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Porque?
• Aplicações necessitam identificar objetos ou
melhorar feições
• Utilizado também na classificação
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Objetivo
• Identificar grupos de pixels semelhantes ou que representem

um objeto
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Na	teoria:	copiar o	sistema visual	
humano
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Propósitos:	
• Eficiência
• ao agrupar objetos ou subpartes dos objetos

(superpixels)
• Extração de características
• de um objeto específico para discriminação

• ou objetivando resultado
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Tipos?
• Depende do grau de granularidade
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Tipos?
• Depende do objetivo: label
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Tipos?
• Depende do objetivo: objeto principal
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Tipos?
• Depende do objetivo: objetos parecidos
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Como	podemos conduzir o	
processo?

• Métodos de Corte (veja o Otsu)
• Métodos de Clusterização
• Métodos baseados em cortes de grafos
• Detecção baseada em features
• Segmentação como um problema de 

minimização de energia
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Segmentação como
um	problema de	
clusterização



Clustering
• Agrupar pontos similares elegendo um 

representante comum a todos elementos de um 
grupo

• Como definir que dois pontos são similares?
• Como computar agrupamentos a partir da 

análise de pares separados?
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Para	que usamos clustering?
• Para Sumarizar Dados
• Representar grandes volumes de informação, 

estimar distribuições, …
• Para contar dados
• Histograma de textura, cores

• Segmentação/Detecção
• Identificar objetos
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Segmentação como Clustering
• Os pixels da imagem possuem informações que podem ser

usadas
• cores
• cores + localização

• Objetivo: clusterizar pixels em grupos
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O	que podemos considerar
como informação?
• Similaridade
• Simetria
• Fatos repetidos
• Proximidade
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Codificando similaridade com	
distância
• Os dados são representados como vetores
• Considerando dois vetores: x1 e x2, duas

medidas de distância podem ser obtidas:
• Cosseno: ângulo entre os dois vetores

• Ou euclidiana:

dcos (x1, x2) =
x1T x2

x1T x1 x2T x2

deuc(x1, x2) = x1T x2
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O	processo
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K-Means:	uma solução
• Assuma que deva existir um centro para cada um 

dos K grupos
• Melhores clusters são aqueles que minimizam

Sum of Square Distance:

18



K-Means:	função objetivo
• Minimizar a variância intra cluster

• o cluster, portanto, deve ser representado pela
média de seus dados representados
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K-Means:	algoritmo
1. Inicializa centros (aleatóriamente ou segundo

alguma heuristica)
2. Repita

a. Calcula o centro mais próximo para cada
ponto (distância)

b. Cálcula a média dos pontos de um cluster e 
atualiza o centro

3. Até que seja satisfeita a condição de existência

• Erro máximo tolerado ou número de iterações
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K-Means
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K-Means
• Converge para uma solução local boa
• Funciona melhor para dados esféricos
• Não preserva coerência espacial a priori
• Sensível a outliers

• Precisa escolher o valor de K
• Algumas técnicas:
• Validação cruzada
• TODO 22



K-Means:	Resultados
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K-Means:	Resultados
(incluindo localizacão espacial)
• (R,G,B,X,Y)
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Outra abordagem:	MeanShift
• Baseado em clustering por densidade
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MeanShift:	a	ideia
• Busca interativa de pontos modais (soluções

locais ou de máximo agrupamento

• Passos
1. Inicialize uma semente, aleatoriamente, com 

uma janela de tamanho W 
2. Calcule o centro de massa da janela W
3. Mova a semente para o centro de massa
4. Repita até convergir

26



MeanShift:	O	funcionamento
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MeanShift:	O	funcionamento
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MeanShift:	O	funcionamento
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MeanShift:	Na	prática,	várias
sementes
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MeanShift:	O	que acontece
• Os pontos são clusterizados de acordo com a 

atração do ponto modal localizado na janela W 
(na prática, o mais próximo)
• Todas as atrações que levaram ao mesmo ponto

modal são unidas
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MeanShift:	Resultados
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MeanShift:	Resultados
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MeanShift:	Características
• Não esférico
• Deve determinar o tamanho da janela adequado
• Encontra número variados de grupos
• Relativamente custoso computacionalmente
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