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Contexto: A biodiversidade vegetal é essencial para o ecossistema
terrestre, uma vez que todos os seres vivos dependem direta ou
indiretamente das inúmeras espécies de plantas que fornecem
diferentes formas de energia na natureza [1]. No entanto, algumas
espécies de plantas estão entrando no processo de extinção, devido
ao constante desflorestamento causado pela modernização. Portanto,
é crucial proteger a diversidade de plantas. A identificação existente
depende principalmente de especialistas, exigindo conhecimento
especializado. Por estas razões, as abordagens automatizadas que
identificam espécies de plantas ganharam uma atenção especial da
comunidade de reconhecimento de padrões nos últimos anos.
Objetivo Geral: O principal objetivo da solução proposta é
apresentar um Sistema de Múltiplos Classificadores (MCS) para
identificar espécies de plantas baseado em características de textura
e forma extraídos da imagem da folha. Questão de Pesquisa: A
identificação da planta a partir da imagem da folha ainda pode ser
considerada como um problema aberto se considerarmos o grande
número de espécies de plantas atualmente existentes. Uma
abordagem interessante para lidar com esse problema é o uso de um
MCS, pelo fato de que os classificadores em um MCS são diversos no
sentido de que geralmente eles fazem erros diferentes e
consequentemente podem mostrar alguma complementaridade.
Método de Pesquisa: O método é dividido em dois estágios:
treinamento e operacional. No primeiro estágio as imagens são
submetidas ao estágio de pré-processamento para remover o fundo e
as estruturas indesejadas. O próximo passo é a extração de
características de forma e textura realizadas pelos descritores SURF,
LBP, ZERNIKE e HOG. Então, os classificadores SVM e NN são
treinados em cada uma das quatro representações de características,
resultando em um pool composto por oito classificadores. Na fase
operacional uma instância de teste (imagem de folha) é submetida ao
MCS. Essa imagem passa pelas mesmas etapas da fase de
treinamento. Uma vez que todos os classificadores do conjunto
fornecem um resultado (a probabilidade estimada para cada classe),
essas saídas são combinadas para chegar a uma decisão sobre as
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espécies de plantas. Resultados Preliminares: O desempenho da
abordagem MCS proposta foi avaliado nos conjuntos de dados
ImageCLEF 2011 e ImageCLEF 2012. Mais detalhes de conjuntos de
dados podem ser explorados na Tabela 1. A tabela 2 compara os
resultados alcançados pelo método proposto com os resultados
encontrados na literatura sobre os conjuntos de dados ImageCLEF
2011 e 2012. Uma comparação direta é possível, pois o mesmo
protocolo experimental foi utilizado. Os resultados demonstraram que
o uso de MCS se demonstra promissor.
Tabela 1: Numero de imagens e espécies em cada base de dados:
ImageCLEF 2011 e 2012.

Tabela 2: Comparação do método proposto com outros métodos
encontrados na literatura.
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