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Resumo:
Neste trabalho, o uso de heuŕısticas é abordado como uma alternativa para a resolução do

problema de detecção de contorno de objetos em imagens. Mais especificamente, são realizados
testes numéricos para a detecção de contornos de objetos únicos presentes em imagens em tons
de cinza, utilizando algoritmo genético com estrutura adaptada.
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1 Introdução

As heuŕısticas são estratégias baseadas na experiência ou julgamento, que parece conduzir a uma
boa solução de um problema, mas que não garante produzir uma solução ótima. É uma estratégia
que se adequa à resolução de problemas cuja solução é representada como uma sequência de
elementos, tais como caminhos ou contornos discretos.

As metaheuŕısticas são estratégias que guiam o processo de busca eficientemente, a fim de
de encontrar soluções ótimas ou quase-ótimas, que podem ir desde um simples procedimento
de busca local até complexos processos de aprendizado. Elas podem fazer uso do conhecimento
espećıfico do problema ou ainda incorporar mecanismos para evitar ficarem presas em áreas
confinadas do espaço de busca.

As metaheuŕıstica bio-inspiradas são estratégias de alto ńıvel baseadas nas formas que a
natureza emprega no seu dia a dia na resolução dos mais diversos problemas, tais como busca
ótima por alimento ou rotas (Otimização por Colônia de Formigas - Ant Colony Optimization),
distribuição ótima de indiv́ıduos de uma população em deslocamento (Otimização do Enxame
de Part́ıculas - Particle Swarm Optimization), aprimoramento genético (Algoritmos Genéticos -
Genetic Algorithms), etc.

Neste trabalho, os algoritmos genéticos são utilizados como uma alternativa para a resolução
do problema de detecção de padrões (mais especificamente, o problema de detecção de contorno
de padrões) em uma imagem.

2 Problema de Detecção de Contornos

Um problema espećıfico de detecção de padrões de imagens é a necessidade de localização de
um objeto/organismo uma fotografia ou frame. Isso pode ser feito via localização do contorno
do objeto.

Para tanto, pode-se fazer uso de uma curva deformável (Snakes [3]) capaz de se moldar ao
longo de iterações, tentando se ajustar o mais posśıvel do contorno do objeto.

A snake (x, y) é uma curva fechada representada de forma discreta por uma sequência de N
pontos (xi, yi)

T , e é atráıda para o contorno a cada iteração fazendo uso de forças que controlam
o formato e a localização da mesmo dentro da imagem.
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Essas forças permitem a construção de uma função f que é responsável por aferir o quanto
a curva está próxima do contorno do objeto. O melhor ajuste será aquele cuja curva minimiza
a função

f(x, y) =
N∑
i=1

(αiEcont + βiEcurv + ηiEimage) . (1)

O termo Econt é responsável pela continuidade, uma vez que mensura a distância entre dois
pontos consecutivos:

Econt = (xi − xi−1)
2 + (yi − yi−1)

2 .

O segundo termo, Ecurv, tenta assegurar que a curva seja suave, mensurando as variações de
inclinação entre dois segmentos de reta consecutivos formados pelos pontos da curva:

Ecurv = (xi−1 − 2xi + xi+1)
2 + (yi−1 − 2yi + yi+1)

2 .

O último termo é o responsável pela adequação da snake ao contorno do padrão presente na
imagem. Espera-se que os pixels que se situam ao redor do contorno de um objeto tenham uma
discrepância de intensidade, uma vez que alguns pertencerão ao objeto e outros pertencerão ao
fundo da imagem. Sendo assim, a variação da intensidade da cor dos pixels é um indicativo de
quão próximo de um contorno está o ponto da snake

Esurf = −
√
(cor(xi, yi)− cor(xi−1, yi))

2 + (cor(xi, yi)− cor(xi, yi−1))
2,

onde cor(j, q) corresponde à intensidade da cor do pixel situado na posição (j, q) da imagem.
Os parâmetros αi e βi controlam a importância relativa da continuidade e da suavidade da

curva. Valores de αi próximos de zero permitem que a curva tenha “saltos”, assim como valores
de βi próximos de zero permitem que a curva tenha “bicos”. O parâmetro ηi determina o peso
dado à importância das caracteŕısticas da imagem.

Para obter a curva melhor ajustada ao contorno, é necessário minimizar a função f anteri-
ormente definida. Para tanto, será usada uma heuŕıstica inspirada nos algoritmos genéticos.

3 Algoritmos Evolutivos

Algoritmos evolutivos [2] são métodos de pesquisa estocásticos inspirados nos processos de
seleção natural e de sobrevivência do ser (solução) mais adaptado dentro de um população
na natureza (conjunto de soluções posśıveis). Os algoritmos evolutivos diferem das técnicas
tradicionais de otimização no sentido que eles iniciam a sua busca a partir de uma população
de soluções e não a partir de uma única solução inicial.

Cada iteração de um algoritmo evolutivo envolve uma seleção competitiva que elimina as
soluções mais fracas. As soluções com alto grau de adequação são recombinadas com outras
soluções.

As soluções também sofrem mutação através de pequenas mudanças em um de suas compo-
nentes. A cada iteração um novo conjunto de soluções é criado pelos processos de recombinação
e mutação.

Os procedimentos de recombinação e mutação tendem a gerar novas soluções nas regiões do
espaço de busca onde boas soluções já foram encontradas. Esse processo conduz a uma evolução
da população, no sentido de que as populações geradas, ao longo das iterações são melhores
adaptadas ao objetivo do problema, que é em geral, a otimização de algum tipo de função.

3.1 Algoritmos Genéticos

São uma classe particular de algoritmos evolutivos que usam técnicas inspiradas pelos mecanis-
mos de evolução encontrados na natureza, tais como hereditariedade, mutação, seleção natural
e recombinação [1, 2].
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Cada elemento da população é chamado cromossomo, sendo a codificação de uma solução
na forma de uma sequência de śımbolos chamados genes. Um algoritmo genético também deve
definir uma função que mede a aptidão de cada indiv́ıduo (naturalmente, indiv́ıduos que re-
presentam soluções de baixo custo tendem a ser mais aptos, enquanto que os indiv́ıduos que
representam soluções inviáveis têm baixa aptidão).

A população é alterada por meio de dois operações principais: a mutação - que modifica um
dos genes de um indiv́ıduo e tem baixa probabilidade de ocorrer - e a recombinação - que constrói
um novo indiv́ıduo usando apenas a informação genética de dois outros indiv́ıduos selecionados
aleatoriamente. Indiv́ıduos com baixa aptidão têm menor probabilidade de serem lecionados
para recombinação.

Os passos do algoritmo base podem ser listados como:

Algoritmo 1 - Algoritmo Genético Básico

• Passo 1 - Criação de uma população de cromossomos (primeiro conjunto de soluções).

• Passo 2 - Avaliação e seleção de cada cromossomo da população (cálculo da imagem de
cada solução do passo anterior).

• Passo 3 - Criação de novos cromossomos a partir dos atuais, aplicando técnicas de mutação
e recombinação, substituindo a geração antiga pela nova.

• Passo 4 - Avaliação do critério de parada. Se o critério não foi satisfeito, é necessário obter
uma nova geração recomeçando uma iteração a partir do passo 2.

4 Algoritmo Genético Adaptado ao Problema de Detecção de
Padrões

No problema de detecção de bordas de objetos/organismos presentes em uma imagem, é posśıvel
adaptar os passos do Algoritmo Genético Básico de modo a contemplar o ajuste da curva de-
formável em torno do objeto fotografado.

No Passo 1, destinado à criação do primeiro conjunto de soluções, criam-se várias superf́ıcies
deformáveis distintas sobre a imagem.

No Passo 2 são aferidos (usando a função (1)) os valores das imagens de cada uma soluções
do passo anterior, ou seja, o quão cada uma das P curvas deformáveis está ajustada ao contorno
do objeto, de forma cont́ınua e suave.

O Passo 3 tem dois procedimentos principais: Mutação (Passo 3.1) e Cruzamento (Passo
3.2).

Na mutação, escolhe-se aleatoriamente um ponto da solução que terá seu valor adicionado de
uma perturbação aleatória entre [−∆, ∆]. O parâmetro Tm ∈ [0, 1] controla a taxa de mutação.

No cruzamento, duas novas soluções são geradas a partir de duas soluções atuais, por meio da
mistura de seus pontos. O parâmetro Tc ∈ [0, 1] controla a taxa de cruzamento. Neste problema
em particular, a simples troca de pontos entre duas outras curvas poderia gerar uma nova curva
com pontos muito distantes, o que acarretaria uma imagem alta, dado que a distância entre dois
pontos interfere no cálculo de (1).

Sendo assim, um cruzamento entre duas soluções a e b será realizado da seguinte forma: Uma
das novas soluções tentará aproveitar a estrutura da curva a, incorporando as boas caracteŕısticas
de b. Para cada ponto j da curva a e da curva b, pode-se comparar a contribuição na função
(1) por meio do valor da parcela atrelada a eles; caso a parcela gerada pelo ponto j de a tenha
valor mais baixo que a gerada pelo ponto j de b, então esse ponto se mantem na curva nova;
caso contrário, esse ponto será alterado, movendo-se em direção ao ponto j de b:

aj = aj + γ (bj − aj)
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onde γ ∈ (0, 1) é um valor aleatório. A segunda nova solução gerada por esse mesmo cruzamento
é obtida de forma similar, procedendo com a solução b em relação à solução a.

Algoritmo 2 - Algoritmo Genético Adaptado

• Passo 1 - Criação das P soluções (contornos) da população inicial:
Sendo N o número de pontos que irão formar a curva deformável, cada solução inicial i,
para i = 1, . . . , P , é formada pela sequência de pontos

(Soli)j =

(
i

P

)
min

{
Nh

2
,
Nv

2

} cos (2πj/N)

sin (2πj/N)

+

 Nh
2

Nv
2

 j = 1, . . . , N

• Passo 2 - Avaliação de cada solução da população:
Calcule

Im(i) = f (Soli) i = 1, . . . , P

• Passo 3.1 - Mutação:
Selecione aleatoriamente P ∗ Tm soluções da população para sofrer mutação. Seja M o
conjunto formado por tais soluções.
Faça Soli(j̄) = Soli(j̄) + ∆̄

Para cada i ∈ M , uma componente aleatória inteira j̄ entre 1 e N é selecionada para ter
seu valor perturbado por ∆̄ ∈ [−∆, ∆].

• Passo 3.2 - Cruzamento:
Selecione aleatoriamente P ∗ Tc pares de soluções da população para realizar cruzamento.
Seja M o conjunto formado por tais pares (a, b) de soluções.

(Solnova1)j =


aj se Parcela(aj) < Parcela(bj)

aj + γ (bj − aj) caso contrário.

(Solnova2)j =


bj se Parcela(bj) < Parcela(aj)

bj + γ (aj − bj) caso contrário.

para todo j = 1, . . . , N , com γ ∈ (0, 1). A parcela mencionada na expressão acima
corresponde a uma parcela do somatório da função (1).

• Passo 4 - Seleção da população:
Dadas duas soluções a e b selecionadas aleatoriamente, será selecionada para compor a
próxima população aquela que possuir imagem mais baixa, de acordo com a função (1).

• Passo 5 - Avaliação do critério de parada:
Se

∥Soli − Solj∥ ≤ ε,

para todo i, j, encerre o algoritmo. Caso contrário, retorne para o Passo 2.

5 Resultados Numéricos

O algoritmo proposto foi implementado em Matlab. Nos experimentos realizados, a população
inicial foi gerada com P = 30 soluções compostas por uma sequência de N = 100 pontos. Foram
utilizados os seguintes valores para os parâmetros: Tm = 0.01, T c = 0.2, ∆ = 5, γ = 0.1, α =
1, β = 1, η = 10. O número máximo de iterações permitido foi kmax = 100000.

O algoritmo proposto mostrou-se eficiente, no sentido de conseguir moldar a snake ao con-
torno do objeto na imagem na quase totalidade dos testes realizados. Para ilustrar esse bom
comportamento, é exibido abaixo uma imagem-teste, a população inicial e o contorno ótimo
obtido.
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Figura 1: Imagem-teste.
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Figura 2: População inicial.
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Figura 3: Contorno ótimo.
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