tal adaptação do modelo de fundo é capaz de lidar com cenas
contendo fundos móveis. Similarmente ao método de Elgammal et al. [2000], esse tem
forte dependência do armazenamento dos dados.
St-Charles et al. [2015] apresentam um método de subtração de fundo para ser
aplicado em diversos cenários de vigilância. Esse método representa o modelo de um
pixel em um espaço RGB como a combinação de intensidades de cor e um vetor padrão
binário. Para verificar se uma imagem de teste apresenta mudanças, primeiramente
compara-se os valores de cor da imagem de referência (amostra de fundo) usando
distância L1. Se ainda existe a possibilidade de não haver mudança (pixel foi definido
pelas cores como mudança), um vetor padrão binário é gerado usando uma grade de
tamanho 5 × 5 pixels da imagem de referência. Esse vetor binário é comparado com
o seu correspondente na imagem de teste via distância de Hamming (figura 2.3). O
padrão binário é calculado de cada canal como

1, se |i − i | ≥ τ . i
p
c
c
p(ip , ic ) =
0, se |i − i | < 0,
p
c

(2.5)

onde ic é o pixel central de referência, ip é a intensidade do p-ésimo vizinho de ic e τ é
um limiar relativo entre [0, 1].
O modelo de fundo, notado por B, é formado a partir da combinação de modelos
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Padrão de referência
[1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 ]

Padrão de teste
[1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 ]
15/16 acertos = Não-mudança

Padrão de teste
[0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 ]
7/16 acertos = Mudança

Figura 2.3: Descrição e comparação das características do método LBPSP [St-Charles
et al., 2015]. Na primeira linha, um vetor com o padrão binário é criado com a imagem
de referência (a partir do x em verde). A segunda linha apresenta uma imagem de
teste com uma suave variação de iluminação (presença de sombra) e o padrão binário
em relação ao x. Na terceira linha, o vetor padrão binário é calculado em relação ao
x de uma imagem de teste com mudança. O padrão da primeira linha e o padrão da
segunda linha são similares e o limiar de intensidade está entre a transição de claro
para o escuro (sombra), o que não é o caso da terceira linha. Note que as características
do LBPSP são calculadas e comparadas em cada canal de cor.
de pixel e possui um conjunto N de recentes amostras de fundo:
B(x, y) = {B1 (x, y), B2 (x, y), . . . , BN (x, y)}.

(2.6)

As amostras são comparadas com a respectiva observação no tempo t, notada por
It (x, y). Assim, um pixel na coordenada (x, y) é classificado como mudança/objetos
de primeiro plano (0) ou não-mudança/objetos de plano de fundo (1), de acordo com
a equação ( 2.7):

1, se # {D(I (x, y), B (x, y)) < R, ∀n} < #
t
t
min
Ft (x, y) =
0, caso contrário,

(2.7)

onde Ft é a máscara de mudanças, D(It (x, y), Bt (x, y)) retorna a distância entre a
imagem de teste It (x, y) e uma imagem de referência ou amostra do modelo de fundo
(Bt (x, y)). R é o limiar máximo de distância (cor e vetor binário) e #min é o número
mínimo de correspondências para a classificação como plano de fundo. St-Charles
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Figura 2.4: As três abordagens para detecção de mudanças baseada em aplicações de
sensoriamento remoto [Camps-Valls & Bruzzone, 2009]. Na abordagem supervisionada,
as amostras de mudança e não-mudanças estão todas rotuladas. Na abordagem semisupervisionada, apenas um pequeno conjunto de amostras de mudanças e não mudanças
estão disponíveis. E, na abordagem não supervisionada, não há informação sobre
mudança e não mudança.

et al. [2015] recomendam #min = 2 e N = 20. No entanto, esses valores inviabilizam
sua aplicação em detecção de mudanças em cenas terrestres devido ao baixo número de
imagens disponíveis na aplicação. Um valor pequeno para R significa que o modelo tem
que ter muita precisão para classificar os pixels como plano de fundo. Pode acontecer
que vários quadros It (x, y) os quais pertençam ao plano de fundo sejam classificados
como mudança. Usando um valor maior para R significa maior resistência contra
mudanças não-relevantes. Entretanto, pode detectar quadros que sejam mudança e
que são similares ao plano de fundo. A descrição de características das abordagens
desta tese assemelham ao método de St-Charles et al. [2015]. Diferentemente, adota-se
um modelo baseado em segmentos ou blocos.

Embora as abordagens de subtração de fundo sejam geralmente simples e de fácil
implementação, praticamente todas essas abordagens contemplam uma etapa de treinamento que requer um conjunto de imagens sem mudanças para efetuar a modelagem
do fundo. Portanto, eles são inviáveis quando é fornecida apenas uma única imagem de
referência. Adicionalmente, uma vez que cada um dos pixels estão sendo modelados,
os métodos de remoção de fundo também são bastante dependentes de um registro
perfeito das imagens, o que raramente pode ser obtido a partir da captura de imagens
aéreas.
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Detecção de Mudanças Baseada em Aplicações
de Sensoriamento Remoto

Na literatura, três abordagens para detecção de mudanças baseada em aplicações de
sensoriamento remoto podem ser identificadas (figura 2.4): supervisionadas, semisupervisionadas e não-supervisionada. A primeira requer informação a priori sobre
a área investigada e permite determinar tanto a presença/ausência quanto o tipo de
mudança ocorrida. A segunda, tenta classificar novas áreas investigadas a partir de um
pequena quantidade de áreas rotuladas como mudança/não-mudança. Enquanto que
a última não assume informação a priori sobre os dados e geralmente identifica apenas
a presença/ausência de mudanças.

2.2.1

Abordagens Supervisionadas

Similar aos métodos de subtração de fundo, as abordagens supervisionadas para detecção de mudanças também precisam de uma fase de aprendizado para modelar a
imagem de referência [Xu & Karam, 2013], ou seja, é necessário um conjunto de treinamento gerado a partir de informações com regiões ou pixels rotulados de acordo com a
presença ou ausência de mudanças. No entanto, ao contrário das técnicas de subtração
de fundo, as abordagens supervisionadas são baseadas na extração de características,
o que reduz a quantidade de erros devido a problemas de ruído nos pixels e pequenas
mudanças na imagem de referência. Além disso, aplicam métodos de classificação para
definir sobre a existência de mudanças.
Enquanto Liu & Lathrop Jr [2002] empregam redes neurais artificiais para detecção de mudanças em regiões urbanas, Volpi et al. [2013] propõem o uso de informações
de contexto espacial, obtidas a partir da textura e de operações morfológicas. A textura pode pode ser semelhante em diferentes regiões da imagem. Por esse motivo, são
empregados operadores de morfologia matemática que enfatizam estruturas espaciais
homogêneas. Por fim, um classificador baseado em Support Vector Machine (SVM) é
treinado e utilizado para detectar mudanças.
Um outro método supervisionado é o de pós-classificação. Comumente chamado
de classificação delta, a pós-classificação é amplamente empregada [Serra et al., 2003]
em detecção de mudanças supervisionada. Duas imagens adquiridas em tempos diferentes são independentemente classificadas e então comparadas. Idealmente, classes
com temas similares são produzidas para cada classificação. As mudanças entre as
imagens podem ser vistas usando uma matriz de indicações de mudanças. Esta matriz
permite uma interpretação de quais mudanças ocorreram para uma determinada classe.
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A desvantagem está na baixa precisão, pois o resultado é obtido por meio do produto
de matrizes e depende do resultado da classificação independente.
O uso de abordagens supervisionadas é inviável para o problema tratado nesta
tese, pois existe a necessidade de apresentar ao método amostras de treinamento indicando a localização de mudanças. Isso inviabiliza a utilização de classificadores porque
demandam grande quantidade de amostras com presença de mudanças e não mudanças. Além disso, a rotulação das amostras é feita por um técnico e isso se mostra difícil
e custoso. Consequentemente, o uso de abordagens não-supervisionadas é fundamental
em muitas aplicações em que há apenas uma imagem de referência disponível.

2.2.2

Abordagens Semi-Supervisionadas

Uma técnica comumente empregada em conjunto com as abordagens semisupervisionada é o aprendizado ativo [Tuia & Camps-Valls, 2009; Tuia et al., 2011].
Uma pequena quantidade de amostras rotuladas é fornecida ao algoritmo semisupervisionado, na qual há instâncias de mudança e não-mudança presentes. Isso
permite criar um modelo a partir de um agrupamento das amostras com características semelhantes. Assim, é possível classificar novas amostras sem rótulo por meio desse
modelo. Consequentemente, esse modelo é atualizado. Após o término da rotulação do
algoritmo semi-supervisionado, o algoritmo de aprendizado ativo analisa os dados que
ainda não foram rotulados, e procura dentre eles aquele que fornecerá o maior ganho de
informação para o modelo. Esta amostra ainda sem rotulação é enviada para o técnico
rotulá-lo.
A utilização de abordagens semi-supervisionadas tem sido bem documentada na
literatura [Chen et al., 2013; Ghoggali & Melgani, 2008]. Uma nova abordagem usando
um conjunto de classificadores semi-supervisionado foi proposta por Roy et al. [2014]
para detecção de mudanças em imagens espectrais. Em um processo interativo, os
classificadores aprendem com um conjunto de amostras não rotuladas e um pequeno
conjunto de amostras rotuladas. Por meio da combinação das respostas dos classificadores, novas amostras são rotuladas como mudança ou não-mudança.
Assim como a utilização de abordagens supervisionadas, o uso de abordagens
semi-supervisionadas torna-se inviável para detecção de mudanças, tal como o uso das
supervisionadas, também é inviável, em razão da necessidade de um pequeno conjunto
de amostras rotuladas com mudança e não-mudança.
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Figura 2.5: Diagrama de blocos de uma abordagem de detecção de mudanças nãosupervisionada. Primeiramente, ocorre o pré-processamento das imagens coletadas no
tempo t1 e t2 . Nesse passo, ocorre o ajuste geométrico e normalização radiométrica.
O passo de comparação produz a imagem de diferença, em que as diferenças entre as
duas imagens são evidenciadas. Por fim, as mudanças são enfatizadas emparedando-se
um limiar. O resultado é uma máscara de mudanças que contém regiões ou pixels que
são diferentes entre a imagem no tempo t1 e t2 .

2.2.3

Abordagens Não-Supervisionadas

O procedimento de detecção de mudanças nos métodos não-supervisionados é feito
pela comparação direta de duas imagens sem utilizar qualquer outra informação adicional, ou seja, não há dados ou amostras rotulados. Embora o método supervisionado
tenha algumas vantagens em comparação com o método não-supervisionado, como a
definição do tipo de mudança ocorrida, a obtenção de amostras de treinamento é geralmente uma tarefa de difícil execução e de custo elevado. Consequentemente, o uso
de métodos não-supervisionados na detecção de mudanças é mais atraente e tem sido
largamente explorados pelos pesquisadores no desenvolvimento de seus trabalhos, os
quais serão discutidos em mais detalhes ao longo deste capítulo por serem mais próximo
das abordagens sendo propostas nesta tese.
Técnicas não-supervisionadas de detecção de mudanças são baseadas na comparação das imagens e uma análise subsequente. Na literatura, a maioria das técnicas
não-supervisionadas são compostas em um procedimento de três etapas (veja a figura
2.5): (a) pré-processamento; (b) comparação dos pixels das imagens; e (c) análise da
imagem/limiarização.
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Na primeira etapa, duas imagens são processadas a fim de torná-las mais comparáveis. Esse procedimento inclui o ajuste radiométrico (ex.: normalização de intensidade)
e geométrico (ex.: alinhamento de das imagens no mesmo sistema de coordenadas). O
passo seguinte tem como objetivo produzir uma imagem de diferença, que realça mudanças que entre as duas imagens de entrada. Muitos trabalhos utilizam o operador
de subtração. Após a subtração, uma nova imagem é obtida na qual as mudanças são
enfatizadas. A fim de extrair tais mudanças, uma técnica não-supervisionada pode
ser aplicada. Entre os métodos não-supervisionados amplamente empregados, está a
aplicação de um limiar que visa separar os pixels com e sem mudanças. Esse limiar
pode ser definido manualmente por meio de um limiar ou definido de forma automática de acordo com o trade-off desejado entre falsos positivos e verdadeiros positivos ou
automaticamente (por exemplo, analisar a distribuição estatística da imagem depois
da comparação) [Bruzzone & Prieto, 2000; Bazi et al., 2007]. A seguir, uma série de
abordagens não supervisionadas são descritas e discutidas.

Diferença Simples. A diferença simples é a técnica mais empregada na etapa de
comparação entre imagens e consiste na subtração de duas imagens adquiridas em
momentos diferentes, pixel a pixel e banda a banda,
k
k
k
DXi,j
= Xi,j
(t1 ) − Xi,j
(t2 ),

(2.8)

k
é a diferença entre os valores de intensidade ou cor do pixel localizado na
onde DXi,j
linha i e coluna j da k-ésima banda para os instantes de tempo t1 e t2 da imagem.

Um algoritmo intuitivo emprega um valor de limiar na imagem de diferença que
é escolhido empiricamente. Dessa forma, a máscara de mudança é gerada de acordo
com a seguinte regra:

1, |DX k | > τ
i,j
k
B(DXi,j
)=
0, caso contrário

(2.9)

onde B(X) é a máscara gerada e τ é o limiar aplicado. Na prática, essa técnica sofre
influência do registro entre as imagens em tempos diferentes e também das variações de
iluminação. Além disso, um dos principais problemas relacionados com os métodos de
detecção de mudança não-supervisão utilizando a simples diferença reside na falta de
técnicas automáticas eficientes para discriminar entre os pixels alterados e inalterados
na imagem diferença. Tal discriminação é geralmente realizada por meio de estratégias
empíricas ou procedimentos de tentativa e erro manuais, que afetam tanto a precisão e
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quanto a confiabilidade do processo de detecção de mudança. Portanto, desafio dessa
técnica é identificar o limiar de mudança τ .

Razão entre duas imagens. A razão de imagens é comparável à técnica de diferença
simples em termos de simplicidade e desafios [Singh, 1989; Rignot & van Zyl, 1993].
Basicamente, faz-se a razão de imagens registradas adquiridas em tempos diferentes
pixel a pixel e banda a banda,
k
Ri,j
=

k
Xi,j
(t1 )
,
k
Xi,j (t2 )

(2.10)

k
é a razão entre o pixel localizado na linha i e coluna j, para a banda k, de
onde Ri,j
duas imagens adquiridas em um tempo t1 e t2 .

Na Equação 2.10, o R tem valores compreendidos entre [0, ∞. Se os valores da
intensidade são iguais, então o valor é 1. Para normalizar, faz-se:
!
k
X
(t
)
π
i,j 1
k
Ri,j
= arctan
− .
(2.11)
k
4
Xi,j (t2 )

, π . Isso facilita a escolha de um limiar
Assim, os valores estão normalizados entre −π
4 4
devido à não distribuição normal dos dados. Na prática, pelas mesmas razões do
método por simples diferença, o desafio é selecionar um limiar entre mudança e não
mudança.

Transformação linear. A abordagem transformação linear inclui diferentes técnicas
que usam a mesma base teórica: análise de componentes principais (PCA) [Jolliffe,
2005; Gonzalez & Woods, 2006], Gram-Schimidt [Nocedal & Wright, 2006] ou tasseledcap [Crist, 1985]. Dentre elas, o uso do PCA se destaca. Transformações lineares são
frequentemente visadas para redução de dimensionalidade por meio da geração de um
número menor de componentes. Os primeiros componentes capturam a maior variância
dos dados.
Após a execução do PCA, as áreas onde não há mudanças são mapeadas para os
primeiros componentes. Esses componentes caracterizam-se por conterem informações
comuns entre as imagens. As regiões com mudanças são mapeadas para os últimos
componentes (informação única presente em uma das imagens). A principal desvantagem do uso do PCA é a sua dependência da cena e a difícil interpretação dos resultados.
O desafio está em rotular mudanças a partir das componentes principais e selecionar
limiares entre mudança e não-mudança.
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Celik [2009] utiliza a técnica PCA e k-means. A imagem da diferença é particionada em blocos de tamanho h × h pixels sem sobreposição. Nessa abordagem, o
parâmetro h define o local da vizinhança, ou seja, a contribuição da informação contextual espacial no mapa de mudanças. Autovetores são extraídos por meio do PCA de
cada bloco da imagem de diferença. A detecção de mudanças é feita por meio do agrupamento dos vetores de características em dois grupos utilizando k-means. Cada bloco
na imagem resultante pode conter três diferentes tipos de informação: mudança, não
mudança e uma mistura de mudança e não mudança. Os primeiros dois casos acontece
quando os blocos estão completamente localizados dentro de áreas de mudanças ou não
mudanças. O último caso acontecem quando os blocos estão localizados nas fronteiras
entre as regiões com mudanças e sem mudanças. O trabalho de Celik [2009] é simples,
no entanto, sensível a variações de iluminação na imagem.
Uma das características em imagens de satélites é a presença muito comum do
fenômeno conhecido como speckle [Sarode & Deshmukh, 2011], que é o aparecimento
de pequenas pintas na imagem. Para minimizar os efeitos desse fenômeno, Cheng et al.
[2013] melhoram a abordagem proposta por Celik [2009] adicionando uma fase de préprocessamento consistindo na aplicação da transformada Fourier fracionária [Ozaktas
et al., 2001] (FRFT) em duas imagens representadas no mesmo sistema de coordenadas
e de mesmo tamanho. Para realizar a filtragem usando a transformada Fourier, a única
maneira além do domínio do tempo, é empregar a análise no domínio da frequência.
Portanto, não é possível a separação de dois sinais que se superpõem tanto no domínio
da frequência quanto no domínio do tempo.
A FRFT fornece um grau de liberdade em termos de ângulo de rotação [Ozaktas
et al., 2001; Narayanan & Prabhu, 2003]. A figura 2.6 mostra como trabalha a FRFT
no plano do frequência e tempo. O ω indica o plano da frequência enquanto t indica
o plano do tempo. O α indica a potência da transformada Fourier. Ao calcular a
transformada Fourier, o eixo do plano do domínio do templo t é deslocado para o plano
da frequência. Ao aplicar a transformada Fourier novamente, então o resultante é o
espelho da imagem no domínio do tempo e assim por diante. Isso significa que, a
imagem original é obtida rotacionando o plano fazendo a transformada Fourier quatro
vezes, ou seja, rotacionando de zero para um, de um para dois, de dois para três e de três
para quatro. A FRFT permite operar por meio do ângulo de rotação entre o domínio
do tempo e da frequência, por exemplo entre zero e um. Em síntese, a transformação
fracionária é aplicado no sinal misturado no domínio do tempo e frequência e o ruído
é separado do sinal de interesse no domínio fracionário. A figura 2.7 ilustra o processo
da FRFT.
Para reduzir o Speckle, Zheng et al. [2014] estimam o valor de um pixel entre
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Figura 2.6: Conceito da transformada Fourier fracionária. Dois sinais que superpõem
no domínio do tempo t e da frequência ω na transformada Fourier, podem ser separados
por meio da transformada Fourier fracionária, por meio de um ângulo α intermediário.
várias imagens usando uma média [Deledalle et al., 2009]. Adicionalmente, emprega
operador de subtração e razão de log são aplicados para gerar o mapa de mudanças.
Em seguida, filtros de médias e medianas são aplicados. Finalmente, o k-means é
empregado para aglomerar as duas classes. Em ambas as abordagens ([Cheng et al.,
2013; Zheng et al., 2014]), há uma sensibilidade à variação de iluminação.
Nielsen & Canty [2008] introduzem uma versão de kernel PCA para detecção
de mudanças ao longo do tempo. Em particular, eles usam Kernel PCA com kernel
gaussiano para detectar mudanças em dados que tem a mesma banda espectral e que
cobrem a mesma região geográfica adquiridas em momentos diferentes. Diferentemente
do PCA comum, kernel PCA com kernel gaussiano encontram as mudanças em casos
onde a não-linearidade está presente.
Yetgin [2012] utiliza modelo de mistura de gaussianas (MOG)e agrupamento baseado em k-means para detecção de mudanças. A distribuição dos dados da imagem
de diferença é primeiramente modelada por meio de uma MOG com componentes com
mudança e sem mudança. E, em seguida, é feito o agrupamento por meio do k-means
com k igual a 2 (mudança e sem mudança).
Análise de vetor de mudanças ou Change vector analysis (CVA). A técnica
CVA [Lambin & Strahlers, 1994; Malila, 1980; Marchesi, 2011] baseia-se na representação espacial da mudança em um espaço espectral. Quando um pixel passa por uma
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Figura 2.7: Exemplo de um processo de filtragem no domínio FRFT. Executando-se
uma transformada fourier em um sinal misturado, faz-se a reprsentação no domínio
fractional intermediário, obtendo-se a separação do sinal de interesse do ruído.

mudança entre dois tempos t1 e t2 , espera-se que a sua posição no espaço n-dimensional
se altere, pois suas características mudam. Esta mudança é representada por um vetor
que é definido por dois fatores, a direção, que fornece informações sobre a natureza
da mudança e a magnitude, que fornece informações sobre a intensidade da mudança.
Essa abordagem tem a vantagem de prover informações detalhadas da mudança, como
diferentes tipos de mudanças. No entanto, o desafio está em definir o limiar de magnitude discriminante entre mudança e não-mudança bem como na interpretação da
direção do vetor com a natureza da mudança.
Resumidamente, a técnica de CVA é baseada em três etapas: comparação da
imagem por subtração de vetores, cálculo da norma dos vetores de mudança da imagem
(às vezes também a direção do vetor é calculada) e limiarização. Considerando duas
imagens aéreas X1 e X2 adquiridas de uma mesma região geográfica em diferentes
datas t1 e t2 , respectivamente. Primeiramente, na técnica CVA, calcula-se a imagem
de diferença XD subtraindo vetores de características associadas com cada posição das
duas imagens consideradas de acordo com
XD = X 1 − X2 .

(2.12)

Suponha que a técnica CVA seja aplicada em apenas a dois canais de duas imagens
temporais, ou seja, o sistema de coordenadas 2-D é suficiente para descrever com-
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pletamente o problema de detecção de mudanças. No entanto, a análise pode ser
generalizada para o caso demais canais. Os vetores de mudanças podem ser descritos
por meio das componentes de magnitude e de direção no domínio polar [Bovolo et al.,
2007; Marchesi, 2011], definidos como
ρ=

q
(X1,D )2 + (X2,D )2 e ϕ = tan−1 (X1,D /X2,D ),

(2.13)

onde Xb,D é uma variável que representa a componente de XD e b = 1, 2.
A técnica CVA padrão considera apenas o componente de magnitude. De acordo
com a expressão de ρ na Equação 2.13, pixels sem mudanças possuem pequeno valor de
magnitude. Dado um pixel x(i, j)p em uma posição espacial (i, j), o mapa de mudança
Y , onde os pixels com e sem mudança são separados, pode ser dado pela regra de
decisão

yi,j


ω , se x(i, j) > τ
c
p
=
ω , se x(i, j) < τ,
n
p

(2.14)

onde y(i, j) é o rótulo associado com o pixel na posição (i, j) em Y, e τ denota o limiar
de decisão. τ pode ser definido manualmente ou automaticamente [Bruzzone & Prieto,
2000; Bazi et al., 2007; Marchesi, 2011]. Além disso, um conjunto Ω = {ωc , ωn } de
classes mudança e não mudança são definidos. E, ωc = {ωc1 . . . ωcK }, o conjunto de K
possíveis tipos de mudança ou classes de mudanças possíveis tais como mudança do
nível das águas, regiões com queimadas.
Na literatura, há poucos exemplos considerando a direção da magnitude [Warner,
2005; Michalek et al., 1993]. Essa variável contém importante informação, especialmente no caso em que se deseja discriminar diferentes tipos de mudanças. De acordo
com a definição da magnitude e direção dado pela Equação 2.13, o domínio polar (D)
é definido como
D = {ρ ∈ [0, ρmax ] e ϕ ∈ [0, 2π]},

(2.15)

onde ρmax é o maior valor de magnitude considerado na base de dados. A informação
para um pixel qualquer em um posição espacial (i, j) pode ser representado no domínio
de direção/magnitude por um vetor z(i, j) com ρ(i, j) e ϕ(i, j) calculados de acordo
com a Equação 2.13.
A representação polar permite separar regiões de mudança e não-mudanças em
grupos. Uma região não-mudança apresenta baixa magnitude e uniformemente distribuída com a respectiva variável de direção. No domínio polar, a região associada é um
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Figura 2.8: Representação do domínio polar D utilizando CVA [Bovolo et al., 2007].
A região Cn , próxima ao centro do domínio polar D, representa uma região com pixels
que não tiveram mudanças que pertencem à classe ωn . Pixels entre o limiar τ e ρmax
pertencem à classe mudança (ωc ). Baseado no limiar ϕ, pixels podem ser classificados
com diferentes tipos de mudanças de acordo com a orientação do vetor de mudanças.
anel de pixels sem mudanças Cn definida como [Bovolo et al., 2007; Marchesi, 2011]:
Cn = {ρ, ϕ : 0 < ρ < τ e 0 < ϕ < 2π}.

(2.16)

Esse círculo é centrado na origem e há um limiar τ que separa os pixels de mudança
de não mudança. Os pixels com mudança possuem alta magnitude. A região associada
com a mudança no domínio polar é um anel de pixels com mudança Ac , que é definido
como:
Ac = {ρ, ϕ : τ < ρ < ρmax e 0 < ϕ < 2π}.

(2.17)

Esse anel tem um raio interior menor que τ e um raio exterior com um valor máximo
ρmax definido entre todas as magnitudes possíveis considerando um par de imagens.
Como o vetor de mudanças mostra a direção de acordo com o tipo de mudança ocorrido,
diferentes tipos de mudanças podem ser isoladas com um par de limiar (ϕk1 ,ϕk2 ) no
domínio da direção. Cada par de limiar identifica um setor Sk da mudança ωcK no anel
de pixels com mudanças Ac , definido como
Sk = {ρ, ϕ : ρ > τ e ϕK1 < ϕ < ϕK2 , 0 < ϕK1 < ϕK2 < 2π}.

(2.18)

A figura 2.8 mostra a representação dada pelas formulações acima. O valor de
magnitude indica se ocorreu mudanças, enquanto que a direção indica o tipo de mudança. No domínio polar, os pixels que não sofreram mudança se concentram próximos
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à origem polar. Os pixels que tiveram mudanças se concentram distantes do centro
polar separados pelo limiar τ . A direção do vetor de magnitude permite identificar a
natureza da mudança.
O método em [Volpi et al., 2012, 2015], visa definir um limiar para o CVA de forma
a discriminar as mudanças em uma combinação linear das imagens. Primeiramente,
ocorre a subtração pixel-a-pixel das imagens. Em seguida, as diferenças são mapeadas
para um kernel Radius Basis Function (RBF), a partir do qual encontra-se um limiar
entre os centroides que defina as regiões com mudança e sem mudança por meio de
um kernel k-means. Além disso, utilizam a técnica de Otsu [1975], para encontrar um
valor ideal que separe as regiões.
Uma abordagem para detecção de mudanças em imagens multi-espectrais (diferentes comprimentos de ondas eletromagnéticas, tais como luz visível, infravermelha,
ultravioleta, raio-X) foi proposta por Bovolo et al. [2012]. A técnica tem como base
uma representação comprimida, em que o espaço de características multiespectrais é
reduzido para um subespaço bidimensional, sem negligenciar qualquer banda espectral
disponível. Esta representação permite visualizar e compreender as informações de
mudanças em um sistema de coordenadas polares. Em seguida, é feita a separação em
regiões que contêm ou não mudanças. Em outro trabalho, Bovolo [2009] propõe uma
nova técnica sensível ao contexto para detecção de mudanças usando uma abordagem
não-supervisionada. A fim de melhorar o desempenho em nível de pixel o autor explora a informação espaço-contexto em vários níveis de resolução. As mudanças são
encontradas por meio da aplicação da análise de vetor de mudanças em vários níveis
para cada pixel.

Regressão linear. Regressão linear [Singh, 1989] assume que há um relacionamento
linear entre os valores dos pixels da mesma área em diferentes instantes de tempo t1
e t2 . Isso pode implicar que a maioria dos pixels não possuem mudanças entre estes
dois tempos. Os resíduos da regressão são considerados como áreas que têm mudanças.
Mudanças também podem ser detectadas usando a técnica de simples diferença entre
a imagem predita no tempo t2 , e a imagem no tempo t1 ,
Dxki,j = x̂ki,j (t2 ) − xki,j (t1 ),

(2.19)

onde x̂ki,j (t2 ) é a imagem predita do pixel x no tempo t2 , localizado na linha i e coluna
j, para a banda k.
Essa técnica tem a vantagem de reduzir o impacto da influência radiométrica
(ângulo do sol e calibração do sensor) entre as imagens capturadas em instantes de
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tempo distintos. Entretanto, o desafio está em selecionar uma função de regressão
apropriada e definir limiares de mudança e não mudança.
Benedek et al. [2007] propuseram um modelo que elimina os erros de registro
e os ruídos causados pelos objetos estáticos que possuam uma altura considerável,
como prédios e árvores das imagens de testes e referência. Os autores descrevem os
componentes do modelo de fundo, ou seja, regiões sem alterações em uma dada imagem,
por meio de descritores de características e introduzem um novo modelo de campo
aleatório de Markov de três camadas [He et al., 2004].

2.3

Observações finais

Em subtração de fundo, o objetivo é determinar quais pixels pertencem ao fundo. Isso
é feito antes de classificar os pixels do primeiro plano (ou seja, pixels com mudança)
em diferentes classes. Uma grande quantidade de dados de vídeo está disponível, e
as imagens entre as quais deseja-se detectar mudanças estão espaçadas por segundo
em vez de meses. A sequência de imagens é usada como a base para a tomada de
decisões sobre a mudança, ao invés de um único par de imagem. Além disso, existe
frequentemente uma importante interpretação semântica para a mudança que pode ser
explorada (por exemplo, uma pessoa entra em uma sala, um estacionamento de uma
loja).
Tabela 2.1: Tabela de comparações entre os métodos da literatura e os propostos.
Método
Zivkovick
LBPSP
PCAKmeans
FRFT
CVA
DSeg
DMod

Robustez ao
registro

Robustez à
variação de
iluminação
X
X

Baseado em
pixel

Baseado em
contexto

Treinamento
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

Similarmente à subtração de fundo, detecção de mudanças baseada em aplicações
de sensoriamento remoto tem por objetivo encontrar regiões ou pixels que apresentam
mudanças. Entretanto, as imagens de entrada estão espaçadas em meses ou anos e
muitas vezes apenas duas estão disponíveis. A detecção produz uma imagem que
evidencia as mudanças entre as imagens de entrada. Adicionalmente, a interpretação
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semântica difere da subtração de fundo. Por exemplo, o surgimento ou desaparecimento
de uma floresta, surgimento ou desaparecimento de construções, crescimento de regiões,
dentre outros.
Apesar do progresso significativo, as técnicas apresentadas neste capítulo são
limitadas pela presença de mudanças não-relevantes. Praticamente todas as abordagens
exigem uma fase de aprendizado e apresentam alto custo computacional. Além disso,
essas técnicas não operam corretamente quando a cena de fundo muda abruptamente,
ou seja, não há amostras suficientes para estimar o modelo de fundo. Portanto, são
impraticáveis quando é fornecida uma única imagem de referência. Adicionalmente,
sofrem influência de iluminação e são sensíveis ao ruído.
As abordagens propostas nesta tese assemelham-se com as técnicas nãoparamétricas e não-supervisionadas. Entretanto, comparadas com as abordagens da
literatura, existe a restrição de uma imagem por região geográfica, portanto não há
como executar a etapa de treinamento. A tabela 2.1 mostra a comparação entre os
métodos apresentados e da literatura. Além disso, na maioria das vezes, as abordagens
da literatura trabalham diretamente com os pixels e com imagens multiespectrais. Em
contraste, nesta tese foca-se no uso de imagens do espectro visível e com regiões (para
reduzir a influência de ruídos). Adicionalmente, as abordagens da literatura não trabalham como um filtro de imagens aéreas que contenham mudanças, as quais o técnico
deverá dar devida atenção.

Capítulo 3
Referencial Teórico

Em geral, as técnicas de detecção de mudanças comparam duas imagens adquiridas em
tempos diferentes. Assume-se que elas sejam semelhantes entre si e pertençam à mesma
região geográfica, com a exceção das regiões com presença de mudanças. Infelizmente,
raramente essa suposição é completamente satisfeita devido às diferentes condições atmosféricas, luz solar, bem como, aos parâmetros intrínsecos (foco, tamanho do pixel,
distorção radial, dentre outros) dos diferentes dispositivos de aquisição. Com o propósito de satisfazer a suposição de semelhança das imagens de entrada, algumas etapas
de pré-processamento são necessárias, tais como registro, normalização radiométrica e
detecção de sombras. O registro provê o alinhamento dos pixels no mesmo sistema de
coordenadas. Já a normalização radiométrica minimiza os efeitos de iluminação. A
detecção de sombras minimiza os efeitos das transformações não lineares. Apesar de
reduzir os efeitos de iluminação com a normalização radiométrica, a detecção de mudanças sofre os efeitos de iluminação. Por isso, é comum a utilização de descritores de
características invariantes às transformações monotônicas, os quais também reduzem
o efeito de ruídos presentes na imagem. Por fim, ocorre a modelagem e casamento de
padrões. Esse procedimento é ilustrado na figura 3.1, onde a saída é uma estimativa
que indica a presença de mudanças.

Este capítulo tem o propósito de descrever alguns dos principais conceitos que fundamentam o desenvolvimento das abordagens de detecção de mudanças em imagens aéreas proposto neste trabalho. Aqui, serão discutidos as técnicas de pré-processamento,
os métodos para extração de características e métodos não-paramétricos para a modelagem dos padrões.
29

30

Capítulo 3. Referencial Teórico

Figura 3.1: Procedimento para detecção de mudanças. Como entrada, duas imagens
de referência e de teste são apresentadas. Primeiramente, um pré-processamento é
aplicado nas imagens para minimizar os efeitos da iluminação. Em seguida, mesmo após
o pré-processamento, ainda ocorre a influência da iluminação, desta maneira descritores
de características invariantes às transformações monotônicas são extraídos. Por fim,
efetua-se a modelagem para o casamento de padrões. A saída é uma estimativa que
indica a presença de mudanças.

3.1

Pré-processamento

Radke et al. [2005] afirmam que o objetivo da detecção de mudanças é encontrar mudanças que sejam relevantes em detrimento das alterações não-relevantes para uma
dada aplicação. Mudanças relevantes incluem movimentos, aparecimento e desaparecimento de objetos da cena. Mudanças não-relevantes são devidas a fatores tais como
problemas de registro, condições atmosféricas ou ângulo de incidência do sol e devem
ter sua influência minimizada. Radke et al. [2005] dividem o pré-processamento em dois
passos, que compreende o ajuste geométrico e o ajuste radiométrico. Esses passos são
usados para suprimir ou filtrar a saída de tipos comuns de mudanças não-relevantes
antes de aplicar métodos de detecção de mudanças.

3.1.1

Ajuste Geométrico

Uma etapa necessária para detecção de mudanças é o registro de imagens (como ilustra
a figura 3.2). Essa etapa consiste em um processo de sobreposição de imagens adquiridas de uma mesma região e compreende uma transformação geométrica em que as
coordenadas de uma imagem são relacionadas com coordenadas de uma imagem de
referência. O registro mapeia o espaço de um pixel de uma imagem para o de outra.
Como resultado, espera-se que haja uma sobreposição de uma imagem sobre a outra. A
não associação correta dos pontos correspondentes entre imagens pode gerar detecção
de mudanças não-relevantes.
Devido principalmente à grande variedade de sensores óticos com características
distintas, nem sempre sistemas de detecção trabalham com imagens com uma perfeita
sobreposição [Sundaresan et al., 2007; Gong et al., 1992]. Dessa forma, a escolha de uma
técnica de registro apropriada é crítica para se efetuar uma boa detecção de mudanças.
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(a)

(b)

(c)

Figura 3.2: Exemplo de um registro bem sucedido. As imagens (a) e (b) são imagens
da mesma cena em pontos de vistas diferentes. (c) indica o resultado da sobreposição
de (a) e (b).
Em geral, o registro consiste em quatro etapas [Goshtasby, 2005; Gonzalez & Woods, 2006]: (i) identificação de características, a qual identifica o conjunto de características relevantes em duas imagens, tais como bordas, interseção de linhas e contornos;
(ii) casamento de características, que estabelece a correspondência das características
para a localização do pixel; (iii) transformação espacial, que determina a função de mapeamento que faz o casamento das características; (iv) interpolação, que efetua uma
re-amostragem usando a função de mapeamento para construir o alinhamento entre as
imagens.
Por fim, o sucesso do registro depende de grau de similaridade entre as imagens.
Desse modo, imagens não similares são difíceis de serem registradas com precisão.
Como o foco principal deste trabalho está na modelagem estatística para a detecção
de mudanças ou casamento de padrões, considera-se que as imagens já se encontram
registradas, mas podendo conter pequenos erros de registro. Tal influência é avaliada
experimentalmente no capítulo 5.

3.1.2

Normalização radiométrica

O processo de coleta de imagens pode sofrer influências em relação aos equipamentos
usados na aquisição, horário do voo e às condições atmosféricas. Mesmo, tomando
precauções quanto a essas influências, as imagens adquiridas podem não ter padrões de
intensidade esperados. Essa diferença entre a intensidade esperada e a obtida nos dados
está associada à variação nos valores do brilho [Pedrini & Schwartz, 2008].. A normalização radiométrica visa combater os efeitos da iluminação na imagem preservando os
elementos visuais essenciais para a tarefa (no caso detecção de mudanças). Esta etapa
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(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 3.3: Imagem original (a) após a aplicação da normalização de iluminação
SQI [Wang et al., 2004], (b) GDE [Tan & Triggs, 2010], (c) e SVD [Kim et al., 2014]
(d).
é necessária, pois nem sempre é possível coletar duas imagens sob as mesmas condições
de aquisição.
Uma das técnicas mais empregadas no ajuste radiométrico é a equalização de
histograma. Ela consiste em obter a máxima variância do histograma de uma imagem,
ou seja, o melhor contraste possível, permitindo uma melhor distribuição da intensidade do pixel (alarga o intervalo das intensidades). Os métodos de equalização de
histogramas podem ser global ou local [Pedrini & Schwartz, 2008].
De maneira geral, uma janela é empregada para varrer toda a imagem e, para
cada posição da janela na imagem, analisa-se a intensidade dos pixels da janela. Na
equalização local, consiste em definir uma vizinhança e mover seu centro de um pixel
ao outro. Em cada posição, o histograma dos pontos da vizinhança é calculado e uma
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função de equalização de histograma é obtida. Após isso, essa função é empregada para
fazer o mapeamento da intensidade do pixel central da vizinhança. O centro da região
é deslocado para a posição do pixel adjacente e repete-se o mesmo procedimento. A
partir da equalização de histogramas, os pixels da imagem tendem a ser uniformemente
distribuídos, a ter alto contraste e a exibir alta variedade de tons de cinza.
As figuras 3.3 (b), (c) e (d) ilustram os três métodos de normalização de iluminação empregados com a respectiva imagem fonte (figura 3.3 (a)): self quotient
image (SQI) [Wang et al., 2004], gamma correction, difference of gaussians and contrast
equalization (GDE) [Tan & Triggs, 2010] e value decompostion illumination-invariant
(SVD) [Kim et al., 2014].
Normalização SQI. O SQI é um método comum que é usado para sintetizar uma
normalização de iluminação a partir de uma simples imagem. A normalização é definida
por uma imagem suavizada S(x, y) da imagem I(x, y) como
Q(x, y) =

I(x, y)
I(x, y)
=
,
S(x, y)
F (x, y) ∗ I(x, y)

(3.1)

onde F (x, y) é um filtro passa-baixa e ∗ é o operador de convolução. Nesse caso,
o filtro de suavização é um filtro gaussiano G(x, y), a Equação 3.1 é equivalente à
transformação retinex [Jobson et al., 1997]. Portanto, no caso do SQI, são utilizados
pesos para os filtros gaussianos W (x, y)G(x, y).
O SQI ou o algoritmo multi-scale SQI é resumido nos seguintes passos:
• Selecione um conjunto de filtros kernel gaussiano passa-baixa G1 , . . . , Gn , estime
os pesos correspondentes dos kernels W1 , . . . , Wn , e compute o self-quotient image
como
I(x, y)
Qk (x, y) =
, k = 1, . . . , n.
(3.2)
I(x, y) ∗ (Wk Gk )
• Execute soma dos self-quotient images, depois da aplicação de cada função logarítmica ou sigmóide T para a compressão em um intervalo.
Q(x, y) =

n
X

mk T (Qk (x, y)),

(3.3)

k=1

onde mk são fatores de normalização, que são normalmente definidos como 1.
Normalização GDE. Para minimizar os efeitos de iluminação, Tan & Triggs [2010]
descrevem a normalização de iluminação em três etapas combinando técnicas existentes:
correção gama, filtro de diferença de gaussianas e equalização de contraste.
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A correção gama é uma transformação que substitui a intensidade de cinza I
por uma nova intensidade I γ [Horn, 1974]. O uso da correção gama corrige o brilho.
Imagens sem essa correção podem aparecer muito brancas ou muito escuras. A correção
gama é representada por
G(x, y) = I(x, y)γ ,
(3.4)
onde G(x, y) é a imagem de saída, I(x, y) é a imagem de entrada e γ ∈ [0 1] é o
coeficiente gama. Tan & Triggs [2010] emprega o valor de coeficiente γ de 0, 2.
A correção gama não remove a influência de efeitos globais de sombreamento e
iluminação. O sombreamento induzido pela estrutura da superfície é predominantemente composto por baixa frequência que é difícil de separar dos efeitos de iluminação.
A aplicação de um filtro passa-alta pode remover parte do sombreamento e a informação acidental provocada por ruídos. Da mesma forma, suprimir frequências mais altas
reduz também o aliasing (serrilhamento) sem comprometer a informação útil. Para
isso Tan & Triggs [2010] usam diferença de gaussianas com σ1 = 1, 0 e σ2 = 2, 0.
Finalmente, Tan & Triggs [2010] reescalam os valores de intensidade. É importante notar que neste ponto a imagem pode possuir valores extremos. Para normalizar
esses valores, são aplicadas as seguintes funções:
I(x, y)
, e
(mean(|I(x, y)|α ))1/α

(3.5)

I0 (x, y)
,
(mean(min(τ, |I(x, y)|)α ))1/α

(3.6)

I0 (x, y) =

I(x, y) =

onde o valor de α é um expoente que reduz a influência de valores grandes e τ é um
limiar que trunca altos valores depois da primeira normalização. Por padrão, utiliza-se
α = 0, 1 e τ = 10.
Normalização SVD. Os autores Kim et al. [2014] propuseram um método para enfrentar o problema da variação de iluminação em faces. A lógica por trás do modelo
é que os coeficientes normalizados pela decomposição de valores singulares (SVD) são
invariantes às diferentes condições de iluminação. O método preserva estruturas subjacentes das regiões (faces), enquanto suprime efeitos da sombra. A técnica se baseia
no princípio de que a fatoração da distribuição local (intensidade) e os coeficientes correspondentes (valores singulares) são invariantes a iluminação. Baseado nisso, o SVD
é executado em blocos B(x, y) de N × N pixels, centrado no pixel (x, y), tal como
B(x, y) = U SV T , onde U e V são matrizes ortogonais que satisfazem U T U = I e
V T V = I. A matriz diagonal S = diag(λ1 , λ2 , . . . , λN ) denota os valores singulares de
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B(x, y). O valor normalizado de um valor singular λ1 é dado pela soma dos valores
singulares como:
λ˜1
,
SF (x, y) = PN
˜j
λ
j=1

(3.7)

onde λj denota o j-ésimo valor singular e SF (x, y) representa a nova intensidade do
pixel. Para preservar a textura da imagem original faz-se λ˜j = λj + φ. Quanto maior
o valor para φ, mais relevante ficam as sombras na imagem. Em [Kim et al., 2014],
recomenda-se φ = 3.

3.1.3

Detecção de sombras

Em conjunto com a normalização radiométrica e o ajuste geométrico, a detecção de
sombras pode influenciar o resultado da detecção de mudanças. A ocorrência de sombras, causadas por nuvens ou o relevo em relação à angulação solar na hora da aquisição
da imagem, são alguns dos principais desafios que surgem com o aumento do detalhamento proporcionado pelas imagens de cenas terrestres usando imagens aéreas. A
literatura aponta muitos efeitos negativos que as sombras podem causar nas imagens.
O principal deles, de acordo com Dare [2005], é a redução parcial ou total oclusão
da superfície imageada. Como consequência, as sombras degradam a qualidade visual
e enquadram alvos que na cena estão espacialmente separados. Portanto, a presença
de sombras e o ângulo de incidência da luz do sol fornecerão dados inconsistentes em
relação à presença de mudanças nas cenas das imagens coletadas.
De maneira geral, as sombras ocorrem nas imagens devido à oclusão da fonte de
iluminação por objetos mais elevados presentes na superfície considerada. A ocorrência
do bloqueio total da fonte de luz é chamada de umbra, quando a superfície apresenta
inteiramente ofuscada pelo objeto que a causou. A região de transição entre a umbra e
as áreas que foram iluminadas são classificas como penumbra [Al-Najdawi et al., 2012].
As propriedades presentes nas sombras, que são representadas pelos seus valores
de radiância, contribuem para o desenvolvimento de métodos capazes de identificálas perante os demais objetos presentes nas imagens. Embora os valores de radiância
contenham influências de outras fontes, como a atmosfera, somente métodos físicos
baseados na reflectância dos materiais fazem a correção no momento do registro pelo
sensor. Outros parâmetros importantes para identificar sombras são os ângulos de
orientação do sol e do sensor no momento de aquisição da imagem. A partir deles é
possível inferir sobre a posição relativa dos objetos na cena e a orientação das sombras
na cena [Al-Najdawi et al., 2012].
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Em imagens aéreas, as sombras são causadas em sua maioria por características
urbanas, do relevo e por nuvens. A principal característica que os pixels de sombra
apresentam nas imagens é possuírem menor radiância dentre seus vizinhos. Neste
trabalho, é empregado o algoritmo de distorção presente no trabalho de Kim et al.
[2005]. Esse algoritmo consegue lidar com variações de iluminação presentes entre uma
sequência de imagens, é simples e de fácil implementação.
De acordo com Kim et al. [2005], um pixel da imagem teste xt = (R, G, B) e um
pixel vi = (R̃i , G̃i , B̃i ) da imagem de referência satisfazem às seguintes equações
kxt k2 = R2 + G2 + B 2 ,
2

+

2

kvi k2 = R̃i + G̃i B̃i ,

hxt , vi i2 = (R̃i R, G̃i G, B̃i B)2 ,
onde kxt k2 e kvi k2 são as normas euclidianas ao quadrado do vetor do pixel da imagem
de referência e do vetor do pixel da imagem de teste e hxt , vi i2 é o produto interno
das normas euclidianas. Com o ângulo entre esses dois vetores é possível calcular a
distância ortogonal:
p2 = kxt kcos2 θ = hxt , vi i2 /kxt k2 .
Por fim, a distorção de cor δ pode ser calculada como
colordist(xt , vi ) = δ = (kxt k2 − p2 )1/2 < ε.

(3.8)

A distorção de cor indica o grau de afastamento que se tem dos padrões de cores
representados pela linha. Assim, por meio desse indicador pode-se saber se a cor atual
está muito longe ou não do padrão de cores representado pela linha de acordo com um
limiar ε, como ilustra a figura 3.4.

3.2

Extração das características

A detecção de mudanças mesmo com a normalização radiométrica ainda pode sofrer
influência da variação de iluminação [Tan & Triggs, 2010] que produz mudanças nãorelvantes. A produção dessas mudanças não-relevantes depende, principalmente, do
ambiente (iluminação e sombras). A variação de iluminação afeta drasticamente e de-

37

3.2. Extração das características

Figura 3.4: Modelo de cor adaptado de [Kim et al., 2005]. A distorção de cor indica o
grau de afastamento que se tem entre os vetores de cromaticidade do pixel da imagem
de referência (vi ) e o pixel da imagem de teste (xt ) de acordo com um limiar ε.
grada significativamente o desempenho dos métodos de detecção de mudanças. Para
minimizar esse problema, que gera falsos-positivos, muitos trabalhos utilizam descritores de características baseados em textura [Wen et al., 2016; Lv et al., 2015; Le &
Woo, 2015]. Dentre eles, pode-se destacar o LBP e LTP.

3.2.1

Local Binary Pattern (LBP)

Um descritor de textura amplamente utilizado é o LBP [Ojala et al., 2002] que sumariza as estruturas locais da imagem comparando cada pixel com sua vizinhança. As
suas principais propriedades são de ser tolerante às transformações monotônicas e de
ser computacionalmente barato. Ser robusto a transformações monotônicas é uma importante propriedade que se deve levar em consideração pois imagens de uma mesma
cena podem ser tiradas em diferentes épocas do ano e em diferentes horas do dia,
apresentando iluminação distinta.
No LBP, a vizinhança é definida como um conjunto de pontos de amostragem em
um círculo, os quais são centrados em um pixel que será rotulado. Formalmente, dado
um pixel de centro em (xc , yc ), o resultado do LBP pode ser expressado em valores
inteiros da seguinte maneira [Ojala et al., 2002]:

LBP (xc , yc ) =

N
−1
X
p=0

s(gp − gc )2p ,

(3.9)
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Figura 3.5: Exemplo de um processo de binarização usando LBP [Ahonen et al., 2004].
Após a normalização usando SQI, descritores de textura são extraídos da imagem por
meio do LBP. A binarização ocorre exatamente no pixel central, o que torna esse
método de extração sensível ao ruído.
onde gp e gc são, respectivamente, valores de intensidade de um pixel central e cada
um dos N pixels adjacentes. O operador LBP produz 2p diferentes padrões binários
formados por N pixels vizinhos. A função s(x) é definida como

1, x ≥ 0
s(x) =
0, x < 0.

(3.10)

O LBP rotula a imagem em números, que codificam a intensidade ao redor de
cada pixel. O procedimento é ilustrado na figura 3.5. Cada pixel é comparado com os
8 pixels vizinhos em um bloco de 3 × 3 pixels. Os valores menores que o pixel central
são codificados com 0 e os outros são codificados com 1. Este procedimento cria valores
binários de 8 dígitos. Para cada pixel, um número binário é obtido concatenando todos
os valores resultantes da binarização em sentido horário. O número inteiro resultante
da binarização é rotulado como novo valor para o pixel central. Por fim, o histograma
do LBP calculado sobre a região pode ser explorado como descritor de textura.

3.2.2

Local Ternary Pattern (LTP)

Apesar de ser resistente aos efeitos de iluminação, o LBP é sensível a ruído pois, a
limiarização acontece exatamente com o valor do pixel central gc . Particularmente, a
sensibilidade ocorre em regiões uniformes e com baixa iluminação. Como, muitas vezes,
as imagens têm a presença de regiões uniformes ou regiões com sombra, devido ao
ângulo do sol ou à presença de nuvens, torna-se necessário que o descritor seja robusto
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Figura 3.6: Ilustração de uma operação básica LTP [Tan & Triggs, 2010]. Após a
execução do SQI na imagem, o descritor LTP é extraído. A binarização ocorre de
acordo com um limiar adicional t. Isso permite menos sensibilidade ao ruído, pois a
binarização não ocorre mais no pixel central. Duas novas codificações, o LBP superior
e o LBP inferior, surgem do resultado da binarização.

em tais regiões. Em outras palavras, tem menor sensibilidade ao ruído aumentando ou
diminuindo um valor de limiarização.
O LTP é uma generalização do LBP, que minimiza essa sensibilidade adicionando
um terceiro valor [Tan & Triggs, 2010]. Dessa forma, as intensidades com valores de
±t em torno de gc são definidos com o valor zero. Os valores superiores são definidos
com 1 e abaixo são quantizados com −1, ou seja, s(x) é substituído por uma função
ternária como



1,
gp ≥ gc + t


s0 (gp , gc , t) = 0,
|gp − gc | < t



−1, g ≥ g − t,
p
c

(3.11)

onde o t é um limiar especificado pelo usuário. Com esse parâmetro, o LTP fica mais
resistente aos ruídos. O procedimento de codificação do LTP é ilustrado pela figura
3.6. Especificamente para esse exemplo, o valor do limiar t foi configurado com 5.
Um esquema de codificação é usado para dividir cada padrão ternário em duas
partes: um positivo e outro negativo, como ilustrado pela figura 3.7. Esses valores
(positivos ou negativos) são explorados como informação de textura.
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Figura 3.7: Divisão de uma codificação LTP em LBP superior e LBP inferior [Tan &
Triggs, 2010]. Da codificação LTP, dois valores binários podem ser usados para criar
os vetores de características das abordagens apresentadas neste trabalho.

3.3

Modelagem e casamento de padrões

Após a extração de características, é necessário efetuar a representação das regiões
das imagens. O objetivo desta seção é encontrar uma representação que capture as
semelhanças e as diferenças essenciais entre as mesmas regiões de duas imagens adquiridas em tempos diferentes, mantendo a independência com respeito às mudanças
não-relevantes.
Deve-se levar em consideração que a principal restrição de um sistema de detecção
de mudanças em cenas terrestres usando imagens aéreas está relacionada ao número
de amostras por região geográfica. Muitas vezes, apenas uma imagem de teste está
disponível. Além disso, há uma grande quantidade de imagens que podem cobrir toda
a extensão que passa um duto de petróleo. Adicionalmente, as amostras não estão
rotuladas como mudança ou não-mudança uma vez que a rotulagem dessas amostras
consomem tempo e são custosas. Nesse caso, o interesse não está na localização exata
da mudança mas sim na amostra (frame) que teve mudanças.

3.3.1

Representação dos dados

Em geral, métodos baseados em pixels estão sujeitos a ruído e não apresentam informação semântica. Duas representações usando regiões são consideradas neste trabalho
para a detecção de mudanças. As características obtidas por meio do LBP ou LTP
da seção 3.2 são usadas pelos métodos descritos no Capítulo 4. As figura 3.8 e 3.9
ilustram os conceitos por trás da técnica dessas representações que são baseadas em
blocos [Ahonen et al., 2004] e superpixels [Ren & Malik, 2003].
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Figura 3.8: Representação usando blocos. Após o pré-processamento e extração de características (seção 3.2 e seção 3.1, respectivamente), a imagem é dividida em blocos de
mesmo tamanho e de cada bloco são extraídos histogramas ou vetores de características
que representam os padrões de textura da região em estudo.
Representação usando blocos. A maneira mais simples de representar a imagem
é por meio de blocos [Ahonen et al., 2004], como ilustrado na figura 3.8. Após o
pré-processamento das imagens de referência e de teste, a extração de características
com LBP e LBP é efetuada. Em seguida, as imagens são divididas em blocos sem
sobreposição e de cada bloco são extraídos histogramas ou vetores de características
que representam uma região da imagem.
Representação usando superpixels. O uso de fragmentos permite integrar o contexto local para segmentação de classes. Desenvolvido por Ren & Malik [2003], superpixel consiste na extração da representação alto nível das imagens, particionando
em regiões com significado semântico. Superpixel faz o agrupamento de vários pixels
semelhantes permitindo a redução drástica no número de pixels na imagem. Segundo
os autores do método, além de ser mais robusto a ruído, o superpixel apresenta uma
representação útil para os objetos presentes na imagem.
O algoritmo simple linear iterative clustering (SLIC) proposto por Achanta et al.
[2009] é um método de extração de superpixels baseado no k-means. Esse método tem
baixo custo computacional comparado com outros métodos de segmentação. O custo
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Figura 3.9: Representação usando superpixels. Após o pré-processamento e extração
de característica (seção 3.2 e seção 3.1, respectivamente). Superpixels são computados
por meio do algoritmo SLIC Achanta et al. [2009] e de cada superpixel histogramas ou
vetores de características são computados para a região em estudo.
é O(N ), onde N representa a quantidade de pixels na imagem. O SLIC associa um
vetor de característica de 5 dimensões para cada pixel, composto pela localização x e
y e três componentes do espaço de cor CIELAB. Basicamente, o SLIC é composto
de duas fases: (1) clusterização usando k-means e (2) associação de cada pixel a um
centroide em um número fixo de iterações.
Similarmente à representação usando blocos, histogramas de padrões de texturas
são computados de cada superpixel. Isso é feito após as fases de pré-processamento e
extração de características, como ilustrado pela figura 3.9.

3.3.2

Casamento de padrões

Uma dificuldade em implementar métodos paramétricos em sistemas de detecção de
mudanças em cenas terrestres usando imagens aéreas é que as amostras de imagens
muitas vezes são escassas. Especialistas lidam frequentemente com apenas uma imagem
de teste para uma imagem de referência por região geográfica.
Nos métodos paramétricos, supõem-se que os dados possuam uma estrutura bem
definida. Dessa forma, o problema passa a ser a estimação dos parâmetros, tal como
a estimação da média e o desvio-padrão definida em uma distribuição gaussiana, que
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melhor se ajuste aos dados. Esses parâmetros, portanto, são estimados e fixados, assumindo que a distribuição de dados vai se comportar de acordo com a parametrização.
Tais parâmetros podem assumir valores que favorecerão uma região geográfica ou classe
(mudança ou não mudança) que tenham maior informação, o que podem enviesar a solução. Este problema torna-se ainda mais grave na aplicação focada nesta tese, onde há
poucas amostras para se efetuar a estimação de parâmetros. Desta maneira, torna-se
necessária a utilização de métodos não-paramétricos.
Os métodos não-paramétricos não estimam um conjunto de parâmetros para os
dados, em geral, os dados que seriam utilizados para estimar os parâmetros são salvos e
suas características são utilizadas diretamente durante a etapa de teste. Visam estimar
a densidade por meio de informações locais ao invés de estimar um modelo global. O
uso de métodos não-paramétricos é particularmente interessante quando o conjunto de
amostras é restrito, como na aplicação sendo considerada.
Considera-se a aplicação de dois métodos não paramétricos. O primeiro método
empregado é o vizinho mais próximo. No entanto, é muito lento, pois a pesquisa é
realizada por todo o espaço amostral. Assim, um segundo método não-paramétrico
baseado no KDE é empregado (FigTree [Morariu et al., 2008]).
Vizinho mais próximo. A técnica do vizinho mais próximo pode ser empregada para
encontrar um valor de similaridade entre um bloco de uma imagem de referência e outro
bloco da imagem de teste. Esta técnica é muito simples e fácil de ser implementada.
Dado um bloco desconhecido da imagem de teste, consulta-se no conjunto de blocos da
imagem de referência um bloco conhecido que possua a maior similaridade em relação
ao bloco desconhecido, o valor da similaridade encontrada representa um índice de
confiança que aquele bloco apresenta mudança.
Essa técnica resume-se em encontrar o valor da similaridade entre o vetor que
define um bloco na imagem de referência e o bloco correspondente na imagem de teste.
No entanto, ela não permite a contribuição dos blocos que são vizinhos. Portanto,
regiões que estão próximas em termos de região geográfica não contribuem para a
detecção de mudanças.
O custo computacional depende do número de amostras armazenadas durante o
treinamento. A complexidade computacional para avaliar M blocos da imagem teste e
N blocos da imagem de referência é O(dM N ) em um espaço de d dimensões. Isso faz
a computação para problemas em grande escala proibitivamente cara.
Estimativa de Densidade por Kernel. Uma outra alternativa ao tratamento paramétrico do conjunto de dados é o uso de estimador probabilístico por Kernel (KDE)
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Figura 3.10: A função φ incorpora os dados de um espaço de características onde o
padrão não linear agora apresenta-se mais linear. A função kernel computa o produto
interno do em um espaço de características diretamente dos dados de entrada [ShaweTaylor & Cristianini, 2004].
que não segue uma distribuição normal ou que não tem elementos suficientes para indicar que a distribuição do conjunto de dados siga uma distribuição específica. Esta
alternativa se baseia na possibilidade de analisar os dados sem assumir um comportamento específico da distribuição. Em outras palavras, é um método não-paramétrico
que encontra a relação entre as variáveis sem impor algum formato.
Seja um conjunto de vetor de características (seção 3.3.1) X = xN
i=1 em que N é
o número de amostras e ki,j é a matriz kernel de afinidade entre as amostras xi e xj .
Uma função kernel é uma função κ tal que para todo xi e xj ∈ X satisfazem
κ(xi , xj ) = h(φ(xi ), φ(xj )i,

(3.12)

onde φ é uma função de mapeamento para um espaço de características F (figura 3.10).
φ : x 7−→ φ(x) ∈ F.

(3.13)

Existem várias funções kernels e dentre elas destaca-se o kernel gaussiano. Definido
como:
κ(xi , xj ) = e−

||xi − xj ||2
,
h2

(3.14)

o parâmetro h é o parâmetro de suavização da função gaussiana kernel e da matriz
κ(xi , xj ) = ki,j . Ele define a vizinhança e controla o grau de suavidade da superfície
da função gaussiana.
A matriz de kernel κ resultante da Equação 3.14 tem a relação de afinidades entre
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Figura 3.11: Representação usando kd-tree. O kd-tree dos nós-folha bucket e correspondente decomposição espacial [Arya & Mount, 1993; Arya et al., 1998].
as amostras do conjunto X = xN
i=1 . Esta matriz contém informações para indução
de um estimador p̂(x) para a função de densidade do conjunto, uma estimativa de
densidade por Kernel para uma amostra xj é dada por
N

1 X xj − xi
p̂(xj ) =
),
κ(
N h i=1
h

(3.15)

onde N denota o numero de amostras e o paramétrico de suavização. Empregando um
kernel gaussiano a estimativa de densidade fica como
N
1 X
1
2
p̂(xj ) =
e−||xi −xj ||/h ,
2
d/2
N i=1 (2πh )

(3.16)

onde d é a dimensão dos dados. O tempo computacional para estimar a densidade
ainda é cara e tem custo O(M N ).
Fast Improved Gauss Transform with Tree Data Structure (FigTree). Na estimação de densidade kernel ocorre soma de gaussianas, onde é necessário resolver um
sistema linear com uma matriz de similaridade κ. O tempo computacional da soma de
gaussianas para estimar a densidade de p̂ ocorre em O(M N ). A avaliação direta da
soma de gaussianas de M pontos de target em N sources requer O(M N ) operações em
um espaço de d dimensões. Isso torna o desempenho computacional em larga escala
proibitivamente caro, como no vizinho mais próximo.
Para quebrar essa barreira, Greengard & Strain [1991] desenvolveram o Fast
Gauss Transform (FGT), que requer O(M + N ) operações. Esse método, tem um
fator constante de dependência da dimensionalidade d e da precisão desejada. Apesar
do sucesso em dimensionalidade de tamanho dois ou três, o desempenho do FGT degrada exponencialmente com o aumento da dimensionalidade. O que torna o seu uso

46

Capítulo 3. Referencial Teórico

Direto
Direto

Direto+kdtree

IFGT

IFGT+kdtree

Figura 3.12: Ilustração do funcionamento do FigTree [Morariu et al., 2008]. Sources
representam os vetores de características dos blocos da imagem de referência obtidos
da seção 3.3.1 e Targets são os vetores de características dos blocos da imagem de teste.
No método direto, a pesquisa de um bloco da imagem de teste é feita por todo espaço
amostral (blocos de referência). No método direto+kd-tree, a pesquisa é realizada no
espaço amostral particionado (árvore). No método IFGT, a pesquisa é realizada no
espaço amostral agrupado. Por fim, a pesquisa feita pelo IFGT+kd-tree (FigTree) se
dá no espaço amostral particionado e agrupado.

inviável neste trabalho, pois o espaço de dimensionalidade dos vetores de características
é d = 256.
Uma outra abordagem apresentada por Yang et al. [2004], permite a estimativa
de densidade em alta dimensão com complexidade computacional de O(M + N ). Entretanto, esse método não tem comportamento linear com h pequeno. Para resolver
esse problema, Morariu et al. [2008] combinaram a abordagem IFGT com o uso de
uma estrutura de dados em árvore [Arya & Mount, 1993; Arya et al., 1998] chamada
Approximate Nearest Neighbor (ANN), que permite uma pesquisa rápida pelo vizinho
mais próximo e grande velocidade computacional para valores baixos de h.
O ANN se baseia no funcionamento do kd-tree que utiliza uma subdivisão recursiva do espaço dentro de regiões hiper-retangulares chamadas de células (veja figura 3.11). Cada nó da árvore é associado com uma região chamada de box e está
associado com um conjunto de pontos presentes dentro da box. O nó raiz é associado
com a fronteira da box que contém todos os pontos. Considere um arbitrário nó na
árvore. Quando um número de dados associado com este nó é maior que uma pequena
quantidade, chamada de bucket-size, o box é dividido em duas outras caixas que é
ortogonal ao hiperplano que intercepta este box.
Um exemplo do funcionamento do FigTree (IFGT+kd-tree) e a sua comparação
com outros métodos são ilustrados na figura 3.12. A Tabela 3.1 apresenta a ordem
de complexidade de cada um dos métodos. Os vetores de características obtidos na
seção 3.3.1 estão representados pelos Sources que correspondem aos vetores de características dos blocos da imagem de referência e pelos Targets que são os vetores dos blocos
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Custo computacional
O(dM N )
O(d(N + M ns )logN )
O(dN logK + (N + M nc )rd + dM K)
O((N + M nc )(dlogK + rd ))

Tabela 3.1: Tabela de ordem de complexidade dos métodos direto, direto+árvore,
IFGT e IFGT+kd-tree [Morariu et al., 2008].
da imagem de teste. No método direto, a pesquisa de um bloco da imagem de teste é
feita por todo espaço amostral (blocos de referência) e a ordem de complexidade está
associada com a dimensão d dos dados. No método direto+kd-tree, a pesquisa é realizada no espaço amostral particionado (árvore) e ordem de complexidade está associada
com a dimensão dos dados e o número de partições ns .
No método IFGT, a pesquisa é realizada no espaço amostral agrupado e tem a
ordem de complexidade associada com a dimensão dos blocos da imagem de referência
(source), os K clusters, número de centroides nc e o raio rd de corte do cluster. Por fim,
a pesquisa feita pelo IFGT+kd-tree (FigTree) dá-se no espaço amostral particionado e
agrupado. Pela linha de complexidade representada pelo IFGT depende de dM K, que
indica ter um custo computacional maior que o FigTree.

Capítulo 4
Metodologia
No problema de detecção de mudanças, sejam duas imagens aéreas registradas, referência e teste, adquiridas de uma mesma região geográfica em tempos t1 e t2 , respectivamente, o objetivo é determinar se ocorreu alguma mudança significativa entre
as duas imagens. Os métodos propostos detectam mudanças na cena, com base na
análise das imagens, e geram uma pontuação indicando a confiança da existência de
mudanças entre a imagem de referência e a imagem de teste. É importante ressaltar
que a criticidade que permeia o problema está relacionada à presença de muitos tipos
de mudanças não-relevantes induzidas por fatores como movimento da câmera, ruído
do sensor e variação de iluminação. Portanto, o que deve ser mostrado ao final da análise são as mudanças relevantes, como o aparecimento ou desaparecimento de um novo
objeto: surgimento de uma construção, presença de máquinas, queda de barrancos,
desmatamento, entre outros.
Há dois interesses em particular na detecção de mudanças em cenas terrestres
usando imagens aéreas. O primeiro é a localização espacial da mudança em que é
apresentada a máscara de mudanças. O segundo é a localização temporal dos quadros
que tiveram mudanças sem a criação da máscara de mudanças. Neste trabalho, o
objetivo é filtrar as imagens que o técnico deverá dar atenção preocupando-se com a
localização da mudança no plano da imagem (localização espaço-temporal).
O presente trabalho propõe duas abordagens para a detecção de mudanças. A
abordagem DSeg, descrita na seção 4.1, combina segmentação baseada em superpixel,
agrupamento hierárquico e casamento de segmentos. Como essa abordagem utiliza
semelhança entre as cores para construir os superpixels, as imagens no tempo t1 e t2
são afetadas pela iluminação e, consequentemente, afeta no casamento dos segmentos.
Além disso, apresenta-se proibitiva em relação ao custo computacional.
Para minimizar os efeitos da iluminação, desenvolveu-se o DMod (seção 4.2), o
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qual efetua uma normalização radiométrica nas imagens de referência e teste e, similarmente ao método DSeg, emprega a descrição de regiões para se obter uma melhor
representatividade em relação àquela proporcionada por pixels isolados. Descritores
de características são extraídos e, como resultado, o quadro de teste é associado a um
valor de confiança que indica a chance de ter ocorrido uma mudança.

4.1

Detecção de Mudanças baseada em
Segmentação (DSeg)

Imagem
de referência

Imagem de
teste

Superpixel

Superpixel

Agrupamento
Hierárquico

Agrupamento
Hierárquico

Máscara de
mudanças

Casamento de
padrões

Figura 4.1: Diagrama de blocos que mostra a abordagem detecção de mudanças baseada em características invariantes às transformações monotônicas e segmentação.
Quando duas imagens são apresentadas, primeiramente ocorre a extração dos superpixels. Em seguida, é realizado o agrupamento hierárquico que visa encontrar os segmentos. Em conjunto, ocorre a extração de características indexadas pelos segmentos
encontrados. Ao final do método, efetua-se o casamento dos segmentos de acordo com
suas coordenadas e características. O resultado é uma máscara de mudanças, indicando
as regiões que contêm mudanças.
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O DSeg é uma abordagem para detecção de mudanças baseada em segmentação desenvolvida com o objetivo de construir um filtro das imagens mais importantes
para o técnico operador. Essa abordagem é composta por três etapas principais: (1)
segmentação baseada em superpixel, (2) agrupamento hierárquico, e (3) casamento de
segmentos. Esses passos são ilustrados na figura 4.1 e serão descritos em detalhes nas
próximas seções.
As técnicas tradicionais de detecção de mudanças são baseadas em pixel, isso
representa uma dificuldade em se modelar a informação contextual. Como o aspecto
espacial dos objetos no plano da imagem e suas relações não são modeladas na detecção
de mudanças com base no pixel, há a exclusão do contexto espacial que poderia fornecer
pistas visuais sobre a área investigada. Além disso, comumente, as imagens aéreas estão
sujeitas a ruídos devido, por exemplo, ao sistema de captura. A presença de ruído pode
degradar a qualidade da imagem proporcionando uma textura granulosa dificultando a
interpretação para os métodos de detecção de mudanças (geração de falsos-positivos).
Dessa forma, optou-se pelo uso de superpixels, por ser robusto ao ruído a nível de pixel
nas imagens.
Pixels vizinhos que apresentam as mesmas propriedades são associados em um
único superpixel. O agrupamento hierárquico é feito para unir superpixels que possuam
características similares, com a restrição que tenham as mesmas propriedades visuais
e que estejam localizados em regiões próximas na imagem. Além disso, um casamento
pelas coordenadas espaciais dos segmentos é processado para identificar a ocorrência de mudanças. Por fim, os segmentos que foram identificados como não mudança
são validados pelas características. Nesse caso, empregando um descritor invariante
às transformações monotônicas, que permite robustez no aumento ou diminuição da
intensidade dos pixels.

4.1.1

Segmentação baseada em superpixel

A estratégia utilizada para segmentação baseada em superpixel desenvolvida por Adhakrishna et al. [Achanta et al., 2009], explicada na seção 3.3.1, é capaz de produzir
segmentações de boa qualidade [Achanta et al., 2012]. A abordagem é baseada em
um algoritmo Linear Iterative Clustering (SLIC), que gera superpixels por meio de
um agrupamento de pixels baseado em informação de cor e a proximidade na imagem
dos pixels. Capaz de produzir superpixels de tamanhos variados e de forma regular, a
técnica possui dois parâmetros, τ1 que define o tamanho do superpixel e τ2 que define
a forma do superpixel.
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Agrupamento hierárquico

A fim de unir superpixels diferentes que representam o mesmo objeto, aplica-se agrupamento hierárquico. A etapa de agrupamento tem duas fases principais: i) criação do
dendrograma e ii) crescimento de regiões usando medidas de similaridade e restrições
espaciais. Os primeiros grupos desta etapa são gerados pela segmentação em superpixels que vão compor um agrupamento hierárquico. Em seguida, por meio de um limiar
para a poda, define-se a altura da árvore a partir da qual as folhas serão fundidas.
Criação do dendrograma. Uma árvore é construída por meio dos superpixels que
representam um nó folha. Inicialmente, há k nós folhas, um para cada superpixel. Em
seguida, os segmentos mais semelhantes (de acordo com uma função de similaridade)
são fundidos de forma iterativa em um novo nó interno (o pai dos nós fundidos) composto pela união desses segmentos. O processo termina quando todos os superpixels
foram fundidos em um único nó (raiz da árvore). Esta estrutura é então representada
em um dendrograma [Webb, 1999] que é empregado na obtenção da aglomeração final,
o que é feito a partir da poda da árvore com um limiar λ determinado experimentalmente para produzir segmentos que melhor representam as regiões na imagem. A
figura 4.2 ilustra esse processo.

Figura 4.2: Dendrograma. Os círculos na parte inferior representam os k superpixels.
Os superpixels são unidos para formar segmentos cada vez maiores, como indicado
pelas linhas, até chegar ao topo, onde todos estão unidos em um único segmento. Um
corte transversal da árvore em qualquer nível, tal como indicado pela linha tracejada
(limiar λ), dará segmentos nesse nível.

Crescimento de regiões. Para evitar a fusão de segmentos não adjacentes, empregase o algoritmo de crescimento de regiões [Gonzalez & Woods, 2006]. O valor de corte da
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árvore (λ) é empregado como limiar. Um conjunto inicial de pequenas regiões é iterativamente agrupado de acordo com as restrições de similaridade λ. Começa escolhendo
um pixel arbitrário e compara-o com os pixels vizinhos. Os segmentos crescem a partir
do pixel fonte, acrescentando pixels semelhantes nas suas proximidades. Quando o
crescimento de um segmento para, escolhe-se um outro pixel semente que não pertença
a algum segmento e reinicia-se a iteração. Esse processo continua até que todos os
pixels pertençam a algum segmento.
Medida de similaridade. Para caracterizar a similaridade entre os segmentos no
agrupamento hierárquico e no casamento dos segmentos, características LBP são extraídas e cada segmento é representado por meio de um vetor de características. Dessa
forma, as distâncias são computadas a partir desses vetores. Assim, o vizinho mais
próximo t de um r é dado por:
cn(r) = arg max D(f, r, t),

(4.1)

t

onde D(f, r, t) mede a similaridade entre os segmentos r e t de acordo com a distância
f . Neste trabalho, é avaliado o uso de três diferentes funções de distância: a distância
euclideana, o coeficiente de correlação e a distância cosseno.
A similaridade entre os segmentos mede a proximidade dos agrupamentos. Mais
especificamente, dado os segmentos r e t, o valor da similaridade d considerando a
distância euclideana é calculado por

dr,t

v
u n
uX
= t (ri − ti )2 ,

(4.2)

i=1

onde n denota o número de componentes do histograma.
Os valores de correlação ficam dentro do intervalo de [-1,1], em que o valor mais
próximo a +1 indica forte correlação, zero indica que as duas características não são
correlacionadas e valores próximos a -1 indica que a característica é proporcional ao
complemento da outra. O valor da similaridade d entre dois segmentos é computado
por
dr,t

Pn
(ri − r̄)(ti − r̄)
= p Pn i=1
,
P
( i=1 ri − r̄)2 ni=1 ti − t̄)2

(4.3)

onde r̄ e t̄ são os valores médios dos componentes do histograma.
Na equação 4.4, o valor de cosseno indica o ângulo entre dois vetores que mede
o cosseno do ângulo entre eles. A distância do cosseno será 1 quando os vetores forem
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similares:
Pn

i=1 (ri × ti )
pPn
.
2×
2
(r
)
(t
)
i
i
i=1
i=1

dr,t = pPn

4.1.3

(4.4)

Casamento de padrões

O passo final da metodologia visa combinar os segmentos entre a imagem de referência
e a imagem de teste. Após o agrupamento hierárquico, especificamente após a etapa
de crescimento de regiões, cada imagem terá os segmentos mais representativos. A
ideia é procurar por segmentos espacialmente correspondentes em ambas as imagens,
lembrando que as imagens de referência e teste encontram-se registradas. No casamento
de padrões do DSeg, dois fatores são considerados para efetuar o casamento: relação
espacial (parâmetro ω1 ) e características das regiões (parâmetro ω2 ). Esse processo é
ilustrado na figura 4.3 e descrito a seguir.
Para um determinado segmento na imagem de teste, encontra-se o segmento
correspondente na imagem de referência calculando a relação de interseção sobre a
união das coordenadas dos pixels em ambos os segmentos pelo parâmetro ω1 . A análise
é feita para todos os segmentos. Os pares de segmentos que apresentam maiores índices
de interseção são definidos como segmentos correspondentes. Isto é, a relação espacial
de um segmento da imagem de teste é enfatizada na imagem de referência.
As características visuais entre os segmentos avaliados podem ter modificações
que devem ser sinalizadas para o operador técnico. Dessa forma, após a avaliação espacial dos segmentos correspondentes, é necessário validar o resultado pelas características. A similaridade é calculada para cada par de segmento correspondente encontrado
pela localização espacial. Em seguida, um segmento é marcado como não mudança se
apresentar um valor alto de similaridade pelo parâmetro ω2 . Segmentos com valores
baixos de similaridade são marcados como mudanças.

4.2

Detecção de Mudanças baseada em
Modelagem Não-Paramétrica (DMod)

Apesar do cálculo dos superpixels ter custo computacional O(N ) [Achanta et al., 2012],
o tempo de execução do agrupamento hierárquico é de ordem quadrática [Duda et al.,
2012]. Suponha que H e W representem a altura e a largura de uma imagem respectivamente, a complexidade computacional de um algoritmo de crescimento de regiões
é O(HW ). Para cada coordenada do pixel semente, verifica-se os vizinhos que podem
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Figura 4.3: Casamento de padrões da abordagem DSeg. Após o agrupamento hierárquico, efetua-se o casamento de padrões entre os segmentos da imagem de referência
e de teste. Primeiramente, acontece o casamento pelas coordenadas espaciais dos segmentos, se a interseção sobre união dos segmentos for menor que ω1 , o segmento corresponde a uma mudança. Vetores de características são extraídos de cada segmento e
comparados com o segmento correspondente, que foi encontrado no casamento espacial.
Ao final, é apresentado a máscara de mudanças com os segmentos identificados com
mudança (região em branco) e sem mudança (região em preto).

pertencer a mesma região. O esforço computacional inviabiliza o uso dessa abordagem quando o tempo é determinante. Além disso, os superpixels sofrem os efeitos da
variação de iluminação, conforme ilustrado nas figuras 4.4 (a) e (b), onde nota-se segmentos com formas distintas para regiões similares. Além disso, o formato e o tamanho
também podem ser influenciados pelos pequenos erros que o sistema de registro não
consegue corrigir. Essas modificações afetam drasticamente o agrupamento hierárquico
e, consequentemente, não ocorre o casamento dos segmentos produzindo falsos-alarmes.
Dessa maneira, uma nova abordagem que minimiza os efeitos da iluminação e melhora
o desempenho computacional é proposta nesta seção.
A abordagem proposta nesta seção é composta por três passos principais: (1)
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Figura 4.4: Efeitos da iluminação nos superpixels na imagem de referência (a) e na
imagem correspondente (b).
normalização radiométrica, (2) descrição de características e (3) casamento de padrões
ou detecção de mudanças a partir de abordagens não-paramétricas, que podem ser
baseadas no vizinho mais próximo ou por kernel density estimation (KDE). Esses passos
são ilustrados na figura 4.5 e descritos a seguir.
O método possui duas estratégias para modelagem das regiões por meio de seus
descritores de características, uma baseada em vizinho mais próximo (nearest neighbor ) e outra baseada na estimação de densidade (Kernel density estimation). A primeira estratégia apresenta um custo computacional elevado, o que poderia inviabilizar
a interatividade ou uma utilização online, e modela cada região da imagem de forma
independente. Já a segunda estratégia, efetua a detecção de mudanças utilizando as
coordenadas dos blocos das imagens para gerar um modelo global, que utiliza uma
otimização do kernel density estimation (KDE), o FigTree [Morariu et al., 2008], para
reduzir o custo computacional e proporcionar resultados mais acurados.

4.2.1

Normalização Radiométrica

Como descrito na seção 3.1.2, o objetivo da normalização radiométrica é compensar ou
remover as mudanças provocadas pela iluminação. As figuras 4.6 (a)-(d) ilustram os
benefícios da normalização radiométrica. A figura 4.6 (a) apresenta uma imagem de
referência e a figura 4.6 (b), a imagem de teste correspondente. As regiões destacadas
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Figura 4.5: O diagrama apresenta a abordagem proposta para detecção de mudanças
não-paramétrica que explora vizinho mais próximo e kernel density estimation (KDE).
Quando uma imagem de referência e de teste são apresentadas ao método, realiza-se a
normalização radiométrica. Em seguida, procede-se com a descrição de características.
A imagem é dividida em blocos, descritores de características são extraídos e vetores de
características são computados a partir dos blocos. Por fim, por meio de uma técnica
não-paramétrica, a probabilidade de ocorrência de mudanças são estimadas usando
esses vetores.

em vermelho (segmentos) indicados nas imagens não apresentam mudanças relevantes,
como por exemplo o aparecimento de um objeto. A figura 4.6 (c) mostra os histogramas
de descritores LBP antes da normalização e a figura 4.6 (d) após a normalização. Notase que quando a normalização é aplicada, a diferença diminui entre os histogramas
da imagem de referência (representado pela curva em azul) e os da imagem de teste
(representado pela curva em vermelho). Isso mostra a importância da normalização
radiométrica na aproximação das características das imagens.
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Figura 4.6: Benefícios da normalização radiométrica. (a) Imagem de referência e (b)
imagem de teste. (c) histogramas LBP da região marcada em (a) e (b). (d) histogramas
LBP da região marcada em (a) e (b) com normalização radiométrica (SQI). Nota-se a
proximidade entre os histogramas quando a normalização radiométrica é aplicada.

4.2.2

Descrição das características

A figura 4.7 ilustra o procedimento para a descrição de características. Para prover
maior robustez às variações de iluminação, os descritores de características LBP e
LTP são empregados. Esses descritores são invariantes às transformações monotônicas
e extremamente rápidos para serem computados. Para encontrar a localização das
mudanças, as imagens são divididas em m blocos dos quais vetores de características
são extraídos. Adicionalmente, as coordenadas dos blocos são adicionadas aos vetores,
com a finalidade de codificar a relação espacial de cada uma das regiões, uma vez
que as imagens de teste e referência estão registradas. Em outras palavras, o uso das
coordenadas permite que o método seja robusto a pequenos erros de deslocamentos que
não foram corrigidos pelo registro.

4.2. Detecção de Mudanças baseada em Modelagem Não-Paramétrica
(DMod)
59
Histograma do Bloco 1 de
tamanho k pixels

Imagem Aérea

Bloco
1

...

Bloco
m

Histograma do Bloco m de
tamanho k pixels

Figura 4.7: Descrição das características. Para cada imagem aérea, m blocos de tamanho k × k são criados. Em seguida, aplica-se a normalização radiométrica de cada
bloco. Por fim, histogramas a partir dos descritores LBP são extraídos.
Conforme descrito na seção 3.2, Local Binary Pattern (LBP) é um tradicional
método de extração de características locais. Esse método sofre influência de ruídos,
pois a binarização ocorre diretamente no pixel central. O Local Ternary Pattern (LTP)
vem com a proposta para minimização desses efeitos, propondo um valor ternário que
torna menos sensível aos ruídos, o que é muito importante em imagens aéreas obtidas
por meio de diferentes equipamentos e condições de iluminação.

4.2.3

Casamento de padrões

Como na abordagem DSeg, a abordagem DMod também apresenta uma etapa de casamento de padrões. Esta etapa identifica diferenças significativas entre uma imagem
de referência e de teste em um conjunto de imagens. Os métodos propostos combinam
extração de características baseada em descritores locais de blocos na imagem, modelagem não-paramétrica e não-supervisionada para estimar a probabilidade de mudanças.
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Vizinho mais Próximo (DMod-NN). Uma forma simples e intuitiva de considerar
a existência ou não de mudanças é empregando o método do vizinho mais próximo.
A imagem de referência é dividida em m blocos Ir = {br1 , br2 , . . . , brm } de tamanho
k × k pixels. O mesmo procedimento é feito para a imagem de teste It de m blocos de
tamanho k ×k pixels (It = {bt1 , bt2 , . . . , btm }). Adicionalmente, máscaras de mudanças de
m blocos de tamanho k × k pixels são construídas (CM = {CM1 , CM2 , . . . , CMm }).
O tamanho do bloco é definido experimentalmente. Para cada bloco, são extraídas
características. A distância entre os blocos correspondentes entre as duas imagens Ir
e It representam uma medida de similaridade que permite detectar a existência ou
ausência de mudanças de maneira que

m
CMj=1

v
u n
uX
= t (brij − btij )2 ,

(4.5)

i=1

onde n denota o número de bins do vetor de características que varia de 1 a 256. A
máscara CM recebe as estimativas de mudanças, onde uma estimativa baixa indica
não-mudança, pois os blocos estão próximos pelas características e uma estimativa alta
representa uma mudança, os blocos estão distantes pelas características.

Kernel Density Estimation (DMod-KDE). Como a busca baseada em vizinho mais
próximo apresenta um alto custo computacional O(M N ) para M blocos de teste e N
blocos de referência. Portanto, uma nova abordagem não-paramétrica foi desenvolvida
nesta tese, denominada DMod-KDE.
Essa abordagem emprega o Kernel Density Estimation [Alpaydin, 2004] (KDE)
para estimar a probabilidade de uma amostra pertencer a uma distribuição. Seja a
restrição na qual existe apenas uma amostra disponível para aprender o modelo da
imagem de referência. A partir de um conjunto de blocos da imagem de referência
Ir = {br1 , br2 , . . . , brm }, a densidade estimada para um bloco de uma nova imagem de
teste bt é dada por
m

m
CMj=1
=

1
1 X
−||bri −btj ||/h2
e
,
m i=1 (2πh2 )d/2

(4.6)

onde CM denota a máscara de mudança que contém as estimativas de densidades, h
representa o parâmetro de suavização da função kernel gaussiano, d é a dimensão dos
blocos e m o número de blocos. O valor da estimativa de densidade é entre zero e um.
Se CMj possuir uma estimativa alta (próximo de um), significa dizer que a região do
bloco da imagem de referência não sofreu mudanças, os blocos das duas imagens são
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similares de acordo com suas características visuais. Caso tenha uma estimativa baixa,
significa que a região da imagem apresenta mudanças, os blocos são distintos de acordo
com suas características.
Para avaliar a soma de kernels em tempo linear, utiliza-se o FigTree [Morariu
et al., 2008], que é uma abordagem padrão para kernel gaussiano. O FigTree combina
dois algoritmos, Improved Fast Gaussian Transform (IFGT) [Yang et al., 2004] e kdtree [Friedman et al., 1977; Moore, 1991]. Essa abordagem acelera a soma de kernel
gaussianos e reduz a complexidade computacional da soma de N gaussianas em M
pontos.
As abordagens DSeg e DMod serão avaliadas no próximo capítulo por meio da
comparação do desempenho com métodos do estado da arte em conjunto de dados reais
e sintéticos, bem como o estudo do comportamento dos parâmetros.

Capítulo 5
Resultados Experimentais
Este capítulo apresenta e discute os resultados obtidos a partir da execução de diversos experimentos utilizando os métodos propostos. É importante lembrar que a saída
das abordagens propostas lista apenas as imagens contendo mudanças e não todas as
imagens. Dessa maneira, um técnico precisará analisar apenas as imagens mais relevantes de acordo com as mudanças. Em outras palavras, dado um vídeo, não será
preciso assistir o vídeo completo, mas apenas segmentos contendo mudanças significativas em relação a uma captura efetuadas na região contendo imagens de referência
(sem mudanças).
Na seção 5.1 são apresentadas as métricas com as quais as abordagens propostas
são avaliadas. A seção 5.2 descreve as bases de dados empregadas. Nas seções 5.3 e 5.4,
as abordagens propostas são avaliadas. Na seção 5.5, as abordagens são comparadas
com métodos da literatura.

5.1

Métricas de avaliação

Uma medida comumente empregada para avaliar a eficácia de um sistema de detecção
de mudanças é a curva ROC (Receiver Operating Characteristics). A curva ROC é
computada com base nas taxas de verdadeiros-positivos e falsos-positivos. Uma imagem
de teste é considerada um falso-positivo (um quadro sem mudanças, em relação a uma
imagem de referência, foi classificada como contendo mudanças) quando a quantidade
de mudanças é maior que um limiar escolhido. Portanto, a curva ROC descreve a
capacidade discriminativa da detecção de mudanças para um conjunto de valores de
corte (limiares).
Para a construção da curva ROC, emprega-se a taxa de verdadeiros-positivos e
a taxa de falsos-positivos. Para um dado limiar, a taxa de verdadeiros-positivos dá-se
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pela razão entre o número de imagens que não apresentam mudanças de acordo com o
limiar e o número total de imagens no conjunto de dados que não apresentam mudanças
(Equação 5.1):
TP
Taxa de verdadeiros-positivos =
.
(5.1)
P
A taxa de falsos-positivos dá-se pela razão entre o número de imagens que têm
mudanças (falsos alarmes) de acordo com o limiar pelo número de imagens no conjunto
de dados que apresentam mudanças (Equação 5.2):
Taxa de falsos-positivos =

FP
.
N

(5.2)

Por fim, as abordagens são avaliadas quanto à precisão por meio da área sob a
curva ROC cujos valores variam entre 0, 5 e 1, onde 0, 5 indica comportamento aleatório
e 1 indica a detecção perfeita.

5.2

Bases de dados

As imagens que compõem a base de dados escolhida para a avaliação de nossa abordagem têm como característica principal a presença de regiões contendo dutos. Dutos
são tubulações utilizadas no transporte de óleo ou gás entre pontos de extração e as
unidades distribuidoras, por meio de um sistema de pressão. Por conterem materiais
inflamáveis e poluentes, o fator segurança é de vital importância e consequentemente,
esses são constantemente inspecionados a procura de regiões com atividades que afetam
a integridade. Quando detectadas regiões críticas, pode-se acionar medidas corretivas
para eliminar ou reduzir a possibilidades de acidentes.
A coleta das imagens utilizadas para compor a base de dados utilizada em nossos experimentos foi realizada pela Petrobras S/A. Essa coleta ocorreu durante uma
campanha na qual as regiões foram amostradas por meio de uma câmera acoplada a
um balão. Após a coleta das imagens, criou-se os mosaicos. E, por fim, as campanhas
foram registradas. A entrada para os dois métodos propostos nesta tese é composta
por imagens registradas que apresentam florestas, plantações, rios e regiões urbanas.
Nesta tese, uma base de dados sintética é empregada para se efetuar a estimação de
parâmetros e outra, composta por dados não-sintéticos, é empregada para testar os
métodos propostos. Nessas duas base de dados, o tamanho das imagens é de 600 × 600
pixels.
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(a)

(b)

Figura 5.1: Variação do brilho (a) e do contraste (b) por meio da abordagem DSeg.
Valores do brilho e de contraste foram variados até a saturação o que mostra a robustez
do método em relação às variações monocromáticas.

5.2.1

Base de dados sintética

A base de dados sintética foi gerada para estimar os parâmetros dos modelos de cada
abordagem. A geração deu-se por meio da aplicação de transformações de escala e
rotação que objetivam simular efeitos comuns do sistema de captura. É importante
notar que, para essa base de dados, considera-se apenas uma imagem como referência
e o restante como teste. Além disso, a metade da base de dados não possui mudanças
e a outra metade possui.
Um dos principais desafios da detecção de mudanças em cenas terrestres usando
imagens aéreas é a variação de iluminação na cena. A instabilidade das condições de
iluminação está relacionada a efeitos meteorológicos e fenômenos climáticos, derivados
do clima e estações do ano. Em particular, para simular essas condições, os valores de
brilho e contraste das imagens foram ajustados por meio da equação
g(x) = αf (x) + β,

(5.3)

onde os parâmetros α > 0 e β controlam o contraste e brilho, respectivamente, f (x) é
a imagem de origem e g(x) é a imagem de saída.
As figuras 5.1 (a) e (b) mostram os valores de Area Under ROC Curve (AUC)
em função da variação do brilho e contraste para a criação da base não-sintética. Na
figura 5.1 (a), o parâmetro β é aumentado gradualmente entre −100 a +100 e observase a diminuição da AUC para valores acima +20 e abaixo de −40, indicando a saturação
dos pixels na imagem. A mesma análise pode ser feita para o resultado da figura 5.1
(b), onde avalia-se a influência do contraste. Os valores de α abaixo de 0, 35 e acima de
1, 45 indicam a saturação dos pixels na imagem. Dessa forma, a geração das imagens
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.2: Exemplos da base de dados sintética. (a) imagem geradora; (b) imagem
sem mudanças; (c) imagem com presença de mudanças.
contidas na base de dados sintética deu-se com a utilização de valores de brilho e
contraste amostrados uniformemente entre −40 e +20 para brilho e para o contraste
entre 0, 35 e 1, 45.
Essa base de dados possui um total de 1000 imagens. Metade da base de dados
é composta por 500 imagens sem mudanças e a outra metade por 500 imagens com
mudanças. As 1000 imagens da base são usadas para estimar os parâmetros das duas
abordagens da tese. As figuras 5.2 (a) (b) e (c) mostram exemplos dessa base.

5.2.2

Base de dados não-sintética

Assim como na base sintética, as imagens desta base de dados foram coletadas por meio
de um balão durante um voo em uma linha de dutos da Petrobras S/A no estado de São
Paulo. Após a aquisição das imagens, foram criados mosaicos para cada campanha.
Em seguida, o mosaico da campanha de referência foi registrado com o mosaico da
campanha de teste.
Os experimentos na base de dados não-sintética são executados em três conjuntos.
O primeiro conjunto apresenta imagens coletadas antes do crescimento da vegetação.
O procedimento de coleta ocorreu em horas diferentes do dia (manhã ou tarde), após os
dutos serem enterrados. Esse conjunto, chamado de campanha antes do crescimento da
vegetação (CAVT), possui 13 imagens de referência, 13 imagens de teste sem mudanças
e 13 imagens de teste com mudanças. Essas imagens possuem erro de registro, variações
de iluminação e transformações não-lineares (sombras). A figura 5.3 mostra alguns
exemplos de imagens desta base.
O segundo conjunto, chamado campanha depois do crescimento da vegetação
(CDVT), tem como característica principal a presença de florestas, rios e lagos. As
mudanças nas imagens estão relacionadas direta ou indiretamente com ações erosivas,
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.3: Exemplos da base de dados não-sintética do conjunto CAVT. (a) imagem
de referência; (b) imagem de teste sem mudanças; (c) imagem de teste com a presença
de mudanças.
o surgimento de construções. Este conjunto é formado por 35 imagens de referência,
35 imagens de teste sem mudanças e 35 imagens de teste com mudanças. A figura 5.4
apresenta alguns exemplos de imagens desta base.
Por fim, o terceiro conjunto, chamado campanha com erro de registro (CER),
foi construído com o propósito de avaliar a robustez a variação de registro. Erros de
translação em pixels de 0, 10, 20, 50 e 100 pixels são inseridos antes do registro. Este
conjunto possui, 62 imagens de referência, 62 imagens de teste sem mudanças e 62
imagens de teste com mudanças. A figura 5.5 mostra alguns exemplos de imagens
desta base.
Devido ao aparecimento de imagens com mudanças ser mais raro do que imagens
sem mudanças, mudanças foram adicionadas antes do procedimento do registro. Ou
seja, mudanças foram inseridas na campanha de teste antes da execução do registro.

(a)

(b)

(c)

Figura 5.4: Exemplos da base de dados não-sintética do conjunto CDVT. (a) imagem
de referência; (b) imagem de teste sem mudanças; (c) imagem de teste com a presença
de mudanças.
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.5: Exemplos da base de dados não-sintética do conjunto CER. (a) Imagem de
referência. (b) Imagem de teste sem mudanças. (c) Imagem de teste com a presença
de mudanças.
Além disso, as mudanças são obtidas de imagens aéreas reais e inseridas na imagem
correspondente por meio de um software de edição. Dessa forma, para cada região geográfica há uma imagem de referência no tempo t1 , uma imagem de teste sem mudanças
no tempo t2 e uma imagem de teste com mudança que é a mesma do tempo t2 , entretanto com adição de mudanças. As mudanças adicionadas são de diferentes tamanhos
e formatos com presença de construções, florestas e automóveis, incorporados de forma
bastante realista e precisa.

5.3

Detecção de mudanças baseada em
Segmentação (DSeg)

O primeiro método desenvolvido para abordar o problema de detecção de mudanças
em cenas terrestres usando imagens aéreas é baseado no casamento espacial das coordenadas dos pixels de cada segmento e nas características de textura, conforme descrito
em detalhes na seção 4.1.

5.3.1

Configuração dos experimentos

A tabela 5.1 resume os parâmetros e valores iniciais considerados nos experimentos. Na
configuração dos experimentos, os parâmetros foram estimados considerando o maior
valor da área sobre a curva ROC (AUC) para cada parâmetro previsto, considerando o
conjunto de dados sintético. Para cada configuração, o método foi executado 30 vezes
para 30 imagens de referência distintas e as imagens restantes em cada execução foram
consideradas como de teste. A cada passo, variou-se um parâmetro da tabela 5.1.
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Tabela 5.1: Parâmetros iniciais da abordagem DSeg.
Parâmetros
λ
τ1
τ2
ω1
ω2

Descrição
Corte da árvore
Tamanho da região
Regularizador
Corte por regiões
Corte por características

Valores
0,3
130
0,1
0,8
0,8

Dendograma: o parâmetro λ representa o valor de corte da árvore. A proposta do
corte da árvore hierárquica é unir os superpixels vizinhos em segmentos maiores, de
modo que a correlação absoluta entre eles seja menor ou igual ao parâmetro λ. Portanto, todos os segmentos que apresentam a correlação alta serão unidos em segmentos
maiores durante a etapa de crescimento das regiões. Além disso, aplica-se a restrição de
que a união deve ser efetuada apenas para segmentos adjacentes, ou seja, garantindo-se
portanto que regiões distantes na mesma imagem não serão fundidas em um mesmo
segmento.
A figura 5.6 mostra o resultado para o corte da árvore com λ variando entre 0, 1
e 1. Caso o corte da árvore seja efetuado próximo das folhas (próximo de 0), o número
de segmentos é igual ao número de superpixels. Por outro lado, se o corte for próximo
de 1, a tendência é que exista apenas um segmento. Variando o valor de λ de 0 a 0, 6,
o AUC médio não aumenta significativamente. O melhor resultado foi encontrado com
λ entre 0, 7 e 0, 9, com o pico em λ = 0, 8. Desta maneira, o parâmetro λ foi fixado

Figura 5.6: Variação do parâmetro de corte da árvore (λ). Enquanto valores de corte
próximos de 0 mantêm todos os superpixels originais, valores de corte próximos de 1
geram um único segmento. O valor λ = 0, 8 foi escolhido.
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(a)

(b)

Figura 5.7: Variação dos parâmetros do superpixel. (a) Tamanho inicial nominal de
cada superpixel τ1 . (b) ajuste da regularidade τ2 , esse parâmetro define o ajuste fino
da aparência do superpixel dando assim o formato de cada.
como 0, 8.
Superpixels: parâmetros τ1 e τ2 . Na seção de metodologia, foi apresentada a motivação para se utilizar superpixels. Neste trabalho, emprega-se a implementação da
técnica SLIC [Achanta et al., 2012], a qual possui dois parâmetros de configuração:
região τ1 e regularizador τ2 .
Uma má escolha de parâmetros afeta a precisão da técnica, o que pode produzir
regiões sem significado semântico. Enquanto valores altos para τ1 causam o aumento
do tempo de computação do algoritmo, valores altos de τ2 produzem regiões mais
regulares.
O parâmetro τ1 é avaliado variando-se entre 30 e 210 (figura 5.7(a)). O melhor
resultado foi obtido τ1 = 180, alcançado AUC médio igual a 0, 84 (quanto maior for
valor de τ1 , maior será o tamanho superpixel). No entanto, o aumento no τ1 não
melhora o valor da AUC. Para o parâmetro τ2 (figura 5.7 (b)), os parâmetros τ1 = 180
e λ = 0, 8 foram fixados e os valores para τ2 foram variados entre 0, 001 e 8. O melhor
resultado foi obtido com τ2 = 0, 1 , com um AUC médio igual a 0, 89. Há dois pontos
importantes. Em primeiro lugar, para τ2 perto de 0, os superpixels tomam uma forma
mais irregular. Em segundo lugar, com τ2 maiores, os superpixels tomam a forma mais
regular, o que não proporcionou melhorias no AUC médio.
Casamento de padrões: parâmetros ω1 e ω2 . Para detectar mudanças, primeiramente faz-se a localização dos segmentos em ambas as imagens, conforme descrito na
seção 4.1.2. Para encontrar o segmento em uma imagem de teste correspondente à
imagem de referência, avalia-se o parâmetros ω1 , o qual reforça a restrição espacial.
Realiza-se uma pesquisa pelo melhor limiar, que relaciona o casamento de segmentos
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entre as imagens. Na figura 5.8 (a), o limiar foi variado entre 0, 1 e 1. O melhor resultado identificado para o casamento espacial foi com ω1 = 0, 6. Assim, segmentos que
tiverem interseção sobre união menores que 0, 6, serão rotulados como segmentos com
presença de mudanças.

(a)

(b)

Figura 5.8: Casamento de padrões: parâmetros ω1 e ω2 . (a) Casamento espacial pelas
coordenadas dos segmentos definido pelo parâmetro ω1 . Caso a interseção sobre a união
das coordenadas dos pixels dos segmentos seja menor que este valor, o segmento é tido
como mudança. (b) Casamento pelas características definido pelo parâmetro ω2 . Além
de validar pelas coordenadas, realiza-se o casamento pelas características. Assim, de
acordo com o valor do limiar ω2 , o segmento é definido como mudança ou não mudança.

Segmentos com ω1 maior que 0,6 serão avaliados conforme suas características.
O ajuste pelas características é feito pela variável ω2 . Todos os segmentos na imagem
de teste, rotulados como sem mudança pela restrição espacial, serão rotulados como
não contendo mudanças. Se a medida de similaridade tiver valor superior a ω2 serão
rotulados como não-mudança, caso contrário, os segmentos na imagem de teste serão
rotulados como mudanças. A figura 5.8 (b), mostra que os valores da AUC ficaram
constantes entre 0, 1 e 0, 6. Os Valores maiores podem ser explicados pelo bom casamento definido pelo limiar ω1 . O valor ω2 = 0, 6 foi escolhido como parâmetro,
entretanto poderiam ter sido escolhido outros valores tais como 0, 4 e 0, 5.
Nas figuras 5.8 (a) e (b), há uma diminuição do AUC médio para valores acima
de 0, 9. Isso ocorre porque, para cada segmento em uma nova imagem, há uma segmentação distinta. Portanto, é difícil encontrar segmentos com correspondência perfeita,
seja pela restrição espacial ou pelo casamento de características.
Ao final da etapa de configuração dos parâmetros, obteve-se os valores de parâmetros mostrados na tabela 5.2. Esses valores serão empregados durante o restante
deste capítulo para a avaliação comparativa.
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Tabela 5.2: Parâmetros otimizados da abordagem DSeg
Parâmetros
λ
τ1
τ2
ω1
ω2

5.3.2

Descrição
Corte da árvore
Tamanho do superpixel
Regularizador do superpixel
Limiar de interseção
Limiar de características

Valores
0,8
160
0,1
0,6
0,6

Avaliação na base de dados não-sintética

Esta seção avalia a abordagem DSeg na base de dados não-sintética utilizando os conjuntos CAVT e CDVT.
De maneira geral, a abordagem DSeg obteve resultados ruins, como mostra a
AUC=0, 52 da figura 5.9 (a) na base CAVT e AUC=0, 60 na CDVT conforme mostra a figura 5.9 (b). A abordagem mostrou-se sensível às características dinâmicas
das imagens (variação de iluminação, presença de sombras e registro), muito comuns
em imagens aéreas. O uso de uma representação contextual por meio de segmentos
(superpixel e clusterização hierárquica) e descritores invariantes às transformações monotônicas não foram suficientes para obtenção de melhores resultados.

(a)

(b)

Figura 5.9: Curva ROC e AUC da abordagem DSeg na base não-sintética CAVT (a) e
CDVT (b).
Com imagens aéreas, a abordagem DSeg é afetada diretamente pela técnica
SLIC [Achanta et al., 2012] na geração de superpixels. Essa técnica é baseada no
agrupamento de pixels por meio da proximidade da cor no espaço cromático CIELAB
e proximidade espacial dos pixels da imagem. Diferentes condições de iluminação das
imagens de teste e de referência, modificam os componentes no espaço de cor e, por
consequência, os pixels que pertenciam a um superpixel na referência, podem ser agrupados em outro superpixel na imagem de teste. Isso afeta a etapa de agrupamento
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hierárquico do DSeg e proporciona a formação de segmentos distintos nas duas imagens (figura 4.4 da seção 4), prejudicando o casamento das regiões.
O indicativo de melhora na base CDVT (figura 5.9 (b)) com AUC=0, 60, deve-se,
principalmente, à pouca variação de iluminação entre a imagem de referência e de teste.
Entretanto, a presença de sombras e o movimento das árvores afetam na formação dos
segmentos.

5.4

Detecção de mudanças baseada em
modelagem não-paramétrica (DMod)

Para demonstrar a eficácia da abordagem DMod, foram conduzidos experimentos
usando uma base de dados sintética e a não-sintética. Primeiramente, avaliou-se a
extração de características usando a base de dados sintética. Em seguida, empregando
o melhor descritor, realizou-se a comparação dos resultados encontrados pelo método
DMod com outros métodos da literatura na base de dados não-sintética. Assim, como
na estimativa de parâmetros do DSeg, a estimativa de parâmetros do DMod, considerase uma imagem como referência e as demais como teste.

5.4.1

Configuração dos experimentos

A configuração inicial do DMod utiliza SQI para normalização radiométrica e LBP
para extração de características. O tamanho inicial de blocos é de 30 × 30 pixels e o
valor inicial do parâmetro de suavização h do KDE é 0, 02. Tal como na configuração
dos experimentos do DSeg, os parâmetros foram estimados considerando o maior valor
da área sobre a curva ROC (AUC). Para cada configuração, o método foi executado
30 vezes para 30 imagens de referência distintas, deixando as imagens restantes para
serem utilizadas no conjunto de teste. Assim como feito no DSeg, o parâmetro a ser
estimado é variado enquanto os demais são fixados.
Normalização radiométrica. Esta etapa visa reduzir ou eliminar influência da iluminação entre as imagens de referência e de teste de uma mesma cena, tornando-as
bem similares. Como mostra a figura 5.10, três métodos foram avaliados: SQI [Wang
et al., 2004], SVD [Kim et al., 2014] e GDE [Tan & Triggs, 2010]. A normalização
utilizando SVD [Kim et al., 2014] não preservou a textura original, em razão disso
obteve uma AUC menor que as duas outras técnicas. As técnicas SQI [Wang et al.,
2004] e GDE [Tan & Triggs, 2010] obtiveram resultados parecidos. Entretanto, como
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Figura 5.10: Normalização radiométrica. AUC com a normalização radiométrica para
três técnicas consideradas: SQI [Wang et al., 2004], SVD [Kim et al., 2014] e GDE [Tan
& Triggs, 2010].
SQI foi um pouco melhor que GDE [Tan & Triggs, 2010], com o AUC médio de 0, 86,
e por ser uma técnica comum na normalização radiométrica, essa técnica foi escolhida
para esta etapa.
Descrição das características. A segunda etapa do método DMod consiste na divisão da imagem em regiões com m blocos e na extração de histogramas locais. A divisão
da imagem em blocos tem como objetivo a representação semântica, reduzindo assim
erros devido a pixels ruidosos e o uso de vetores de características visa minimizar os
efeitos provocados pelas transformações monotônicas. Adicionalmente, as coordenadas
dos blocos são adicionadas aos descritores, com o intuito de minimizar pequenos erros
de registro.
Seis tamanhos distintos de blocos são considerados, os quais são mostrados na
figura 5.11 (a). O bloco de tamanho 60×60 obteve o melhor resultado, com AUC médio
de 0, 96. Portanto, esse tamanho de bloco foi usado para comparações na base de dados
não-sintética. Três descritores são considerados: LBP, LTP negativo e LTP positivo.
De acordo com a figura 5.11 (b), o LTP negativo alcançou o melhor resultado, com AUC
médio de 0, 96. O LBP se apresentou mais sensível a ruídos, pois a limiarização ocorre
exatamente com o valor do pixel central. Portanto, o LTP negativo foi selecionado
como descritor de características nos próximos experimentos.
Casamento de padrões. Como no DSeg, a abordagem DMod também apresenta a
fase de casamento de padrões, onde ocorre o casamento de características. Diferen-
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(a)

(b)

Figura 5.11: Descrição das características. (a) Tamanho dos blocos. (b) Descritor de
características.
temente do primeiro método, que faz o casamento das coordenadas dos segmentos e
por características, a abordagem DMod apresenta duas variações: DMod-NN e DModKDE. Em ambas o casamento de padrões ocorre apenas pelas características visuais
dos blocos.
A variação mais intuitiva do DMod utiliza o vizinho mais próximo (DMod-NN),
a qual considera a distância euclideana para se estimar a similaridade dos blocos. Na
segunda variação, o DMod-KDE, a estimativa da densidade determina se um bloco possui mudanças. O parâmetro h determina o quão suave é a função kernel que representa
os dados. De acordo com os resultados obtidos na base de dados sintética, mostrados
na figura 5.12, o valor de h que melhor representa os dados é 0, 06, apresentando AUC
médio de 0, 95.
A tabela 5.3 mostra os parâmetros otimizados para o DMod. Esses valores serão
empregados durante o restante deste capítulo para a avaliação comparativa.

Figura 5.12: Estimação do parâmetro h da função kernel.
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Tabela 5.3: Parâmetros otimizados da abordagem DMod
Parâmetros
Normalização
Blocos
Descritor
h

5.4.2

Descrição
Normalização radiométrica
Tamanho dos blocos
Descritor de características
Suavidade da função kernel

Valores
SQI
60 × 60 pixels
LTP negativo
0,06

Avaliação na base de dados não-sintética

Nesta seção, a abordagem DMod é avaliada nos conjuntos de dados CAVT e CDVT
da base de dados não-sintética. O primeiro método avaliado emprega o vizinho mais
próximo (DMod-NN), o segundo emprega emprega o KDE (DMod-KDE-Local), onde
cada bloco é modelado com um simples KDE, e o terceiro emprega um KDE global
(DMod-KDE-Global), considerando um KDE para a imagem toda adicionando as coordenadas dos blocos no vetor de características. Os dois últimos métodos usam o
figtree [Morariu et al., 2008] para otimizar a pesquisa.
As figuras 5.13 (a) e (b) apresentam as curvas ROC obtidas. A pequena diferença
entre o DMod-NN e o DMod-KDE-Local é devido à normalização interna do KDE.
Embora obtenham resultados similares, a complexidade computacional do DMod-NN
é maior que DMod-KDE-Local. Isso faz com que a computação para grandes bases de
dados seja proibitivamente cara para o DMod-NN. Finalmente, quando se emprega o
DMod-KDE-Global, os resultados melhoram nos dois conjuntos de dados.
No conjunto CAVT (figura 5.13 (a)), DMod-KDE-Global apresentou AUC=0, 88
e o DMod-KDE-Local AUC=0, 72. O uso do descritor LTP conseguiu preservar bem
as texturas originais dos blocos na imagem de referência e de teste, o que mostra a
importância do valor ternário o qual minimiza a influência de ruídos nas transformações monotônicas. Adicionalmente, a inclusão das coordenadas dos blocos de onde os
vetores de características foram extraídos contribuiu para a melhoria dos resultados obtidos, fornecendo uma certa robustez a pequenos erros de registro em que o sistema de
registro não consegue corrigir. Em outras palavras, a contribuição dos blocos vizinhos
é essencial para suprimir ruídos e pequenos erros de registro nas imagens. Portanto o
DMod-KDE-Global é mais preciso. Essa conclusão pode ser também identificada pelos
experimentos na seção 5.5.2.
No conjunto CDVT (figura 5.13 (b)), o DMod-KDE-Global obteve AUC=0, 70,
comparado com o AUC=0, 63 do DMod-KDE-Local. A justificativa da baixa AUC em
relação à base CAVT se dá às transformações não lineares de iluminação, tal como
a presença de sombras, o que afeta diretamente os descritores de características, os
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(a)

(b)

Figura 5.13: Curva ROC e AUC da abordagem DMod na base não-sintética CAVT (a)
e CDVT (b).
quais não são capazes de preservar a informação de textura. Além disso, a presença de
regiões homogêneas sem informação de textura e regiões saturadas presentes afetam
diretamente o método DMod-KDE-Global nesse conjunto de dados.
Como o DMod-KDE-Global apresentou melhores resultados, será utilizado nas
próximas seções como método de comparação.

5.5

Análise comparativa

Nesta seção, as abordagens propostas são comparadas com cinco abordagens de detecção de mudanças, avaliando aspectos como robustez ao registro das imagens e melhorias
obtidas com a remoção de sombras. Além dos métodos propostos (DSeg e DMod), são
consideradas as abordagens de Zivkovic [Zivkovic, 2004] e LBPSP [St-Charles et al.,
2015], baseadas em subtração de fundo (seção 2.1), e as abordagens PCA-Kmeans [Celik, 2009], FRFT [Cheng et al., 2013] e CVA [Volpi et al., 2012, 2015], baseadas em
aprendizado não-supervisionado aplicado em sensoriamento remoto (seção 2.2).

5.5.1

Comparações

A comparação na base não-sintética é feita de duas maneiras: qualitativamente e quantitativamente. Na comparação qualitativa, é mostrada a máscara de mudanças, indicando em verde regiões com mudanças. Na quantitativa, utiliza-se a curva ROC e AUC
para a avaliação.
Comparação qualitativa. As imagens empregadas para a avaliação comparativa foram selecionadas com intuito de ilustrar situações que representam mudanças (aparecimento de um objeto na cena) e a presença de variação de iluminação.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

Figura 5.14: Máscaras de mudanças em uma situação de não-mudança: (a) Imagem
de referência; (b) Imagem de teste sem mudança; (c) DMod; (d) DSeg; (e) LBPSP;
(f) Zivkovic; (g) PCA-Kmeans; (h) FRFT; (i) CVA. A cor verde indica a presença de
mudanças enquanto a cor rosa indica a falta de mudanças.

A primeira comparação trata de um par de imagens sem mudanças. As figuras 5.14 (c)-(i) mostram as máscaras de mudanças obtidas pelos diversos métodos
comparados, considerando como imagens de entrada aquelas mostradas nas figuras 5.14
(a) e 5.14 (b). Especificamente, figura 5.14 (c) apresenta a máscara de mudanças obtida pela abordagem DMod-KDE-Global. Devido à normalização de iluminação e aos
descritores de características, observa-se uma boa qualidade da máscara em relação às
máscaras obtidas pelos demais métodos. Como a detecção é feita utilizando blocos, pe-
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quenos objetos não aparecem como mudança. No entanto, pode-se perceber a indicação
de mudanças em regiões de sombra e em regiões saturadas (telhado), devido ao limiar
utilizado para o LTP, o qual não é suficiente para indicar a inexistência de mudanças
na região. A figura 5.14 (d) mostra a detecção para a abordagem DSeg. A iluminação
afeta etapa de agrupamento hierárquico e os segmentos não casam espacialmente. Em
razão disso, esses segmentos são assinalados como mudança. Adicionalmente, pequenos
objetos que não são mudanças foram detectados como mudanças.
A máscara da figura 5.14 (e) mostra a detecção de mudanças para o método
Zivkovic [Zivkovic, 2004]. Nessa máscara ocorre uma alta detecção de falsas-mudanças.
O mesmo ocorre na máscara da figura 5.14 (f) do método LBPSP [St-Charles et al.,
2015]. Esses dois métodos são baseados em subtração de fundo e precisam de um
número maior de amostras para estimar o modelo de fundo. As figuras 5.14 (g) e 5.14
(h) apresentam as máscaras para PCA-Kmeans [Celik, 2009] e FRFT [Cheng et al.,
2013], respectivamente. A variação de iluminação afeta as componentes principais, o
que gera mudanças, principalmente na região com maior intensidade luminosa e nas
regiões com a presença de sombras. A figura 5.14 (i) mostra a máscara gerada pelo
método CVA [Volpi et al., 2012, 2015]. Esse método apresenta melhor qualidade na
detecção do que os outros métodos da literatura.
A segunda comparação trata de um par de imagens com a presença de mudanças.
As figuras 5.15 (c)-(i) mostram as máscaras obtidas quando a entrada é composta pela
imagem de referência 5.15 (a) e a imagem de teste contendo mudanças mostradas
na figura 5.15 (b). A figura 5.15 (c) apresenta a detecção de mudanças obtida pelo
método DMod-KDE-Global. Esse método foi capaz de localizar as mudanças presentes
na imagem de teste. Nota-se uma boa visualização da presença da mudança, onde os
blocos recebem uma baixa estimativa. No entanto, assim como na figura 5.14 (c), a
região com saturação foi incorretamente marcada como mudança.
Embora a técnica DSeg (figura 5.15 (d)) tenha detectado a mudança presente, a
sensibilidade da técnica de superpixel à variação de iluminação gerou falsas detecções.
Os resultados dos métodos de subtração de fundo mostrados na figura 5.15 (e) e 5.15
(f) precisam de um maior número de amostras para treinamento dos parâmetros. As
máscaras das figura 5.15 (f) do método PCA-Kmeans [Celik, 2009] e 5.15 (g) do método
FRFT [Cheng et al., 2013] detectaram a mudança presente. Entretanto, encontraram
dificuldades em separar as componentes que apresentam mudanças. Em outras palavras, se todas as componentes do PCA têm alta variância, fica difícil particionar as
regiões que apresentam mudanças das regiões que não apresentam mudanças. A figura 5.15 (i) apresenta as máscaras para o método CVA [Volpi et al., 2012, 2015]. Esse
método conseguiu detectar a presença de mudanças na imagem, entretanto há uma di-
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

Figura 5.15: Máscaras de mudanças em uma situação de mudança: (a) Imagem de
referência; (b) Imagem de teste com mudança; (c) DMod; (d) DSeg; (e) LBPSP; (f)
Zivkovic; (g) PCA-Kmeans; (h) FRFT; (i) CVA. A cor verde indica a presença de
mudanças enquanto a cor rosa indica a falta de mudanças.
ficuldade de se encontrar um limiar global que minimize a detecção de falsos-positivos.

Comparação quantitativa. De acordo com os resultados mostrados na figura 5.16,
abordagens baseadas em subtração de fundo (Zivkovic [Zivkovic, 2004] e LBPSP [StCharles et al., 2015]) não trabalharam corretamente, apresentaram um comportamento
aleatório devido à carência de imagens de teste para estimar o modelo de fundo.
Tornando-se, portanto, inviáveis quando é provida apenas uma imagem como refe-
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.16: Curva ROC e AUC na base não-sintética nos conjuntos CATV e CDVT.
(a) Curva ROC no conjunto CAVT. (b) Curva ROC no conjunto CDVT. (c) AUC no
conjunto CAVT. (d) AUC no conjunto CDVT.

rência.
Os métodos PCA-Kmeans [Celik, 2009] e FRFT [Cheng et al., 2013] obtiveram
comportamento similar nos dois conjuntos de dados, pois ambos realizam transformações lineares (PCA). Após a aplicação do PCA, áreas sem mudança são mapeadas
para os primeiros componentes (informação comum) e áreas com mudança são mapeadas para os últimos componentes. Esses métodos apresentam forte dependência da
cena, portanto não trabalham bem quando os pixels não estão correlacionados. Adicionalmente, se diferem na filtragem de ruído realizada pelo método FRFT [Cheng et al.,
2013], por isso esse método é ligeiramente melhor.
O método CVA [Volpi et al., 2012, 2015], por meio de agrupamento não-linear
e, em particular, por utilizar uma melhor representação fornecida pelo kernel RBF,
obteve um melhor resultado do que os outros métodos. Por outro lado, o método
proposto DMod-KDE-Global obteve melhores resultados por ser robusto a mudanças
de iluminação e ruídos.
Os resultados obtidos demonstram a robustez do método proposto a mudanças
de iluminação por meio da normalização radiométrica e descritores de características
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(a)

(b)

Figura 5.17: Precisão dos métodos nos conjuntos CAVT (a) e CDVT (b).
robustos. Mudanças devido à iluminação, muito comuns em imagens aéreas capturadas em momentos distintos, podem ser consideradas erroneamente como mudanças
relevantes, gerando detecções falsas.
A figura 5.17 avalia a capacidade de sumarização obtida pelos métodos nos conjuntos CATV e CDVT. O método DMod-KDE-Global obteve um bom sumário em
relação aos outros métodos. No conjunto CATV, o DMod-KDE-Global conseguiu capturar 53% das mudanças mostrando apenas 30% dos quadros (exibindo 40%, o método
é capaz de mostrar 75% das mudanças), obtendo, dessa maneira, uma melhor sumarização que os demais métodos. No conjunto CDVT o DMod-KDE-Global, conseguiu
capturar 89% das mudanças presentes mostrando apenas 60% do conjunto de dados.
Portanto, o emprego de um sistema automático pode ser usado como um filtro para
prover uma pequena lista de quadros para análise futura de um operador.

5.5.2

Robustez ao erro de registro

O objetivo desta seção é determinar se o erro no processo de transformação entre
duas imagens no mesmo sistema de coordenadas pode afetar o método de detecção
de mudanças. Os experimentos foram conduzidos no conjunto CER da base de dados
não-sintética (conjunto de dados com pouca variação de iluminação).
A figura 5.18 mostra os resultados alcançados em função do erro de registro em
pixels. De maneira geral, todos os métodos comparados têm o mesmo comportamento,
ou seja, à medida que o erro em pixels aumenta, a AUC cai. Entretanto, a diferença
entre os métodos está na maneira como são influenciados.
A relativa robustez do DMod-KDE-Global está intrinsecamente ligada ao modelo
que emprega regiões em detrimento de pixels. Também, deve-se levar em consideração
as coordenadas relativas de cada bloco adicionadas ao vetor de características. Dessa
forma, a posição relativa de cada bloco possuiu um peso relevante na composição da
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Figura 5.18: AUC de acordo com erro de registro em pixels.

(a)

(b)

Figura 5.19: Imagens de exemplo usadas na detecção de sombras da base de dados
não-sintética no conjunto CDVT: (a) imagem de referência; (b) imagem de teste com
mudança.

estimativa dos vetores de características, dado que a AUC não alterou com erro de 10
e 20 pixels e maior alteração com erro de 100 pixels.
A justificativa dos métodos Zivkovic e LBPSP (subtração de fundo) não serem
robustos ao registro se deve ao não casamento dos pixels, já que não consideram regiões.
O DSeg, ao se mudar o registro, altera-se os formatos dos superpixels e consequentemente o casamento de segmentos. Os métodos CVA, PCA-kmeans e FRFT apresentam
uma boa detecção quando o erro de registro não está presente. Entretanto, a representatividade baseada em pixels afeta a detecção de mudanças implicando uma alta taxa
de falsos-positivos com o aumento no erro de registro.
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Remoção de sombras

A figura 5.20 (a) mostra o resultado da máscara resultante da execução do método DMod-KDE-Global considerando-se como entradas a imagem de referência na
figura 5.19 (a) e a imagem de teste na figura 5.19 (b). Enquanto as regiões em rosa
mostram localidades onde não foram encontradas mudanças, as regiões em verde indicam a presença de mudanças. A figura 5.20 (b) mostra aplicação do método de
detecção de sombras onde os pontos em rosa representam as sombras detectadas a partir da equação 3.8. A figura 5.20 (c) é o resultado da sobreposição das duas máscaras,
ou seja, a região de sombra é identificada e classificada como não-mudança.
A partir da análise visual dos resultados apresentados verifica-se que a técnica
aplicada é adequada e sensível mesmo em pequenas áreas, como no caso de sombras
ocasionadas por árvores e por construções. A figura 5.20 (b) mostra detalhes de sombras
projetadas por construções que foram detectadas pelo método, evidenciando o sucesso
na identificação de pequenas sombras em imagens com heterogeneidade de alvos.
Portanto, a partir da verificação qualitativa dos resultados pôde-se perceber a coerência da detecção de sombras. No entanto, é possível verificar que o método apresenta
problemas para detectar mudanças que estejam sombreadas no contorno da construção.
Neste caso, objetos com relativa resposta radiométrica são classificados como região de
sombra representando um falso-positivo. Também efetuou-se, uma análise quantitativa dos resultados baseada nos valores de AUC. A figura 5.21 (a) e (b) apresentam
os resultados para todos os métodos nos conjuntos CAVT e CDVT da base de dados
não-sintética. De maneira geral, os métodos apresentam uma melhora com o uso da
detecção de sombras. Portanto, as sombras degradam a qualidade visual dos objetos sombreados e fornecem informações inconsistentes para a detecção de mudanças.

(a)

(b)

(c)

Figura 5.20: Máscaras resultantes da aplicação da detecção de sombras. (a) máscara
do método DMod-KDE-Global. (b) máscara da detecção de sombras. (c) máscara
resultante.
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(a)

(b)

Figura 5.21: AUC dos métodos na não-sintética com o uso da detecção de sombras
na base de dados não-sintética no conjunto CAVT (a) e CDVT (b). Na coluna da
esquerda de cada método apresenta a AUC sem remoção de sombras e na direita, o
AUC com a remoção de sombras
Além disso, deve-se destacar o ganho de AUC do método proposto, regiões com sombra antes assinaladas com baixa estimativa, agora são identificadas como não-mudança,
diminuindo assim a quantidade de falsos-positivos.

Capítulo 6
Conclusões e trabalhos futuros
Em geral, o processo de detecção de mudanças depende bastante do tipo de problema
a ser tratado. Dessa maneira, é difícil encontrar um algoritmo que possa ser aplicado
a uma grande variedade de problemas. Por este motivo, os esforços para desenvolver
uma nova técnica de detecção de mudanças são comumente voltados para tratar uma
determinada classe de problemas que compartilham propriedades comuns.
Os métodos da literatura propõem uma relação espacial e não temporal, por
isso inciou-se a pesquisa por técnicas alternativas. Duas abordagens de detecção de
mudanças em cenas terrestres são propostas nesta tese. Elas exploram o contexto
espacial e permitem detectar mudanças em uma mesma cena em situações em que há
apenas uma imagem de teste por região geográfica.
Detecção de mudanças de forma não-paramétrica e não-supervisionada é de
grande importância para aplicações relacionadas a atividades que afetam a integridade de dutos, pós-catástrofe e desastres naturais. Nesses casos, os métodos devem ser
capazes de proporcionar soluções dentro de um curto instante de tempo, possivelmente,
com limitada ou nenhuma intervenção do técnico.
Apesar dos bons resultados alcançados pela metodologia proposta, os quais foram
publicados em [Rodrigues et al., 2016, 2014], deve-se mencionar que a solução apresentada possui um alto custo computacional, o que poderia inviabilizar a interatividade
ou uma utilização online da mesma. Além disso, a metodologia proposta apresentou
sensibilidade à grandes variações de iluminação. Devido as limitações do DSeg, uma
nova abordagem, denominada DMod [Rodrigues et al., 2015], foi proposta e avaliações
experimentais foram efetuadas. Em contraste com aplicações, que requerem treinamento e imagens bem condicionadas para atuar em cenários do mundo real de forma
rápida e confiável, a abordagem DMod explora estratégias de minimização de mudanças
não-relevantes nos quadros. Novas técnicas de minimização dos efeitos de iluminação
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são empregadas e técnicas altamente eficientes de modelagem não-paramétricas substituíram as tradicionais na separação de quadros para a determinação temporal em
detrimento da espacial em ordem de complexidade O(M+N). Este método obteve melhores resultados quando comparado com métodos da literatura e foi capaz de obter o
melhor sumário de imagens de um dado vídeo de entrada.
Na detecção de mudanças, como ilustrado nesta tese, métodos não-paramétricos
baseado em KDE oferecem uma estrutura eficiente para a análise de imagens aéreas.
Embora os métodos propostos parecem promissores, ainda é necessária uma investigação para eliminar algumas questões limitantes.
Produtos para sensoriamento remoto exigem aplicações com crescente aumento
da cobertura temporal, qualidade e precisão. Para isso, aquisições frequentes têm que
ser processadas com maior eficiência. Condições atmosféricas podem limitar fortemente o uso de imagens com um único sensor (por exemplo, nuvens). Uma solução
lógica para isso é utilizar imagens a partir de vários sensores. Em termos de algoritmos de detecção de mudanças, novos métodos devem ser capazes de comparar imagens
de diferentes resoluções espaciais e espectrais que indicam onde as mudanças ocorreram. Possivelmente, para ser capaz de explorar e assimilar as aquisições frequentes,
algoritmos devem ser capazes de adaptar-se aos dados com o mínimo de intervenção
do técnico. Assim, o uso de aprendizagem e adaptação ao domínio poderia fornecer
subsídios para a implementação de um sistema multi-sensor de detecção de mudanças.
Uma outra alternativa, para obter um alto nível de processamento, outras características ou a combinação poderiam ser consideradas em uma agregação das respostas
para o KDE. Em outras palavras, o KDE pode utilizar uma pluralidade de características para uma melhor estimativa de mudança.
Apenas uma sinergia estreita entre as áreas de processamento de imagens, visão
computacional e aprendizado de máquina pode levar a uma melhoria significativa nos
instrumentos disponíveis para o tratamento de dados.
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