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Segmentação
Procura-se distinguir os “objetos” uns dos outros e do
“fundo”.

Não existe um modelo formal para segmentação.
É um processo empírico e adaptativo.
A segmentação deve se ajustar aos diferentes tipos de
imagem.

As etapas posteriores dependem da eficiência da
identificação das regiões na imagem.
A segmentação é complexa porque tenta traduzir para o
computador um processo cognitivo extremamente
sofisticado realizado através da visão humana.
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Segmentação de Imagens
Métodos fundamentais em
Segmentação de imagens
Em níveis de cinza

Informação
relevante
MAMMOGRAPHIC IMAGE
ANALYSIS SOCIETY /2000
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Entropia

Solid-State Nanopore Recognition and
Measurement Using Shannon Entropy
Volume 3, Number 3, June 2011
Ty R. Wojcik, Student Member, IEEE
Diego Krapf, Member, IEEE
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Bin: Como Escolher o Threshold?
Questão Básica: Como escolher os tons de corte ?
– A escolha manual não é precisa
– Métodos automáticos de binarização se baseiam na análise de propriedades do
histograma
Métodos Automáticos de Binarização
– Utilizam os mínimos do histograma
– Os mínimos correspondem as tonalidades intermediárias entre duas bandas
– Problema:
• os vales podem ser muito largos e planos, tornando a escolha de um valor
mínimo arbitrária
• os vales podem assumir valores muito pequenos, ficando sensível a ruídos
Imagem Original
com Iluminação Irregular

Imagem Corrigida

Imagem Segmentada com
Limiar no Mínimo
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Segmentação por Bordas
•

Métodos baseados nos contornos dos objetos
– Um objeto pode ser entendido como uma região dentro de um contorno
• Para distingui-lo detecta-se as bordas e tenta-se construir um contorno a partir delas.
• Este modelo é muito mais custoso computacionalmente, mas simula o comportamento do
olho humano e é muito flexível e genérico
• Problema: ruído na imagem e o fato de que as fronteiras identificadas podem não ser
fechadas

•

O método envolve duas etapas
–
–

A detecção das bordas em si, utilizando um operador de derivada tipo Sobel
A identificação dos objetos a partir de seus contornos que são obtidos processando a
imagem das bordas
Imagem Original

Sobel

Sobel Limiarizado
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