
Resumo
Este trabalho estuda métodos baseados em regiões para a segmentação de imagens e desequênias de vídeo. Apresentam-se metodologias preisas para a segmentação de im-agem e demonstra-se omo é que podem ser integradas em algoritmos para a resoluçãode alguns dos problemas assoiados à segmentação do movimento. A representaçãobaseada em regiões oferee uma forma de realizar um primeiro nível de abstração e dereduzir o número de elementos a proessar relativamente à representação lássia pixela pixel.A segmentação do movimento é uma ténia fundamental para a análise e om-preensão de sequênias de imagens reais. A segmentação do movimento "desreve" asequênia através de um onjunto de regiões ompostas por pontos que apresentamum movimento oerente entre si. Esta desrição é essenial para a identi�ação dosobjetos presentes na ena de modo a permitir uma manipulação e�az de sequêniasde vídeo.Nesta tese é apresentada uma ténia híbrida baseada na ombinação de informaçãoespaial e de informação do movimento para a segmentação dos objetos presentes numasequênia de imagens de aordo om o seu movimento. O problema é formulado omoum aso de partição de um grafo onde ada nó orresponde a uma pequena regiãoomposta por pontos que apresentam o mesmo movimento. Esta é uma representação�exível de alto-nível que individualiza os objetos om movimento próprio. Partindode uma sobre-segmentação da imagem, os objetos são formados pelo agrupamento deregiões vizinhas om base na sua similaridade espaial e temporal, tendo em atençãoa informação espaial e de movimento, om ênfase na segunda. A segmentação �nal éobtida reorrendo a um método espetral para partição de grafos.A fase iniial para a segmentação de objetos de aordo om o seu movimento visa aredução do ruído da imagem sem destruir a estrutura topológia dos objetos, atravési



de um �ltro anisotrópio bilateral. Uma partição iniial em pequenas regiões uniformesé obtida através da transformada de watershed. O vetor de movimento assoiado aada região é determinado por um algoritmo variaional de álulo de �uxo óptio.De seguida, é onstruído um grafo de regiões dinâmias pela ombinação normalizadade medidas de similaridade entre regiões onde são onsiderados, a intensidade médiade ada região, a amplitude do gradiente entre regiões e a informação do movimentoassoiado à região. A medida de similaridade de movimento entre regiões é baseadono sistema de visão humano. Finalmente, é apliado um método espetral para obtera partição do grafo e onsequente identi�ação de ada região de aordo om o seumovimento.O método de segmentação do movimento é baseado num de segmentação de ima-gens estátias também onebido e desenvolvido pelo autor da dissertação. Trata-setambém de uma metodologia baseada na utilização de pequenas regiões que assentana onstrução de um grafo de similaridades entre regiões tendo por base a informaçãoda intensidade e da amplitude do gradiente entre regiões. Esta ténia produz segmen-tações mais simples e mais ompatas e omparativamente vantajosa relativamente aoutras ténias. De modo a avaliar os resultados da segmentação é proposta uma novamétria que tem em atenção o modo omo os humanos visualizam os resultados.A ombinação de informação estátia e do movimento numa ténia baseada emregiões permite obter resultados de segmentação visualmente signi�ativos. São apre-sentados resultados experimentais do desempenho da ténia proposta tanto para asegmentação do movimento em sequênias de imagens, om e sem movimento da â-mara, bem omo para a segmentação de imagens estátias, sendo, neste aso, efetuadauma omparação om os resultados obtidos por outras ténias.
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Abstrat
This work disusses region-based representations for image and video sequene seg-mentation. It presents e�etive image segmentation tehniques and demonstrates howthese tehniques may be integrated into algorithms that solve some of the motion seg-mentation problems. The region-based representation o�ers a way to perform a �rstlevel of abstration and to redue the number of elements to proess with respet tothe lassial pixel-based representation.Motion segmentation is a fundamental tehnique for the analysis and the under-standing of image sequenes of real senes. Motion segmentation 'desribes' the se-quene as sets of pixels moving oherently aross one sequene with assoiated motions.This desription is essential to the identi�ation of the objets in the sene and to amore e�ient manipulation of video sequenes.This thesis presents a hybrid framework based on the ombination of spatial andmotion information for the segmentation of moving objets in image sequenes aord-ingly with their motion. We formulate the problem as graph labelling over a regionmoving graph where nodes orrespond oherently to moving atomi regions. This isa �exible high-level representation whih individualizes moving independent objets.Starting from an over-segmentation of the image, the objets are formed by mergingneighbouring regions together based on their mutual spatial and temporal similarity,taking spatial and motion information into aount with the emphasis being on theseond. Final segmentation is obtained by a spetral-based graph uts approah.The initial phase for the moving objet segmentation aims to redue image noisewithout destroying the topologial struture of the objets by anisotropi bilateral�ltering. An initial spatial partition into a set of homogeneous regions is obtained bythe watershed transform. Motion vetor of eah region is estimated by a variationalapproah. Next a region moving graph is onstruted by a ombination of normalizediii



similarity between regions where mean intensity of the regions, gradient magnitudebetween regions, and motion information of the regions are onsidered. The motionsimilaritymeasure among regions is based on human pereptual harateristis. Finally,a spetral-based graph ut approah lusters and labels eah moving region.The motion segmentation approah is based on a stati image segmentation methodproposed by the author of this dissertation. The main idea is to use atomi regionsto guide a segmentation using the intensity and the gradient information through asimilarity graph-based approah. This method produes simpler segmentations, lessover-segmented and ompares favourably with the state-of-the-art methods. To eval-uate the segmentation results a new evaluation metri is proposed, whih takes intoattention the way humans pereive visual information.By inorporating spatial and motion information simultaneously in a region-basedframework, we an visually obtain meaningful segmentation results. Experimentalresults of the proposed tehnique performane are given for di�erent image sequeneswith or without amera motion and for still images. In the last ase a omparison withthe state-of-the-art approahes is made.
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