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Objetivos

O objetivo deste trabalho é classificar imagens em um cenário fechado (todas as classes são conhecidas
a priori).

Detalhes

Modelos de palavras visuais ou de sacola de palavras representam uma técnica popular para classi-
ficação de imagens inspirada por modelos usados em processamento de linguagem natural (NLP).

Normalmente, modelos de palavras visuais ignoram ou diminuem a importância do arranjo das
letras (informação espacial na imagem) e permitem a classificação de uma imagem a partir de his-
togramas de frequências das palavras visuais. As palavras visuais são identificadas a partir de técnicas
de clusterização, por exemplo, utilizando-se um grande conjunto de caracteŕısticas de exemplo. Para
mais detalhes, veja o livro-texto [1] nas Seções 14.4.1 e 14.3.2.

Para esse projeto, você deverá implementar um modelo básico de sacola de palavras para classificar
imagens de um dataset com 15 classes conhecido como Fifteen Scenes Dataset introduzido por [2]. O
mı́nimo exigido é:

• Classificar as imagens utilizando um modelo básico de histogramas de cor como abordagem
baseline. Número de imagens para treinamento: 100 por classe.

• Classificar as imagens utilizando uma abordagem de sacola de palavras esparsa. Número de
imagens para treinamento: 100 por classe.

Caso implemente os dois requisitos acima corretamente, seu trabalho valerá 85%. Para os 15%
restantes, você poderá implementar algumas melhorias tais como:

• Validação cruzada ao invés de um número fixo de imagens de treinamento por classe (5%).

• Decomposição em pirâmide como visto em sala nos modelos de sacola de palavras e também
como discutido no artigo [2] (até 10%).

• Alguma melhoria discutida em [3] (até 10%).

• Implementar técnicas de normalização dos vetores de caracteŕısticas (term-frequency, inverse
term frequency, z-norm) para melhorar os resultados (5%).
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• Classificar as imagens utilizando uma abordagem de sacola de palavras densa. Número de
imagens para treinamento: 100 por classe. (até 5%).

A Figura 1 aprensenta alguns exemplos das imagens no dataset em questão.

Figure 1: Exemplo de imagens no dataset Fifteen Scenes [2].

O fluxo básico da sua solução deve ser:

1. Coletar diversas caracteŕısticas.

2. Utilizar K-Médias para clusterizar as caracteŕısticas em um dicionário visual.

3. Para cada imagem de treinamento, construa um histograma de frequência das palavras.

4. Crie os modelos de classificação SVM.

5. Para cada imagem de teste, construa um histograma de frequência das palavras e a classifique
de acordo com o modelo SVM aprendido.

Importante

Todos os trabalhos devem, inicialmente, implementar dicionários com 1000 palavras. Testes além do
dicionário padrão, poderão ganhar pontos extras.

Deve-se reportar os resultados utilizando curvas matrizes de confusão 15 × 15 além das acurácias
médias por classe. A Figura 2 mostra um exemplo de uma matriz de confusão para o dataset a ser
utilizado. A qualidade de classificação é representada em cores. Em sua implementação, utilize uma
escala de cores para representar os acertos (diagonal) e erros (elementos fora da diagonal).
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Figure 2: Exemplo de uma matriz de confusão no dataset Fifteen Scenes [2].

Forma de entrega

O trabalho deve ser organizado em um diretório code com o código implementado e um arquivo
PDF relatando os resultados. Gere um ZIP de tudo isso e envie por e-mail com o nome de arquivo
{ra}.zip onde ra deve ser seu número de RA.

O relatório pode ter até 8 páginas e deve demonstrar vários resultados, as decisões tomadas, o
algoritmo utilizado etc. Fique à vontade para convencer o professor de que seu trabalho é bom.
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