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Resumo

A representação de imagens é uma questão essencial no que diz respeito a
problemas de processamento de imagens. Nos últimos anos, a modelagem esparsa
de sinais tem recebido muita atenção por parte das comunidades científicas devido
aos resultados de estado-da-arte apresentados para diversas tarefas, e.g., remoção
de ruídos, retoque digital e classificação de imagens. Referido sucesso deve-se, em
parte, à habilidade de prover representações adaptadas ao conjunto de dados do
problema. Isso é possível graças às técnicas de aprendizado de dicionário, sendo
o algoritmo K-SVD um dos algoritmos mais utilizados para esse propósito. Neste
trabalho, propõe-se o algoritmo –K-SVD, que busca explorar melhor o espaço de
busca dos possíveis dicionários de uma forma mais extensa do que é feito pelo K-
SVD. Além disso, diferentes maneiras de explorar o estado de possíveis dicionários
foram estudadas para ajudar na compreensão de como essas estratégias impactam
o resultado final do algoritmo. Todas as técnicas desenvolvidas são avaliadas em
relação à capacidade de representação dos sinais de entrada e à performance de
reconhecimento de faces, medida com base em duas bases de dados públicas. Os
resultados mostraram que a abordagem proposta apresentou melhores resultados do
que os algoritmos K-SVD e LC-KSVD quando o fator de esparsidade é baixo, i.e.,
o número de elementos não nulos na representação é pequeno.

Palavras-chaves: Aprendizado de dicionário. Representação esparsas. K-SVD.
LC-KSVD.





Abstract

Image representation is an essential issue regarding the problems related to
image processing and understanding. In the last years, the sparse representation
modeling for signals has been receiving a lot of attention due to its state-of-the-
art performance in different tasks such as image denoising, image inpainting and
classification. One of the important factors to its success is the ability to promote
representations well adapted to the data which rised with the dictionary learning
algorithm. The most well known of theses algorithms is the K-SVD. In this work
we proposed the –K-SVD algorithm, an algorithm which tries to explore the search
space of possible dictionaries better than the K-SVD. Moreover, we studied diffe-
rent ways of exploring the search space of dictionaries in order to understand its
impact on the algorithm performance. All theses methods are evaluated based two
factores: the ability of sparse representing a set of given signals; and the recognition
perfomance on two public face recognition databases. The results showed that our
approaches achieved better results than the K-SVD and LC-KSVD when the spar-
sity level is low, i.e., when the number of non-zero elements on the representation
is small.

Key-words: Dictionary learning. Sparse coding. Sparse representations. K-SVD
algorithm. LC-KSVD algorithm
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1 Introdução

1.1 Aprendizado de Máquina

O Aprendizado de Máquina é uma subárea da Inteligência Artificial dedicada a

desenvolver programas de computador capazes de “aprender”. Nesse contexto, o termo

“aprender” está associado à ideia de adaptação. Por exemplo, sabe-se que em dispositivos

eletrônicos como celulares e tablets, é possível deslizar o dedo sobre as letras do teclado

virtual do aparelho e formar palavras sem precisar apertar letra por letra. As versões mais

modernas desses aplicativos utilizam recursos de aprendizado de máquina que sugerem

palavras mais adequadas para cada usuário, considerando as palavras mais utilizadas

por ele e, inclusive, adicionando nomes próprios ao vocabulário do programa, e.g., nome

de amigos e lugares. A técnica, além de reduzir o tempo que o usuário gasta inserindo

palavras no aparelho, também se adapta às necessidades do usuário parecendo “adivinhar”

o que ele, usuário, quer dizer. A seguir, apresenta-se a definição formal de Mitchell (1997)

para Aprendizado de Máquina.

Um programa de computador aprende a partir de uma experiência E com

respeito a alguma classe de tarefas T e medida de performance P , se sua

performance em T , medida por P , melhora com respeito a E. (MITCHELL,

1997, p.2, tradução nossa)

Neste trabalho, a classe de tarefas de interesse é a classificação de imagens. A

Figura 1 ilustra um exemplo de classificação de imagens, no qual pode-se observar a for-

malização feita por Mitchell. A experiência E são os exemplos apresentados ao algoritmo,

que, na Figura 1, são representados por fotos de bicicletas e motocicletas. Espera-se que

o algoritmo identifique se, em uma nova foto, o objeto apresentado é uma bicicleta ou

uma motocicleta. Uma medida de performance P para essa tarefa é a contabilização

do número de classificações incorretas, i.e., se o algoritmo identifica uma moto quando

a fotografia é de uma bicicleta, ou vice-e-versa. Se mais exemplos são apresentados ao

algoritmo, e o número de classificações incorretas diminui com o passar do tempo, então

diz-se que o algoritmo aprendeu.

A literatura divide os algoritmos de aprendizado em, pelo menos, dois tipos1:

Aprendizado Supervisionado e Aprendizado Não-Supervisionado (MURPHY, 2012).
1Outros autores destacam também o Aprendizado por Reforço (Sutton and Barto, 1998), considerando

três grandes tipos de aprendizado.
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Figura 1: Classificação de imagens

Fonte: Elaborada pelo autor.

O nome Supervisionado refere-se ao conjunto de treinamento T com pares de exem-

plos (x, y) œ T que servem como “supervisor” do algoritmo, apresentando, implicitamente,

o padrão a ser identificado. O objetivo dos algoritmos de Aprendizado Supervisionado é

encontrar uma relação entre os dados de entrada x œ R
d e os dados de saída y œ R

p que

permita a identificação de padrões em x, determinantes para o resultado y. Esse processo

pode ser descrito por uma função h : Rd ‘æ R
p. Redes Neurais, Máquinas de Vetores de

Suporte e Naive Bayes são alguns exemplos de algoritmos de Aprendizado Supervisionado

(BISHOP, 2006).

Figura 2: Representação esquemática do funcionamento dos Algoritmos Supervisionados

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 2 apresenta um esquema de Aprendizado Supervisionado. No esquema,

um conjunto de treinamento e um conjunto de modelos são apresentados ao algoritmo

de aprendizagem. Um conjunto de modelos determina os diferentes tipos de função que

serão ajustadas pelo algoritmo, ou seja, cada modelo refere-se a um formato de função
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h : R
d ‘æ R

p, e.g., uma função polinomial de grau dois. O resultado do algoritmo de

aprendizagem é o vetor de parâmetros ◊ ajustado para produzir uma função hθ, baseada

no modelo que melhor representou a relação dos dados de entrada e de saída.

Por outro lado, no Aprendizado Não-Supervisionado, não existem os exemplos de

resposta y e, assim, o objetivo é encontrar padrões na própria estrutura dos dados, e.g.,

em uma representação vetorial, pode-se considerar a geometria formada no espaço vetorial

no qual os vetores estão inseridos. Na área de Análise de Dados e no estudo de problemas

de agrupamento, técnicas de Aprendizado Não-Supervisionado são muito utilizadas. Um

algoritmo que representa esse tipo de aprendizado é o K-means (MACQUEEN, 1967).

Uma das tarefas típicas de Aprendizado Supervisionado é a classificação. Nesta

tarefa, a imagem da função hθ(x) (FIGURA 2) é um conjunto finito de números discretos,

representantes de cada classe de objetos a serem identificados. Um exemplo de problema

de classificação é o reconhecimento de dígitos manuscritos, i.e., dada uma imagem com

dígitos escritos à mão, o algoritmo deve identificá-los. Embora essa tarefa não ofereça

dificuldades para a maioria dos seres humanos, o reconhecimento automático de dígitos

por programas de computador não é uma tarefa trivial. As diversas variações de forma

dos números dificulta a especificação de regras de reconhecimento, exigindo, portanto, que

mecanismos mais sofisticados sejam aplicados para esse fim. Não por acaso, existem os

CAPTCHAs (Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans

Apart), testes automáticos desenvolvidos para distinguir computadores de seres humanos.

Referido teste explora a dificuldade desse problema para banir o acesso indesejado de

programas de computador a conteúdos específicos.

Embora todos os algoritmos de Aprendizado Supervisionado funcionem segundo o

esquema da Figura 2, o sucesso desses algoritmos muitas vezes dependem de uma etapa

anterior ao processo de aprendizagem. Domingos (2012), por exemplo, enfatizou que

existe todo uma “engenharia” a ser realizada para identificar características relevantes

dos dados de entrada. Isso quer dizer que, na prática, existe um trabalho de escolha

de “bons” atributos, antes do algoritmo de aprendizagem. Esse pré-processamento é

realizado para melhorar a performance dos algoritmos de aprendizado seja em relação a

eficácia ou em relação ao desempenho computacional.

Em Kotsiantis e al. (2006), os autores destacaram que o pré-processamento dos

dados pode ter um impacto significativo na performance dos algoritmos de aprendizado

supervisionado. Por exemplo, métodos de pré-processamento que fazem uma seleção de

atributos buscam identificar um subconjunto de atributos dos dados de entrada que tenha

o menor número de atributos irrelevantes. Esse processo reduz a dimensionalidade dos

dados e permite que o algoritmo de aprendizagem seja mais rápido e mais eficiente.

O pré-processamento também pode ser motivado para acelerar o processo de apren-

dizagem (BISHOP, 2006). Técnicas de redução de dimensionalidade, como o PCA(Principal
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Figura 3: Representação esquemática do pré-processamento

Fonte: Elaborada pelo autor.

Component Analysis), podem, em alguns casos, reduzir o tamanho dos vetores de entrada

sem comprometer significativamente a eficácia dos algoritmos de aprendizado. Por ou-

tro lado, a redução do número de coordenadas pode tornar o processo de aprendizagem

computacionalmente mais eficiente.

A Figura 3 ilustra a etapa de pré-processamento no contexto de Aprendizado de

Máquina. De maneira geral, pode-se representá-lo por uma função que transforma a

representação original dos dados. Espera-se que a nova representação tenha propriedades

que facilitem a tarefa de aprendizado a ser realizada posteriormente. Por exemplo, para

classificação de imagens, deseja-se que as representações de fotografias tiradas de um

mesmo objeto sejam parecidas, mesmo quando em condições de iluminação bem diferentes,

como pode ser observado na Figura 4.

Figura 4: Fotografias de um dado em diferentes versões

Fonte: Elaborada pelo autor.
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1.2 Pré-processamento de imagens

O conceito comum de imagem refere-se à representação visual de algum objeto

ou cena, e.g., uma fotografia, uma pintura, um desenho, etc. Em geral, seres huma-

nos não encontram dificuldades em reconhecer os objetos representados por imagens. No

entanto, desenvolver algoritmos de reconhecimento automático de objetos a partir de ima-

gens não é uma tarefa simples. Apesar da dificuldade, avanços significativos nas áreas

de aprendizado de máquina e pré-processamento de imagens têm permitido que aplica-

ções comerciais apresentem funcionalidades como reconhecimento de faces em câmeras

fotográficas e aparelhos celulares.

Uma imagem em tons de cinza pode ser definida matematicamente como uma

função I(i, j), na qual as variáveis i e j são coordenadas do plano cartesiano, e o valor

da função I em cada par de coordenadas é a intensidade de luz medida no ponto (i, j).

Quando o número de coordenadas (i, j) é finito e os valores da função I são discretos,

a imagem é dita digital. Cada elemento (i, j, I(i, j)) é chamado de pixel (GONZALEZ;

WOODS, 2006).

A maneira mais simples de utilizar imagens para tarefas de Aprendizado de Má-

quina é mapeando cada função I(i, j), correspondente a uma imagem, em vetores. Por

exemplo, uma imagem de baixa resolução, e.g., 512 ◊ 512 pixels, seria mapeada em um

vetor de 262.144 coordenadas. Como, em geral, a complexidade dos algoritmos de apren-

dizado de máquina depende do número de atributos do vetor de entrada, o custo compu-

tacional para realizar alguma tarefa de aprendizado em vetores com alta dimensionalidade

pode ser proibitivo.

Por outro lado, representações no domínio dos pixels, como a citada anteriormente,

podem conter informações redundantes, i.e., pode-se representar a mesma informação

(imagem) removendo elementos desnecessários. A grande quantidade de informações re-

dundantes em imagens motiva diversas pesquisas em diferentes áreas: processamento de

imagens, visão computacional, compressão de imagens, aprendizado de máquina e etc.

A Figura 5a apresenta o desenho de uma coroa em uma imagem de 227◊170 pixels.

Em toda a imagem, apenas as cores preto e branco estão presentes. Pode-se reduzir a

representação dessa imagem armazenando os índices dos segmentos que representam a

cor preta, como mostra a Figura 5b. Para cada uma das 170 linhas da imagem, marca-se

os índices que definem segmentos de cor preta, ou seja, o primeiro e o último índices

de uma sequência de pixels preto. Em cada linha, pode-se ter vários segmentos e os

respectivos índices são registrados. Quando não houver cor preta na linha o número zero

será armazenado. Como nesta imagem existem no máximo 8 transições de cor (as quais

podem ser visualizadas na segunda linha vermelha da Figura 5 pelas 8 mudanças de cor

- da cor branca para a cor preta, e vice-versa), pode-se representar toda a imagem, sem
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Figura 5: Ilustração de uma representação alternativa

(a) Figura de uma coroa

(b) Representação por segmentos de cor

Fonte: Elaborados pelo autor

perda de informação, com um vetor de inteiros de 170 ◊ 8 posições. Esse exemplo serve

para evidenciar que diferentes representações podem ser apresentadas para descrever uma

mesma imagem.

Desta feita, explicita-se que, neste trabalho, as representações de interesse são os

vetores esparsos, ou seja, aqueles que, em suas coordenadas, apresentam poucos valores

não nulos.

Nos últimos anos, o tópico de representação esparsa tornou-se um paradigma am-

plamente aceito e utilizado na comunidade científica. Referido sucesso acadêmico pode

ser atribuído a publicação de trabalhos com um arcabouço teórico bem fundamentado

(TIBSHIRANI, 1994; CHEN et al., 1998), bem como ao desenvolvimento de algoritmos e

métodos eficientes (LEE et al., 2007; EFRON et al., 2004; YUAN et al., 2010) que viabilizam

o uso dessa técnica em aplicações reais (JENATTON et al., 2011).

Outrossim, diversos autores propuseram técnicas baseadas em representações es-

parsas capazes de atingir ou superar o estado-da-arte em variadas tarefas, tais como

remoção de ruídos (AHARON; ELAD; BRUCKSTEIN, 2006a), recuperação de imagens, reto-

que digital (inpainting) (MAIRAL; ELAD; SAPIRO, 2008) e classificação de imagens (HU-

ANG; AVIYENTE, 2006; RAINA et al., 2007; MAIRAL et al., 2008; PHAM; VENKATESH, 2008;

MAIRAL et al., 2009; YANG et al., 2009; WRIGHT et al., 2009; ZHANG; LI, 2010; JIANG;

LIN; DAVIS, 2011; YANG; ZHANG; YANG, 2011; YU; LIN; LAFFERTY, 2011; MAIRAL; BACH;

PONCE, 2012).
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O problema de encontrar representações esparsas consiste na identificação da re-

produção mais compacta de um sinal de entrada y a partir da combinação linear de

colunas de um matriz dicionário D (HUANG; AVIYENTE, 2006). Isto posto, a representa-

ção esparsa é o vetor de combinação linear x com o menor número de elementos não nulos

tal que pode-se recuperar o sinal de entrada y. Esclareça-se que é importante compre-

ender o problema de representações esparsas sob dois níveis de complexidade distintos:

o primeiro nível consiste em encontrar o vetor x que melhor representar esparsamente o

sinal de entrada y; enquanto o segundo, consiste em encontrar não apenas a representação

esparsa x, mas também o dicionário D que gera as melhores representações esparsas. Esse

segundo problema é conhecido como aprendizado de dicionário.

Apresentados esses conceitos iniciais, elucida-se que o objetivo geral do presente

trabalho é investigar as técnicas de representações esparsas e aprendizado de dicionário,

direcionando-os para a tarefa de classificação de imagens. Os objetivos específicos são os

seguintes: realizar uma revisão bibliográfica acerca do tema; analisar detalhadamente o al-

goritmo K-SVD; propor uma técnica de aprendizado de dicionário, a partir da modificação

do K-SVD e; validar a técnica proposta na tarefa de reconhecimento facial, utilizando ba-

ses de dados públicos (Extended Yale B (GEORGHIADES; BELHUMEUR; KRIEGMAN, 2001;

LEE; HO; KRIEGMAN, 2005) e AR faces (MARTINEZ; BENAVENTE, 2001)).

Destaca-se como contribuição deste trabalho, o desenvolvimento da técnica de

aprendizado de dicionário –-KSVD, inicialmente, apresentada em (MALKOMES; BRITO;

PORDEUS, 2014), e apresentada neste documento com mais detalhes e novos resultados.

Mencionada técnica consegue, em determinadas condições, superar o algoritmo K-SVD

(ELAD; AHARON, 2006), sendo, portanto, uma alternativa a esse método. Ressalta-se que

o algoritmo K-SVD é a principal técnica da literatura, e outros trabalhos se utilizam desse

algoritmo em aplicações de processamento de sinal (AHARON; ELAD; BRUCKSTEIN, 2006a;

MAIRAL; ELAD; SAPIRO, 2008) e classificação de imagens (ZHANG; LI, 2010; JIANG; LIN;

DAVIS, 2011). Portanto, a melhoria proposta tem condições de ser utilizada com sucesso

em qualquer uma dessas aplicações.
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2 Revisão da literatura

2.1 Representação esparsa de sinais

A investigação de como representar sinais (e.g. imagens, vídeos e áudios) esparsa-

mente é um tópico de pesquisa emergente e tem atraído pesquisadores de diversas áreas

(BRUCKSTEIN; DONOHO; ELAD, 2009). Por exemplo, as palavras-chave “esparsidade”,

“representação esparsa” e “codificação esparsa” são gradativamente mais comuns em di-

versos trabalhos acadêmicos relacionados com processamento de sinais (ENGAN; AASE;

HUSOY, 1999; AHARON; ELAD; BRUCKSTEIN, 2006a), aprendizado de máquina (RAINA

et al., 2007; YUAN et al., 2010), visão computacional (JIANG; LIN; DAVIS, 2011; ZHANG;

LI, 2010), neurociência (OLSHAUSEN; FIELD, 1997; JORTNER; FARIVAR; LAURENT, 2007),

entre outros.

A representação esparsa de sinais é uma ferramenta poderosa para capturar, re-

presentar e comprimir sinais em altas dimensões. O sucesso dessa abordagem deve-se a

dois fatores principais. O primeiro fator é que sinais importantes como áudio e imagens

podem ser naturalmente representados de maneira esparsa. E o segundo fator diz respeito

a existência de algoritmos eficientes capazes de computar tais representações (WRIGHT et

al., 2010; ELAD; AHARON, 2006).

Olshausen e Field (1996), por exemplo, utilizaram representações esparsas no con-

texto da investigação do córtex visual de mamíferos. Segundo esses autores, o número

de neurônios ativos no cérebro em cada instante de tempo corresponde a uma pequena

fração do número total. Com essa ideia, os autores sugeriram um modelo computacional

capaz de replicar algumas propriedades dos campos receptivos de células simples do córtex

visual primário de mamíferos. Olshausen e Field (1996) destacaram que tais propriedades

“emergiram” pela imposição da esparsidade no modelo criado.

Corroborando com Olshausen e Field (1996), outros trabalhos destacam a impor-

tância da esparsidade para revelar propriedades dos dados, ocultas devido a representação

em alta dimensão. Wright et al. (2010) afirma que as representações esparsas podem reve-

lar informações semânticas quando a estrutura interna dos dados estão sob, ou próximos,

a espaços de dimensões menores. Outros autores como (LEE et al., 2007; BOUREAU et al.,

2010) não utilizam o termo “semântico”, embora destaquem a importância dessa técnica

para extrair características de um nível mais alto.

Para ilustrar o conceito de representação esparsa considere uma coleção de ima-
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gens, como ilustrado na Figura 6. Em princípio, qualquer coleção de sinais poderia ser

utilizada, mas, neste trabalho, os sinais serão sempre imagens. Na literatura, essa coleção

é usualmente chamada de “dicionário”, e seus elementos são chamados de “palavras” ou

“átomos”.

Figura 6: Coleção de imagens

Fonte: Autor desconhecido

A ideia de representação esparsa consiste em representar imagens através de uma

combinação linear de poucos átomos do dicionário. A Figura 7 ilustra uma forma de

combinar algumas imagens do dicionário para formar uma nova imagem, apresentada do

lado esquerdo da igualdade. Observe que as imagens do dicionário quando superpostas

na proporção indicada resultam em uma aproximação da imagem original. Esse processo

também pode ser chamado de “decomposição” uma vez que a imaginem original está

sendo descrita por átomos.

Figura 7: Representação da decomposição em átomos de um fragmento de imagem

Fonte: Ng, Andrew; Bay Area Vision Meeting: Visual Recognition via Feature Learning

2.1.1 Formulação matemática

O primeiro passo para formalizar a noção de representações esparsas é considerar

um sistema linear com variáveis x œ R
k, uma matriz D œ R

n◊k e um vetor alvo y œ R
n:

y = Dx (2.1)

na qual y é a imagem representada vetorialmente, x é a nova representação da imagem,

ou codificação da imagem, e a matriz D é o dicionário.
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Esse sistema linear também pode ser interpretado geometricamente como a de-

composição vetorial de y nas direções dadas pelos vetores colunas em D. A Figura 11

apresenta uma representação esquemática dessa noção, na qual os vetores estão sendo

representados por pontos em um espaço vetorial. O retângulo representa, portanto, um

espaço vetorial de dimensão qualquer. O círculo é a representação do vetor y nesse espaço,

e cada triângulo é um vetor coluna da matriz D. O objetivo desse esquema é destacar

que cada vetor possui uma configuração no espaço vetorial. Além disso, considera-se que

a aproximação entre os elementos está relacionado com a similaridade entre eles.

Nesse esquema, a figura 8a ilustra a Equação (2.1), na qual o círculo (y) pode ser

representado por uma combinação dos triângulos (Di). Observe que a rigor todos os tri-

ângulos podem contribuir para representar o círculo, enquanto, se a noção de esparsidade

for utilizada, pode-se obter o mesmo resultado a partir de poucos triângulos (FIGURA

8b).

Figura 8: Representações esquemáticas

(a) O vetor “círculo” pode ser repre-
sentado pela combinação de vários tri-
ângulos

(b) O vetor “círculo” pode ser represen-
tado pela combinação de poucos triân-
gulos

Fonte: Elaborados pelo autor

Essa pequena ilustração mostra que não é suficiente considerar apenas a Equação

(2.1). Observe que assim como no exemplo inicial desse capítulo, na Equação (2.1), a

matriz D é conhecida. Além disso, como o número de átomos no dicionário é, normal-

mente, maior que a dimensão dos sinais, D possui mais colunas do que linhas, k > n, essa

formulação define um sistema linear subdeterminado - o número de variáveis é maior do

que o número de equações. Em sistemas subdeterminados, sabe-se que a solução não é

única, quando existe alguma solução. Em outras palavras, quando é possível representar

y a partir das colunas de D, e k > n, sempre existem várias maneiras de combinar as

colunas de D para formar y. Já em sistemas com matrizes D œ R
n◊k : k = n, a solução

é única sempre que y está no espaço gerado pelas colunas de D. Finalmente, se k < n,

o espaço gerado pelas colunas não define todo o espaço, Rn, das imagens, não havendo

solução nesses casos. Para o problema em questão, portanto, considera-se que k > n e D
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tem posto linha completo (i.e. existem n linhas/colunas linearmente independentes em

D), garantindo que y sempre está no espaço das colunas de D.

Para encontrar codificações com propriedades específicas, utilizar sistemas sub-

determinados é uma abordagem conveniente, pois, nesses casos, podem existir diferentes

soluções que resolvem o problema, e cada solução pode apresentar propriedades diferentes

(CHEN; DONOHO, 1994).

A maneira mais natural de restringir as soluções de um sistema subdeterminado

é buscando a solução de menor “energia”, minimizando a norma ¸2 tal qual é feito no

Problema (2.2).

min
x

||x||2 sujeito à: y = Dx (2.2)

Referido problema é convexo e tem solução única dada por x = D+y = DT (DDT )≠1y,

mas dificilmente essa solução será um vetor esparso.

Na Figura 9a, um conjunto de restrições lineares, da forma y = Dx, é representado

em vermelho por um segmento de reta. Os círculos em azul representam conjuntos de

vetores com norma limitada, i.e. ||x||2 = c para algum c œ R. Assim, encontrar a solução

do Problema (2.2) corresponde a buscar a interseção entre o círculo de menor raio e o

segmento de reta. A Figura 9a ilustra que a interseção é um ponto que não está em

nenhum dos eixos e, portanto, nenhuma de suas coordenadas é nula. Embora o exemplo

seja de um caso específico, observe que o mesmo acontece para diferentes segmentos de

reta.

Figura 9: Problemas de minimização de norma com restrições lineares

(a) Minimização da norma ¸2 (b) Minimização da norma ¸1

Fonte: Elaboradas pelo autor

Portanto, será necessário modificar a função objetivo do Problema (2.2) para que

a noção de esparsidade seja capturada. Para isso, define-se a função ||.||0 que conta o

número de coeficientes não nulos do seu operando. Dessa forma, ||x||0 é o número de
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elementos não nulos do vetor x e, quanto menor esse número, mais esparso é o vetor x.

Na literatura, essa função é chamada de “norma” ¸0, embora seja importante destacar

que essa função não define uma norma em um espaço vetorial.

Finalmente, encontrar a representação esparsa na Equação (2.1) consiste em re-

solver o seguinte problema de otimização:

min
x

||x||0 sujeito à: y = Dx (2.3)

Em problemas práticos, no entanto, a solução exata do Problema (2.3) não é necessária.

Por isso, as restrições de igualdade do problema anterior podem ser flexibilizadas para

que a representação encontrada seja aproximada, i.e., a diferença entre o valor original

e o valor encontrado não seja maior do que um certo erro especificado. Considerando o

valor ‘ como um valor de tolerância de erro, o Problema (2.4) captura essa ideia.

min
x

||x||0 sujeito à: ||y ≠ Dx||22 Æ ‘ (2.4)

Embora os Problemas (2.3) e (2.4) sejam, a priori, parecidos com o Problema

(2.2), a modificação na função objetivo tem um impacto muito grande no que diz respeito

a encontrar soluções para esses problemas. Enquanto a minimização da norma ¸2 é um

problema convexo, minimizar ¸0 é um problema de natureza combinatória. De fato,

Natarajan (1995) mostrou que o Problema 2.4 é um problema NP-Difícil. A prova consiste

em uma redução polinomial do problema de 3-cobertura exata, apresentado na Definição 1.

Sabendo que o problema da 3-cobertura exata é NP-Completo, Natarajan (1995) mostrou

uma redução polinomial do Problema (2.4) para o problema 3-cobertura exata, provando

que o Problema (2.4) é NP-difícil.

Definição 1 (3-cobertura exata). Sejam S e C, respectivamente, um conjunto e uma

coleção de subconjuntos de 3 elementos de S, diz-se que C contém uma 3-cobertura exata,

se existe uma sub-coleção Ĉ de C tal que cada elemento de S ocorre exatamente uma

vez em Ĉ. Dados S e C, o problema da 3-cobertura exata é saber se C contém uma

3-cobertura exata.

Embora, no caso geral, o Problema (2.4) seja intratável, é possível construir, para

certas matrizes D, algoritmos eficientes que encontrem a solução exata para este problema.

Considere o parâmetro de coerência definido pela expressão:

µ = max
i”=j

|Èdi, djÍ|

na qual di e dj são vetores colunas da matriz D, se as colunas de D possuem norma

unitária e satisfazem a condição de incoerência mútua (em inglês, mutual incoherence),

i.e., µ < 1
2L≠1

, os algoritmos como Basis Pursuit e Orthogonal Matching Pursuit, que
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serão apresentados na próxima seção, encontrarão a solução L-esparsa (||x||0 Æ L) do

Problema (2.4) (DONOHO; HUO, 2001; WANG; SHIM, 2011).

Outra propriedade muito estudada do dicionário é a isometria restrita que, em

inglês, diz-se restricted isometric property (CANDES; TAO, 2005). Uma matriz D satisfaz

a propriedade de isometria restrita com ordem L se existe uma constante ” œ (0, 1) tal

que:

(1 ≠ ”)||x||22 Æ ||Dx||22 Æ (1 + ”)||x||22

para qualquer vetor L-esparso. Tal qual acontece com a condição de incoerência mútua,

algoritmos como Basis Pursuit, Orthogonal Matching Pursuit e suas variações encontram

a solução mais esparsa quando a isometria restrita é satisfeita (DAVENPORT; WAKIN,

2010).

Observe que o parâmetro µ de uma matriz ortogonal é nulo, e que a isometria res-

trita está diretamente relacionada com a propriedade geométrica das matrizes ortogonais:

a multiplicação de uma matriz ortogonal por um vetor não modifica a norma do vetor.

Como trabalha-se com sistemas subdeterminados, as matrizes D possuem mais

colunas do que linhas, implicando que D não será uma matriz ortogonal. No entanto,

matrizes com valores µ ou ” pequenos se assemelham às matrizes ortogonais, e, nesses

casos, garante-se que a solução do Problema (2.4) é encontrada por algoritmos como

o simplex, método dos pontos interiores ou, até mesmo, um algoritmo guloso como o

Orthogonal Matching Pursuit, apresentado com mais detalhes na seção 2.1.2.2.

Por outro lado, segundo Davenport e Wakin (2010), nenhuma dessas propriedades

é mais forte que a outra, i.e., é possível verificar, empiricamente, que existem matrizes que

satisfazem a isometria restrita e violam a condição de incoerência mútua, e vice-e-versa.

O estudo de propriedades mais fortes e a busca por novas condições necessárias para que a

solução do Problema (2.4) seja encontrada em tempo polinomial é um tópico de pesquisa

abrangente e bastante estudado, mas que está além do escopo deste trabalho.

Na próxima seção, as duas principais estratégias para encontrar soluções para o

Problema (2.4) serão apresentadas: modificar a formulação do problema para torná-lo

mais simples e construir soluções a partir de escolhas gulosas.

2.1.2 Algoritmos para encontrar representações esparsas

2.1.2.1 Basis Pursuit

O método Basis Pursuit (CHEN; DONOHO, 1994) segue a primeira estratégia, uti-

lizando a norma ¸1 como uma aproximação convexa do problema (2.4). Especificamente,

encontra-se a solução para o Problema (2.5):

min
x

||x||1 sujeito à: y = Dx (2.5)
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no qual ||v||pp =
q

i |vi|
p refere-se a norma-p do vetor v, válida para valores inteiros de

p Ø 1.

Observe que diferente da norma ¸2 a norma ¸1 favorece representações esparsas

(FIGURA 9b). Para diferentes configurações do segmento de reta em vermelho a inter-

seção dos quadrados, conjunto de vetores de norma ¸1 limitada, ocorre em um dos eixos,

posição na qual diversas coordenadas são nulas.

Além disso, a norma ¸1 é convexa, ou seja, para o Problema (2.5), sabe-se que um

mínimo local será, também, um mínimo global. Portanto, para encontrar a solução desse

problema pode-se utilizar qualquer técnica de programação convexa.

No entanto, da mesma forma que o Problema (2.3) não é o mais utilizado para

dados reais, o Problema 2.5 é muitas vezes preterido para o Problema Lasso (TIBSHIRANI,

1994) (2.6).

min
x

||Dx ≠ y||2 sujeito à: ||x||1 < L (2.6)

Este problema enfatiza a redução do erro de representação, “invertendo” a função objetivo

e as restrições do problema anterior. Para controlar o grau de esparsidade, utiliza-se uma

constante L que limita o valor da norma ¸1 da solução. O problema (2.6) é conhecido na

Estatística por estar relacionado com problemas de regressão e ajuste de modelos. Além

das técnicas de programação quadrática, outros algoritmos específicos como o least angle

regression (EFRON et al., 2004) podem ser utilizados para solucionar este Problema (2.6).

Outro problema bem frequente na literatura é o Problema (2.7), o qual tem como

vantagem a ausência de restrições.

min
x

||Dx ≠ y||22 + ⁄ ||x||1 (2.7)

Pode-se obter o Problema (2.7), a partir dos Problemas (2.5) ou (2.6), utilizando o método

de Lagrange. Por exemplo, no Problema (2.5), elimina-se a equação y = Dx e adiciona-

se o termo 1
λ
||(Dx ≠ y)||2 na função objetivo. Sabe-se que existe um valor 1

λ
tal que o

mínimo dessa nova função é equivalente ao mínimo do Problema (2.5). Ao multiplicar a

função objetivo pelo valor ⁄ obtém-se o Problema (2.7). De modo análogo, e ainda mais

imediato, pode-se partir do Problema (2.6) para obter o Problema (2.7).

O Problema (2.7) pode ser visto como um problema de mínimos quadrados com

regularização de norma unitária. Além de técnicas convencionais de programação qua-

drática e programação convexa em geral, métodos como o feature-sing search (LEE et al.,

2007) encontram a solução desse problema.

As formulações apresentadas nessa seção possuem aspectos interessantes a serem

estudados do ponto de vista da otimização matemática. Além da busca por métodos

mais eficientes, i.e., que sejam capazes de explorar novos aspectos da estrutura desse
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problema, pode-se explorar propriedades matemáticas, utilizando conceitos de otimização,

e.g., sob quais condições o ótimo do Problema (2.4) é equivalente ao ótimo encontrado

pelos Problemas (2.5), (2.6) e (2.7).

No entanto, os métodos apresentados na próxima seção, utilizam-se de uma estra-

tégia mais simples e, mesmo assim, apresentam resultados competitivos aos algoritmos

já citados, sendo, portanto, a opção mais utilizada por diversos trabalhos com foco em

tarefas específicas.

2.1.2.2 Matching Pursuit

Os algoritmos baseados no Matching Pursuit geram a solução mais esparsa do Pro-

blema (2.4) de maneira gulosa e iterativa, i.e., os coeficientes da solução x são inicializados

com 0 e a cada passo do algoritmo um coeficiente é ajustado para melhor representar o

sinal y até que uma condição de parada seja satisfeita.

Proposto por Mallat e Zhang (1993), o algoritmo Matching Pursuit (MP) encontra

a coluna do dicionário que tenha o maior produto interno com o sinal e, em seguida,

subtrai-se a contribuição dessa coluna para a representação do sinal, gerando um resíduo.

Repete-se o processo com o resíduo, ao invés do sinal original, até que a condição de

parada seja satisfeita.

A extensão do MP é o algoritmo Orthogonal Matching Pursuit (OMP) sugerido

por Pati, Rezaiifar e Krishnaprasad (1993). Segundo Davenport e Wakin (2010), o OMP

é o algoritmo canônico para a representação esparsa de sinais. A principal diferença entre

esses algoritmos é a atualização dos coeficientes utilizados para representar o sinal até

o momento, i.e., ao invés de apenas adicionar elementos na representação esparsa, os

coeficientes já utilizados são atualizados pelo cálculo da projeção ortogonal do sinal no

conjunto de coeficientes já selecionados. Com isso, o OMP consegue aproximar melhor o

sinal y, e o custo computacional adicional não é significativo.

Algoritmo 1 Orthogonal Matching Pursuit (OMP)

1: Entrada: dicionário D, sinal y

2: Saída: representação esparsa x

3: x Ω 0̨, r Ω y, I Ω ÿ
4: while stopping criterion is not satisfied do

5: j Ω arg max |dT
j r|

6: I Ω I fi j

7: xI Ω (DI)+y

8: r Ω y ≠ DIxI

9: end while

O Algoritmo 1 descreve o OMP. O algoritmo recebe o sinal a ser representado y e o

dicionário D como entrada. Além do critério de parada que deve ser definido. Durante o



2.1. Representação esparsa de sinais 33

laço principal, o algoritmo mantém as variáveis r, x e I que representam, respectivamente,

o resíduo, a codificação esparsa do sinal e o conjunto de índices das colunas de D utilizadas

na representação esparsa. Em cada iteração, calcula-se qual a coluna j do dicionário está

mais “próxima” do resíduo, escolhendo a coluna j com o menor ângulo. A representação

esparsa xI é atualizada com a expressão (DI)+y, solução analítica do problema de mínimos

quadrados ||y ≠ DIxI ||2, na qual (DI)+ é a pseudo-inversa da matriz DI . Finalmente, r é

atualizado, e o procedimento é reiniciado até que algum critério de parada seja satisfeito,

e.g., até que o número de elementos não nulos seja o desejado.

O OMP é o principal algoritmo utilizado por técnicas de aprendizado de dicionário,

tópico do próximo capítulo, devido a simplicidade e performance competitiva em relação

aos métodos de citados em 2.1.2.1.
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2.2 Aprendizado de dicionário

As técnicas apresentadas na seção anterior consideram que o dicionário D foi pre-

viamente especificado, e os métodos apresentados encontram a representação esparsa x

sem alterar o dicionário. Neste capítulo, a ideia de aprendizado de dicionário é introdu-

zida, ou seja, ao contrário dos métodos de codificação esparsa, a matriz D também será

ajustada.

Antes de descrever os métodos de aprendizado de dicionário, destaca-se que essa

não é a única abordagem apresentada na literatura de representações esparsas. Nessa área,

por exemplo, os dicionários D podem ser formados por uma coleção de sinais tais como

senóides (como são as representações de Fourier) (CHEN; DONOHO; SAUNDERS, 2001). Al-

guns exemplos são os dicionários de wavelets, curvelet, contourlet, chirplets, Gabor e short-

time-Fourier transform (CHEN; DONOHO; SAUNDERS, 2001; AHARON; ELAD; BRUCKSTEIN,

2006b). Dessa forma, evita-se o processo de aprendizado do dicionário e investiga-se qual

dicionário será mais adequado para uma determinada aplicação, explorando algumas pro-

priedades conhecidas dos dicionários existentes ou combinando-os para formar um novo

dicionário. Essa abordagem é interessante para o desenvolvimento de algoritmos mais

simples e rápidos uma vez que o processo de ajuste e adequação do dicionário é feito

pelo pesquisador durante a escolha do dicionário. Além disso, conhecendo a estrutura da

matriz D a priori, pode-se desenvolver técnicas que tirem proveito dessa informação.

Por outro lado, o sucesso das aplicações que envolvem a utilização de um dicionário

pré-estabelecido depende da adequação desse ao conjunto de sinais em questão (AHARON;

ELAD; BRUCKSTEIN, 2006a). Portanto, é razoável estudar métodos que sejam capazes de

determinar automaticamente qual é o melhor dicionário para descrever um determinado

conjunto de sinais, mesmo que o custo computacional seja mais elevado. De fato, o

aprendizado de dicionário já demonstrou ser capaz de atingir o estado-da-arte em diversas

tarefas tais como remoção de ruídos (AHARON; ELAD; BRUCKSTEIN, 2006a), recuperação

de imagens, retoque digital (inpainting) (MAIRAL; ELAD; SAPIRO, 2008) e classificação de

imagens (RAINA et al., 2007; MAIRAL et al., 2009; MAIRAL et al., 2008; YANG et al., 2009)

Considerando a importância de técnicas de aprendizado de dicionário para o desen-

volvimento de diversas aplicações, este capítulo apresenta as principais técnicas utilizadas

na literatura. A primeira seção, apresenta os algoritmos de aprendizado de dicionário e

a segunda seção detalha um dos algoritmos mais utilizados para esse fim o K-SVD. Já

na terceira seção, discute-se os algoritmos de aprendizado de dicionário utilizados para a

tarefa específica de classificação de imagens.
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2.2.1 Algoritmos de aprendizado de dicionário

O problema de aprendizado de dicionário trata do ajuste automático do dicionário

a um conjunto de sinais de tal modo que cada sinal possa ser representado por uma

combinação linear de poucos elementos do dicionário. Observa-se duas diferenças em

relação ao problema de codificação esparsa: o problema é definido para um conjunto de

sinais e o dicionário não é mais fixo. Para definir o problema formalmente, será necessário

complementar a notação utilizada anteriormente, denotando por Y = [y1, y2, ..., ym] a

matriz na qual cada vetor coluna yi œ R
n : i œ [1 : m] é um sinal a ser representado,

e por X = [x1, x2, ..., xm] a matriz na qual cada vetor coluna xi œ R
k : i œ [1 : m] é

a representação esparsa do respectivo sinal yi : i œ [1 : m]. Da mesma forma, quando

necessário, denotar-se-á por dj : j = 1, ..., k as colunas do dicionário D. Além disso,

define-se por ||A||F =
Ò

qm
i=1

qn
j=1 |aij|2 a norma “Frobenius” de uma matriz A œ R

m◊n.

Com isso, o problema (2.8) define o problema de aprendizado de dicionário.

min
D,X

||Y ≠ DX||2F sujeito à: (2.8)

||xi||0 Æ L ’i=1,...,m

||dj||2 Æ 1 ’j=1,...,k

A formulação do problema (2.8) é equivalente à apresentada em Aharon, Elad e

Bruckstein (2006a), mas em (2.8) as restrições de normalização das colunas do dicionário

D foram explicitadas - uma vez que o importante são as direções definidas por cada vetor

coluna do dicionário, dessa forma evita-se que uma mesma solução seja representada de

diferentes formas, e.g., com um fator multiplicando o dicionário e o seu inverso a matriz

de representações.

Uma questão relevante para a boa definição desse problema é saber se existe alguma

propriedade que garanta a existência de um dicionário capaz de representar esparsamente o

conjunto de sinais de treino (ELAD, 2010). Aharon, Elad e Bruckstein (2006b) mostraram

que pode-se formular o problema de aprendizado de dicionário como um problema de

fatoração matricial no qual pode-se garantir a existência da fatoração sob certas condições.

Especificamente, os autores provaram que Y œ R
n◊m : n π m possui uma fatoração Y =

DX única, se D œ R
n◊k possui colunas normalizadas e, para todo xi œ R

k : i œ [1 : m],

||xi||0 <
σ{D}

2
com ‡{D} representando o spark da matriz D - ver definição 2. A unicidade

da fatoração é garantida exceto por uma permutação de colunas em D.

Definição 2 (Spark). O spark de um dicionário A é o menor número de colunas que

formam um conjunto linearmente dependente (DONOHO; ELAD, 2003).

No que diz respeito a solução de (2.8), observa-se que as mesmas dificuldades en-

contradas para solucionar o problema (2.4) surgem no problema (2.8), uma vez que esse
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último é uma extensão do anterior, apresentado no capítulo 2. Naturalmente, as estra-

tégias apresentadas na seção 2.1.2 também serão úteis no desenvolvimento de algoritmos

práticos. Por exemplo, nos trabalhos de (OLSHAUSEN; FIELD, 1996; OLSHAUSEN; FIELD,

1997) e (LEE et al., 2007) resolve-se o problema (2.9) utilizando a norma ¸1 como uma

aproximação convexa da normal ¸0.

min
x,D

||Y ≠ DX||22 +⁄
m

ÿ

i=1

||xi||1 (2.9)

||dj||2 Æ 1 ’j=1,...,k

O método de solução desses autores para o problema (2.9) é dividido em duas

etapas: encontrar os coeficientes esparsos dado um dicionário fixo; atualizar o dicionário

para os coeficientes que foram fixados na primeira etapa. Lee et al. (2007) destacaram

que a motivação para a divisão da solução em duas etapas partiu da seguinte observação:

(2.9) não é convexo nas variáveis X e D, mas cada uma das etapas define um problema

convexo.

Em Olshausen e Field (1996), a primeira etapa é realizada por um procedimento

de descida de gradiente realizado na função objetivo do problema (2.9) em relação a cada

vetor xi : i œ [1, ..., m] e a segunda etapa atualiza o dicionário com a seguinte regra de

atualização:

D(p+1) = D(p) ≠ ÷
m

ÿ

i=1

(D(p)xi ≠ yi)x
T
i

na qual p é um inteiro que denota a iteração do algoritmo, D(p) é o dicionário na iteração

p, e ÷ define o “passo” desse procedimento de descida de gradiente .

Já no trabalho de Lee et al. (2007), o valor de x é encontrado com base no algoritmo

feature-sing search aplicado ao problema (2.7) para cada um dos vetores xi : i œ [1, ..., m];

a atualização do dicionário se reduz ao problema (2.10).

min
D

||Y ≠ DX||22 sujeito à: ||dj||2 Æ 1 ’j=1,...,k (2.10)

Esse problema é um problema de otimização de mínimos quadrados com restrições

quadráticas. Embora ele possa ser solucionado por programas genéricos de otimização

convexa (e.g., QCQP solver), Lee et al. (2007) sugeriram um método mais eficiente uti-

lizando o dual Lagrangeano desse problema. Primeiro, utilizou-se o método de Lagrange

para eliminar as restrições do problema (2.10), introduzindo as variáveis ⁄i : i œ [1 : k]:

L(D, ⁄̨) = ||Y ≠ DX||22 +
k

ÿ

j=1

⁄j(
n

ÿ

i=1

d2
i,j ≠ 1)) (2.11)

Em seguida, utilizando a função traço tr(A œ R
n◊n) =

qn
i=1 ai,i e definindo a matriz

Λ = diag(⁄̨), esses autores reformularam L(D, ⁄̨):

L(D, ⁄̨) = tr((Y ≠ DX)T (Y ≠ DX) + DT DΛ ≠ Λ) (2.12)
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Dessa forma, pode-se resolver a minimização de L(D, ⁄̨) sob a matriz D analiticamente,

obtendo:

DT = (XXT + Λ)≠1(Y XT )T (2.13)

Agora, o problema a ser resolvido é encontrar os valores de ⁄̨ que maximizam a expressão

(2.12). Para isso, maximiza-se a função D(⁄̨) em ⁄̨:

D(⁄̨) = min
D

L(D, ⁄̨) = tr((Y T Y ≠ Y XT (XXT + Λ)≠1(Y XT )T ≠ Λ) (2.14)

com as informações do gradiente e da Hessiana de D(⁄̨), calculados com as expressões:

ˆD(⁄̨)

ˆ⁄i

= ||Y XT (XXT + ⁄)≠1ei||
2 ≠ 1 (2.15)

ˆ2D(⁄̨)

ˆ⁄iˆ⁄j

= ≠2((XXT + Λ)≠1(Y XT )T Y XT (XXT + Λ)≠1)i,j((XXT + Λ)≠1)i,j (2.16)

nas quais ei œ R
n é o i-ésimo vetor unitário. Após maximizar o problema dual (2.14),

encontra-se os valores de ⁄̨, utilizando o método de Newton ou gradientes conjugados, e

obtêm-se o dicionário atualizado com a expressão (2.13).

A vantagem de resolver o problema dual é a redução do número de variáveis a serem

minimizadas, enquanto no problema primal minimiza-se a matriz D œ R
n◊k, resolver o

dual implica em encontrar valores de Λ œ R
k (LEE et al., 2007).

Uma outra maneira de abordar o problema de atualização do dicionário D é moti-

vada pelo algoritmo K-Means. Essa abordagem, inicialmente apresentada por Engan,

Aase e Husoy (1999) e, posteriormente, aperfeiçoada por Aharon, Elad e Bruckstein

(2006a) é a motivação para o desenvolvimento dos algoritmos mais utilizados para o apren-

dizado de dicionário. Além disso, diferente dos trabalhos de Lee et al. (2007), Olshausen

e Field (1996), os algoritmos inspirados no K-Means são específicos para a atualização do

dicionário, permitindo que a etapa de codificação esparsa seja solucionada por qualquer

método mencionado na Seção 2.1.2.

O algoritmo K-Means é utilizado para solucionar o problema (2.17). Dado um

conjunto de vetores Y , tal qual enunciamos no início dessa seção, busca-se escolher os

vetores coluna ci œ R
n da matriz C œ R

n◊k que melhor representam a matriz Y œ R
n◊m.

Como k < m, a tendência é que os vetores ci correspondam ao centro geométrico de

grupos de vetores colunas de Y . Além disso, o problema (2.17) é muito semelhante ao

problema (2.10), a diferença é que o grupo de restrições de esparsidade do problema (2.10)

é substituído pelas restrições que limitam vi a selecionar apenas uma coluna da matriz C
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no problema (2.17).

min
C,V

||Y ≠ CV ||2F sujeito à: (2.17)

k
ÿ

j=1

|Vij| = 1 ’i=1,...,m

vi Ø 0 ’i=1,...,m

||cj||2 = 1 ’j=1,...,k

As duas principais etapas do K-Means consistem nos dois procedimentos já citados: en-

contrar os coeficientes em V e atualizar os vetores em C. A simplicidade e a eficiência

do K-Means fazem com que esse algoritmo seja a principal referência para resolver o

problema de agrupamento.

Com base no K-Means, Engan, Aase e Husoy (1999) sugeriram um método de atua-

lização para o problema (2.10). E, para Aharon, Elad e Bruckstein (2006a), a simplicidade

desse processo de atualização é a principal contribuição de Engan, Aase e Husoy (1999)

para os algoritmos de atualização do dicionário. Esses autores propuseram o algoritmo

Method of Optimal Directions (MOD).

O MOD pode ser combinado com qualquer algoritmo de codificação esparsa. Nos

experimentos realizados por esses autores, o OMP foi utilizado por ser um algoritmo

simples e eficiente. Após encontrar o vetor de coeficientes X, o MOD atualiza a matriz

D para minimizar o erro ||Y ≠ DX||2F .

D = arg min
D

||Y ≠ DX||2F

= Y XT (XXT )≠1

= Y X+

Segundo Aharon, Elad e Bruckstein (2005), o algoritmo MOD supera o trabalho

de Olshausen e Field (1996) nas duas etapas. Na parte codificação esparsa, métodos

como o Basis Pursuit ou o OMP superam a descida de gradiente sugerida por Olshausen

e Field (1996). Na etapa de atualização de dicionário, o algoritmo MOD encontra o

melhor dicionário possível, dado que os coeficientes estão fixos, já o método proposto por

Olshausen e Field (1996) apenas se aproxima dessa solução.

O MOD é um dos algoritmos mais competitivos para a tarefa de aprendizado de

dicionário, convergindo em poucas iterações e encontrando boas soluções. Como desvan-

tagem, esse método exige muito esforço computacional no processo de cálculo da pseudo-

inversa X+ (AHARON; ELAD; BRUCKSTEIN, 2005).

Recentemente, o algoritmo mais utilizado para aprendizado de dicionário tem sido

o K-SVD, proposto por Aharon, Elad e Bruckstein (2006a). O K-SVD difere do MOD
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em dois aspectos principais: primeiro, ao invés de atualizar toda a matriz D, o K-SVD

modifica uma coluna de cada vez; segundo, enquanto o dicionário D é atualizado os

respectivos coeficientes em X também são ajustados. Na próxima seção, esse algoritmo

será melhor detalhado.

2.2.2 O algoritmo K-SVD

Entre os algoritmos de aprendizado de dicionário destaca-se o K-SVD (AHARON;

ELAD; BRUCKSTEIN, 2006a). A formulação matemática do K-SVD pode ser descrita como:

arg min
D,X

||Y ≠ DX||2F s.a: ||xi||0 Æ L ’i, i œ [1, ..., n] (2.18)

Cada coluna xi da matriz X œ R
k◊n é uma nova representação da imagem yi, Y œ R

d◊n

é a matriz de imagens no qual cada coluna de Y é a imagem yi, D œ R
d◊K é o dicionário

e L é o número máximo de coeficientes não nulos. O K-SVD pode ser divido em duas

etapas. A primeira etapa do K-SVD procura solucionar os m problemas de otimização:

’i, i œ [1, ..., m] arg min
xi

||Dxi ≠ yi||
2
2 s.a ||xi||0 Æ L (2.19)

Nesta etapa encontra-se as representação xi de cada imagem yi para i œ [1 : m]. Por

tanto, pode-se utilizar qualquer algoritmo de codificação esparsa, como, por exemplo, o

OMP.

Na segunda etapa, busca-se fazer uma atualização do dicionário, D, coluna por

coluna. Para cada coluna j do dicionário, organiza-se os termos que não serão atualizados,

por exemplo, para atualizar a coluna dj, todas as colunas di : i ”= j são reorganizadas em

um termo constante. O procedimento pode ser formalizado da seguinte forma:

||Y ≠ DX||2F =

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Y ≠
k

ÿ

i=1

dix
i
T

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

F

=

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(Y ≠
k

ÿ

i”=j

dix
i
T ) ≠ djx

j
T

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

F

=
-

-

-

-

-

-Ej ≠ djx
j
T

-

-

-

-

-

-

2

F
(2.20)

A matriz Ej = Y ≠ qk
i”=j dix

i
T são todos os termos constantes na iteração de atualização

da coluna j. Na equação (2.20), poder-se-ia utilizar a decomposição SVD na matriz Ej

para obter a melhor decomposição dessa matriz em uma matriz de rank 1 composta pela

multiplicação de um vetor coluna como dj e um vetor linha como x
j
T . A ideia é que a

melhor representação de rank 1 da matriz Ej subtraída da própria matriz Ej resulta no

erro mínimo da expressão (2.20). No entanto, tal operação, provavelmente, violaria a

restrição de esparsidade das representações xi.

Para resolver esse problema, os autores sugeriram que essa operação seja aplicada

no subconjunto de elementos não nulos da matriz djx
j
T . Observe que x

j
T é uma linha da
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matriz X e os termos não nulos dessa linha indicam as representações xi : i œ [1 : m] que

utilizam a coluna j. Desta forma, define-se o suporte do vetor x
j
T como os elementos nos

quais x
j
T (i) não é nulo:

Êj = {i œ [1 : m] | x
j
T (i) ”= 0} (2.21)

Assim, é possível definir a matriz Ωj œ R
n◊|ωk| com 1’s nas coordenadas (Êj(i), i) : i œ

[1, ..., cardinalidade(wj)]. A equação (2.20) modificada para operar apenas em um sub-

conjunto menor de elementos:
-

-

-

-

-

-EjΩj ≠ djx
j
T Ωj

-

-

-

-

-

-

2

F
=

-

-

-

-

-

-ER
j ≠ djx

j
R

-

-

-

-

-

-

2

F
(2.22)

Finalmente, a atualização da coluna dj e da linha x
j
R é feita a partir da decomposição

SVD da matriz ER
j = UΛV T .

dj := U1 x
j
R := Λ1,1V

T
1,[1:m] (2.23)

O K-SVD é descrito em pseudocódigo no Algoritmo 2. Como entrada, o algoritmo

recebe a matriz Y , o número máximo de elementos não nulos em cada representação

esparsa L para ser usado, se necessário, no algoritmo de codificação esparsa, o número

de colunas do dicionário k. O critério de parada também deve ser ajustado de acordo

com as necessidades do usuário, e.g., número máximo de iterações, tolerância no erro

de recuperação. Inicialmente, é necessário definir um procedimento para gerar a matriz

D inicial. Algumas opções para esse procedimento são gerar a matriz aleatoriamente,

especificar uma matriz como entrada ou escolher colunas de Y para formarem o dicionário

inicial. Após a definição da matriz inicial, é necessário realizar um procedimento de

normalização das colunas de D que corresponde a dividir cada coluna da matriz D pela

respectiva norma, tornando-os vetores unitários. No laço principal do algoritmo, realiza-se

a etapa de encontrar representações esparsas, X, e a atualização do dicionário.

O procedimento para calcular as representações esparsas pode ser feito por qual-

quer um dos métodos descritos no capítulo 2. A atualização do dicionário é realizada para

cada coluna separadamente. Nessa etapa, os índices não nulos da linha j da matriz X são

armazenados na variável wj; a matriz de erro Ej é calculada com base no subconjunto

de colunas de Y e X definidos por Êj; o procedimento SVD é executado na matriz Ej

para extrair a melhor representação de posto 1 de Ej, ou seja, U1Λ1,1V
T

1,[1:m]; a coluna j

da matriz D é atualizada e, finalmente, a submatriz X formada pela linha j e as colunas

do subconjunto Êj são ajustadas.

O K-SVD foi pensado para ser uma generalização do K-Means, e por isso a seme-

lhança entre os nomes desses métodos. Em Aharon, Elad e Bruckstein (2006a), os autores

mostram a equivalência entre os dois algoritmos quando, no K-SVD, escolhe-se o parâme-

tro L = 1. Assim como as qualidades de simplicidade e praticidade do K-Means, o K-SVD
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Algoritmo 2 K-SVD

1: Entrada: sinais Y , esparsidade L, n# de colunas k

2: Saída: dicionário D, representações esparsas X

3: D Ω inicial(k)
4: D Ω normaliza(D)
5: while critério de parada não satisfeito do

6: X Ω minX ||Y ≠ DX||2F s.a ||xi||0 Æ L ’i=1,...,m

7: for all j œ [1 : k] do

8: Êj Ω {i : Xj,i ”= 0 ’i=1,...,m}
9: Ej Ω Yωj

≠ D ú XωJ

10: [u, ⁄1, vT ] Ω SVD(Ej, 1)
11: Dj Ω u

12: Xj,ωj
Ω ⁄1v

13: end for

14: end while

herda, também, seus defeitos. As soluções encontradas pelo K-SVD não necessariamente

são ótimas, e, portando, passíveis de serem melhoradas.
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2.3 Representações esparsas para classificação

Até o momento, as técnicas apresentadas até aqui podem ser aplicadas em diversas

tarefas, e.g., remoção de ruídos (ELAD; AHARON, 2006), retoque digital (MAIRAL; ELAD;

SAPIRO, 2008) e classificação (LEE et al., 2007; HUANG; AVIYENTE, 2006) são alguns exem-

plos. Nesta seção discute-se os trabalhos que utilizaram técnicas de representação esparsa

para a classificação de imagens, especificamente, em bases de dados de reconhecimento

facial.

Um dos trabalhos que ganhou notoriedade por abordar esse tema foi o traba-

lho de Wright et al. (2009). Como mencionado no capítulo anterior, a etapa de pré-

processamento, em particular, a extração de características relevantes de imagens, é um

aspecto crucial para que sistemas de classificação sejam bem sucedidos. No entanto,

Wright et al. (2009) afirmaram que a abordagem proposta por eles pode tornar a esco-

lha do método de pré-processamento menos importante. Tal afirmação tem como base

a comprovação experimental da abordagem baseada em representações esparsas apresen-

tada nesse trabalho, o algoritmo Sparse Representation-based Classification (SRC).

Utilizando o SRC, métodos de pré-processamento de imagens facias como Eigenfa-

ces (TURK; PENTLAND, 1991), Fisherfaces (BELHUMEUR; HESPANHA; KRIEGMAN, 1997)

e Laplacianfaces (HE et al., 2005) apresentaram resultados de classificação similiares à per-

formance obtida por um procedimento de extração de características não usual, chamado

de Randomfaces. Esse procedimento consiste em realizar a projeção das imagens repre-

sentadas vetorialmente usando uma matriz aleatória R, na qual seus valores são sorteados

com base em uma distribuição de probabilidade normal com média zero, e cada linha

é normalizada para ter norma unitária. O resultado dessa projeção são características

relevantes da respectiva imagem. da imagem.

Esse procedimento é extremamente simples e agrega muitas vantanges para um

sistema de reconhecimento facial. Primeiro, no que diz respeito ao custo computacional,

exige-se apenas a computação de uma matriz aleatória, enquanto métodos como Eigenfa-

ces utilizam-se de procedimento bem mais complexos, e.g., computa-se os autovetores da

matriz de covariância dos dados. Além disso, o fato da matriz aleatória ser independente

dos dados é benéfico para sistemas de reconhecimento, pois nenhuma computação adici-

onal é necessária quando novos exemplos são adicionados na base de dados. Tomando

como exemplo o Eigenfaces, sabe-se que quando o número de exemplos aumenta, a matriz

de covariância precisa ser atualizada.

É interessante observar que a taxa de reconhecimento elevada obtida com o SRC,

utilizando Randomfaces, mostra que os vetores de características construídos a partir da

projeção aleatória, isto é, aparentemente sem estrutura, contêm informações relevantes

para classificação. A inspiração para utilização de Randomfaces tem como base resultados
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da área de Compressing Sensing (CANDÈS, 2006). Resumidamente, sabe-se que encontrar

as representações esparsas da imagem original ou da imagem projetada em uma matriz

aleatória são problemas equivalentes quando o fator de esparsidade e o número de exem-

plos de treinamento são suficientemente grandes (WRIGHT et al., 2009; DONOHO; TANNER,

2009). É, portanto, com base nisso que Wright et al. (2009) consideraram que a etapa

de extração de características passa a ter menos importância, uma vez que, em condições

adequadas, a utilização de uma projeção aleatória é similar a procedimentos de extração

de características bem sofisticados.

Além disso, parte fundamental do algoritmo SRC é a escolha do dicionário. Os

autores desse método sugeriram a utilização de um dicionário composto pelos exemplos

do conjunto de treinamento, isto é, cada átomo é um exemplo de treino. A intuição para

a construção desse dicionário é que elementos de uma mesma classe possuem um grau

de similaridade maior do que elementos de classes diferentes. Portanto, espera-se que

ao decompor, de forma esparsa, um novo exemplo de teste nesse dicionário, os átomos

escolhidos para a representação sejam da mesma classe do exemplo de teste. Como a

classe de cada átomo é conhecida, pode-se determinar a classe do exemplo de teste. Esse

procedimento é resumido no Algoritmo 3.

Algoritmo 3 Sparse Representation-based Classification (SRC)

1: Entrada: matriz de exemplos de treino D, exemplo de teste y

2: Saída: classe do sinal de entrada c

3: D Ωnormaliza(D)
4: x Ω arg min

x
||x||1 sujeito à: ||y ≠ Dx||2 Æ ‘

5: for all c œ [1 : C] do

6: rc(y) Ω ||y ≠ D”c(x)||2
7: end for

8: c Ω arg min
c

rc(y)

Como entrada, o SRC espera uma matriz D = [D1, D2, ..., DC ] œ R
n◊m, composta

por submatrizes Dc œ R
n◊mc :

qC
c=1 mc = m, c œ [1, ..., C], nas quais cada coluna das

matrizes Dc é um exemplo do conjunto de treinamento da classe c, e C é o número

de classes de treino; além do exemplo de teste y. O primeiro passo do algoritmo é

normalizar as colunas de D para que cada vetor coluna seja um vetor unitário. Em

seguida, a representação esparsa x é calculada, em princípio, por qualquer um dos métodos

apresentados anteriormente, mas, os autores, sugerem um método Basis Pursuit. Na linha

6, a função ”c(.) seleciona as coordenadas do vetor de entrada correspondentes aos átomos

da classe c para que o resíduo rc(y) seja calculado com base apenas nas componentes de

x da classe c. Dessa forma, pode-se armazenar o quão bem os átomos do dicionário Dc,

ao serem combinados por ”c(x), representam o sinal y. Finalmente, na linha 8, basta

escolher a classe c com o menor resíduo rc(y) para identificar a classe de y.
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Em suma, Wright et al. (2009) afirmam que a própria busca por uma representação

esparsa é uma ação discriminante, pois escolher um subconjunto de átomos em detrimento

dos demais é uma diferenciação. De fato, o SRC obtém resultados competitivos quando

testado bancos de dados utilizados para o reconhecimento de imagens.

A desvantagem do trabalho de Wright et al. (2009) é o tamanho do dicionário.

Os autores sugerem que os exemplos a serem utilizados no dicionário sejam manualmente

selecionados para gerar a representação mais compacta. Em todo caso, utilizar um nú-

mero extenso de colunas torna o processo demasiadamente custoso do ponto de vista

computacional.

Para superar essa dificuldade, Zhang e Li (2010) sugeriu a utilização de uma

extensão do K-SVD para que um dicionário mais compacto seja aprendido. Com um

dicionário mais compacto, evita-se o problema de degradação de performance quando

o número de colunas no dicionário é muito grande, i.e., número de exemplos de treino

e/ou o número de classes é muito grande. Além disso, com a utilização de um método

automático, poupa-se o trabalho manual.

A extensão do K-SVD proposta no trabalho citado é o Discriminative K-SVD

(D-KSVD). Assim como em outros trabalhos (MAIRAL et al., 2008; PHAM; VENKATESH,

2008), os autores de Zhang e Li (2010) observaram que minimizar o erro da representação,

||Y ≠ DX||22, não garante um ganho na performance de classificação. Com base nisso,

todos esses trabalhos sugerem a adição de um termo discriminante na função objetivo do

problema de aprendizado para que esse processo seja específico para classificação1.

Embora os trabalhos de Mairal et al. (2008), Pham e Venkatesh (2008), Zhang e Li

(2010) apresentem formulações e métodos de resolução diferentes, o problema abordado

é essencialmente o mesmo, e pode ser apresentado em um mesmo arcabouço genérico,

apresentado no Problema (2.24).

arg min
D,W,X

||Y ≠ DX||22 + ⁄
ÿ

jœ[1,...,m]

L{hj, f(xj, W )} + ◊||W ||22 (2.24)

s.a: ||xi||0 Æ L ’i, i œ [1, ..., n]

Nesse problema, além do termo de representação ||Y ≠ DX||22 e das restrições de espar-

sidade, aprende-se os parâmetros W de uma função de classificação f(x, W ) que, dado o

conjunto de parâmetros W, classifica o exemplo x apresentado. Essa função nada mais

é do que um classificador, e.g., classificador linear ou uma rede neural. Considerando

que cada exemplo do conjunto de treinamento yj tem o seu respectivo rótulo hj no qual

j œ [1, ..., m], a função de classificação f deve, idealmente, mapear cada exemplo x apre-

sentado em um dos vetores de rótulo h. Com base no classificador e no conjunto de rótulos
1Recentemente, essa noção de aprender dicionários específicos para determinada tarefa foi generalizada

em em Mairal, Bach e Ponce (2012). Esse autores, utilizam o termo task-driven dictionary learning

(aprendizado de dicionário dirigido à tarefa, tradução nossa).
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corretos, pode-se definir a função L(h, ŷ), responsável por calcular o custo de um erro de

classificação, i.e., se h é o vetor de rótulo desejado e o vetor ŷ não é igual ao vetor h, essa

função deve atribuir um valor real que represente o erro de classificação. Finalmente, o

último termo do Problema (2.24) é o termo ◊||W ||22 que regulariza a matriz de parâmetros

W e os valores ⁄ e ◊ são constantes que ponderam o peso dos seus respectivos termos.

Um dos diferencias do trabalho de Zhang e Li (2010) em relação aos demais é a

utilização de um procedimento de otimização simples e eficaz para solucionar o Problema

(2.24). Esses autores utilizaram o próprio K-SVD para resolver o problema (2.24) que,

aparentemente, é diferente da formulação original do K-SVD (PROBLEMA (2.8)). Para

isso, esses autores utilizaram-se de um classificador linear, i.e, f(x, W ) = Wx e da distân-

cia euclidiana como função de custo, i.e., L(h, ŷ) = ||h≠ŷ||22. Posto isso, Zhang e Li (2010)

formularam o Problema (2.24) como uma instância do K-SVD, conforme apresentado no

Problema 2.25.

arg min
D,W,A,X

||

Q

a

Y
Ô

“H

R

b ≠
Q

a

D
Ô

“W

R

b X||22 s.a: ||xi||0 Æ L ’i, i œ [1, ..., n] (2.25)

Sabendo que o K-SVD já normaliza as colunas do dicionário, o termo de regu-

larização ||W ||22 é omitido no Problema (2.25). Seguindo essa mesma linha, Jiang, Lin

e Davis (2011) aperfeiçoaram o D-KSVD e propuseram o Label Consistent KSVD (LC-

KSVD), uma extensão do D-KSVD que incorpora a consistência de rótulos nos elementos

do dicionário. A seguir, esse algoritmo é apresentado com mais detalhes.

2.3.1 O algoritmo LC-KSVD

O LC-KSVD (JIANG; LIN; DAVIS, 2011) é um algoritmo de aprendizado de dicioná-

rios capaz de gerar representações esparsas consistentes. Nesse contexto, uma representa-

ção consistente significa que objetos de uma mesma classe têm codificações semelhantes,

i.e., utilizam, idealmente, os mesmos átomos. A ideia é associar cada átomo a um subcon-

junto de elementos do conjunto de treino. Dessa forma, pode-se relacionar cada átomo a

um rótulo - o mesmo rótulo dos elementos do conjunto de treino.

Esse procedimento é realizado com base na matriz de codificação discriminativa

Q = [q1, q2, ..., qm] œ R
k◊m de cada sinal esparso em Y = [y1, y2, y..., ym]. Diz-se que

qi œ {0, 1}k é o código esparso discriminativo correspondente a entrada yi, se os valores

não nulos de qi ocorrem nos índices que o sinal de entrada yi e os itens do dicionário dk

compartilham o mesmo rótulo. O exemplo abaixo, apresentado em Jiang, Lin e Davis

(2011), ilustra essa ideia.

Suponha que D = [d1, d2, ..., d6] e Y = [y1, y2, ..., y6], no qual y1, y2, d1 e d2 são da

classe 1, y3, y4, d3 e d4 são da classe 2, e y5, y6, d5 e d6 são da classe 3. A matriz Q pode

ser definida como:
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Q =

Q

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

a

1 1 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0

0 0 1 1 0 0

0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 1 1

R

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

b

Com base na definição da matriz Q, utiliza-se uma matriz de transformação linear

A para transformar os códigos esparsos x em códigos discriminantes AX ¥ Q. O termo

||Q ≠ AX||22 representa o erro da codificação discriminante, responsável por relacionar

os rótulos presentes em Q com a representação esparsa discriminante AX. A partir do

fator ||Q ≠ AX||22, Jiang, Lin e Davis (2011) sugeriram dois métodos, o LC-KSVD1 e o

LC-KSVD2.

O primeiro adiciona o termo de codificação discriminante na função objetivo (2.18)

determinando a formulação (2.26), na qual o valor ⁄ controla a contribuição do termo de

consistência de rótulo em relação ao erro de reconstrução.

arg min
D,A,X

||Y ≠ DX||2F + ⁄||Q ≠ AX||22 s.a: ||xi||0 Æ L ’i, i œ [1, ..., n] (2.26)

Observe que, ao minimizar o termo ||Q ≠ AX||22, as representações esparsas em X são

forçadas a se aproximarem da codificação discriminante Q, criando uma consistência

entre os elementos de uma mesma classe, ou, em outras palavras, reforçando que as

representações esparsas sejam similares.

Já a segunda versão do LCKSVD, utiliza uma abordagem discriminante de apren-

dizado de dicionário. Para tal, utiliza-se a matriz H œ {0, 1}c◊m que corresponde aos

rótulos do sinal de entrada Y . Especificamente, hi = [0, 0, ..., 0, 1, 0, ..., 0] œ {0, 1}c é o

vetor de rótulo do sinal yi e o índice não nulo de hi ocorre na posição correspondente a

classe de yi. O fator discriminante pode ser completamente descrito ao considerar o clas-

sificador linear parametrizado por W œ R
c◊k, f(x; W ) = Wx. O classificador linear f(.)

realizar a função de mapeamento dos vetores de entrada em R
k, no espaço dos vetores Rc,

correspondente aos rótulos a serem classificados. Note que idealmente os vetores em R
c

deveriam ser os vértices do hipercubo definido por H. Assim posto, o termo ||H ≠ WX||22

é adicionado à (2.26), criando a formulação do LC-KSVD2 (2.27).

arg min
D,W,A,X

||Y ≠ DX||22 + ⁄||Q ≠ AX||22 + “||H ≠ WX||22 (2.27)

s.a: ||xi||0 Æ L ’i, i œ [1, ..., n]

Assim como no D-KSVD, o procedimento para solucionar os problemas (2.26) e

(2.27) é o algoritmo K-SVD. Assim como em Zhang e Li (2010), os autores do LC-KSVD
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reformulam a função objetivo dos seus problemas para se adequarem à formulação do

K-SVD. Tomando a (2.27) como exemplo, os autores a reescreveram da seguinte forma:

arg min
D,W,A,X

||

Q

c

c

c

a

YÔ
⁄Q

Ô
“H

R

d

d

d

b

≠

Q

c

c

c

a

DÔ
⁄A

Ô
“W

R

d

d

d

b

X||22 s.a: ||xi||0 Æ L ’i, i œ [1, ..., n] (2.28)

Considerando que Y Õ = (Y t,
Ô

⁄Qt,
Ô

“H)t e DÕ = (Dt,
Ô

⁄At,
Ô

“W t)t, o problema é

(2.29) torna-se uma instância do K-SVD apresentado em (2.18).

arg min
DÕ,XÕ

||Y Õ ≠ DÕX||
2
2 s.a: ||xi||0 Æ L ’i, i œ [1, ..., n] (2.29)

. Para solucionar o LC-KSVD1, basta omitir os termos
Ô

“H e
Ô

“W de (2.28).

Uma vez encontrados os valores desejados, sejam as matrizes D, A para o LC-

KSVD1, ou D, A e W para o LC-KSVD2, cada matriz é normalizada separadamente, pois,

em DÕ, esse valores foram normalizados pelo K-SVD, i.e., ||dt
k,

Ô
⁄at

k,
Ô

“wt
k)t||2 = 1, ’k.

Após esse ajuste, a classificação de um novo exemplo ŷ é feita em duas etapas. Pri-

meiro, computa-se a representação esparsa x̂ de ŷ, e, em seguida, utiliza-se do classificador

linear W para estimar o rótulo j da imagem ŷ:

j = arg max
j

lj = Wx̂ : l œ R
c (2.30)

Desta forma, conclui-se que existem dois tipos de abordagem para classificação, no con-

texto em questão. O algoritmo LC-KSVD2, por exemplo, calcula as representações es-

parsas, o dicionário, e os parâmetros W de uma classificador linear. Como apresentado

na Equação (2.30), a partir de W pode-se obter a classe do exemplo de entrada.

Já o LC-KSVD1 e o KSVD, calculam as representações esparsas e o dicionário para

que, posteriormente, um classificador seja utilizado. A classe desse exemplo, portanto, é

determinada por esse classificador em um processo após a execução desses algoritmos, ou

seja, as representações esparsas calculadas serão a entrada desse classificador. Destaca-

se que, o LC-KSVD1 se diferencia do K-SVD por construir representações esparsas mais

consistentes no que diz respeito a localização dos números não nulos da representação - eles

devem aparecem mais concentrados nos átomos referentes à suposta classe do exemplo.
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Neste capítulo, uma proposta de melhoria do algoritmo K-SVD é apresentada. O

objetivo é fazer com o que esse algoritmo encontre dicionários melhores e, consequente-

mente, soluções esparsas mais apropriadas para representar os sinais de entrada. Como

a metodologia proposta é uma modificação do algoritmo K-SVD é importante apresentar

uma breve análise desse algoritmo.

O laço principal do K-SVD encontra soluções para dois problemas: o de encontrar

representações esparsas e o de atualizar o dicionário. Em uma execução típica, encontram-

se as representações esparsas X com base no dicionário D fixado anteriormente e, em

seguida, atualiza-se o dicionário D e as representações esparsas X sem que as restrições de

esparsidade sejam violadas. Pode-se considerar que essas duas etapas estão relacionadas

com os conceitos de exploration e exploitation. Nesse contexto, exploration corresponde

ao tempo utilizado para encontrar boas soluções, percorrendo diferentes regiões do espaço

de soluções; já exploitation é a etapa de aperfeiçoamento da solução corrente.

Ressalta-se que essa analogia não é exata, pois o processo de encontrar represen-

tações esparsas não se propõe a realizar uma busca no espaço de soluções esparsas, mas

a etapa de atualização de dicionário pode ser interpretada como um processo de exploi-

tation. Em todo caso, tal comparação ajudará a compreensão da abordagem proposta, o

algoritmo –K-SVD apresentado na próxima seção.

3.1 O algoritmo –K-SVD

A ideia desse método é perturbar a etapa de codificação esparsa para que diferentes

valores de X sejam gerados, possibilitando que a etapa de aperfeiçoamento do dicionário

explore outras regiões do estado de configurações possíveis de D e, consequentemente,

de X. A motivação surge pela observação de que as duas etapas do K-SVD tendem

a se reforçar, i.e., na medida que as representações esparsas são fixadas, o processo de

atualização do dicionário ajusta as colunas da matriz D, assumindo a escolha particular

de X fixada previamente. Referido processo adapta ainda mais as colunas de D para

as representações esparsas escolhidas no passo anterior e, dessa forma, quando a etapa

de codificação esparsa é executada novamente, na próxima iteração do laço principal do

algoritmo, espera-se que os elementos não nulos das representações esparsas Xi : i œ [1 :

m] sejam os mesmos, criando um ciclo vicioso no processo. Essa observação é ratificada

pela rápida convergência do algoritmo K-SVD.
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Enquanto encontrar rapidamente uma solução pode ser, muitas vezes, uma van-

tagem, bem como pode ser uma desvantagem, observa-se que pouca, ou quase nenhuma,

exploração do espaço de estados, implicando que a escolha inicial das representações es-

parsas e do dicionário, é fundamental para que boas soluções sejam alcançadas.

Para aumentar e controlar o nível de exploração do algoritmo K-SVD, sugere-se

a introdução de um vetor de parâmetros –, no qual cada componente –i : i œ [1 : L]

é similar ao parâmetro de temperatura da meta-heurística Têmpera Simulada (KIRKPA-

TRICK; GELATT; VECCHI, 1983). Cada –i é um valor de probabilidade, no intervalo de 0

a 1, que afeta a etapa de codificação esparsa implementada pelo algoritmo OMP. Assim

como a temperatura da Têmpera Simulada, o vetor – controla o grau de variabilidade

da solução. Especificamente, o valor xi corresponde a probabilidade da i-ésima coluna

não ser a coluna escolhida pelo OMP. Pode-se imaginar que, quando o OMP escolhe uma

coluna na iteração i, uma moeda é lançada com probabilidade de ser cara igual a –i; se o

resultado for cara, essa coluna é descartada, e não mais será escolhida para representar o

sinal e, em seguida, uma nova coluna será escolhida; caso a moeda vire com a face coroa,

o processo continua com a coluna escolhida originalmente pelo OMP.

Por exemplo, se x1 é igual a 1, então com 100% de probabilidade a primeira co-

luna escolhida pelo OMP será descartada, implicando que uma nova coluna, diferente

dessa, será escolhida para representar esparsamente o sinal y. Observe que essa pequena

mudança tem um grande impacto na representação gerada, uma vez que as colunas sub-

sequentes são escolhidas com base no resíduo calculado no passo anterior.

Algoritmo 4 –-Orthogonal Matching Pursuit (–-OMP)

1: Entrada: dicionário D, sinal y, esparsidade L, controle de exploração –

2: Saída: codifição esparsa x

3: x Ω 0̨, r Ω y, I Ω ÿ, i Ω 0, S Ω ÿ,
4: while critério de parada não satisfeito do

5: i Ω i + 1
6: p Ω número aleatório no intervalo [0, 1]
7: if p > 1 ≠ –i then

8: j Ω arg max
j

|dT
j r|

9: S Ω S fi j

10: end if

11: j Ω arg max
j /œS

|dT
j r|

12: I Ω I fi j

13: xI Ω (DI)+y

14: r Ω y ≠ DIxI

15: end while

A modificação proposta do algoritmo OMP é apresentada no Algoritmo 4 - –-

Orthogonal Matching Pursuit (–-OMP). O bloco do comando if implementa a escolha

aleatório descrita anteriormente. Com base no valor de xi e no número p sorteado, a
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coluna j de maior valor absoluto dt
jr é adicionada no conjunto S. Na linha 11, a mesma

operação de escolha de coluna é realizada, no entanto, as colunas j œ S não podem ser

selecionadas. Observe que se – = 0̨, então o –-OMP é igual ao OMP.

O –-OMP é a parte essencial do método proposto, uma vez que essa alteração

é responsável por gerar variações nas representações esparsas. Essa variabilidade é im-

portante para que o próximo passo, a atualização do dicionário, explore novas regiões no

estado de busca. Nesse processo, é necessário que exista essa primeira etapa de explora-

tion, mas que, em determinado momento, o algoritmo se concentre em realizar a etapa

de exploitation. Esse controle é feito por uma função de escalonamento, responsável por

dimensionar o nível de variabilidade das soluções esparsas durante a execução do algo-

ritmo, i.e., ajustar o valor do vetor –. A adição da função de escalonamento e do método

–-OMP ao K-SVD, resultado no algoritmo –-KSVD, Algoritmo 5.

Algoritmo 5 –K-SVD

1: Entrada: sinais Y , esparsidade L, n# de colunas k, controle de exploração –

2: Saída: dicionário D, representações esparsas X

3: D Ω inicial(k), q Ω 0
4: D Ω normaliza(D)
5: while critério de parada não satisfeito do

6: q Ω q + 1
7: – Ω escalonamento(q)
8: for all i œ [1 : m] do

9: xi Ω –-OMP(D, yi, L, –)
10: end for

11: for all j œ [1 : k] do

12: Êj Ω {i : Xj,i ”= 0 ’i=1,...,m}
13: Ej Ω Yωj

≠ D ú XωJ

14: [u, ⁄1, vT ] Ω SVD(Ej, 1)
15: Dj Ω u

16: Xj,ωj
Ω ⁄1v

17: end for

18: end while

A função escalonamento recebe a variável q responsável por manter o número da

iteração corrente do algoritmo. Dessa forma, é possível controlar o ajuste de – de tal

forma que a partir de determinada iteração esse vetor seja nulo, finalizando o processo de

exploration. Assim como no –-OMP, quando o – é nulo, o –K-SVD executa o K-SVD.

A descrição completa do método proposto depende do ajuste correto do vetor –.

De acordo com o tipo dos dados utilizados, esse valor deve ser adaptado em relação a

inicialização dos valores de –, bem como em relação ao decréscimo desses ao longo das

iterações.
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3.2 Inicialização e decréscimo dos valores de –

Na linha 5 do Algoritmo 5, a função escalonamento foi apresentada em super-

ficialmente, mas a definição precisa do esquema de alteração dos valores de – durante a

execução do –-KSVD é essencial para a eficácia do método. Quatro estratégias de para-

metrização do valor de – são propostas, e cada uma delas é apresentada a seguir. Além

disso, para cada uma dessas estratégias, dois tipos de decréscimo, ou decaimento, do va-

lor do – foram implementados: decaimento linear com intervalos de tempo e decaimento

exponencial.

3.2.1 Tipos de inicialização de –

Foram investigados cinco tipos de inicialização do vetor –, cada um deles será

referenciado, posteriormente, pela abreviação T1, T2, T3, T4 e T5.

O primeiro tipo de inicialização concentra o processo aleatório sob o primeiro

átomo a ser escolhido para representar o sinal de entrada. Sabe-se que o primeiro átomo

escolhido para representar o sinal de entrada influência todas as demais escolhas, uma

vez que, em cada iteração subsequente do OMP ou do –-OMP, leva-se em consideração

o resíduo calculado anteriormente, i.e, ||y ≠ Dx||22 (linha 14 do Algoritmo 4). A primeira

estratégia consiste em perturbar apenas essa escolha inicial, deixando que as demais co-

lunas sejam influenciadas normalmente pela execução do algoritmo. Em outras palavras,

o vetor – é inicializado com o valor – = [k, 0, ..., 0] œ R
L, no qual k œ (0, 1) é o valor

de probabilidade que definirá qual as chances do primeiro átomo ser descartado durante

a execução do –-OMP. Empiricamente, observou-se que k = 1 é um bom valor para as

bases de dados utilizadas. Esse esquema de inicialização foi apresentado em (MALKOMES;

BRITO; PORDEUS, 2014), no entanto, destaca-se que o algoritmo apresentado neste traba-

lho é uma generalização da versão apresentada em (MALKOMES; BRITO; PORDEUS, 2014),

sendo, portanto, esse um caso particular de inicialização do vetor de parâmetros –, além

da escolha apropriada de decaimento.

O segundo e o terceiro tipos de inicialização de – considerados consistem em am-

pliar o número de elementos não nulos em –. Nesses dois tipos, o número de elementos não

nulos em – corresponde a um quinto do tamanho de –. Em T2, o grupo de 1
5
L elementos

é inicializado com valores diferentes de zero, – = [k1, k2, ..., kÂ 1

5
LÊ, 0, ..., 0]; enquanto, em

T3, os últimos 1
5
L elementos não são nulos, – = [0, ..., 0, k1, k2, ..., kÂ 1

5
LÊ]. Como dito no

parágrafo anterior, os primeiros átomos influenciam a escolha dos demais. No entanto,

a relação entre perturbar a escolha dos primeiros átomos em detrimento dos demais não

é necessariamente a melhor opção, e essas duas escolhas de inicialização podem gerar

resultados que esclareçam essa questão.

O quarto tipo de inicialização de – corresponde a uma atribuição uniforme de
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Figura 10: Inicialização T5, variações do vetor — ao longo do tempo
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valores tal que – = [k, k, ..., k] œ R
L. Essa escolha, a depender do valor k escolhido,

pode garantir que a representação escolhida pelo –-OMP seja completamente diferente da

solução gerada pelo OMP. Embora em T1 e T2 exista a expectativa de que isso aconteça,

apenas em T4 pode-se garantir que a representação gerada seja completamente diferente

e, particularmente, quando k = 1, isso sempre acontece.

O quinto tipo de inicialização se diferencia pelos demais por variar o vetor –

ao longo de um número fixos de iterações. O objetivo dessa inicialização é forçar que

diferentes grupos de colunas sejam afetados em intervalos de tempo distintos. Esse pro-

cedimento foi realizado através de uma interpolação linear de algumas configurações de-

finidas previamente. A Figura 10 ilustra cinco configurações que foram definidas nos

experimentos, quais sejam, [1, 1, 0, 0, 0], [0.75, 0.75, 0.50, 0.25, 0.25], [0.50, 0.50, 1, 0.5, 0.5],

[0.25, 0.25, 0.50, 0.75, 0.75] e [0, 0, 0, 1, 1]. Durante 50 iterações, os valores de – foram

gradativamente variando entre esse valores, iniciando por [1, 1, 0, 0, 0] na iteração 1 e

atingindo a iteração 50 com [0, 0, 0, 1, 1]. Após a quinquagésima iteração, o método de de-

caimento do valor do – começa a decrementar o valor de –, tal qual é feito para os outros

tipos de inicialização. Como todos os valores de esparsidade L testados foram múltiplos

de 5, mantiveram-se as mesmas configurações, alterando-se somente a interpretação do

vetor de configuração. Assim, cada coordenada representou 20% do vetor –, de tal sorte

que, a configuração [1, 0, 0, 0, 0] quando aplicada em um vetor – de tamanho L = 10, por

exemplo, define um vetor – = [1, 1, 0, 0, ..., 0] œ R
10.

3.2.2 Tipos de decaimento

Além do processo de inicialização, é importante controlar a redução do nível de

exploração – ao longo das iterações para que o algoritmo, após um determinado tempo,

faça o aperfeiçoamento da solução corrente. Dois tipos principais de decaimento do valor

do – foram considerados: o decaimento linear com intervalo de tempo e o decaimento

exponencial.

O decaimento linear com intervalo de tempo consiste na redução de um valor

constante no valor de –i ao longo de um intervalo de iterações. Por exemplo, pode-se
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Figura 11: Tipos de decaimento
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reduzir o valor de –i em 0.1 a cada 5 iterações. Essa foi a versão escolhida para os testes

por apresentar bons resultados. A Figura 11a ilustra esse procedimento.

Já a Figura 11b ilustra o decaimento exponencial regido pela fórmula e≠ik no qual

i é a iteração e k é uma constante. Na figura, três valores de constantes são apresentados:
1
5
, 1

10
, 1

20
.

3.3 Utilizando o –-KSVD no LC-KSVD: –-LCKSVD

Uma vez que o LC-KSVD é um método que utiliza o próprio K-SVD como técnica

de otimização, pode-se substituir o K-SVD pela técnica proposta, o –-KSVD. Espera-se

que essa alteração possibilite que o dicionário utilizado em LC-KSVD1, DÕ = (Dt,
Ô

⁄At),

e o dicionário de LC-KSVD2, DÕÕ = (Dt,
Ô

⁄At,
Ô

“W t)t, explorem outras regiões do espaço

de possíveis dicionários e, portanto, a solução final, dicionário e representações esparsas

X, de cada problema seja melhorada. Essa alteração do LC-KSVD será chamada de

–-LCKSVD e, assim como o método original, possui duas versões.

3.4 Descrição dos experimentos

Devido a disponibilização dos códigos pelos autores do K-SVD1 e do LC-KSVD2,

foi possível utilizar a implementação original desses métodos. Os testes foram executados

em um computador Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz com 8GB de memória

ram, utilizando o Octave 3.6.2.
1http://www.cs.technion.ac.il/ ronrubin/software.html
2http://www.umiacs.umd.edu/ zhuolin/projectlcksvd.html
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Para a execução dos algoritmos, o critério de parada adotado foi o número máximo

de iterações, definido em 70. Os experimentos foram realizados com valores de L múltiplos

de 5 no intervalo de 5 a 30. Além disso, os parâmetros ⁄ e “ dos algoritmos LC-KSVD1 e

LC-KSVD2 foram definidos em 4 e 2 para a base de dados Yale Extended B, tal qual foi

utilizado por Jiang, Lin e Davis (2011), e 4.5 e 4 para base de dados AR, valores ajustados

manualmente. Todos os algoritmos foram comparados sob as mesmas condições.

Como os algoritmos propostos utilizam-se de um procedimento não determinístico

para a escolha da representação esparsa, cada versão foi executada três vezes e o resultado

reportado é sempre a média dessas execuções. Considerou-se que três repetições foi um

número de repetições satisfatório visto que o desvio padrão observado foi considerado

pequeno.

Os experimentos visaram avaliar dois aspectos: o erro da representação, avali-

ado pela raiz do erro quadrático médio
Ò

||Y ≠ DX||22, e a performance de classificação,

avaliada pela contagem do número de elementos classificados corretamente.

Ressalte-se, ainda, que em virtude da referida disponibilização do código pelos

autores do LC-KSVD foi possível reproduzir os experimentos com base nos mesmos dados

de treino e teste. Dois bancos de dados públicos foram considerados nos experimentos,

o Extended Yale B database (GEORGHIADES; BELHUMEUR; KRIEGMAN, 2001; LEE; HO;

KRIEGMAN, 2005) e AR face database (MARTINEZ; BENAVENTE, 2001). O procedimentos

de extração de características foi o Randomfaces (WRIGHT et al., 2009) descrito na Seção

2.3.

3.4.1 Yale Extended B

Figura 12: Exemplos de imagens da base de dados Yale Extended B

Fonte: (LEE; HO; KRIEGMAN, 2005)

A base de dados “Extended Yale Face Database B” contém 2.414 imagens dos

rostos de 38 indivíduos em posição frontal cada do tamanho 192◊168 pixels (FIGURA 12).

Quase todos os indivíduos têm 64 imagens, mas alguns desses possuem um número inferior

de fotografias. Nesse banco de imagens, utilizou-se vetores randomfaces de dimensão 504,

e o número de colunas definido no dicionário foi 570.
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3.4.2 AR face

Figura 13: Exemplos de imagens da base de dados AR

Fonte: (MARTINEZ; BENAVENTE, 2001)

A base de dados “AR faces” contém mais de 4.000 imagens coloridas de 126 indi-

víduos capturadas durante duas sessões separadas por duas semanas. Nenhuma restrição

sobre a roupa foi imposta, e, portanto, os indivíduos aparecem com diferentes visuais,

isto é, roupas, acessórios (e.g., óculos) e penteados diferentes (ver Figura 13). Apesar

das mais de 4.000 imagens, na literatura, utiliza-se apenas 2.600 imagens retiradas de 100

indivíduos, 50 homens e 50 mulheres. Para cada sujeito, foram separadas 20 imagens para

treino e 6 para teste. O tamanho dos vetores randomfaces foi definido em 540 dimensões,

e o dicionário a ser ajustado foi definido com 500 colunas.



57

4 Resultados e discussão

Neste capítulo, são apresentados os resultados computacionais relativos ao desem-

penho dos algoritmos –-KSVD, –-LCKSVD1 e –-LCKSVD2. Em todos os testes, foram

considerados como referência os valores obtidos nas mesmas condições pelos algoritmos

K-SVD, LC-KSVD1 e LC-KSVD2.

Em relação aos algoritmos –-KSVD e –-LCKSVD foram avaliadas todas as versões

de inicialização e de decaimento do valor de – descritas no capítulo anterior. Observou-se

que o decaimento exponencial, com parâmetros definidos em 1
10

e 1
30

, apresentam resul-

tados muito semelhantes aos resultados obtidos a partir do decaimento linear. Com base

nessa verificação empírica, optou-se por apresentar apenas os resultados obtidos com o

decaimento linear com intervalos de 5 iterações e decréscimo de 0.1 no valor de –.

Destaca-se, também, que os dados reportados para as versões do –-KSVD são

sempre as médias de três repetições. Além disso, é importante salientar as diferenças das

escalas nos gráficos, tendo em vista que seus valores foram definidos de forma a facilitar

a visualização da figura.

4.1 Avaliação do erro de representação

Os resultados relativos à capacidade de representar os dados são apresentados na

Figura 14. As figuras do lado esquerdo (FIGURAS 14a, 14c, 14e) referem-se à base de

dados Extended Yale B, enquanto as do lado direito (FIGURAS 14b, 14d, 14f) apresen-

tam os dados relativos aos testes na base dados AR. As Figuras 14a e 14b mostram a

performance dos algoritmos baseados no K-SVD, i.e., as cinco inicializações do propostas

do –-KSVD além do próprio K-SVD. Analogamente, as Figuras 14c e 14d tratam dos

métodos baseados no LC-KSVD1, e, finalmente, as Figuras 14e e 14f referem-se aos algo-

ritmos com base no LC-KSVD2. Essa mesma disposição de figuras será mantida sempre

que possível.

Pode-se observar que a estratégia T5 apresentou os menores valores de erro de

representação no conjunto de teste, implicando que o dicionário ajustado nesse procedi-

mento é capaz de representar imagens diferentes daquelas utilizadas para treino, e.g., uma

nova imagem de um dos indivíduos da base de dados. Embora, para a base de dados AR,

todas as estratégias de inicialização de – tenham obtidos valores médios menores do que

os respectivos algoritmos de referência, apenas T5 obteve resultados significativamente
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melhores, i.e., com mais de um desvio padrão de diferença em relação aos algoritmos

base. A mesma afirmação pode ser feita em relação ao desvio padrão observado durante

os experimentos na base de dados Extended Yale B.

Em relação ao ganho percentual, constatou-se que, na base de dados Extended Yale

B, a performance do T5–-KSVD supera em até 12% o resultado do K-SVD quando o valor

de esparsidade L é fixado em 10. Para esse mesmo valor de esparsidade, o T5–-LCKSVD1

e o T5–-LCKSVD2 superam os algoritmos LC-KSVD1 e LC-KSVD em 12,09% e 12,01%.

Por outro lado, quando o valor L é fixado em 30, esses valores de ganho são inferiores a

3,6% e superiores a 2,20%.

Já na base de dados AR, observou-se que o percentual de melhoria em relação

ao K-SVD e às versões do LC-KSVD diminuem na medida que o fator de esparsidade L

aumenta. O maior ganho percentual é de 6,80%, 6,25% e 6,76%, respectivamente, sob

o K-SVD, LC-KSVD1 e LC-KSVD2 quando L = 5. Enquanto, quando L = 30, esses

percentuais são reduzidos para 3,45%, 2,63% e 2,14%.

Para discutir melhor o desempenho dos algoritmos propostos, a Figura 15 ilustra a

execução, ao longo das 70 iterações, dos algoritmos avaliados, tanto no conjunto de teste

quanto no conjunto de treinamento. Ao final de cada iteração, os erros de treinamento e de

generalização foram computados e são mostrados nos gráficos dessa figura. Os resultados

obtidos a partir do conjunto de treinamento são apresentados nas Figuras 15a, 15c e 15e.

Já os resultados de generalização, calculados a partir do conjunto de teste, são exibidos

nas Figuras 15b, 15d e 15f . Destaca-se que, nesses exemplos, o valor de esparsidade foi

fixado em L = 10. Assim como na figura anterior, os gráficos representam as comparações

com base no KSVD, LC-KSVD1 e LC-KSVD2.

Algumas observações podem ser feitas com base nessa figura. Primeiramente, o

comportamento dos diferentes métodos de inicialização do –-KSVD é condizente com o

esperado. Durante a fase de exploração, nota-se que o erro calculado durante o treina-

mento (FIGURAS 15a, 15c, 15e) é superior ao erro obtido pelos algoritmos de referência.

No entanto, ao final da fase de exploração (iteração 50), uma região diferente do estado

de busca foi encontrada e os algoritmos desenvolvidos encontraram mínimos melhores do

que os mínimos encontrados pelos algoritmos da literatura. Nota-se, também, que os dife-

rentes métodos de inicialização apresentaram resultados diferentes nesse mesmo aspecto.

Por exemplo, o tipo de inicialização T1 só modifica a primeira coluna da representação

obtida pelo OMP, logo o erro de representação calculado é inferior, na fase de explora-

ção, ao T2, o qual altera as 20% colunas iniciais da representação. Em relação ao T3,

é possível observar que esse método pouco modifica os algoritmos de referência. Essa

observação tem relação direta com o grupo de colunas que é modificado por essa estraté-

gia, as últimas 20% colunas finais da representação original. T4 e T5 são estratégias que

modificam muitas colunas da representação original, perturbando bastante a solução en-
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Figura 14: Performance do erro de recuperação no conjunto de teste
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contrada, conforme pode ser visto nos gráficos, esses métodos apresentam o maior erro de

representação durante a fase de treinamento. No entanto, após a quinquagésima iteração,

esses métodos superam os algoritmos de referência.

Em relação ao desempenho no conjunto de teste (FIGURAS 15b, 15d e 15f),

percebesse-se que o erro de generalização é menor do que o erro dos algoritmos da litera-

tura antes do término da fase de exploração. E, diferentemente do observado no conjunto

de treino, o decaimento do erro de generalização entre todos os métodos é bem parecido,

aproximadamente linear. A exceção é a estratégia T3 que se manteve com resultados

similares aos algoritmos da literatura. Referida observação pode ser um indicativo de que

a variabilidade imposta pelas versões do –-KSVD e –-LCKSVD permite que o dicionário

seja ajustado, também, para exemplos levemente diferentes do conjunto de treino, uma

vez que essa variabilidade introduz exemplos diferentes com base na escolha aleatória

realizada durante a execução da etapa de exploração.

É interessante observar que o desempenho favorável aos algoritmos propostos

quando a esparsidade é baixa está relacionado com a etapa de exploração realizada.

Quando o número de átomos na representação é limitado em valores pequenos, o pro-

blema de encontrar quais são os melhores átomos para representar os sinais de entrada

torna-se mais restrito, pois o número de opções a serem utilizadas é mais limitado. Nessas

situações, presume-se que a etapa de exploração foi mais importante para encontrar novas

soluções do que nos demais casos.

4.2 Performance de classificação de imagens

Para avaliar a performance de classificação, a acurácia do sistema de reconheci-

mento foi computada com base no conjunto de teste, e os dados são reportados na Figura

16. Nessa figura, não só a acurácia média é reportada, mas também a distância equivalente

a um desvio padrão desse valor é sinalizada por linhas verticais. Como o desvio padrão

calculado foi muito pequeno, para alguns valores, não é possível visualizar a sinalização

da margem de um desvio padrão nesse casos.

De maneira semelhante ao que foi observado pela avaliação do erro de represen-

tação, os resultados para valor de L pequenos são significativamente melhores do que os

resultados encontrados com os métodos de referência, respectivamente, o K-SVD, LC-

KSVD1 e LC-KSVD2. Isso indica que, nesses casos, os algoritmos propostos encontram

soluções melhores do que os algoritmos da literatura. Na Tabela 1, os valores de L = 10

e L = 30 são destacados para todos os métodos avaliados.

Os resultados para a base de dados Extended Yale B com valor de esparsidade

L = 30 são os mesmos apresentados na literatura. Nesse caso, nenhum ganho em relação

aos algoritmos base foi observado. Na verdade, uma taxa de reconhecimento um pouco
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Figura 15: Erro de recuperação na base de dados AR para L = 10
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Figura 16: Performance de classificação
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Tabela 1: Resumo da performance de classificação

Métodos
Extended Yale B AR

L=10 L=30 L=10 L=30

T1–-KSVD 86.9% 92.2% 79.6% 83.5%

T2–-KSVD 88.5% 92.4% 81.8% 85.1%

T3–-KSVD 72.0% 93.2% 71.8% 83.2%

T4–-KSVD 91.1% 92.7% 83.4% 84.7%

T5–-KSVD 92.2% 93.6% 83.2% 83.7%

K-SVD 63.6% 93.4% 69.1% 81.1%

T1–-LCKSVD1 87.1% 92.4% 80.7% 85.3%

T2–-LCKSVD1 89.7% 92.7% 82.8% 87.0%

T3–-LCKSVD1 72.5% 93.8% 75.2% 87.5%

T4–-LCKSVD1 90.9% 92.5% 84.9% 88.4%

T5–-LCKSVD1 92.0% 93.0% 84.4% 88.1%

LC-KSVD1 62.4% 94.4% 74.8% 88.5%

T1–-LCKSVD2 88.6% 92.6% 82.5% 86.6%

T2–-LCKSVD2 90.0% 92.1% 82.8% 88.3%

T3–-LCKSVD2 83.8% 94.2% 76.3% 86.1%

T4–-LCKSVD2 91.7% 92.2% 86.6% 87.3%

T5–-LCKSVD2 92.4% 93.2% 85.9% 88.2%

LC-KSVD2 82.8% 94.9% 76.3% 86.5%
Fonte: Elaborada pelo autor

menor foi calculada pelas diferentes inicializações do –-KSVD e –-LCKSVD, provocando

uma degradação de performance de até 2% em relação à técnica de referência. Esse re-

sultado mostra que a relação entre o erro de representação e a taxa de classificação não

estão diretamente relacionados, visto que, nas mesmas condições, o erro de representação

obtido pelos algoritmos propostos é melhor do que o valor encontrado pelos algoritmos

base. Por outro lado, quando o valor de esparsidade é definido com valores de esparsidade

menores, por exemplo, para L = 10, as taxas de reconhecimento obtidas são superiores aos

algoritmos base. Quando os valores obtidos pelo K-SVD e LC-KSVD são comparados aos

valores computados pelos métodos T5–K-SVD e T5–LC-KSVD, observa-se um ganho na

acurácia de até 44,5%. Para esse mesmo valor L, nota-se que todos os métodos propostos

são consistentemente melhores do que os algoritmos base. Além disso, a melhor perfor-

mance encontrada, quando todos os métodos são comparados, é taxa de reconhecimento

de 92.4% encontrada com o método T5–-LCKSVD2.

Na base de dados AR, os valores encontrados para os algoritmos LC-KSVD di-
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ferem da literatura (JIANG; LIN; DAVIS, 2011), pois os parâmetros ⁄ e “ utilizados por

esses autores para obter resultados de até 93.7% são desconhecidos. Utilizando ⁄ = 4 e

“ = 4.5, a taxa de reconhecimento alcançada pelos algoritmos LC-KSVD1 e LC-KSVD2

foram, respectivamente, de 88.5% e 86.5%. Pode-se conjecturar que a parametrização

utilizada para o LC-KSVD2 atribuiu uma importância relativa menor ao erro de classifi-

cação ||H ≠ WX||22 e, portanto, o ajuste de W , nesse caso, não foi tão eficiente quanto o

classificador linear utilizado posteriormente ao LC-KSVD1. Nessas mesmas condições de

parametrização de ⁄ e “, os resultados obtidos pelos algoritmos –-KSVD e –-LCKSVD fo-

ram, novamente, superiores quando a esparsidade foi definida para L = 10. Os resultados

T4–-KSVD, T4–-LCKSVD1 e T4–-LCKSVD2, respectivamente, 83.4%, 84.9% e 86.6%

superam os resultados de 69.1%, 74.8% e 76.3% do K-SVD, LC-KSVD1 e LC-KSVD2.

Além disso, se com L = 30 os melhores resultados obtidos na outra base de dados foram os

algoritmos da literatura, para a base de dados AR sob a mesma condição de esparsidade,

nota-se que os todas as inicializações do –-KSVD superam os resultados do K-SVD e

que todas as versões do –-LCKSVD2 apresentaram resultados superiores ou similares aos

resultados do LC-KSVD2. Já para os métodos baseados no LC-KSVD1 nessas condições,

os resultados de T4–-LCKSVD1 e T5–-LCKSVD1 são compatíveis com os resultados do

LC-KSVD1, todos, apresentaram acurácia de aproximadamente 88%, enquanto que as

inicializações T1, T2 e T3 apresentaram taxas de reconhecimento inferiores.

No que diz respeito ao desempenho computacional, sabe-se que os métodos propos-

tos apresentam tempo de computação médio superiores aos métodos K-SVD e LC-KSVD,

pois, da maneira como essas técnicas foram implementadas, um número de computações

maior é realizado.

Por outro lado, destaca-se que o uso do dicionário aprendido não depende da fase

de treinamento. Posto isso, a Tabela 2 ilustra o tempo de processamento gasto durante o

teste de todo o conjunto de teste em cada uma das bases de dados.

Tabela 2: Tempo de processamento no conjunto de teste

Valor de esparsidade Extended Yale B AR database

5 0.25s 0.13s

10 0.30s 0.15s

15 0.37s 0.18s

20 0.46s 0.23s

25 0.57s 0.28s

30 0.70s 0.33s
Fonte: (MALKOMES; BRITO; PORDEUS, 2014)

Com base nos resultados da tabela 2, observa-se que o tempo de computação au-
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menta em função do número de vetores no nulo nas representações esparsas. De fato,

quanto maior o número de zeros na representação, mais computações podem ser economi-

zadas, além do uso de memória que torna-se inferior. Para ilustrar essa vantagem, observe

que o tempo de teste quando L = 30 é quase o dobro do tempo gasto quando L = 10.

Considerando os resultados apresentados na Tabela 1, o melhor resultado obtido com

L = 10 na base dados Extended Yale B foi 92.4% com o T5–-LCKSVD2, enquanto que

com L = 30 o LC-KSVD2 apresentou uma taxa de classificação de 94.9%. Em relação à

base de dados AR, para L = 10, o melhor resultado é obtido pelo T4–-LCKSVD2, 86.6%;

já para esparsidade L = 30, nessa mesma base, obtém-se 88.5% com o LC-KSVD1.
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5 Conclusão

5.1 Considerações finais

A investigação teórica sobre representações esparsas mostrou que o algoritmo K-

SVD é a técnica de aprendizado de dicionário mais utilizada na literatura contemporânea

e, a partir de análise mais aprofundada sobre o assunto, foi proposta uma modificação

desse método. Referida modificação deu origem ao algoritmo –-KSVD, o qual objetivou

explorar o espaço de possíveis dicionários antes de investir em um aperfeiçoamento local

da solução corrente.

Assim, tendo por base os estudos e os experimentos realizados no presente trabalho,

conclui-se, inicialmente, que a abordagem T5 obteve soluções melhores que as alcançadas

pelos algoritmos K-SVD, sendo identificadas, inclusive, soluções que o superam em até

12% a solução do método da literatura. Dessa forma, mostrou-se que a tentativa de

melhorar o processo de otimização do K-SVD foi bem sucedida.

O –-KSVD, durante a fase de treinamento, exige mais computações do que o

K-SVD nessa mesma etapa, no entanto, uma vez que o dicionário é ajustado, o uso

desse recurso por qualquer aplicação independe do K-SVD ou do –-KSVD. Posto isso,

constata-se que a técnica proposta tem potencial para substituir o K-SVD em aplicações

que utilizam-se do processo de aprendizado de dicionário de forma off-line.

Ademais, em relação a performance de classificação, pode-se depreender que os

métodos propostos são promissores quando utilizados para realizar a tarefa de reconheci-

mento facial sob restrições de tempo de execução e memória, uma vez que, para valores

de L pequeno, a performance de classificação apresentou resultados considerados satisfa-

tórios, i.e, taxa de reconhecimento de 92% na base de dados Extended Yale B e 86% em

AR (TABELA 1). Destaca-se que, para L pequeno, utiliza-se menos recursos computa-

cionais, pois o processo de cálculo de representações esparsas realiza poucas iterações e

armazena-se um número menor de valores em memória.

5.2 Trabalhos futuros

Em relação ao desenvolvimento de trabalhos futuros, sugere-se a aplicação da

técnica proposta em outras bases de dados, tanto de reconhecimento facial, como de reco-

nhecimento de cenas e reconhecimento de objetos, a fim de avaliar sua eficiência para esses
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casos. Além disso, outras combinações de parametrização de – podem ser desenvolvidas

com o objetivo de melhorar significativamente o resultado do K-SVD quando o valor de

esparsidade L é alto. Uma vez que o processo de parametrização pode ser dispendioso,

recomenda-se a investigação de meta-heurísticas ou técnicas automáticas para esse fim.

Uma possibilidade, nesse sentido, seria a implementação de um Algoritmo Genético para

encontrar combinações adequadas para o vetor –, ou, até mesmo, para otimizar a função

objetivo do problema de aprendizado de dicionário.

De forma análoga ao realizado nesse trabalho, pode-se desenvolver estratégias es-

pecíficas para o aperfeiçoamento da taxa de classificação, ao contrário do erro de recupe-

ração. Uma ideia que pode ser explorada, nesse contexto, é o “descarte de colunas”. Uma

vez que o dicionário é ajustado no processo de aprendizado de dicionário, sabe-se que as

representações esparsas xi de cada elemento do conjunto de treino está associada a um

conjunto de até L colunas da matriz D. O rótulo de cada vetor xi também é conhecido,

e, portanto, é possível relacionar as colunas do dicionário D com as classes do conjunto

de treino. Lança-se como hipótese que, para construir uma representação esparsa mais

discriminante, pode-se renovar as colunas que são utilizadas por elementos de treino de

classes diferentes. Presume-se que colunas utilizadas por elementos de diversas classes

não guardam informações relevantes sobre uma classe específica, logo essas colunas pode-

riam ser removidas da representação esparsa. Dessa forma, perder-se-ia a capacidade de

recuperar informação, mas conjectura-se que uma melhora na taxa de classificação será

observada.
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