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Esta tese introduz urn conjunto de novos metodos para amilise de formas
bidimensionais (2D) dentro do contexto da resoluc;:ao de problemas de visao
computacional e analise de formas neurais ou neuromorfometria. Mais especificamente,
este trabalho apresenta 0 desenvolvimento de conceitos e algoritmos para a
representac;:ao e analise multi-escala de contornos de objetos em imagens digitais. Assim,
o contorno dos objetos e representado por urn sinal que assume valores complexos e que
pode ser subseqiientemente analisado por uma transformada multi-escala. Nesse sentido,
os desenvolvimentos apresentados nesta tese valeram-se matematicamente de
ferramentas desenvolvidas na area de processamento de sinais e de imagens, bem como
em outras areas da matemMica como a geometria diferencial. Tecnicas de analise de
contornos atraves da curvatura multi-escala e das transformadas de Gabor e em wavelets
sao introduzidas, incluindo algoritmos especificos para a detecc;:ao de vertices,
caracterizac;:ao de escalas naturais, analise fractal de curvas deterministicamente auto-
similares e extrac;:ao de vetores de caracteristicas associadas a diferentes aspectos de
formas como complexidade e retangularidade.

Particularmente em relac;:aoaos metodos de analise multi-escala de curvatura, esta
tese apresenta urn novo esquema de estimac;:ao digital de curvatura baseado em
propriedades da transformada de Fourier e novas abordagens para a prevenc;:ao a
contrac;:ao dos contornos devido a filtragem gaussiana. Esse novo esquema de estimac;:ao
de curvatura foi testado exaustivamente, incluindo uma avaliac;:aoda precisao do metodo
atraves de uma analise de erro entre valores da curvatura analitica e a estimada baseada
em curvas B-splines. 0 novo esquema apresentou resultados encorajadores em todas as
avaliac;:oes, corroborando sua eficiencia.

Em relac;:aoa parte especifica de analise de formas neurais, as contribuic;:oes desta
tese residem em duas areas. Inicialmente, novas medidas de formas, correspondentes as
energias multi-escala, foram introduzidas para a caracterizac;:ao e classificac;:ao
automMica de neur6nios baseada na complexidade das formas; experimentos de
classificac;:ao estatistica de ceIulas ganglionares (gato) sao relatados. Finalmente,
descreve-se uma nova tecnica para a criac;:aosemi-automMica de dendrogramas, os quais
sao estruturas de dados abstratas que descrevem celulas neurais. Todas as tecnicas foram
extensivamente testadas em imagens reais e sinteticas e os respectivos resultados, que
corroboram a eficiencia dos algoritmos, sao incluidos ao longo da tese.



This thesis introduces a set of new methods for two-dimensional shape analysis for
computer vision and neural shape analysis applications. More specifically, this work
develops concepts and algorithms for multiscale contour representation and analysis of
objects present in digital images. Therefore the object contour is represented by a
complex-valued signal that can be subsequently analyzed by a multiscale transform.
Different mathematical tools from signal and image processing fields, as well as
differential geometry, underlie the developments in this work. Techniques for contour
analysis through multi scale curvature and the Gabor and wavelet transforms are
introduced. The new techniques include specific algorithms for comer detection, natural
scales characterization, fractal analysis of self-similar curves and feature vector
extraction associated with different shape aspects such as complexity and rectangularity.

As far as the multsicale curvature analysis methods are concerned, this thesis
presents a new framework for digital curvature estimation based on Fourier transform
properties and new approaches for contour shrinking prevention due to gaussian
filtering. The new framework of curvature estimation has been extensively evaluated,
including precision assessment of the error of the estimation based on B-spline curves.
The new framework has performed successfully in all assessment experiments, which
corroborates its efficiency.

As far as the neural shape analysis is concerned, the contributions of this thesis are
twofold. On one hand, some new shape measures, corresponding to the multiscale
energies, have been devised for characterization and classification of neural cells based
on shape complexity; statistical pattern recognition experiments using retinal ganglion
cells (cat) are reported. On the other hand, a new technique for semi-automated
dendrogram generation, i.e. abstract data structures that represent different neural cell
features, is described. All the techniques have been extensively assessed using both real
and computer-generated images and some of the respective results, which corroborate
the robustness of the algorithms, are included throughout the thesis.



Capitulo 1 - Introdu«;ao

as olhos continuaram a dizer cousas infinitas, as palavras da boca e
que nem tentavam sair, tornavam ao cora<;:80 caladas, como
vinham ...

No principio, Deus criou os ceus e a terra. A terra estava informe e
vazia: as trevas cobriam 0 abismo e 0 Espirito de Deus pairava sobre
as aguas.
Deus disse: "Fa<;:a-sea luz". E a luz foi feita.



1. INTRODUCAO

II 51lste capitulo apresenta os aspectos principais qne motivaram 0 problema
central tratado nesta tese: a analise de formas a partir de contornos. Em

particular, 0 problema de visao computacional e introduzido com uma breve
discussao sobre seu principal objetivo, suas dificuldades e sua importante relayao
com os estudos sobre visao biologica. Dentre os diferentes aspectos concementes a
pesquisa e desenvolvimento de sistemas artificiais de visao, salienta-se a importfmcia
da obtenyao, a partir da imagem original, de representayoes intermediarias que
permitam, ao mesmo tempo, reduzir a redundancia dos dados e enfatizar as
caracterfsticas importantes da imagem. E exatamente nesse ponto que nasce a
importancia dos metodos de analise de contomos. Este capitulo discute ainda os
objetivos, as contribuiyoes e a forma de organizayao deste trabalho.

l!i '1area de visao computacional, ou visao por maquina, (rata de problemas
relacionados a obtenyao de descric;oes simbolicas de dados pictoricos,

sendo urn dos campos de pesquisa dos mais instigantes e proficuos. Embora a
definiyao de qualquer area muito ampla do conhecimento seja uma tarefa dificil e
com grandes chances de conter imperfeiyoes, pode-se dizer que a pesquisa em visao
computacional busca 0 desenvolvimento de metodos para extrayao e interpretayao de
descriyoes abstratas a partir de informayao pictorica contida em imagens. Nesse
sentido, 0 termo imagem deve ser entendido em seu sentido mais amplo, incluindo as
tradicionais imagens bidimensionais (2D) obtidas a partir da reflexao da luz nos
objetos do mundo real, bem como seqiiencias de imagens de video, imagens de
profundidade ("range images"), imagens multi-dimensionais ou multi-espectrais e
outros conjuntos de dados. De certa maneira, 0 problema de visao pode ser encarado
como sendo aquele referente a obtenyao de descric;oes a partir de uma entidade
visual.

Sendo uma area cuja historia comeya desde 0 advento do computador, a visao
computacional possui urn vasto leque de aplicayoes que inclui visao robotica, analise
de imagens medicas e biologicas, inspeyao visual em aplicayoes industriais,
seguranya publica e privada, pesquisa sobre percepc;ao human a (e em outros animais)
e em outras areas de ciencias cognitivas. De fato, esse grande numero de aplicayoes
nao deve causar surpresa, tendo-se em vista a importancia do sentido da visao para os
seres humanos. Porem, embora 0 ato de ver apresente-se para nos, seres humanos,



como algo simples e natural, existem enormes dificuldades concementes a criayao de
sistemas computacionais de visao que sejam versateis e confiaveis: se por urn lado os
cientistas da computayao ja foram capazes de desenvolver urn programa capaz de
vencer 0 maior enxadrista (humano) do mundo, atraves da explorayao ad hoc de
milhoes de possibilidades em cada jogada, os sistemas atuais mais avanyados de
visao por maquina mal podem ser comparados com a potencialidade da visao de uma
crianya de poucos anos de idade. 0 carater interdisciplinar da pesquisa em visao
ilustra 0 nivel de complexidade normalmente requerido as abordagens desenvolvidas,
as quais normalmente se utilizam de ferramentas de processamento de imagens,
inteligencia artificial, reconhecimento de padroes, processamento de sinais, redes
neurais artificiais, computayao grafica e areas de visao bio16gic'a e ciencias
cognitivas, como a neurofisiologia e a psicofisica.

Deve-se por outro lado lembrar que existem poucas duvidas sobre 0 fato de que
tais sistemas confiaveis e versateis sejam possiveis, fato ja provado pela existencia de
inUmeros sistemas visuais biol6gicos, e, em especial, 0 sistema visual dos primatas, 0

qual apresenta uma extraordinaria, e ate 0 momenta nao atingida, performance em
tempo-real e sob as condiyoes mais precarias e exigentes. Portanto, nao devem existir
surpresas se tais sistemas biol6gicos puderem fomecer novos "insights" para a
introduyao de novos conceitos e metodos em visao artificial, como ja aconteceu no
caso da abordagem de detecyao de bordas desenvolvida por D. Marr [Marr, 1982]; na
relayao entre 0 conceito biol6gico de campos receptivos e filtros de Gabor 2D,
introduzida por J. Daugman [Daugman, 1988]; nos modelos artificiais de redes
neurais, iniciados por McCullogh & Pitts [Anderson, 1995]; e na importancia da
percepyao humana de vertices e pontos de alta curvatura em formas, para a qual F.
Attneave chamava a atenyao ja na decada de 50 [Attneave, 1954]. Tal inter-
relacionamento entre os campos de visao natural e artificial tern sido uma das
principais filosofias adotadas pdo Grupo de Pesquisa em Visao Cibemetica do IFSC-
USP [Costa, 1993; Costa et aI., 1994], no seio do qual esta tese foi desenvolvida. E
importante observar que urn dos projetos que vem sendo desenvolvidos por esse
grupo consiste em urn sistema de visao computacional versatil, com diversos
aspectos de inspirayao bio16gica, chamado Cyvis-I [Costa et aI., 1994]. 0 projeto
desse sistema inclui urna serie de m6dulos de processamento dedicados a analise de
alguns atributos especificos de imagens, como cor, textura e bordas, estruturados em
urna arquitetura hierarquica, cada qual comunicando-se ativamente com os outros, na
tentativa de melhorar a performance da analise visual [Costa et aI., 1994]. Urn
aspecto particularmente importante do Cyvis- I, bem como em algumas outras
abordagens de visao computacional, conceme a maneira pela qual a informac;ao
visual e codificada e representada em cada urn dos niveis hierarquicos da arquitetura
do sistema. Afinal, urna das mais importantes liyoes que a natureza tern a ensinar em
relayao ao desenvolvimento de sistemas de visao mais poderosos diz respeito a
adoyao de representayoes visuais efetivas das cenas a serem analisadas.

Antes de se discutir urna das representayoes mais importantes comumente
adotadas por sistemas de visao, os contornos, os quais estao no centro do dorninio
desta tese, e valido que se conclua esta sec;ao a prop6sito da importancia da forma de
representayao de informac;oes adotada relembrando urn exemplo apresentado por
David Marr sobre esse assunto [Marr, 1982]. Trata-se do problema de adi9iio de
numeros inteiros [Meyer, 1992]. De fato, a descric;ao de urn algoritmo para a soma de



dois nfuneros inteiros deve comeyar pela defmiyao de urn sistema de numerar;iio, 0

qual nada mais e do que a escolha de urn conjunto de simbolos que irao representar
tais numeros. Assim, por exemplo, urn nfunero inteiro pode ser representado por
algarismos romanos, no tradicional sistema decimal ou ainda no sistema bimirio.
Embora qualquer urn desses sistemas sirvam perfeitamente para a representar;iio de
urn numero inteiro, e evidente que cada sistema implicani em urn conjunto particular
de algoritmos para operar sobre essa representar;iio. Assim, a importancia de urna
escolha correta da representayao na eficiencia (em todos os sentidos) dos algoritmos
que nela operam pode ser facilmente percebida.

Ainda em relayao it importancia dos contomos, e importante ressaltar que este
trabalho e nao somente 0 resultado da pesquisa desenvolvida pelo autor durante 0

programa de doutorado, mas remonta aos trabalhos de iniciayao cientifica
desenvolvidos pelo autor a partir de 1989 [Cesar, 1989; Cesar 1990; Cesar 1991],
tendo tido uma continuayao durante 0 programa de mestrado [Cesar, 1993] e
culminado no programa de doutoramento.

reduyao da redundancia tipicamente presente em imagens naturais por
arte das representayoes adotadas nos diferentes niveis de urn sistema de

visao implica em urna codificayao muito mais compacta do estimulo visual original,
permitindo que 0 processo de reconhecimento aja de maneira mais nipida e eficiente
[Barlow, 1994]. Deve-se, porem, observar que compacidade nao e a ooica restriyao
que deve ser buscada por esquemas adequados de representayao de informayao
visual. Urn outro ponto muito importante diz respeito it capacidade da representayao
de salientar aspectos visuais mais relevantes, os quais influenciam fortemente no
sucesso dos algoritmos de classificayao, ou mesmo em seu desenvolvimento. A
natureza ainda possui liyoes a dar com respeito a escolha de urn esquema de
representayao (ou representayoes) adequado, 0 qual deve depender das caracteristicas
dos algoritmos de reconhecimento e das cenas a serem trabalhadas. E urn fato
relativamente bem aceito que a retina dos mamiferos implementa algum tipo de
mecanismo para enfatizar bordas de objetos contrastantes na imagem, acarretando
urna dramatica reduyao da quantidade de dados visuais [Barlow, 1994; Marr, 1982].
Alem disso, conjecturou-se que tais representayoes de objetos na imagem em termos
de suas bordas codificam totalmente a informayao original, ou ainda, em termos de
processamentos de sinais, que 0 sinal original pode ser reconstruido a partir de seus
cruzamenfos por zero [Marr & Hildreth, 1980; Marr, 1982], 0 que acabou
acarretando 0 desenvolvimento de inumeros algoritmos de reconstruyao que podem
gerar aproximayoes muito boas de imagens normalmente encontradas.

o proximo esquema de representayao importante adotado no nivel cortical do
sistema visual dos primatas e caracterizado pela aproximayao poligonal, ou linear por
partes, dos contomos gerados pelos detectores de borda. A segmentayao e
representayao de contomos particionados e uma das etapas fundamentais em sistemas
de visao, tanto natural como artificial [Attneave, 1954; Marr, 1982]. Sabe-se que os
sistemas biologicos de visao fazem uso de representayoes poligonais como urn

__ ~__subsidio para a analise de imagens, acreditando-se que boa parte do cortex visual seja



dedicada it codificayao e ao processamento da informayao em termos da
representayao por segmentos 1ineares [Attneave, 1954]. Tais fatos exp1icam 0 grande
interesse no desenvo1vimento de metodos de detecyao de vertices ou pontos de alta
curvatura em contomos por parte dos pesquisadores em visao computacional [Cesar
& Costa, 1995b; Cesar, 1993]. Como sera amplamente discutido, esse e urn dos
pontos centrais desta tese.

A Figura 1.1 esquematiza as representayoes discutidas. Urn mapa de bordas
pode ser criado a partir da imagem original (em niveis de cinza). Urn conjunto de
pontos criticos pode ser identificado a partir das bordas ou contornos dos objetos.
Tais pontos criticos, os quais estao indicados pelo simbo10 "+" no contomo da
Figura 1.1, sao geralmente associados a pontos de alta curvatura e vertices.
Fina1mente, a representayao dos objetos da cena por poligonos pode ser facilmente
obtida ligando-se os pontos criticos por segmentos de reta, e 0 resultado tambem e
mostrado na Figura 1.1. Assim, uma boa parte da informayao mais importante da
imagem original, a qual necessitava de 512 x 512 x 8 = 2097152 bits, pode ser
representada por uma ou duas dezenas de pares de numeros inteiros.

J
Figura (1.1): Diferentes representayoes da informayao pictorica: imagem em niveis
de cinza, imagem segmentada, mapa de bordas e aproximayao poligonal.



A Figura 1.1 tambem ilustra urn caminho altemativo na obtenc;ao do mapa de
contomos de uma imagem. Trata-se do processo de segmentafao da imagern por
regioes, atraves do qual os objetos de interesse sao inicialmente separados de outros
objetos e do fundo da imagem, obtendo-se assim uma imagem binaria. A irnagern
binaria, contendo as silhuetas dos objetos, pode ser usada diretamente na extrac;ao
dos contomos. 0 Capitulo 2 discute urn pouco mais esses processos.

I•Jrntro do universo da pesquisa em visao compulacional, esta lese lrala do
problema de caracterizafao de formas 2D atrawis da analise de

contornos. Nesse sentido, urn dos objetivos deste trabalho e 0 desenvolvimento de
representafoes de contomos e da subseqliente extrafao de caracteristicas ou de
medidas de formas que fomec;am informafoes significativas sobre a forma em
questao. Tais medidas podem, por exemplo, ser usadas como vetores de
caracteristicas para classificadores estatisticos de padroes, em urn processo de
reconhecimento de formas.

Urn fato bem conhecido pelos pesquisadores de analise de imagens e 0 de que a
identificac;ao de uma caracteristica importante de uma imagem depende da escala de
observac;ao dessa caracteristica. Nesse sentido, diferentes escalas de observac;ao
podem levar a diferentes conjuntos de caracteristicas ou medidas. Por exernplo, a
Figura 1.2 apresenta urna imagem e alguns detalhes de estruturas que a cornpoern e
que vivem em diferentes escalas de observac;ao. Tendo-se em vista essas
considerac;oes, esta tese tambem se preocupa com a definic;ao de representafoes
multi-escala de formas. Tais representac;oes, em vez de escolherem urna escala a
priori, fomecem a descric;ao de urn determinado aspecto do contomo em urn
conjunto de escalas, 0 que permite a observac;ao da evolufao de cada caracteristica
atraves das multiplas escalas.



Existem diferentes maneiras de se abordar urn problema dentro do paradigma
multi-escala. Dentre elas, a area de processamento de sinais acabou desenvolvendo
urn conjunto de ferramentas bem fundamentadas matematicamente para a
representayao e a analise multi-escala de sinais. Essas ferramentas, as quais serao
reunidas em 3 classes genericas denominadas espar;o-escala, tempo-frequencia e
tempo-escala, formam os instrumentos basicos para analise de formas neste trabalho
(veja 0 Capitulo 3 para as definiyoes desses termos).

Urn outro aspecto que dominou 0 trabalho desenvolvido e reunido nesta tese e
seu carater pratico de implementayao. Como foi comentado na Seyao 1.1, os
trabalhos em visao computacional geralmente envolvem a pesquisa em diferentes
areas, cada qual possuindo urn grau de complexidade nao trivial!. Assim, se por urn
lado existem ferramentas poderosas em diferentes areas e que podem ser aplicadas
com grande potencial de sucesso aos problemas de visao computacional, por outro 0

processo de identificayao dos instrumentos corretos, de familiarizayao com a teoria e
suas principais propriedades, de implementayao correta e calibrayao dos inumeros
parametros normalmente envolvidos pode mostrar-se extremamente arduo e
consumir uma grande quantidade de tempo e esforyo, 0 que pode vir a inviabiliza-Io,
principalmente levando-se em conta que 0 pesquisador em visao computacional
freqiientemente precisa pesquisar ferramentas de diferentes areas do conhecimento.
Dentro desse contexto, esta tese procura apresentar de maneira pratica urn conjunto
de tecnicas para analise multi-escala de formas, de modo que outros pesquisadores
que, porventura, vierem a aproveita-la em seu trabalho possam utilizar essas tecnicas
da maneira mais direta possivel, reservando tempo para 0 estudo de outros topicos
eventualmente envolvidos em seu trabalho. Alem disso, esta tese tambem procura
introduzir a teoria basica necessaria para a motivayao e uma melhor compreensao das
tecnicas desenvolvidas.

Ainda dentro dessa preocupayao em descrever as tecnicas para que possam ser
aplicadas 0 mais diretamente possivel, 0 trabalho desenvolvido tambem devotou uma
atenyao especial a validar;ao dos metodos desenvolvidos, principalmente sob 0 ponto
de vista da aplicayao dos algoritmos a dados reais, corrompidos com ruidos e
artefatos normalmente encontrados em situayoes experimentais reais. Sabe-se bem
que a utilizayao de grande parte dos algoritmos em situayoes experimentais reais
normalmente leva 0 pesquisador a desenvolver urn certo "know-how", ou seja, urn
conjunto de conhecimentos experimentais2, que e indispensavel para 0 sucesso de sua
aplicayao. De certa mane ira, procurou-se transmitir ao maximo esse tipo de
conhecimento.

Finalmente, embora todas as tecnicas desenvolvidas nesta tese possam ser
igualmente aplicadas a diferentes problemas de analise de imagens e visao, 0 pano de
fundo dos experimentos realizados foi a analise de formas de celulas neurais, ou
neuromorfometria, uma das linhas de pesquisa desenvolvidas junto ao Grupo de

I Certa vez, por ocasiao de uma conversa com 0 professor Nelson Mascarenhas sobre esse assunto. ele se referiu a
esse ponto com uma metafora bastante instrutiva segundo a qual cada area "e urn POyo" no qual devemos
mergulhar para encontrar as ferramentas que nos interessam.

2 "Bizu" e uma palavra do portugues falado em alguns estados do nordeste do Brasil e que melhor traduz esse
tipo de conhecimento.



Pesquisa em Visao Cibernetica - IFSC - USP. Nesse sentido, procurou-se
desenvolver urn conjunto de tecnicas e medidas uteis e confiaveis que pudessem ser
aplicadas em problemas de caracterizayao, analise e c1assificayao de neuronios.

Dessa maneira, os objetivos do trabalho desenvolvido podem ser surnariados na
seguinte lista:

1. Desenvolvimento de representayoes multi-escala de formas que se
fundamentam em tecnicas de processamento de sinais;

2. Defmiyao de medidas de formas que sao obtidas a partir das representayoes
multi-escala introduzidas;

3. Apresentayao das novas tecnicas de maneira pr<itica, inc1uindo detalhes de
implementayao, para que 0 leitor deste trabalho seja capaz de aproveita-lo da maneira
mais direta, chegando a estar apto a reproduzir e aplicar os resultados;

4. Avaliayao e validayao do desempenho das tecnicas introduzidas;

5. Aplicayao a problemas de neuromorfometria.

1.4 REV/sAo INTRODUTORIA: ALGUNS PROBLEMAS CENTRAlS EM
ANALISE DE FORMAS

omo ja foi dito, a descriyao e analise de formas ocupa urn papel singular
dentre os processos envolvidos na visao computacional. Para melhor

sublinhar esse aspecto, pode-se citar uma expressao em ingles, "to link into shape ",
que significa e%ear em eondir;oesde born funcionamento. Com certeza, a maioria
das pessoas que a empregam nao imaginam 0 significado que tal expressao pode
possuir aos olhos de urn pesquisador de visao computacional. Afinal, em uma
imagem, uma das informayoes mais importantes a ser determinada e a forma
("shape") dos objetos dessa imagem; e 0 "born funcionamento" de urn processo de
visao, seja qual for a abordagem utilizada, depende diretamente de uma boa
descriyao/representayao da forma de cada objeto.

A representayao e analise de formas cumpre urn papel central em diversas
aplicayoes de visao computacional. De fato, procedimentos de neuromorfometria,
reconhecimento 6tico de caracteres, casamento de contornos para reconstruyao
tridimensional de imagens biomedicas, inspeyao visual em ambientes industriais e
muitas outras tarefas visuais podem ser realizadas por processos base ados em
reconhecimento de formasJ De maneira geral, existem duas abordagens basic as para a
representayao e a analise de formas: a abordagem por contornos e a por regioes.
Exemplos de representayao de formas baseada em regioes sao as "octrees", as
"quadtrees", os esqueletos e eixos de simetria, e a decomposiyao morfol6gica [Pitas
& Venetsanopoulos, 1990; Pitas & Venetsanopoulos, 1992]. Por outro lado, a
aproximayao poligonal, 0 c6digo da cadeia, as primitivas geometricas, as curvas
parametricas, os descritores de Fourier e a transformada de Hough sao exemplos de
representayoes de formas baseadas em contornos. Esses metodos compartilham urn
conjunto de caracteristicas comuns:



1. Extrar;iio de informar;iio significativa sobre a forma: a representac;ao deve
facilitar a compreensao de urn determinado conjunto de caracteristicas do objeto.
Dentro desse contexto, e importante salientar a detecr;iio de vertices e pontos de alta
curvatura. Embora urn numero menor de metodos da literatura dependam de uma
etapa de avaliac;ao de curvatura, sua importancia na analise de formas e urn fato bem
conhecido e aceito. Com efeito, existem inumeros resultados psicofisicos que
demonstram 0 papel fundamental curnprido pela curvatura na percepc;ao humana de
formas. A maior dificuldade envolvida nessa tare fa se refere a natureza discreta das
curvas digitais, tomando a maioria dos metodos dependentes do ruido e da escala de
analise;

2. Compressiio de dados: uma das metas da representac;ao pode ser a reduc;ao
da quantidade de dados, sendo que as razoes de compressao tipicas podem variar de
2: 1 a 20: 1, dependendo do metodo e do contomo. Esse topico esta relacionado com
uma outra maneira de classificac;ao de metodos de representac;ao de contomos, ou
seja, existem metodos que preservam informac;ao 0 bastante de maneira a possibilitar
a reconstruc;ao da forma original (ou aproximada), enquanto que outros metodos nao
preservam essa informac;ao. Assim, se por urn lado os descritores de Fourier
permitem a reconstruc;ao da forma original, medidas como area e 0 perimetro nao 0

fazem, tendo-se em vista a existencia de uma infinidade de formas diferentes que
podem ter a me sma area ou 0 mesmo perimetro. Porem, e importante salientar que
tais caracteristicas nao indicam que os metodos que preservam informac;ao sao
superiores, principalmente tendo-se em vista que inumeras medidas que nao
preservam informac;ao revelam-se bastante uteis em muitas situac;oes prMicas. A
compressao de dados esta relacionada com 0 proximo topico;

3. Eliminar;iio de ruido e redundancia: curvas digitais sao frequentemente
corrompidas com ruido e detalhes indesejaveis que, aumentando a redundfmcia da
informac;ao, podem prejudicar 0 desempenho dos classificadores de formas. A
representac;ao deve filtrar tais componentes pemiciosos.

No que conceme aos experimentos em psicofisica sobre percepc;ao de formas, 0

pesquisador Fred Attneave possui urn papel bastante importante. Em urn de seus
trabalhos mais importantes para as pesquisas em analise de formas em visao
computacional [Attneave, 1954], Attneave chamou a atenc;ao para a importfmcia que



eventos transitorios e quebras de simetria curnprem no processo de percepyao e
extrapolayao realizadas por seres hurnanos. Em seu trabalho, Attneave procura
explorar as ferramentas de processamento de informayao na pesquisa em psicologia,
argurnentando que a informayao visual e altamente redundante. Tal redundancia, a
qual ocorre simultaneamente no espayo e no tempo, faz com que 0 mundo visual seja
coerente no sentido de possuir urna estrutura a ser explorada pelos sistemas visuais.
De fato, a existencia de redundancia na informayao visual tomou possivel 0
aparecimento dos sistemas de visao na natureza que exploram essa redundancia para
compensar os efeitos inerentes do ruido presente tanto na informayao luminosa como
nos sistemas neurais que a processam. Em urn dos experimentos seminais efetuados,
Attneave explora 0 fato de que os pontos da cena nos quais e mais provavel que a
pessoa avaliada durante 0 experimento cometa erros saD aqueles que possuem urna
maior carga de informaya03

. 0 experimento baseia-se na cena mostrada na Figura
1.3 (a), a qual possui urn vidro de tinta preto colocado sobre uma mesa marrom,
ambos situados contra uma parede branca. Essa cena foi dividida em 4000 celulas,
organizadas em urna matriz de 50 linhas por 80 colunas. Em seguida, a cena era
mostrada celula por celula, de cima para baixo e da esquerda para direita, ou seja, em
ordem "scanline". 0 experimento resurnia-se a urn "jogo de adivinhayao", no qual 0
sujeito deveria adivinhar a cor da proxima celula dentre as 3 possiveis. No inicio do
experimento, depois de alguns erros, 0 sujeito percebe a homogeneidade do fundo da
parede e passa a acertar a cor. branca das celulas ate que 0 topo do vidro de tinta e
atingido, 0 qual corresponde a urna celula com alto indice de erros. Depois que 0
sujeito comete alguns erros, volta a perceber a homogeneidade de cor do interior do
vidro, recomeyando a serie de acertos devidos a extrapolayao. Essas considerayoes
formam, na verdade, urn outro exemplo da importancia de bordas ou contornos em
cenas visuais, como ja foi considerado no inicio deste capitulo. co eye ~c...4~

o proximo tipo de coerencia explorado pelo sujeito consiste nas retas formadas
pel as bordas. Assim, enquanto a primeira celula da linha do topo do vidro de tinta ou
a da mesa concentra grande quantidade de informayao (0 que e equivalente a dizer
que essas celulas possuem grande incidencia de erros), nas proximas linhas 0 sujeito
passa a inferir corretamente a borda do objeto devido a continuidade dessa em linha
reta. Colocando isso em outros termos, pode-se concluir que os vertices e pontos de
alta curvatura possuem probabilidade maior de erro por parte do sujeito, ou seja,
concentram maior quantidade de informac;iio.

E 0 que dizer do padrao serrilhado da borda inclinada do vidro de tinta? 0
experimento mostrou que, depois de alguns erros preliminares, 0 sujeito inferiu a
repetic;iioperi6dica do padriio do tipo "escada" existente naquela borda, diminuindo
assim 0 numero de pontos de erro.

Finalmente, os sujeitos foram capazes de extrapolar a simetria do vidro de
tinta, usando essa inferencia para diminuir a quantidade de erros referentes ao lado
direito do vidro de tinta.

3 E importante salientar que esse tipo de analise explica uma das grandes vantagens da analise em wavelets, a
saber, sua boa capacidade de detecyao e analise de fenomenos transit6rios.



Assim, de certa forma pode-se contrapor as caracteristicas de pouca e muita
informa9ao na perceP9ao de formas em fun9ao da redundancia de cada uma dessas
caracteristicas, e a Tabela 1.1 resume essa analise.

Attneave chama a aten9ao para 0 fato de que mesmo os principios da Gestalt
podem ser interpretados sob a 6tica da explora9ao de redundancia de informa9ao. As
imagens Gestalt tipicas possuem um grau elevado de algum tipo de redundancia, e
sua percep9ao envolve a tentativa de nosso sistema perceptual de reduzir a incerteza
atraves da explora9ao dessa redundancia.

Existem ainda dois experimentos apresentados por Attneave nesse seu
importante trabalho que sac dignos de nota. No primeiro deles, uma serie de formas
bidimensionais foi apresentada aos sujeitos, os quais deveriam representar cada
forma por um conjunto de 10 pontos. A Figura 1.3(b) mostra um resultado tipico em
que as barras radiais formam um histograma dos votos que cada ponto recebeu de urn
conjunto de sujeitos. Novamente, aos pontos de alta curvatura atribuiu-se urna
importancia maior. Finalmente, Attneave gerou uma imagem hoje classica ao
apresentar 0 esb090 da Figura 1.3(c), 0 qual foi obtido identificando-se os pontos de
alta curvatura de uma fotografia normal de urn gate dormindo, sendo esses pontos
ligados por linhas retas.

E importante situar esta tese dentro do contexto dessa discussao. A
caracteriza9ao de cenas atraves da analise de contomos nasce justamente da
importancia das bordas em cenas visuais. Alem disso, urn conjunto de ferramentas
para a detec9ao e a caracteriza9ao de vertices e pontos de alta curvatura e
introduzido, alem de outras medidas de caracteriza9ao de complexidade de formas
em fun9ao da curvatura. E tambem importante salientar que, alem da introdu9ao dos
metodos para identifica9ao dos pontos de alta curvatura, sac desenvolvidos outros
algoritmos que utilizam esses pontos, como e 0 caso das tecnicas de gera9ao de
dendrogramas de celulas neurais (Capitulo 7). Finalmente, 0 problema de detec9ao e
caracteriza9ao de padroes periodicos transitorios que ocorrem em formas recebeu
aten9ao muito menor por parte dos pesquisadores de visao. Mais recentemente,
alguns trabalhos come9aram a relatar a importancia de escalas naturais de objetos, e
o trabalho desenvolvido nesta tese mostra como 0 tratamento dado a esses dois
conceitos pode ser unificado. Na verdade, nao existe na literatura uma defini9ao
generic a e completa de 0 que vem a ser uma escala natural, de maneira analoga a
inexistencia de uma defmi9ao para textura [Castleman, 1996], e esta tese apresenta
um novo aspecto desse problema em fun9ao de padroes peri6dicas ou regularidades



transitorias. Seguindo essa linha de raciocinio, esta tese apresenta a abordagem de
analise local de sinais, atraves dos metodos tempo- freqi.ii~nciae tempo-escala, como
uma ferramenta natural no tratamento de padroes periodicos.

Essas considerac;oes sugerem a segmentar;iio do contomo e a representar;iio de
cada segmento por uma determinada primitiva geometrica (seja uma linha reta ou urn
padrao periodico, por exemplo). De fato, do ponto de vista da visao por maquina, ha
aproximadamente 30 anos os pesquisadores ja haviam percebido que era inviavel
representar formas completas por polinomios ou series, e grande parte da pesquisa
nessa area concentrou-se na elaborac;ao de algoritmos de representar;iio de contornos
por partes [Pavlidis, 1986]. Segundo esse paradigma, 0 contomo deve ser
particionado, 0 que implica na localizac;ao de pontos dominantes ou pontos
caracteristicos da curva, seguida da representac;ao de cada segmento por alguma
primitiva. Nesse sentido, a identificac;ao dos pontos dominantes no contomo e 0

passo crucial dessa abordagem.

Observe a Figura 1.4, que apresenta duas possiveis representac;oes por partes
((b) e (c)) de urn contomo inicial (a). Assim, tem-se que ABCDEFGH foi
representado (ou aproximado) por ABCDE no contomo da Figura 1.4(b) e por
ABCDEFG no contomo da Figura 1.4(c) (esse exemplo baseia-se na explicac;ao
apresentada por Theo Pavlidis em [Pavlidis, 1986]). Existe uma diferenc;a importante
entre essas duas aproximac;oes. A aproximac;ao da Figura 1.4(b) possui urn numero
menor de pontos dominantes, apresentando uma quantidade menor de detalhes de
pequena escala e salientando as principais caracteristicas da forma em uma escala
maior. Por outro lade, a Figura 1.4(c) e uma representac;ao em pequena escala do
contomo original, apresentando uma maior quantidade de detalhes finos. Esse
exemplo ilustra a importancia do conceito de escala de observar;iio na caracterizac;ao
de formas. Existe urn "trade-off' entre as duas opc;oes: enquanto a observac;ao em
pequena escala possui uma quantidade maior de informac;ao (mais detalhes), tais
detalhes podem estar misturados com ruido, 0 qual pode prejudicar (e mesmo
inviabilizar) a busca por informac;oes importantes (por exemplo, pontos dominantes).
Na medida que e aumentada a escala de analise, 0 ruido vai sendo filtrado, bem como
alguns detalhes de pequena escala que podem ser importantes para 0 processo de
analise do contomo. Alem disso, e importante perceber que cada possivel escala de
analise enfatiza urn determinado conjunto de estruturas da forma, de modo que
estruturas importantes podem ocorrer (e, de fate, ocorrem frequentemente) em
diferentes escalas. Todas essas considerac;oes fazem parte do conjunto de motivac;oes
da criac;:aoda abordagem multi-escala de analise de formas, a qual procura nao so
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Figura (1.4): (b) e (c) apresentam dois possiveis
particionamentos do contomo apresentado em (a).



analisar os contomos em uma escala especifica, mas tambem a evolur;Ciode suas
estruturas companentes atraves da variayao das escalas. Tal filosofia esta por tras de
diferentes abordagens de analise multi-escala de farmas, como a curvatura-c de Larry
Davis [Davis, 1977], as aproximar;oes poligonais hierarquicas propostas por Ann
Bengtsson e Jan-Olof Eklund [Bengtsson & Eklund, 1991] e 0 espar;o-escala de
curvatura proposto por Farzin Mokhtarian e Alan Mackwarth, e constitui 0

paradigma basico adotado no desenvolvimento dos metodos deste trabalho.

Paralelamente, existem diferentes sinais que podem ser obtidos de urn
contomo, os quais podem ser usados para descriyao de formas atraves de tecnicas de
processamento de sinais, 0 que sera explorado com maior profundidade no Capitulo
2. Dentro desse contexto, as chamadas transformadas tempo-escala e tempo-
frequencia [Daubechies, 1992; Flandrin, 1993; Lindeberg, 1994; Torresani, 1995]
SaDde especial interesse, visto que elas incorporam 0 paradigma multi-escala. Tais
transformadas, como as wavelets e a transformada de Gabor, vem sendo
intensamente estudadas nas ultimas decadas, tendo sido aplicadas, por exemplo, em
problemas como reconstrw;ao 3D e visualizayao de volumes, modelagem geometrica,
segmentayao de texturas, reconhecimento de caracteres e outros. Esse assunto
recebera maior atenyao ao longo deste trabalho.

Finalmente, e importante comentar breve mente a principal area na qual as
tecnicas desenvolvidas nesta tese foram aplicadas, ou seja, a neuromorfometria ou
analise da forma de celulas neurais. A forma de urn neuronio e especialmente
importante pois ela determina, em grande parte, as propriedades funcionais de tais
celulas. Em particular, a analise automatica ou semi-automatica de celulas neurais
pode ser usada de diferentes maneiras interessantes como na classificayao automatica
de neuronios (baseada em sua forma), na criayao de modelos artificiais de celulas
neurais, na pesquisa sobre a relayao entre forma e funyao das celulas, entre outras. E
importante salientar que existem poucas medidas padronizadas para a caracterizayao
da forma neural, bem como pouco consenso entre os pesquisadores de neurociencias
sobre quais aspectos sao mais importantes. Celulas neurais SaD freqiientemente
bastante complexas e de formato irregular, caracteristicas que acabam impondo
interessantes desafios para essa linha de pesquisa.

II • Jle modo geral, esta tese introduz urn conjtmto de novos algoritmos para
analise de formas 2D, bem como a avaliayao, 0 melhoramento e a

generalizayao de outros metodos ja propostos na literatura pesquisada. Essas
contribuiyoes podem ser divididas em 4 partes mais genericas:

1. Diagramas multi-escala de curvatura (curvogramas): Os diagramas de
descriyao multi-escala da curvatura de contomos foram aqui introduzidos e diferentes
ferramentas de analise de contomos a partir dos curvogramas foram desenvolvidos.
Em relayao aos metodos de analise multi-escala de curvatura ja existentes, esta tese
introduz uma nova abordagem que explora os descritores de Fourier de contomos
(ver Seyao 2.6.5), em conjunto com a aplicay8.o da propriedade das derivadas de
Fourier. Alem disso, urn dos problemas tradicionais de filtragem gaussiana de
contomos, ou seja, a contrayao de contomos, foi resolvido de diferentes maneiras,



cada qual sendo mais adequada a determinadas situac;oes, 0 que e discutido neste
trabalho. Finalmente, foram introduzidos diferentes algoritmos de analise de
contomos a partir do curvograma;

2. Amilise de formas baseada em contornos pela transformada continua
em wavelets (a representa~ao-W): Esta tese introduz a transformada continua em
wavelets de contomos, 0 que define a representar;ao- W como uma nova tecnica de
representac;ao e caracterizac;ao multi-escala de contomos. Propriedades matematicas
da teoria das wavelets sao aplicadas no desenvolvimento de novos algoritmos para
analise de contomos e para a detecc;ao de caracteristicas importantes, como vertices e
singularidades em contomos. Alem desses algoritmos, esta tese apresenta urn novo
conceito de escalas naturais, relacionando-o com padroes peri6dicos que podem
ocorrer em formas (ver Sec;ao 5.7), e mostra como elas podem ser detectadas e
caracterizadas pel a representac;ao- W, bem como pela transformada de Gabor do
contomo, a qual e introduzida de maneira analoga;

3. Analise de formas por energia multi-escala: As principais representac;oes
multi-escala introduzidas nesta tese, isto e, 0 curvograma e a representac;ao-W, sao
exploradas na derivac;ao de medidas de energia que fomecem medidas de forma e sao
usadas para a caracterizac;ao de complexidade. 0 curvograma e utilizado
particularmente na definic;ao da energia elastica multi-escala normalizada ou
energia multi-escala normalizada de dobramento, sendo que tais energias sao vetores
de medidas de caracterizac;ao de formas. Estrategias para escolha das escalas mais
significativas sao tambem apresentadas. Experimentos de classificac;ao automatica
de celulas ganglionares de gato sao apresentados;

4. Gera~ao semi-automatica de dendrogramas: Esta tese introduz uma nova
abordagem para a gerac;ao de dendrogramas e discute os algoritmos envolvidos. Tais
algoritmos aproveitam 0 curvograma e suas tecnicas associadas interagindo com 0

usuario atraves de interfaces graficas. Tal abordagem permite que 0 usuario assista a
execuc;ao do programa, intervindo quando necessario. 0 novo rnetodo fomece uma
descric;ao estrutural de neur6nios em termos de uma arvore sintatica que permite a
caracterizac;ao de sua forma, incluindo urna maneira simples e direta de extrac;ao de
esqueletos das celulas neurais.

Alem dessas contribuic;oes, e importante salientar que foi realizado urn
levantamento e acompanhamento bibliografico sistematicos, com auxilio de
diferentes mecanismos de busca automatica em acervos encontrados em CD-ROM e
na INTERNET e a partir das pr6prias listas de referencias dos artigos obtidos. Nao
foi fix ado urn periodo para 0 levantamento, e os trabalhos identificados incluem
desde os mais antigos ate aqueles encontrados durante a redac;ao deste trabalho. Em
urn certo sentido, dois aspectos principais caracterizam a importancia desse trabalho
realizado. Em primeiro lugar, a analise multi-escala de formas, em suas diferentes
abordagens, tomou-se recentemente urn campo relativamente maduro, e divers as
aplicac;oes bem sucedidas vem sendo relatadas. Embora apresentar e comparar as
diferentes tecnicas dessa abordagem nao seja a meta deste trabalho, sao discutidas as
principais tecnicas que estao, de uma maneira ou de outra, relacionadas ao assunto
desta tese. E em segundo lugar, procurou-se reunir, de maneira mais extensa e
completa possivel, a bibliografia sobre representac;ao e analise de formas por
wavelets e transformada de Gabor, uma tendencia surgida bem mais recentemente.



Finalmente, e importante lembrar que a principal classe de formas utilizadas
nos experimentos consiste nas celulas neurais, 0 que acabou por fundar diversos
aspectos do desenvolvimento deste trabalho. Assim, as novas tecnicas introduzidas
nesta tese, alem de contribuirem com a area de analise de formas 2D, possuem urn
potencial especial referente as pesquisas em neurociencias.

sta tese prossegue apresentando, no Capitulo 2, os principais conceitos
te6ricos que formam os pre-requisitos basicos para os desenvolvimentos

subsequentes. Esse capitulo inclui seyoes introdut6rias a geometria diferencial, da
qual sac utilizadas as ferramentas de representayao e caracterizayao de curvas
parametric as 2D, a geometriafractal, que fomece as informayoes para as seyoes que
tratam de caracterizayao de curvas exatamente auto-similares por wavelets (Seyao 5.8
em diante), e ao processamento de sinais, discutindo as diferentes modalidades de
transformada de Fourier e suas principais propriedades, bem como as principais
operayoes dessa area que sac utilizadas neste trabalho. Finalmente, 0 esse capitulo
apresenta urna revisao dos principais metodos de representayao e analise de formas,
discutindo os aspectos hist6ricos que sac importantes para 0 trabalho desenvolvido
nesta tese, bem como as principais tendencias em analise de formas que estao, de
urna maneira ou de outra, relacionadas a este trabalho.

o Capitulo 3 introduz as tres abordagens de processamento e analise de sinais
que sac exploradas nesta tese, ou seja, 0 espar;o-escala, a transformada de Gabor e
as wavelets. Nesse capitulo sac apresentadas brevemente as perspectivas hist6ricas
associadas a cada urna dessas abordagens, alguns exemplos didliticos - a fim de
fomecer urn maior "feeling" para a explorayao dessas ferramentas em analise de
formas - e urna discussao sobre as relayoes, semelhanyas e diferenyas entre elas.
Esse capitulo serve como urna introduyao aos metodos desenvolvidos nos Capitulos
4 e 5.

o conceito de curvatura multi-escala e explorado no Capitulo 4,0 qual introduz
o curvograma. Esse capitulo inclui a definiyao e processamento de diferentes
ferramentas de geometria diferencial (como curvatura e perimetro) a partir dos sinais
complexos que representam os contomos (como sera visto no Capitulo 2). 0
curvograma e ainda aplicado nos Capitulos 6 e 7.

Os algoritmos de analise de formas que se utilizam da transformada continua
em wavelets e a transformada de Gabor sac apresentados no Capitulo 5. Nesse
capitulo introduz-se a representar;iio- W, a qual e definida como a transformada em
wavelets do contomo do objeto de interesse na imagem. Esse capitulo inclui
algoritmos para detecyao de vertices, escalas naturais e analise fractal de curvas
deterministicamente auto-similares, bem como uma discussao sobre diferentes
estrategias para explorayao de representayoes tempo-escala e tempo-frequencia para a
caracterizayao de formas.

o Capitulo 6 mostra como diferentes conceitos de energia multi-escala podem
ser defmidos para a caracterizayao de complexidade de formas, energias estas que sao
definidas a partir do curvograma (Capitulo 4) e da representayao-W (Capitulo 5).



Medidas multi-escala apresentam propriedades peculiares que devem ser estudadas
antes de sua utiliza9ao par parte de algoritmos de classifica9ao de formas, 0 que e
tambem discutido nesse capitulo. Em particular, sao apresentadas estrategias para a
sele9ao das escalas mais importantes para a discrimina9ao de formas. Experimentos
de classifica9ao automMica de celulas ganglionares de gato tambem sao incluidos
nesse capitulo.

A nova abordagem para a gera9ao semi-automatica de dendrogramas e
introduzida no Capitulo 7, que discute a maneira pel a qual 0 metodo de analise de
curvatura multi-escala do Capitulo 4 e aproveitado para a segmenta9ao de neuronios.
Esse capitulo inclui ainda a descri9ao da interface de intera9ao com 0 usuario
desenvolvida atraves dos recursos graficos do Matlab (Gill's) e as tecnicas de
reconhecimento sintMico de padroes que sao aplicadas na descri9ao estrutural de
neuronios.

Finalmente, esta tese e concluida no Capitulo 8, em que apresenta-se uma
discussao sobre alguns possiveis desdobramentos do trabalho desenvolvido que
podem se materializar par ocasiao de pesquisa futura. E importante que 0 leitor
consulte a lista de simbolos e nota90es adotadas na tese e que esta incluida no inicio
deste trabalho.

A seguir e apresentado urn esquema da divisao desta tese levando-se em
considera9ao as rela90es entre seus capitulos e apendices.
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Capitulo 2 - Revisao sobre Analise de Formas

Gomme je I'ai explique tout a I'heure, I'entite saillante est fondee, elle
dispose de sa forme definie par la discontinuite, celie de son bordo G'est
une idee tres profonde, de de la physique aristotelicienne. II y a des
citations de la physique d'Aristote que je pourrais vous donner la, mais
c'est sans interet... Pour lui, la forme d'un objet physique est quelque
chose comme son bord; au sens abstrait de la definition, I'eidos c'est
quelque chose egalement comme une forme dans un espace abstrait,
avec son bordo II y a une matiere intelligible, qui est en quelque sorte
comprimee par sa definition. Orismos signifie definition; c'est presque Ie
meme mot que oras qui veut dire bordo G'est assez remarquable.



2. REVISAO SOBRE ANALISE DE FORMAS

_ ~ste capitulo sao discutidos os principais conceitos que servem de base para os
desenvolvimentos desta tese. Assim, a abordagem de analise de formas 2D

por contornos, sobre a qual ja se tra9aram alguns comentarios no capitulo introdutorio, e
apresentada de forma mais detalhada e prlitica. Basicamente, todos as tecnicas
aesenvoIvldas neste trabalho partem, direta ou indiretamen1:e,-da representa9ao complexa
de contornos parametrizados. Al6m disso,JiSJeITamentas-aa--teoTla-deJlli>~es-sarnenio-de
sinais que saD fundamentais para 0 ent~Ildimento deste trabalho saD tambem
introduZid~-s, bem como n090es de-~Q!1i~t!"i~<iif~r~Q~i~C;;---fractarFmalmente, os
principais topicos -de analise de formas que estao relacionados com esta tese saD
apresentados sob as perspectivas historica e de tendencias atuais. Embora este capitulo
tenha por finalidade realizar uma revisao introdutoria dos principais conceitos e
ferramentas matemliticas e metodologicas que saD utilizadas nos capitulos seguintes,
observa-se que ele ja apresenta algumas contribui90es, principalmente pOI tentar reunir,
em sua discussao, trabalhos e tendencias atuais em analise de formas, ao mesmo tempo
que busca resgatar 0 historico das pesquisas que vieram dar lugar as abordagens atuais
(por exemplo, ao retomar e chamar a aten9ao para 0 trabalho multi-escala de Larry
Davis, urn dos pioneiros na pesquisa de curvatura multi-escala e analise de maximos
locais).

s metodos desenvolvidos nesta tes~__~~_!:>a~elm::ll_Il<l__aI!alise de contornos
pre~e!1tes-na ima~1Il como sendo Ql1}eiQ par~J~~!Hl~o_de_mfQrm<l:9ao

importante sobre a regiao que tal contorno delimita. E comum imaginar que essa regiao e
a borda de um objeto na imagem, ou a borda de sua silhueta. Urn fato de extrema
importancia para 0 desenvolvimento e sucesso de metodos de analise d~ formas 2D 6
q1.!-etais formas conseguem capturar grande parte da informa9ao de forma de objetos
reais, valendo ainda notar que seres humanos saD especialmente bem adaptados para 0

reconhecimento de formas a partir de silhuetas, nao importando a ausencia de outros



E importante ainda
observar que, no caso do exemplo
da Figura 2.1, dois tipos de
informayao 2D estao envolvidos:
enquanto que alguns objetos
podem ser reconhecidos apenas
por regioes preenchidas (como e
o caso das tres primeiras linhas
da Figura 2.1), outros sao
compostos de partes desconexas e
buracos, caracterizando urn tipo
de informayao topologica
diferente (caso das duas ultimas
linhas). Porem, ambos os casos
envolvem apenas informayao 2D.

a partir de informayoes de formas 2D. Embora seja mais intuitivo pensar
que metodos de analise de contornos sejam melhor adaptados para a analise de objetos
compostos por uma so regiao preenchida, e importante notar que tal ideia intuitiva nao
pode se aplicar como uma restriyao: cada parte dos objetos pode ser representada e
analisada a partir de seu respectivo contorno (sendo que buracos no objeto defmem
contornos internos), e 0 objeto como urn todo pode ser analisado estruturalmente a partir
da organizayao espacial dos contornos que 0 formam. Assim, 0 Fred Flinstone da
Figura 2.1 po de ser analisado tomando-se cada contorno interno e externo que contribui
na composiyao total de seu rosto (por exemplo, 0 contorno externo, 0 contorno interno
que delimita a face, 0 contorno do olho, da sobrancelha, e assim por diante). Tendo
reconhecido os contornos, constroi-se uma estrutura hierarquica que reflita a organizayao
desses contornos (urn contorno de forma oval sobre a cavidade da boca e reconhecido
como urn olho, e assim por diante).

~t
Z§~~~

& GP
Figura (2.1): Exemplos de diferentes
objetos que podem ser reconhecidos apenas

tipos importantes de informayao
visual como cor, textura e
estruturas 3D. A Figura 2.1
ilustra esse fato.

Assim, a abordagem de analise de formas adotada nesta tese pressupoe a obtenyao
dos contornos dos objetos e de suas partes na imagem. A extrayao de contornos e urn
interessante topico de pesquisa em visao artificial, nao possuindo uma soluyao otima e
gera!. E importante enfatizar a existencia de dois processos distintos envolvidos na
obtenyao de urn contorno em uma imagem: a segmentar;iio da imagem e a extrar;iio do
contorno. Neste trabalho, 0 termo segmentayao de imagens diz respeito ao processo de
obtenyao de uma partiyao da imagem em regioes segundo urn determinado criterio
qualquer. Assim, poder-se-ia segmentar uma imagem em regioes cujos pixels possuam a
mesma cor ou 0 mesmo nivel de cinza, por exemplo. Uma vez que a imagem tenha sido
segmentada, 0 contorno de cada uma das regioes pode ser extraido percorrendo-se sua
fronteira. Por outro lado, a segmentayao da imagem e extrayao dos contornos tambem
podem ser realizadas na ordem inversa: em vez de buscar identificar as regioes cujos



pixels possuam uma mesma dada propriedade, alguns metodos buscam diretamente por
contomos na imagem. A identificayao dos contomos ira defmir 0 particionamento da
imagem. Dentre os muitos metodos de extrayao de contomos relatados na literatura,
pode-se distinguir algumas abordagens gerais, apresentadas a seguir. As tres primeiras
abordagens baseiam-se na busca por contomos diretamente sobre a imagem enquanto a
quarta fundamenta-se na segmentayao da imagem seguida da extrayao do contomo de
cada fronteira das regioes segmentadas.

• Filtros de detecfY30 de bordas em imagens: filtros como Sobel ou Marr-Hildreth
podem ser usados para a detecyao de descontinuidades definidas como bordas na
imagem. Urn problema com essa abordagem e que as bordas obtidas podem ser
descontinuas, tomando necessaria a aplicayao de algoritmos de pos-processamento
para preenchimento de buracos ou complementayao dos contomos;

• Transformada de Hough: Essa transformada tambem pode ser usada para a
detecyao de retas, arcos e outras primitivas, as quais podem ser conectadas
posteriormente para a formayao dos contomos;

• "Snakes" ou contornos ativos: Os contomos ativos formam uma classe de metodos
de ajuste de curvas em imagens que vem ganhando grande impulso desde suas
formulayoes iniciais [Kass et ai., 1988]. as contomos ativos sac curvas parametricas
que se ajustam a imagem de modo a minimizar uma integral de energia que envolve
restriyoes intemas (energia de dobramento da curva), restriyoes da imagem (que
atraem a curva fazendo com que ela "se cole" a entidades importantes da imagem,
como bordas e terminayoes), e restriyoes extemas (que podem ser defmidas pelo
usuario de maneira semi-automatica). Essas restriyoes extemas podem ser definidas
como pontos de controle indicados pelo usuario, os quais exercem uma forya atrativa
ou repulsiva sobre a curva, que se aproxima ou se afasta dependendo do tipo do
ponto;

• SegmentafY30 e extrafY30 de contornos: Esse esquema separa as etapas de
segmentayao e de extrayao do contomo, sendo que esta ultima reduz-se a urn
algoritmo de detecyao de objetos em imagens binarias seguida da extrayao de seus
contomos [Bennett &. Mac Donald, 1975]. E claro que a etapa de segmentayao da
imagem e crucial nessa abordagem e a grande maioria dos livros de processamento
de imagens e visao apresenta revisoes sobre esses metodos (por exemplo, [Ballard &
Brown, 1982; Castleman, 1996; Fu, 1982; Morel & Solimini, 1995; Pavlidis, 1977]).
Por outro lade, a area de segmentayao de imagens possui uma grande diversidade de
metodos e paradigmas que fomece a possibilidade de desenvolvimento de algoritmos
dedicados e que pode fomecer bons resultados se desenvolvidos vi sando uma
aplicayao particular. Assim, as informayoes de textura e cor podem ser incorporadas,
melhorando os resultados (vale lembrar que a incorporayao de outras fontes de
informayao visual, como cor e textura, tambem pode ser feita nos metodos de
contomos ativos).

Todos os experimentos desta tese foram realizados com contomos obtidos pelo
ultimo desses metodos, ou seja, segmentayao seguida de extrayao de contomos. A



Figura 2.2 apresenta, de forma esquematica, as etapas envolvidas nesse esquema. 0
primeiro passo consiste na gera~ao de uma imagem bimiria contendo o(s) objeto(s) de
interesse. No caso da Figura 2.2, 0 processo de segmenta~ao utilizado consiste
basicamente no seguinte procedimento padrao utilizado em praticamente todos os
exemplos deste trabalho. A imagem em niveis de cinza (Figura 2.2(a)) e segmentada por
defmi~ao de limiar ("thresholding"), sendo que a imagem bimiria obtida e processada
para elimina~ao de ruidos e preenchimento de buracos, visto que, em todos os exemplos
deste trabalho, 0 interesse era 0 processamento do contorno exterior do objeto (Figura
2.2(b)). Esse pos-processamento da imagem bimiria geralmente envolve filtragem
mediana e aplica~ao de filtros morfologicos, tendo-se em vista a elimina~ao de pequenas
particulas e 0 preenchimento de buracos, podendo incluir edi~ao da imagem em urn
processo interativo.

Uma vez que 0 objeto de interesse na imagem tenha sido isolado, 0 contorno de tal
objeto e extraido percorrendo-se sua borda a partir de urn ponto inicial qualquer e
armazenando-se as coordenadas x e y de cada ponto como uma fun~ao do panlmetro
associado ao caminho percorrido ao longo da borda (Figura 2.2(c) e (d)). E importante
lembrar que, devido a natureza digital da imagem, esse "passeio" ao longo da borda do
objeto pode ser visto como a realiza~ao de urn caminho sobre uma grade retangular,
hexagonal, ou de algum outro tipo, dependendo do esquema de discretiza~ao da imagem.
o artigo de Bennett & Mac Donald, 1975, apresenta e compara uma serie de metodos
para a extra~ao de contornos. Assim, seja n 0 panlmetro associado a caminhada ao longo
da borda do objeto, sendo que a caminhada e iniciada em n = O. Dessa maneira, as
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Figura (2.2): Esquema basico do pre-processamento para a abordagem de analise de
formas adotada nesta tese.



coordenadas do contomo do objeto podem ser descritas por uma curva parametrica
discreta C(n) = (x(n), y(n)). Essa curva e discreta devido a natureza discreta da imagem
digital. Como em alguns desenvolvimentos desta tese sera interessante imaginar que
existe uma curva continua associada a C(n), entao sera definida a curva Crt) = (x(t), y(t)),
em que 0 parametro t e varia continuamente ao longo da borda do objeto. De agora em
diante, far-se-a a diferen9a entre urn sinal discreto x(n) e urn sinal continuo x(t) pelo
parametro, sendo que n fica associado a sinais discretos (ou discretizados a partir de urn
sinal continuo) eta sinais continuos. A Figura 2.2(d) apresenta os sinais x(n) e y(n)
obtidos da silhueta do saca-rolhas.

Os processos de analise de contomos podem ser realizados diretamente a partir dos
sinais x(n) e y(n). Existem, de fate, metodos para ca1culo de inumeras medidas de forma
que podem ser usadas como caracteristicas para classificadores estatisticos de paddles,
como area, perimetro, centro de massa ou outros momentos estatisticos [Marshall, 1989;
Pavlidis, 1977; Pavlidis, 1980; van der Heijden, 1994]. Por outro lade, tomando-se 0

plano da imagem como 0 plano complexo, em que 0 eixo x fica associado a parte real e 0

eixo y a parte imaginaria dos numeros, pode-se formar 0 seguinte sinal complexo
parametrizado que representa a borda do objeto [Granlund, 1972; Persoon & Fu, 1977]:

sendo que i = ~ . De maneira analoga, pode-se definir 0 sinal complexo continuo

o sinal urn) (ou u(t)) forma a base de todos os metodos desenvolvidos nesta tese,
como sera mostrado.

1~leguindO a nota~1io cia Se~ao 2.2, seja C a representa~ao parametrica de urna
curva, sendo que C = Crt), ou seja, C e dada em fun9aO de urn parametro

t E [a,!3J. A curva C e representada como:



Pode-se dizer que a curva C e defmida como 0 conjunto dos pontos no plano que
satisfazem a relayao 2.3 [Zucker, 1985]. A curva Crt) e continua no intervalo t E [a,p)
se x(t) e y(t) saD defmidos continuamente nesse intervalo [Stoker, 1969]. Alem disso,
Crt) e diferenciavel se x(t) e y(t) forem diferenciaveis em relayao ao parfunetro t. A
seguinte notayao e adotada nesta tese:

dx
x = x(t) = -(t)

dt
d2x

X = x(t) = -2 (t)
dt

y = y(t) = dy (t)
dt

d2

Y = y(t) = ---;(t)
dt

. . dC
C = C(t) = -;jf(t) = (x,y)

.... d2C
C = C(t) = dt2 (t) = (x,y)

Esta tese tambem adota a notayao XCi) (t) para indicar a j-esima derivada de x(t),
principalmente quando derivadas de ordens superiores a 2 estiverem envolvidas.

Se e(t) for continua no intervalo [a,fJ) e e(t) for nao-nula diz-se que Crt) e uma
curva regular. Seja to E [a,p). 0 vetor tangente Mto) de C(to) e defmido como 0 vetor de
coordenadas defmidas por e(t) e transladado paralelamente de maneira que sua origem
coincida com C(to). Neste trabalho, S! e a notayao adotada para indicar vetores (veja a
lista de simbolos no inicio da tese). 0 conceito de vetor tangente e particularmente
importante para aplicayoes em visao computacional, visto que pode ser usado em
processos de seleyao de orientayao preferencial [Zucker, 1985]. Uma outra propriedade
importante de curvas parametricas para a pesquisa em sistemas de visao e a direyao
tomada para percorrer a curva, ou seja, a orienta9iio da curva. Essa direyao, que depende
da parametrizayao escolhida, defme a direyao do vetor tangente, podendo ser aproveitada
na explicayao de problemas de percepyao "object-ground" [Hoffman & Richards, 1988].
Alem disso, a orientayao da curva tambem define 0 sinal da curvatura, 0 qual pode ser
usado na discriminayao entre regioes concavas e convexas. 0 comprimento I(t) de urn
segmento de curva entre urn ponto inicial C(ao) e Crt) e defmido como:

t

l(t)= f~e(r).e(r) dr

A notayao "." indica 0 produto intemo entre dois vetores. Se I for usado como
panlmetro de C (a partir da re-parametrizayao exibida na Equayao 2.4, se necessaria),
atraves do que obtem-se C = C(l), entao:



Tal parametriza<;ao e denominada parametriza~ao por tamanho de arco de C.
Nesta tese assume-se que 0 parametro t ja e definido a partir da parametriza<;ao por
tamanho de area da curva correspondente, ou seja, t = I.

• Defini<;ao 2.1 (Orienta<;ao Tangente de uma Curva): Seja crt) = (x(t), y(t)) uma
curva parametrica do parcimetro t E [0, L) e seja ~(t) a fun~ao vetor tangente da
curva Crt). Entao a orienta~ao tangente e(t) da curva Crt) no ponto to e dejinida
como 0 cingulo entre 0 vetor ~(to) e 0 eixo x.

A curvatura da curva Crt) pode ser definida a partir de err), como e mostrado na
proxima defini<;ao:

• Defini<;ao 2.2 (Curvatura a partir da Orienta<;ao Tangente de uma Curva): Seja Crt) =

(x(t), y(t)) uma curva paramerrica do parcimetro t E [0, L) e seja e(t) a orienta~ao
tangente de Crt). Entfio, a curvatura k(t) de Crt) pode ser dejinida como a primeira
derivada de e(t), isto e:

Alem disso, pode-se tambem mostrar, no caso da parametriza<;ao por tamanho de
arco, que 0 modulo da curvatura pode ser calculado a partir da norma da segunda
derivada de Crt):

Assim, se k(t) = 0, enta~ e(t) = 0 e ~(t) e urn vetor constante, 0 que significa que
Crt) pode ser descrito na forma Crt) = £1 + f£ t, sendo £1 e f£ vetores constantes. Em
outras palavras, Crt) e urn segmento de reta.



Tendo-se em vista que a definir;ao da curvatura a partir de e(l) possui a
desvantagem de nao permitir a analise de seu sinal, 0 qual pode ser de grande utilidade
pr<itica, deve-se realizar uma definir;ao altemativa da curvatura que inc1ua 0 seu sinal.
Sejam }!..(t) e w(t) dois vetores definidos sobre cada ponto C(t) , sendo }!..(t) = 9!(t) e w(t)
normal a }!..(t). Alem disso, exige-se que }!..(t)e w(t) tenham a mesma orientar;ao da base
dos eixos coordenados. Dessa mane ira, os vetores }!..(t)e w(t) defmem urn campo vetorial
tinico ao longo de Crt) [Stoker, 1969].0 sinal de k(t) pode ser determinado definindo-se:

Nesse caso, a curvatura sera positiva se e(l) tiver 0 mesmo sentido de w(t), sendo
negativa em caso contrario. A curvatura assim definida possui algumas limitar;oes
pr<iticas como, entre outras, 0 modo de calculo do sinal da curvatura e a necessidade da
parametrizar;ao por tamanho de arco. A seguinte formula, a qual resolve esses problemas
e e mais generica, e mais comumente adotada:

x(t) y(t) - x(t) y(t)
k(t) = ( )3/0X(t)2 + y(t)2 -

E importante notar que 0 sinal da curvatura depende da direr;ao tomada para
percorrer a curva. Assim, assumindo-se que a parametrizar;ao e definida no sentido anti-
horario, regioes convexas de curvatura nao-nula possuem curvatura positiva, enquanto
que as concavas de curvatura nao nula possuem curvatura negativa. A parametrizar;ao no
sentido horario apenas inverte os sinais da analise acima. Esse tipo de informar;ao e
utilizado pelo metodo de segmentar;ao de contomos utilizado na gerar;ao semi-
autom<itica de dendrogramas (Capitulo 7).

Finalmente, a curvatura de uma curva parametrizada por tamanho de area e uma
representar;ao completa dessa curva, 0 que e assegurado pela existencia de duas formulas
que permitem a reconstrur;ao da curva original. Assim, partindo-se de k(t), em que t e
uma parametrizar;ao por tamanho de arco, tem-se que:

I

e(t) = e(o) + f k(r) dr
o



t t

Crt) = C(O) + VI fcos0(r) dr + V2 fsin0(r) dr
-0 0

l[lIj~a das grandes motjva~5espara 0 desenvolvimentoda teoria dos frae/ais
provem dos trabalhos de grandes matemciticos atuantes no fmal do seculo

passado e comeyo deste seculo, como 0 matemcitico de expressao alema (mas nascido
em Sao Petersburgo em 1845) Georg Cantor e 0 italiano Giuseppe Peano, que trataram
do problema referente ao entendimento apropriado de certos conjuntos altamente
irregulares e fragmentados [Mandelbrot, 1982).

Assim, deve-se entender duas definiyoes distintas de dimensiio de urn conjunto
pertencente ao espayO euclideano JR.N: a dimensiio topologica, a qual coincide com 0

numero de graus de liberdade que caracterizam a posiyao que urn determinado ponto
pode assumir no conjunto, tendo sido definida por Brouwer, Lebesgue, Menger e
Urysolm, e denotada por dr; e a dimensiio de HausdorfJ-Besicovitch, formulada em 1919
pelo matemcitico alemao Felix Hausdorff e desenvolvida posteriormente por Besicovitch,
a qual sera denotada por d. No caso de conjuntos do }R,N, as dimensoes dr e d devem ser
de no minimo 0 e no maximo N, sendo que a dimensao topol6gica deve assumir sempre
valores inteiros, regra esta que nao precisa ser obedecida pela dimensao de Hausdorff-
Besicovitch. As dimensoes dr e d de urn determinado conjunto nao precisam
necessariamente coincidir, devendo apenas obedecer a desigualdade de Szpilrajn
[Mandelbrot, 1982]:

No caso especial de curvas, a dimensao de urn importante conceito que pode ser
aplicado a problemas de analise de formas pois, quanta mais pr6ximo d estiver de 2,
mais a curva associada cobre 0 plano onde esta inserida. Dessa maneira, essa dimensao
pode ser adotada como uma medida de complexidade de formas.

Cabe aqui lembrar 0 nome do matemcitico frances Benoit Mandelbrot (de origem
polonesa, nascido em Vars6via em 1924), 0 qual soube reconhecer que aquilo que se
acreditava serem casos patol6gicos de conjuntos eram, freqlientemente, a regra e
possuiam importancia central na explicayao de muitas estruturas encontniveis na
natureza [Mandelbrot, 1982]. Assim, Mandelbrot definiu a nOyao de urn conjunto fractal
para 0 qual a dimensao de Hausdorff- Besicovitch e maior do que sua dimensao
topol6gica e, tendo-se em vista que dr pode assumir freqlientemente urn valor nao
inteiro, ele passou a denominar dr como sendo a dimensiio fractal .
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Dadas as dificuldades pniticas da estima<;:ao da dimensao de Hausdorff em sua
formula<;:aooriginal, uma nova defini<;:aode dimensao fractal deve ser introduzida, 0 que
e feito da seguinte maneira [Ameodo et al., 1995]: seja S urn conjunto qualquer do }RN e
M(t::) 0 numero de bolas de raio t::4 que san necessarias para cobrir S. A dimensao fractal
d pode ser definida como:

Assim, a dimensao fractal explica como 0 numero de bolas varia em fun<;:aodo
tamanho do raio destas (isto e, da escaia). Esse tipo de defmi<;:aode dimensao fractal e
tambem conhecido como dimensao de capacidade, nao correspondendo exatamente a
dimensao de Hausdorff. No entanto, ela possui urn maior atrativo do ponto de vista
pr<itico, sendo comumente adotada na literatura [Ameodo et ai., 1995].

Urn melhor entendimento do significado da Equa<;:ao2.6 pode ser obtido atraves de
urn exemplo com a curva triadica de Koch, a qual sera tambem aproveitada no Capitulo

4 Vma bola aberta centrada em (xo,yaJ de raio E no }Ri.2 pode ser defmida como 0 conjunto
{(x,y) E R21 ((x -XaJ2 + cy - yaJ2l2 < E}



s M(s)

1/2 = (1/2) (1) = (1/2) (1/3)° 1 = 4°

1/6 = (1/2) (1/3) = (1/2) (1/3)1 4 =41

1/18 = (1/2) (1/9) = (1/2) (1/3i 16 = 42

... ...
Tabela (2.1): Tabela indicando 0 numero de bolas M( s) necessarias
para cobrir uma curva de Koch como fun<;aodo raio s das bolas.

5. Como e ilustrado na Figura 2.3, urn segmento da curva triadica de Koch pode ser
construido a partir de urn segmento de reta, dividindo-se esse segmento em tres por<;oes
e substituindo-se a por<;ao intermediaria por dois segmentos de tarnanho igual a cada
uma das 3 por<;oes iniciais. Essa mesma regra de constru<;ao deve ser aplicada
novamente a cada urn dos segmentos resultantes, sendo a verdadeira curva fractal obtida
se repetido esse processo ad infinitum. A Figura 2.3 rnostra 3 gera<;oes da constru<;ao da
curva triadica de Koch. Uma breve analise sobre M( s) e s, assumindo-se que 0 segmento
de reta inicial possui 1 unidade de extensao, fomece os seguintes valores da Tabela 2.1.

A Tabela 2.1 indica que, quando s diminui de urn fator de 1/3, M(s) aurnenta de
urn fator de 4, isto e, partindo da Equa<;ao 2.6 tem-se que:

4 ~ (1/3rd

que e a dimensao fractal da curva de Koch.

Ainda em rela<;ao it essa curva de Koch, e importante introduzir 0 conceito de
curva exatamente auto-similar, a qual e construida recursivamente a partir de uma
me sma regra geratriz. No caso da curva de Koch, essa regra substitui a por<;ao media de
cada segmento por dois segmentos de tarnanhos identicos, como foi explicado. Dentro
desse contexto, pode-se traduzir a dimensao fractal em terrnos da dimensfio de
similaridade [Mandelbrot, 1982], a qual pode ser entendida da seguinte maneira: uma
curva auto-similar pode ser dividida em M partes, as quais SaD obtidas, por rota<;ao e/ou
simetria, a partir de uma copia da propria curva escalonada por urn fator r. A dimensao
de similaridade dessas curvas e definida como:

No caso da curva de Koch, tem-se que a curva pode ser dividida em M = 4! partes,
as quais sao copias escalonadas (com exce<;ao de rota<;ao) da curva original por urn fator
r = (1/3Y. Assim, tem-se que:



It:•JIproposito desta se~ao nao e fealizaf nma introdn~ao gefal a teona de
processamento de sinais [Brigham, 1974; Papoulis, 1962], mas apenas

apresentar as principais defini90es e nota90es usadas no restante desta tese. Alem disso,
e importante chamar a aten9ao para urn aspecto ligado a aplica9ao de algumas
propriedades de Fourier, as quais vao delinear 0 desenvolvimento de diversas
ferramentas introduzidas nesta tese. Trata-se da aplica9ao de propriedades da
transformada continua de Fourier, como a propriedade da derivada dada pel a Equa9ao
2.11, a dados discretos decorrentes da natureza das imagens digitais (contornos
amostrados espacialmente). De fato, esse procedimento e legitime, 0 que pode ser
mostrado pelo seguinte raciocinio: 0 processo de extra9ao de urn contorno digital fornece
urn sinal complexo discreto e periodico, sendo que sua transformada discreta de Fourier
defme os coeficientes da serie de Fourier de urn sinal complexo continuo e muito bem
comportado, no sentido de ser de banda limitada e derivavel, 0 que define a classe de
formas que podem ser tratadas pelos metodos aqui apresentados. Essa ideia permeia a
aplica9ao das propriedades de Fourier ao longo desta tese (bem como da transformada
continua em wavelets). E ainda importante notar que a representa9ao fiel do contorno
original pelo sinal continuo definido pel a serie de Fourier depende da propria
amostragem da imagem, etapa na qual os devidos cuidados referentes a taxa de
amostragem devem ser tornados para que problemas como "aliasing" sejam evitados. 0
trabalho de Young e colaboradores apresenta detalhes mais formais sobre esses aspectos
[Young et al., 1974]. A importfmcia da utiliza9ao de ferramentas de matem<itica continua
em problemas com dados discretos (caso, par exemplo das transformadas continuas de
Fourier e em wavelets) advem da existencia das propriedades extremamente uteis que
esse lado da matem<itica tern a fornecer. Assim, par exemplo, enquanto conceitos como
o da derivada nao se aplicam a dados discretos, a utiliza9ao da estima9ao das
transformadas continuas a partir de dados discretos (par exemplo, contornos digitais)
permite a estima9ao da derivada desses sinais discretos, a estima9ao da curvatura de
contornos em imagens discretas, etc.

A transformada de Fourier [Brigham, 1974; Castleman, 1996; Papoulis, 1962] de
urn sinal continuo u(t) e definida por:

00

V(f) = F{u(t)} = f u(t) e-i2
;;/t dt



A variavelf denota afrequencia, ou seja, a variavel basica do dominio de Fourier.
A transformada inversa de Fourier e definida par:

co

u(t) = F-1 {V(f)} = f V(f) ei 2"11 df

Uma condi<;ao suficie, e para a existencia da transformada de Fourier de urn sinal
e que ele seja integravel, ou s~Ja:

co

flu(t)ldt < 00

Essa condi<;ao e suficiente mas nao necessaria, no sentido que existem condi<;oes
mais fracas que incluem outros sinais que nao satisfazem essa condi<;ao [Brigham,
1974].

Nao existe uma (mica defini<;ao do par de transformadas de Fourier, e as seguintes
defini<;oes tambem podem ser utilizadas:

co

V (OJ) = F {u(t)} = f u(t) e -it", dt

1 Of)

u(t) = F-1 {V(OJ)} = - f V(OJ) ei
((()dt

21r
-Of)

em que OJ = 21r f e a freqtiencia angular. A transformada de Fourier possui diversas
propriedades uteis, tais como linearidade e conserva<;ao de energia, alem de uma
propriedade que relaciona a transformada de Fourier de urn sinal com as transformadas
de suas derivadas, as quais serao apresentadas e aplicadas ao longo deste trabalho. Em
particular, a propriedade que relaciona as derivadas de urn sinal e sua transformada e
dad a por:



E interessante notar que essa propriedade permite a definiyao de derivadas
fraciomirias de urn sinal, para n E R.

00

v(t) = u(t)* g(t) = f u( r) g(t - r) dr

Urn teorema fundamental relaciona a operayao de convoluyao entre dois sinais e
suas respectivas transformadas de Fourier, teorema esse que pode ser expresso pel a
seguinte equayao:

A equayao acima ilustra 0 fato de que a operayao de convoluyao no dominio do
tempo implica em uma operayao de multiplicayao das transformadas de Fourier dos
sinais envolvidos na convoluyao. Assim, em outras palavras, a convoluyao entre dois
sinais pode ser calculada atraves da transformada inversa de Fourier do produto das
transformadas de Fourier dos sinais envolvidos na convoluyao.

A serie de Fourier pode ser introduzida como urn caso especial da transformada de
Fourier [Brigham, 1974]. Assim, seja u(t) uma funyao peri6dica de periodo To, a qual
pode ser expressa pela seguinte serie de Fourier:

00

u(t) = Iusei27tS/ot

em que as sao os coeficientes (complexos) da serie e fa
fundamental da serie. Pode-se mostrar que:

I To/2- - f (t) -I 2"s/0 t dt = 0 +1 +7as - u e , s , _ , __ , ...
To -To/2

Assim, pode-se pensar que a serie de Fourier esta associada it transformada de
Fourier por meio de uma operayao de discretizayao ou amostragem do dominio da
frequencia, em funyao da caracteristica peri6dica do sinal de entrada. Tal fato explica a
aplicayao da serie de Fourier nas diferentes definiyoes dos descritores de Fourier (ver



Se9ao 2.6.5), visto que contornos fechados sao intrinsecamente peri6dicos e que, como
sera explicado naquela se9ao, contornos abertos podem ser tratados de maneira amiloga
com a aplica9ao de determinados cuidados.

De maneira similar, a transformada discreta de Fourier tambem pode ser derivada
da transformada continua de Fourier, sendo obtida, nesse caso, atraves das opera90es de
discretiza9ao do panlmetro t da fun9ao u(t), de sua transformada de Fourier U(f) e do
truncamento desses dominios por meio da multiplica9ao por uma janela quadrada, de
modo que apenas urn numero finito de amostras da fun9ao, por exemplo N, seja tratado
pelas transformadas direta e inversa. Assim, a transformada discreta de Fourier e a
transformada inversa discreta de Fourier sao definidas como:

( )

N-I

U _s_ = I u(nT) e-i 2;rnslN, S = 0, 1, ..., N-1
NT n;O

N-I ( )u(nT) = I U _s_ ei 2;rnslN, n = 0, 1, ... , N-1
S;O NT

em que T e 0 intervalo de amostragem de u(t). E comum expressar 0 par de
transformadas acima substituindo-se nT por n e s/NT par s, para uma simplifica9ao da
nota9ao,obtendo-se:

N-I

U(s) = Iu(n) e-i2JrnsIN ,s = 0,1, ... , N-1
n;O

I N-l

u(n) = -Iu(s) ei2;rnslN , n = 0,1, ... , N-1
N S;O

A transformada discreta de Fourier e sua inversa possuem inumeras aplica90es em
processamento de imagens e visao computacional, dentre as quais os descritores de
Fourier (Se9ao 2.6.5) formam urn dos exemplos mais bem sucedidos e explorados. Nesta
tese, porem, 0 principal papel cumprido pelas transformadas discretas de Fourier (direta
e inversa) reside na estima9ao digital de transformadas continuas, bem como na
aplica9ao de propriedades da transformada continua de Fourier.



Finalmente, a fun9ao gaussiana e sua transformada de Fourier, a qual tambem e
uma gaussiana, serao extensamente usadas nesta tese e, assim, define-se:

II ~rcistem diferentes problemas e metas envolvidos na caracteriza~ao de
contornos planares e inumeras abordagens diferentes para resolve-los. Tal

pletora de metodos pode ser bem compreendida levando-se em conta que 0 conjunto
desses algoritmos inc1ui desde simples tecnicas de detecc;;aode vertices ate abordagens
baseadas em conceitos fisicos, como a definic;;ao de temperatura5

, entropia e carga
eletrica de curvas [Wu & Levine, 1995; DuPain et al., 1986]. Como 0 levantamento e
apresentac;;ao completa dessas abordagens foge ao escopo desta tese, esta sec;;aolimitar-
se-a a introduc;;ao das abordagens mais importantes associadas aos problemas tratados
nesta tese. Mais especificamente, esta sec;;aoapresenta uma introduc;;ao aos seguintes
topicos:

1. Segmenta~ao de Contornos;

2. Processamento Multi-Escala de Formas;

3. 0 Problema de Escalas Naturais;

4. Analise de Complexidade de Formas;

5. Descritores de Fourier;

6. Neuromorfometria.

Cada urn desses topicos sera introduzido a seguir. Alguns trabalhos como
[Pavlidis, 1980; Marshall, 1989; Fairney & Fairney, 1994; Teh & Chin, 1989]
apresentam panoramas introdutorios mais genericos de analise de formas em visao.

5 A temperatura de uma curva C e definida como T = (log (2 L / (2L - CL) ;-1, em que Leo tamanho da curva e CL e
o tamanho do feixo convexo ("convex huff') des sa curva. Essa temperatura, bem como a entropia de uma curva, e
definida por meio do formalismo de termodinfunica, conjecturando-se que tais conceitos possuem ligayoes com
analise fractal de curvas. 0 trabalho de DuPain, Kamae e Michel Mendes France (filho de Pierre Mendes France,
urn grande politico radical- socialista frances deste seculo, e urn dos responsaveis pelo final da guerra da Indochina
e pela autonomia intema da Tunisia) apresenta maio res detalhes sobre essa interessante abordagem .

••" :'j, ',/ I 1,,'0 jJ ~~ r: ~E L ~ 0 T F: C A ••
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a tarefa particularmente importante e dificil e a da segmenta9ao ou
particionamento do contomo em partes significativas [Fischler & Wolf, 1994;

Garcia et aI., 1995]. Tal particionamento do contomo em segmentos pode ser
aproveitado de diferentes maneiras, como pelos metodos de reconhecimento sintatico de
padroes [Pavlidis, 1977] ou de reconhecimento baseado em modelos [Tsang et aI.,
1994].

A abordagem chissica para segmenta9ao de contomos baseia-se na detec9ao de
vertices, isto e, de pontos correspondentes a maximos locais do modulo da curvatura ao
longo do contomo. A importancia desses pontos para a percep9ao humana, sob 0 ponto
de vista da psicofisica, ja foi amplamente discutida na Se9ao 1.4, e sua aplica9ao tecnica
pode ser tra9ada ate 0 come90 da decada de 60 [Tsang et aI., 1994].

Pode-se dividir grande parte dos metodos de detec9ao de vertices em contomos em
duas classes: metodos globais e metodos locais [Cesar, 1993]. Os metodos globais
geralmente baseiam-se na aproxima9ao poligonal do contomo em questao, de modo a
minimizar algurn criterio de erro como, por exemplo, a maior distancia entre 0 contorno
e as arestas do poligono. Os trabalhos desenvolvidos por Urs Ramer [Ramer, 1972],
Steven Horowitz e Theodosios Pavlidis [Pavlidis, 1973; Pavlidis & Horowitz, 1974] no
inicio da decada de 70 saD representantes especialmente importantes dessa classe de
algoritmos, principalmente por estarem dentre os pioneiros da area e serem aproveitados
ate hoje. Em particular, Ramer criou urn algoritmo elegante do tipo "split", estendido
pelo trabalho de Horowitz e Pavlidis, que introduziram a tecnica de "split-and-merge"
para segmenta9ao de contornos. Essa tecnica e tambem amplamente usada em
segmenta9ao de imagens, possuindo conexoes importantes com a abordagem de metodos
variacionais de segmenta9ao de imagens que vem sendo desenvolvidos recentemente
[Morel & Solimini, 1995].

Por outro lado, os metodos locais baseiam-se na procura por pontos de alta
curvatura ao longo do contorno, sendo que a decisao sobre se urn dado ponto possui ou
nao alta curvatura e tomada com base em uma vizinhan9a em torno desse ponto. Essa
abordagem ilustra urn problema que sera retomado em maior profundidade no Capitulo
4. De maneira sumaria, essa abordagem depende da analise da curvatura de contornos
amostrados espacialmente, 0 que requer a estima9ao de derivadas de primeira e segunda
ordem (veja a Equa9ao 2.5). 0 procedimento para solucionar esse problema pode ser
realizado atraves da convolu9ao do contomo com a primeira e segunda derivada de uma
fun9ao de suaviza9ao, como a gaussiana. Nesse sentido, 0 tamanho da vizinhan9a sobre a
qual as derivadas saD estimadas e determinada pela escala da fun9ao de suaviza9ao (no
caso da gaussiana, seu desvio padrao). Essa discussao sera retomada na proxima se9ao, a
qual apresenta e discute 0 modelo digital de pontos de alta curvatura proposto por
Johnston e Rosenfeld em 1973 e sua generaliza9ao multi-escala criada por Larry Davis
em 1977.

Na maioria desses metodos, 0 contomo e comurnente segmentado em partes que
consistem em vertices, retas (curvatura nula), arcos de circunferencia e de elipses



[Castleman, 1996] e outras primitivas geometricas [Wuescher & Boyer, 1991; Fischler
& Wolf, 1994]. Altemativamente, primitivas geometricas sintaticas descrevem 0
contomo em termos de simbolos terminais de uma gramatica formal [Fu, 1982], sendo
que tais tecnicas sao bastante usadas na abordagem sintatica de reconhecimento de
padroes. Vma outra importante classe de metodos de representaryao de contomos por
partes baseia-se em curvas parametricas da forma:

n

p(t) = L V)FB/t)
)=1

em que t e 0 parametro, FBj e a j-esima func;ao base e Tj e 0 j-esimo ponto de controle.
Embora as curvas parametricas sejam mais populares na area de sintese de imagens
(computac;ao gratica), 0 fato e que existem aplicac;oes interessantes em problemas de
visao, como representac;ao de impressoes digitais [Chong et aI., 1992], reconhecimento
de formas parcialmente escondidas [Salari & Balaji, 1991] e recuperac;ao de curvas e
segmentac;ao de imagens usando curvas gaussianas racionais [Goshtasby, 1993].

Embora as diferentes tecnicas para detecc;ao de vertices em contomos incluam as mais
variadas abordagens, como redes neurais [Sanchiz et al., 1996], distribuic;ao de cargas
eletricas [Wu & Levine, 1995] e algoritmos nao-lineares que nao dependem da
estimac;ao da curvatura em dados discretos [Zhu & Chirlian, 1995], a verdade e que esse
problema de aparencia tao simples para a percepc;ao humana nao possui uma soluc;ao
algoritmica otima, 0 que explica a pluralidade de metodos que sao publicados ate hoje
(POI exempl0, [Comic, 1997]). Como sera explicado na proxima sec;ao, uma das
dificuldades do particionamento de contomos e que essa tarefa pode depender da escala
de observac;ao, 0 que consiste em uma das motivac;oes para 0 desenvolvimento de
metodos multi-escala.

fato de que as caracteristicas em uma imagem ocorram em diferentes escalas e
reconhecido pelos pesquisadores em visao [Marr, 1982; Witkin, 1983;

Koenderink, 1984], 0 que motivou 0 desenvolvimento de tecnicas de representac;ao
multi-escala de formas [Asada & Brady, 1986; Lowe, 1989; Mokhtarian & Mackworth,
1986; Mokhtarian & Mackworth, 1992; Rattarangsi & Chin, 1992]. A importancia da
analise multi-escala de formas foi logo reconhecida em visao computacional, sendo a
defmic;ao da curvatura-c ("c-curvature") por Larry S. Davis, em 1977, urn dos
primeiros trabalhos classicos a incorporarem esse paradigma [Davis, 1977]. Davis parti u
do modelo digital de pontos de alta curvatura criado pOI Johnston e Rosenfeld em 1973
[Johnston & Rosenfeld, 1973]. Seja uma curva discreta ern) = (x(n), y(n)). Defme-se:

}!;(n)= (x(n) - x(n+j), y(n) - y(n+j))

lJ!j(n)= (x(n) - x(n-j), y(n) - y(n-j))
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Figura (2.4): (a) Astr6ide, uma figura geometrica que possui quatro vertices; (b) Sinais x
e y da astr6ide; (c) Curvatura-c; (d) Curvatura-c usando a variante discutida no texto. Nos
diagramas (c) e (d), os niveis de cinza mais claros codificam os val ores mais altos da
curvatura-c.

~(n) e 0 cosseno do angulo entre os vetores ~(n) e !}!;(n),de maneira que -1 ::;~(n) ::;1,
kin) = -1 para linhas retas (0 angulo mais aberto) e kin) = 1 para 0 angulo 00 (0 angulo
mais fechado). Os vetores ~(n) e !}!;(n)sao criados entre 0 ponto em questao C(n) e seu)-
esimo vizinho de urn lado, C(n-)), eo do outro lado, C(n+J). Na medida que 0 valor de)
aumenta, uma vizinhanc;:a maior e levada em considerac;:ao no d.1culo de kin), ou seja, a
curvatura e estimada em uma escala maior. A utilizac;:aode maiores vizinhanc;:as faz com
que a curvatura tome-se mais tolerante a ruidos locais, normalmente presentes em curvas
experimentais digitais, embora tambem cause perda de precisao. Davis desenvolveu urn
metodo de descric;:aohierarquica de formas baseado na evoluc;:aode ~(n) na medida que)
varia. A Figura 2.4(a) mostra uma astr6ide, cujo contomo apresenta os sinais x e y
vistos na Figura 2.4(b). A curvatura-c de Davis e apresentada na Figura 2.4(c), em que
o eixo horizontal representa 0 parametro n ao longo do contomo e 0 eixo vertical, 0 qual
cresce para baixo, representa 0 parametro de escala j. Como pode-se perceber, na
medida que a escala ) decresce, 0 diagrama da curvatura-c afunila em tomo dos quatro
vertices da astr6ide. Uma variante interessante da curvatura-c pode ser obtida tomando-
se nao somente as extremidades C(n-)) e C(n+J) das vizinhanc;:as em tomo de C(n), mas
todos os pontos dentro dessa vizinhanc;:a. Isso pode ser feito ca1culando-se os dois



vetores resultantes da soma de todos os vetores definidos por C(n :f:j) - C(n), j '=1, ... , j,
seguido do calculo do angulo entre e1es. Essa segunda abordagem e ainda mais tolerante
a ruidos de discretizayao, sendo a curvatura-c para essa variante no caso da astr6ide
apresentada na Figura 2.4( d).

Exemplos mais recentes de representayao hienirquica por partes de contomos
inc1uem as "strip-trees" [Ballard & Brown, 1982] e os super-segmentos [Stein &
Medioni, 1992].

Urn dos metodos mais populares de representayao multi-escala de formas e 0

espayo-escala de curvatura ("curvature scale-space") [Mokhtarian & Mackworth, 1986],
que foi posteriormente desenvolvido e aplicado em diferentes trabalhos [Cesar & Costa,
1996e; Lowe, 1989; Mokhtarian & Mackworth, 1992; Rattarangsi & Chin, 1992]. (veja
o Capitulo 3 para maiores detalhes sobre 0 espayo-escala). Basicamente, esses metodos
derivam uma descriyao da forma atraves de uma analise da evoluyao da curva baseada na
equayao do calor [Mokhtarian & Mackworth, 1992]. Seja ro uma curva planar. A
familia de curvas r gerada por ro e obtida pela soluyao da equayao do calor tendo ro
como condiyao de contomo, isto e [Widder, 1975]:

em que 0 panlmetro t defme a parametrizayao ao longo da curva e 0 parametro (J' a
escala.

Diferentes representayoes podem ser obtidas a partir da familia de curvas r0' em
geral em ftmyao dos zeros, maximos e minimos locais da curvatura de cada curva
parametrizada. Na pratica, a familia r e obtida atraves da convoluyao da curva inicial
ro com urn banco de filtros gaussianos indexados pelo parametro de escala a
[Mokhtarian & Mackworth, 1992], isto e, urn conjunto de funyoes gaussianas que variam
de acordo com seu desvio padrao. Esse desvio padrao e determinado por a, 0 qual
controla a largura de banda de cada filtro passa-baixas. Recentemente, outros modelos de
difusao vem sendo propostos [Kimia et ai., 1995; Sapiro & Tannenbaum, 1993].

2.6.3 0 Problema de Escalas NaturaisIP;:Jr.esar de diferentes estratums especificas de fonnas ocorrerem em diferente,
escalas, tais estruturas nao aparecem em todas as escalas, evidenciando 0 fato

de que determinadas esca1as podem ser mais importantes que outras. Mais recentemente,
alguns metodos que tentam definir e identificar tais esca1as mais importantes, isto e, as



escalas naturais de urna forma, vem sendo estudados [Garcia & Fdez-Valdivia, 1994;
Garcia et aI., 1995; Rosin, 1992; Rosin & Venkatesh, 1993; Rosin, 1994]. A ideia basica
que permeia tais metodos consiste em identificar, dentre as possiveis esca1as de analise,
aque1as que carregam mais informayao util (0 que pode depender dos objetivos e
prop6sitos envolvidos).

A importancia do desenvolvimento de tais criterios deve-se ao fato de que
representayoes multi-esca1a sac geralmente redundantes e dificeis de serem tratadas por
algoritmos de analise. Por outro lade, e importante notar que urna escala natural ou mais
importante e urn conceito subjetivo dificil de ser formalizado. Paul Rosin, em seus
trabalhos, testou a definiyao de diferentes "medidas de relevancia" para escalas, como a
densidade de cruzamentos em zero do espayo-escala de curvatura [Rosin, 1992] e
maximos locais do m6dulo dos descritores de Fourier da curva [Rosin & Venkatesh,
1993].

o problema de escolha de escalas mais relevantes nao e particular dos metodos de
analise de formas, sendo de grande interesse em outros campos como, por exemplo, 0 de
suavizayao gaussiana de imagens (ou outro tipo analogo de filtragem passa-baixas) e 0

de aplicayao de filtros de detecyao de bordas, como 0 filtro de Marr- Hildreth [Marr &
Hildreth, 1980]. Esses tipos de filtragem possuem urn parametro de escala que deve ser
especificado, sendo que a determinayao da(s) escala(s) mais apropriada(s) pode ser vista
dentro do contexto da caracterizayao de escalas naturais (para maiores detalhes, veja
[Lindeberg, 1994; Garcia-Silvente et ai., 1996]).

a outra caracteristica importante para a classificayao de formas,
particularmente no caso de formas bio16gicas como celulas e 6rgaos, por

exemplo, diz respeito ao conceito subjetivo de complexidade. Na verdade, esse conceito
e dificil de ser formalizado e as pessoas podem possuir opinioes divers as sobre 0 que
significa a complexidade de uma forma. Assim, esse conceito pode estar relacionado,
para citar apenas algumas possiveis interpretayoes, com a ausencia de previsibilidade
[Smith et ai., 1996] (relativa, por exemplo, a experimentos como 0 de Attneave
[Attneave, 1954], veja a Seyao 1.4), a diferenya entre 0 objeto de interesse e urna
circunferencia (a forma perfeita) [Young et al., 1974] ou a dificuldade de memorizayao
da forma [Fischler & Wolf, 1994].

Vma das medidas de forma normalmente adotadas para a descriyao de
complexidade de formas e a dimenstio fractal [Mandelbrot, 1982]. A analise fractal
aparece em diferentes situayoes nas areas de visao computacional e processamento de
imagens, sendo que 0 conceito de objeto fractal provou ser util em diferentes situayoes
praticas como a de caracterizayao de celulas neurais [Caserta et aI., 1990; Coelho &
Costa, 1996; Smith et al., 1996; Alves et al., 1996]. Geralmente, a analise fractal e
aplicada a problemas de caracterizayao de formas como uma medida de complexidade
e/ou cobertura espacial por arborizayoes. A dimensao de contagem de caixas ("box-



counting") ou capacidade [Falconer, 1990, Feder, 1988] e geralmente calculada (em vez
da dimensao de Hausdorff, que e uma medida te6rica dificil de ser calculada na pnitica,
veja a Sec;ao 2.4) sendo que urn objeto e dito ser mais complexo que outro se sua
capacidade for maior. Embora 0 metodo de contagem de caixas seja geralmente ap1icado
para se estimar a capacidade de qualquer objeto em imagens, inc1uindo texturas,
conjuntos e curvas, a analise fractal de curvas e urn problema que possui idiossincrasias
gera1mente ignoradas na literatura [Tricot, 1993]. A analise fractal, dentro do ambito da
neuromorfometria, pode ainda ser estendida para que sejam inc1uidas medidas
complementares como a analise multifractal [Smith et al., 1996].

Uma outra medida de complexidade de formas que sera intensamente explorada
nesta tese e a energia de dobramento ou energia elastica (Capitulo 6). Pode-se
compreender faci1mente 0 significado da energia de dobramento atraves de uma analogia
fisica. Basta imaginar urn arame, inicialmente dobrado em uma forma Fj, que sera
dobrado ate atingir uma forma final F2• A energia de dobramento entre Fj e F2 e a aquela
que deve ser despendida no processo de modelagem do arame para que este assuma a
forma F2. Pode-se imaginar, por exemplo, 0 processo de dobrar urn arame, inicialmente
na forma de uma circunferencia, ate que ele atinja a forma de urn quadrado. A energia de
dobramento foi introduzida no contexto de analise de formas em visao computacional
por Ian Young, Joseph Walker e Jack Bowie em 1974 [Young et al., 1974; Bowie &
Young, 1977], tendo se tornado uma medida de forma c1assicamente utilizada em muitos
problemas de reconhecimento de padr5es. E particularmente importante notar que 0

trabalho desenvolvido por Bowie e Young em 1977 [Bowie & Young, 1977] inc1ui ainda
testes psicofisicos e opini5es de diferentes grupos de profissionais (medicos e leigos)
sobre a percepc;ao humana de complexidade de formas.

Existem ainda outras medidas de complexidade de formas adotadas na literatura de
visao, como 0 perimetro ao quadrado sobre a area do objeto, algumas das quais san
comentadas no Capitulo 6.

2.6.5 Descritores de Fourier (FDs)It.Jls descritores de Fourier (FDs) sao urna das rnais populares classes de
representac;ao de formas para aplicac;oes em reconhecimento de padroes. 0

fato de os descritores de Fourier serem referidos como uma dasse, e nao como urn
metodo, deve-se as diferentes maneiras de se definir 0 conjunto de descritores de
Fourier. A ideia basic a dessa abordagem consiste em representar 0 objeto de interesse
por urn sinal (uni- ou bidimensional), tomar a transformada de Fourier desse sinal e
calcular 0 conjunto de descritores de Fourier a partir dessa transformada. Os descritores
de Fourier foram originalmente introduzidos por R. L. Cosgriff em 1960 [Cosgriff,
1960] (portanto, ha 37 anos!), tendo sido popularizados na comunidade de
reconhecimento de padr5es pelos trabalhos de Gosta H. Granlund [Granlund, 1972],
Charles T. Zahn e Ralph Z. Roskies [Zahn & Roskies, 1972] e, urn pouco
posteriormente, por Eric Persoon eKing-Sun Fu [Persoon & Fu, 1977]. Em particular, os
trabalhos de Granlund e Zahn & Roskies apresentam duas abordagens diferentes na



obtenyao do sinal inicial que descreve 0 objeto na imagem, sendo oportuno relembni-las
aqm.

Assim, segundo 0 trabalho de Zahn & Roskies, 1972, seja r a curva definida pelo
contomo de urn objeto, curva esta representada por suas coordenadas parametricas
Crt) = (x(t), y(t)), com t representando uma parametrizayao por tamanho de arco (ver
Seyao 2.3) da curva, 0 ~ t ~ L, e L 0 perimetro dessa curva. Defme-se ainda a direyao
angular 8(t) de r e 60 = 8(0) a direyao angular no ponto inicial C(O). Seja ainda a funyao
angular acumulativa <1>(t)obtida pela integral acumulada de 8(t) de 0 a t. A definiyao de
urn conjunto de descritores invariantes a translayao, a rotayao e a escala requer a
defmiyao de uma funyao normalizada <1>N(t):

00

<1>N (t) = J.1o + L Ak cos(kt - ak)
k=l

Os coeficientes Ak e ak, representando, respectivamente, modulo e fase
harmonicos, formam 0 conjunto de descritores de Fourier da curva r

Como foi comentado anteriormente, Granlund [Granlund, 1972] prop6e uma
versao altemativa de urn conjunto de descritores de Fourier. Inicialmente deve-se
construir urn sinal complexo u(t), definido na Seyao 2.2. Nota-se que u(t) e urn sinal
complexo periodico (no caso de curvas fechadas) de periodo igual ao perimetro de r,
isto e, u(t + jL) = u(t). Supondo sem perda de generalidade que L = 2 n, pode-se

expandir u(tj em uma serie complexa de Fourier
definida por:

1 L
FD(s) = - f u(t) e-i 2;rs/ILdt

Lo

00

u(t) = L FD(s)e' 2TCst IL

Figura (2.5): Exemplo de
celula neural criada por
gramciticas formais.
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Figura (2.6): Sinais e descritores de Fourier (modulo e fase) obtidos a partir do contorno
parametrizado da celula da Figura 2.5.

Existem tecnicas especificas para 0 tratamento de curvas abertas, como gerar urn
contorno que "vai e volta" sobre 0 mesmo caminho defmido pela curva, as quais
permitem a aplicac;;ao dos mesmo descritores de Fourier [Mokhtarian & Mackworth,
1986; Persoon & Fu, 1977], embora algumas instabilidades numericas possam ocorrer.
Os coeficientes FD(s) formam os descritores de Fourier definidos por Granlund.
Algumas propriedades dos descritores de Fourier, as quais decorrem diretamente da
teoria associada a series e transformadas de Fourier, contribuiram para que eles tenham
se tornado urn dos conjuntos de caracteristicas para analise de formas dos mais
populares, encontrando incontaveis aplicac;;oes em suas quase 4 decadas de existencia.
Vale notar algumas dessas propriedades e aplicac;;oes:

1. Facilidade de implementa~ao e eficiencia de calculo: E importante notar que a
implementac;;ao da Equac;;ao 2.17 pode ser feita atraves de algoritmos de FFT e da
transformada discreta de Fourier. Assim, pode-se definir:

}\'-I

FD(s) = I u(n) e-i2JrnsIN , s = O,... ,N -]
1=0
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Figura (2.7): Funyao de energia acumulada dos FDs do neuronio da Figura 2.5.

2. Informa~ao concentrada em alguns harmonicos de baixa freqiiencia: E urn fato
bem conhecido 0 de que a energia espectral dos sinais obtidos a partir de objetos tipicos
em analise de imagens tende a se concentrar nas baixas frequencias. Por exemplo, tome a
celula neural (criada por urna tecnica de gerayao de neuronios por gramliticas formais
[Coelho & Costa, 1994]) da Figura 2.5, a partir da qual extraiu-se a representayao por
sinal complexo urn), seguido do caIculo dos descritores de Fourier FD(s) defmidos pela
Equayao 2.18. Os sinais parametrizados x(n), y(n), 0 modulo IFD(s)I (log-plot) e a fase
arg(FD(s)) dos descritores de Fourier desse neuronio sac apresentados na Figura 2.6.

Defme-se entao a fum;Cio de energia acumulada dos descritores de Fourier como
sendo:

s

E(s) = IIFD(jf
j=O

Essa funyao, denotada por E(s), descreve como a energia dos descritores de Fourier
aumenta a medida que mais harmonicos sac considerados (note que funyao de energia
acumulada e defmida apenas para frequencias positivas). A funyao de energia acumulada
referente aos descritores de Fourier do neuronio da Figura 2.5 e mostrada na Figura 2.7.
Como pode ser notado, a energia acurnulada sofre urn crescimento acentuado nos
primeiros 30 harmonicos, tendendo a estabilizar-se gradativamente nas altas frequencias,
o que indica que a maior parte da energia do sinal se concentra nas baixas frequencias.



j=60 j=100
Figura (2.8): Reconstruy3.o do neuronio da Figura 2.5 usando 2j FDs.

Para ganhar maior intuiy3.o sobre 0 que isso significa, urn outro exemplo e
apresentado na Figura 2.8. Nesse experimento, 0 contomo foi reconstruido a partir de 4
conjuntos de descritores de Fourier, sendo que cada conjunto era formado pelos j
primeiros e j ultimos harmonicos (isto devido a natureza da transformada discreta de
Fourier da Equay3.o 2.18 que concentra as baixas freqtiencias nas extremidades dos
coeficientes da transformada, enquanto que as altas freqtiencias se localizam nos
coeficientes intermediarios), totalizando 2j coeficientes. A Figura 2.8 apresenta a
reconstruy3.o desses quatro conjuntos que foram criados paraj=lO, 30, 60 e 100. Como
pode-se notar, enquanto que a reconstruy3.o para j= 10 apresenta apenas uma caricatura
grosseira do contomo da forma original (compare com a Figura 2.5), 0 conjunto
referente a j=30 ja fomece uma reconstruy3.o onde as principais caracteristicas
estruturais da arborizay3.o dendritic a corneya a ser notada. No caso de j=60, detalhes de
pequena escala ja comeyam a ser notados, fomecendo ao contomo reconstruido grande
parte da informay3.o estrutural que 0 compoe a partir do conjunto de descritores de
Fourier para j= 100. E importante lembrar que 0 contomo original possui 2319 pontos, 0
que implica que a representay3.o total pel a transformada de Fourier pode requerer 0
mesmo numero de coeficientes! Essa propriedade de concentrar a maior pory3.o de
informay3.o em uns poucos coeficientes toma os descritores de Fourier especialmente
uteis para serem utilizados em vetores de caracteristicas de classificadores estatisticos de
padroes. Inumeras aplicayoes relatadas na literatura ja utilizaram com sucesso os
descritores de Fourier em problemas de reconhecimento de padroes, aplicayoes estas t3.0
diversas como a de classificay3.o de calcificayoes em mamografia [Shen et aI., 1994] e a
de reconhecimento de caracteres arabicos [Mahmoud, 1994].



3. Calculo de outras caracteristicas a partir dos descritores de Fourier: A base
matematica que permeia a teoria de analise de Fourier equip a a representayao de
formas por descritores de Fourier com uma vasta gama de propriedades que podem
ser usadas para a derivayao de diferentes caracteristicas da curva. Assim, Kiryati &
Maydan derivaram formulas que permitem 0 calculo da area e de momentos de
segunda ordem do contomo a partir de seus descritores de Fourier [Kiryati & Maydan,
1989], enquanto que van der Heidjen mostra como se calcular uma aproximac;ao do
perimetro da curva, dentre outras caracteristicas [van der Heijden, 1994]. Baroni &
Barletta, 1992, incluem a estimayao da curvatura digital com auxilio da serie de
Fourier. Esta tese utiliza extensivamente 0 teorema da convolu~ao a partir dos
descritores de Fourier no calculo de diferentes representac;oes multi-escala do
contomo. Uma outra propriedade de Fourier bastante utilizada neste trabalho e a
propriedade da derivada, apresentada na Sec;ao 2.5.

Outros exemplos da aplicac;ao de transformadas em analise de contomos incluem
ainda a transformada de Hadamard [Ma et aI., 1986], a qual, segundo os autores, permite
a criac;ao de medidas de forma invariantes as principais transformayoes geometricas em
visao e a implementac;ao em algoritmos mais eficientes que a FFT.

esar de sua importancia, a relac;ao entre forma e func;ao de celulas neurais e
topico freqiientemente esquecido por grande parte dos neurocientistas nas

ultimas decadas. 0 fato de que os sistemas neurais biologicos incluem urn grande
nUmero de diferentes tipos de celulas neurais (aproximadamente entre 50 e 500 tipos
[Cesar & Costa, 1997a]), bem como os recentes trabalhos experimentais investigando a
relac;ao entre forma e func;ao de neuronios, fomece indicac;oes da importancia da
morfologia dos neuronios relacionando-a com suas func;oes. De fato, a pesquisa em
neuromorfometria, dentro do contexto da analise de ligayoes entre forma e funyao,
possui a possibilidade de ser aproveitada no estabelecimento de regras relacionadas ao
crescimento e a diferenciac;ao celular.

A caracterizac;ao de formas neurais por neurocientistas tern evoluido
historicamente de uma terminologia e conceituayao subjetiva a medidas cada vez mais
precisas e objetivas. Assim, no comec;o do seculo os neuronios eram ditos "cerrados" ou
"estrelados" [Ramon y Cajal, 1911], termos intuitivos avaliados subjetivamente pelo
cientista. Com 0 decorrer do tempo, tais termos subjetivos comec;aram a dar lugar a
medic;oes de tamanho e distribuic;ao espacial dos ramos das arborizac;oes dendritic as
[Panico & Sterling, 1995]. Urn exemplo de urn desses metodos e a analise de Sholl,
proposta em 1983, que se baseia no estabelecimento de uma serie de "aneis" centrados
no corpo celular do neuronio. A chamada analise de Sholl consiste na obtenc;ao de urn
histograma baseado na contagem do nUmero de ramos e extremidades existentes em cada
urn dos aneis [Costa, 1997]. Essa abordagem assemelha-se a "ring projection", utilizada
por pesquisadores de reconhecimento de padroes, a qual fomece urn sinallD baseado na
distribuic;ao de massa de uma forma 2D ao longo de aneis concentricos, centrados no



centro de massa do objeto de forma a cobri-lo completamente [Tang et aI., 1996].
Posteriormente, metodos cada vez mais sofisticados, confiaveis e completos comeyaram
a ser desenvolvidos e aplicados, como os dendrogramas e os conceitos de geometria
fractal [Costa, 1997].

Assim, celulas ganglionares tern recebido uma atenyao especial sob a perspectiva
de ligayao entre funyao e forma, nao so devido a sua relativa simplicidade morfologica
(tais celulas apresentam freqtientemente arborizayoes dendritic as bidimensionais), mas
tambem devido ao fato de que seus campos receptivos e interconexoes SaD bem
conhecidos. Diferentes possibilidades de pesquisa tern sido limitadas pela falta de
tecnicas precisas e efetivas para a analise neuromorfologica, bem como pela demanda
computacional intensa tipicamente requerida por sistemas de inspeyao visual. Alem
disso, 0 problema de analise de formas biologicas e uma tarefa complexa devido ao
ruido e distoryoes sempre presentes em imagens reais. Porem, apesar de tais
desvantagens, algumas abordagens para a caracterizayao neuromorfometrica tern sido
relatadas na literatura [Costa, 1995].



Capitulo 3 - Transformadas Multi-Escala:
Espa~o-Escala, Gabor e Wavelets

Ha uma ideia -estranha, apelativa-, uma das mais estranhas
conjecturas na ciencia ou religiao. E totalmente indemonstravel,
talvez nunca seja provada. Mas e excitante. Somos informados de
que existe uma hierarquia infinita de universos, de modo que uma
particula elementar, como um eletron, em nosso universo, se
penetrada, revelaria ser universe fechado e inteiro. Dentro dela,
organizada no equivalente local de galaxias e estruturas menores,
haveria um numero imenso de outras, muitissimo menores,
particulas elementares, que sac elas mesmas universos no nivel
seguinte, e assim por diante - uma regressao descendente infinita,
universos dentro de universos, sem fim. E ascendente tambem.
Nosso universe familiar de galaxias e estrelas, planetas e povo, seria
uma unica particula elementar no proximo universe acima, 0 primeiro
passo de outra regressao infinita.



3. TRANSFORMADAS MULTI-EsCALA: ESPACO-EsCALA,
GABOR E WAVELETS

II ate capituloapresentaurnabreve introdu~1ioas transfarmadas multi-escala que
formam a ferramenta basica para grande parte dos metodos introduzidos

nesta tese. Este capitulo nao pretende ser exaustivo e completamente rigoroso, sendo que
grande parte dos detalhes matematicos e algoritmicos relacionados as transformadas e
apresentada juntamente com os algoritmos de analise de formas introduzidos nos
capitulos subseqiientes. 0 intuito deste capitulo e tentar transmitir urn pouco do espirito
do paradigma de analise multi-escala, seus diferentes propositos associados aos
diferentes problemas que ele pode tratar, como ele foi se formando dentro das areas de
visao, processamento de imagens e de sinais, e como esse espirito esta implicito nas
chamadas transformadas multi-escala. Dentro desse contexto, os conceitos de plano
espar;o-escala, tempo-frequencia e tempo-escala cumprem urn papel central, como sera
discutido neste capitulo. De maneira generica, pode-se pensar no processo de analise por
uma transformada multi-escala da seguinte maneira: urn sinal u(t) contem urn conjunto
de informayoes ou eventos que "vivem" em diferentes escalas (como sera explicado na
proxima seyao, esse conceito de diferentes escalas pode ter diferentes conotayoes). Esse
sinal e entao analisado por uma transformada U(b,a), a qual possui duas variaveis, a
variavel b - associada ao tempo, ou seja, ao parametro t do sinal u(t) - e a variavel a -
associada a informayao de escala. E comum associar-se 0 inverso da variavel de escala
com a frequencia [Antoine, 1994; Rioul & Vetterli, 1991], ou seja, Jla ;= f, 0 que
geralmente permite uma interpretayao dual para essas transformadas: ora comenta-se a
escala, ora comenta-se a freqiiencia, sendo, ambas, conceitos complementares. Assim,
urn sinal ID u(t) e desdobrado em uma transformada 2D U(b,a), com 0 proposito de
tomar explicita a informayao sobre estruturas existentes em diferentes escalas. Por outro
lado, e importante perceber que ha urn aumento substancial de redundancia de dados
nesse processo: urn sinal lD e desdobrado em uma transformada 2D e, nesse sentido, 0

processo de analise complica-se. Porem, a aplicayao de uma transformada multi-escala
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adequada, seguida da utilizayao de algoritmos de extrayao de informayoes que agem
sobre U(b,a), podem fomecer excelentes resultados para uma amilise multi-escala de
u(t). Alguns principios basicos dos algoritmos de extrayao de informayoes da
transformada multi-escala tambem sao discutidos neste capitulo.

1'*'1s tecnicas de amilise de sinais e imagens atraves de transformadas mnlti-escala
podem ser divididas de diferentes maneiras. Neste trabalho, optou-se por

classifica-las em 3 grandes grupos: metodos de espa90-escala, transformadas tempo-
frequencia e transformadas tempo-escala. Essa classificayao nao e rigida e segue alguns
principios pessoais do autor deste trabalho, principalmente em relayao ao
desenvolvimento dessas teorias dentro das areas relacionadas a visao. Embora essas 3
classes se sobreponham em alguns momentos, essa abordagem reflete algumas das
principais linhas de pesquisa em desenvolvimento atualmente.

abordagem espayo-escala e uma das mais populares, tendo recebido crescente
atenyao desde a publicayao do artigo de Andrew Witkin em 1983 [Witkin,

1983]. Uma das preocupayoes do autor em seu artigo original de Witkin reside no fato
de que, em geral, momentos importantes em um sinal (sob 0 ponto de vista da
informayao que esse sinal carrega) estao associados a pontos extremos ou singularidades
no sinal ou em uma de suas derivadas. Ora, um problema prlitico que se levanta e que a
derivada de sinais numericos nao pode ser calculada analiticamente, mas deve ser
estimada a partir de uma vizinhanya do ponto 0 qual se deseja calcular a derivada.
Tendo-se em vista que 0 processo de diferencia9ao numerica deve ser realizado com
base em uma vizinhan9a de cada ponto do sinal, resta defmir 0 comprimento dessa
vizinhanya, ou seja, a escala de analise. Basicamente, Witkin desenvolveu algumas
ideias implicitas do operador de Marr-Hildreth, ou seja, 0 Laplaciano da gaussiana,
sendo que 0 ponto central do artigo apresentado por Witkin consiste na defmiyao do
parfunetro de escala como uma variavel continua da convolu9ao do sinal com 0 filtro
gaussiano (ou uma das derivadas da gaussiana). Defme-se, assim, 0 chamado espayo-
escala pela evoluyao das singularidades e outras caracteristicas de interesse ao longo de
representayoes obtidas por borramentos progressivos do sinal original. Formalmente,
seja u(t) 0 sinal de entrada, e ga(t) uma gaussiana de desvio padrao igual a a > 0, isto e:



U(t,ao), para ao fixo, e uma versao suavizada de u(t), isto e, uma versao de u(t)
observada na escala a. as extremos de U(t,a) podem ser definidos pelos cruzamentos por
zero de U(l)(t,a) defmido por:

em que g~l) (t) denota a primeira derivada de ga (t).

De maneira geral, os extremos de un)(t,a) podem ser definidos em funyao dos
cruzamentos por zero do espayo-escala gerado por g/n+ 1) (t). 0 espayo-escala de urn sinal
permite 0 rastreamento de pontos extremos de urn sinal (ou de uma de suas derivadas)
atraves da dimensao da escala, permitindo a verificayao de uma conjectura que remonta
aos trabalhos de David Marr [Marr, 1982], segundo a qual pontos caracteristicos
perceptualmente importantes em sinais (ou imagens) correspondem a extremos que
sobrevivem mais tempo na medida que a escala de analise e incrementada. Essa ideia e
aproveitada e discutida com maior profundidade na seyao que apresenta 0 algoritmo de
detecyao de pontos dominantes atraves da transformada continua em wavelets (veja 0

Capitulo 5).

Uma questao tao importante quanta a criayao de uma transformada multi-escala
reside no fato de que a simples introduyao do parametro extra escala nao apresenta
nenhuma vantagem a priori para a analise. Pelo contrario, a criayao de urn novo
parametro introduz urn grau extra de redundancia da representayao, implicando a
necessidade do desenvolvimento de algoritmos mais sofisticados que explorem essa
redundancia de maneira adequada. Witkin apresenta urn algoritmo para a derivayao de
uma arvore ou dendrograma do espayo-escala que organiza as caracteristicas importantes
do sinal de forma hierarquica em funyao do tempo de vida de cada linha de maximos do
espayo-escala.

A segunda contribuiyao fundamental para a teoria do espayo-escala foi fomecido
pelo trabalho de Jan Koenderink [Koenderink, 1984], professor de biofisica da
universidade de Utrecht. A partir de uma informayao dada por Andrew Witkin durante
uma conferencia em homenagem a Marr em 1983, Koenderink percebeu que a
derivayao do espayo-escala U(t,a) de urn sinal a partir de uma serie de convoluyoes do
sinal com gaussianas pode ser descrita pela equar;iio de difusiio (lD) [Widder, 1975]:

au
=aa



Assim, 0 espayo-escala, conforme definido anteriormente, pode ser redefmido
como a soluyao da equayao a derivadas parciais 3.1, tendo como condiyoes iniciais
U(t,O) = u(t). Alem da introduyao dessa defmiyao dual do espayo-escala de urn sinal,
Koenderink tambem mostrou que 0 nucleo gaussiano e 0 linico a obedecer a restriyao de
que novas estruturas nao sejam criadas durante 0 processo de filtragem do sinal na
medida que a escala aumenta. Diferentes formulayoes altemativas desse fato foram
posteriormente provadas (veja [Lindeberg, 1994], pagina 14, para uma discussao mais
completa dessas formulayoes).

Desde entao, a teoria do espayo-escala nao parou de se desenvolver, 0 que se pode
facilmente perceber por meio do grande numero de trabalhos e sessoes especiais
dedicados ao tema em conferencias intemacionais e revistas especializadas6

. Assim, essa
teoria vem sendo aplicada a areas que compreendem desde a derivayao de representayoes
de baixo nivel da informayao visual, 0 chamado "front-end" de urn sistema de visao
[Linde berg, 1994], ate 0 espayo-escala de curvatura, conforme comentado na Seyao 2.1.

s transformadas tempo- freqtiencia surgiram como uma altemativa a analise de
Fourier que incorporasse a possibilidade de realizayao de uma analise local do

sinal. De fate, as limitayoes da transformada de Fourier, a qual nao pode tratar eventos
transit6rios de maneira satisfat6ria, , sac conhecidas ha bastante tempo e a definiyao de
freqtiencia local remonta it tese de doutorado de Sommerfeld, apresentada em 1890
[Flandrin, 1993]. Retome a transformada de Fourier (Equayao 2.7):

ce

U(f) = F{u(t)} = f u(t) e-i2Jrjt dt

Pode-se observar que a transformada esta baseada na integrayao de todo 0 sinal
para 0 calculo de cada freqtiencia, e que eventos que venham a ocorrer no sinal em
momentos distintos e mesmo bastante remotos contribuem de maneira global para a
transformada, afetando a representayao como urn todo. A transformada de Fourier
janelada ("windowed Fourier transform") ou transformada de Fourier a curto-termo
("short-time Fourier transform" ) introduz uma janela de observayao sobre 0 sinal, no
intuito de desconsiderar eventos do sinal que estejam fora dessa janela. Observe a
seguinte transformada obtida a partir da de Fourier:

6 Realizar-se-a, no ano de 1997, a primeira conferencia internacional inteiramente dedicada ao tema, a "First
International Conference on Scale-Space Theory in Computer Vision, July 2-4 1997, Utrecht, the Netherlands.'·



Of;

U(b,f) = fp*(t-b) u(t) e-i21tjt dt

ern que p(t) e a fun<;ao que cumpre 0 papel de janela, a qual desliza sobre a fun<;ao u(t) 7.

No caso de analise tempo-freqUencia, urna importante ferramenta e a transformada de
Gabor, isto e, a transformada janelada de Fourier corn uma janela gaussiana,
desenvolvida a partir do trabalho de D. Gabor sobre a decomposi<;ao de sinais por
fun<;oes bem localizadas tanto no dominio do tempo como no da freqUencia [Gabor,
1946]. E comum aplicar a restri<;ao de que p(t) deve ser bem localizada simultaneamente
nos dominios do tempo e da freqUencia. A transformada janelada de Fourier pode ser
analisada a partir de pontos de vista duais. Ern primeiro lugar, observa-se que, para cada
valor de b, a janela e situada ern tome de b (supondo que p(t) concentra-se ern tome da
origem, ou seja, ern tome de t=O). Ern seguida, u(t) e multiplicado por essa versao
transladada de p(t), 0 que significa que apenas a por<;ao de u(t) que p(t) "enxerga"
sobrevive a essa multiplica<;ao. Finalmente, toma-se a transformada de Fourier do sinal
resultante dessa multiplica<;ao, 0 qual contem principalmente a informa<;ao contida na
por<;ao "observada" por p(t-b). Isso explica a propriedade de localizac;iio no tempo da
transformada U(b,f).

A transformada de Gabor tambem pode ser escrita ern termos das transformadas de
Fourier do sinal e dajanela como:

Of;

U(b, f) = e-i21t/b fG*(v - f) U(v) ei21tvbdv

A equa<;ao acima mostra que a transformada de Gabor pode ser vista como a
transformada inversa de Fourier do produto entre as transformadas de Fourier do sinal e
uma versao transladada da transformada de Fourier da janela, sendo isso tudo modulado
por uma exponencial complexa. 0 fato de que a janela deve ser bem localizada tambem
no dominio da freqUencia implica que 0 produto G*(v - f) U(vJ resulta ern urn
janelamento ern tome da freqiienciaj Ou seja, a transformada de Gabor tambem realiza
uma analise local no dominio da freqiiencia ern termos de magnitude.

Por outro lade, ern vez de imaginar a multiplica<;ao de p(t-b) u(t), pode-se,
primeiramente, formar 0 nucleo hit) = p* (t) e-i 2 nft para cada valor fixo de j Os nucleos
hit) sao fun<;oes obtidas diretamente da janela p(t) modulada por uma exponencial



complexa e -i 2 rrfl sintonizada na frequenciaj A transformada de Gabor pode tambem ser
definida como [Carmona et aI., 1996]:

00

U(b,f) == fhj(t-b) u(t) dt

Segundo essa linha de raciocinio, a equayao acima mostra que a transformada
U(b,j) pode ser vista como sendo 0 resultado da convoluyao de u(t) com urn nucleo bem
localizado em torno da frequencia f, ou seja, hi-t), 0 que explica a boa localizac;ao em
frequencia da transformada U(b,j). Diversos conceitos importantes, como a nOyao de
frequencia instantanea, podem ser obtidos a partir de considerayoes desse tipo; porem,
tendo-se em vista que a discussao de tais conceitos foge do escopo dessa tese, 0 leitor
que desejar aprofimdar seus conhecimentos nessa area pode-se remeter a textos mais
especificos como os tutoriais de 1. Cohen [Cohen, 1989] e de Hlawatsch & Bordreaux-
Bartels [Hlwatsch & Bordreaux-Bartels, 1992], ou 0 livro de Patrick Flandrin [Flandrin,
1993].

Existe ainda uma segunda classe igualmente importante para a analise tempo-
frequencia que envolve transformayoes nao-lineares, como as distribuiyoes de Wigner-
Ville, baseadas no trabalho de J. Ville de 1948 (contemporaneo ao trabalho de Gabor,
portanto!). Essa abordagem parece encontrar base nos trabalhos de mecanica quantica
desenvolvidos por E.P. Wigner em 1932 (ver [Hlwatsch & Bordreaux-Bartels, 1992;
Cohen, 1989; Flandrin, 1993] para maiores detalhes).

3.2.3 Transformadas Tempo-Escala on WaveletsI'i11teoria das wavelets possui urna hist6ria hastante rica, encontrando raizes em
diferentes trabalhos desenvolvidos ao longo do seculo passado e deste,

comeyando com 0 trabalho de Jean-Baptiste Fourier, de 1807. Este capitulo, no entanto,
nao procura ser exaustivo, apresentando apenas as ideias mais importantes para a
compreensao desta tese; 0 leitor pode-se remeter ao livro de Yves Meyer para uma
revisao mais completa dessa historia [Meyer, 1992]. A apresentayao desta seyao segue a
abordagem desenvolvida por Ingrid Daubechies [Daubechies, 1996], enfatizando apenas
os aspectos relacionados it pesquisa visao.

A transformada em wavelets, da maneira como e conhecida sob esse nome, foi
introduzida por 1. Morlet no contexto de prospecyao de petroleo e formalizada pelo
proprio Morlet em conjunto com 0 fisico teorico Alex Grossmann [Grossmann &
Morlet, 1984]. J. Morlet trabalhava com sinais que apresentavam eventos transientes,
como frequencias locais, mas que possuiam uma caracteristica muito peculiar: eventos
associados a altas frequencias geralmente duravam pouco, enquanto as componentes de
baixas frequencias geralmente eram mais importantes em eventos que duravam mais



tempo durante a evoluyao do sinal. A aplicayao da tradicional transformada janelada de
Fourier possui uma caracteristica nao-desejavel para a analise desse tipo de sinal, pois 0

tamanho da janela p(t) permanece constante para todas as freqiiencias. Morlet introduziu
uma transformada na qual 0 tamanho da janela de observayao varia com a freqiiencia,
permitindo que eventos de alta freqiiencia possam ser localizados com uma maior
resoluyao temporal, ao passo que componentes de baixa freqiiencia possam ser
analisadas com uma maior resoluyao no dominio da freqiiencia. Essa caracteristica,
formalizada pelo conceito de largura relativa de banda ou constante-Q, constitui uma
das principais diferenyas entre a transformada em wavelets e a transformada janelada de
Fourier [Rioul & Vetterli, 1991]. Apesar do potencial dessa nova id6ia, e da
formalizayao construida em conjunto com Grossmann, Morlet enfrentou uma certa
resistencia inicial por parte de seus colegas geofisicos - chegando a caracterizar a atitude
de sua audiencia com a seguinte frase: "If it were true, then it would be in math books.
Since it isn't in there, it is probably worthless" [Daubechies, 1996].

Urn melhor entendimento de uma das diferenyas mais importantes entre as
transformadas de Gabor e em wavelets e da acima mencionada constante-Q pode ser
alcanyado a partir da formulayao do conceito de largura de banda. Assim, dada a janela
p(t) e sua transformada de Fourier P(f), define-se a largura de banda !1f do filtro p(t)
como:

f t2lp(tl dt

f Ip(tldt

Enquanto que !1f e urna medida de resoluyao freqiiencial de p(t), Me urna medida
de resoluyao temporal de p(t). Embora fosse desejavel que ajanela pudesse ter a melhor
resoluyao possivel nos dominios do tempo e da freqiiencia, isso nao pode ocorrer. Na
verdade, 0 produto das duas medidas de resoluyao possui urn limite inferior, dado por:



Esse fato caracteriza 0 princlplO da incerteza ou princlplO de Heisenberg,
implicando que quanta mais se ganha resolU<;aoem urn dominio mais se perde no outro.
Equal e entao a principal diferen<;:a entre a transformada janelada de Fourier e a
transformada em wavelets frente a essa discussao? A diferen<;:a e que, enquanto a
transformada janelada de Fourier mantem M e I1f constantes na medida que varia a
frequencia de analise, a transformada em wavelets varia esses panlmetros, fazendo com
que I1f seja proporcional af, ou seja:

em que Q e uma constante. A Figura 3.1 exibe os dois tipos de bancos de filtros,
ilustrando como eles diferem na medida que a escala de analise varia. 0 Capitulo 5
discute urn pouco mais esses aspectos.



Transformada de Gabor
no Dominio da Freqi.j(~ncia
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Transformada em Wavelets

no Dominio da Frequencla

Figura (3.1): A interpreta~ao das transformadas de Gabor e em wavelets por bancos de
filtros ilustra como a transformada de Gabor mantem a largura dos filtros para analisar as
diferentes freqi.H~nciasenquanto que a transformada em wavelets usa filtros mais largos
para analisar as freqliencias mais altas.

Dentre os importantes desdobramentos que a teoria das wavelets teve desde entao,
e importante salientar sua conexao com a analise multiresolw;ao, desenvolvida nos
trabalhos de Yves Meyer e Stephane Mallat [Meyer, 1992; Mallat, 1989], com a
decomposi~ao sub-banda por banco de filtros [Mallat, 1989] e as wavelets ortonormais
desenvolvidas por Ingrid Daubechies (que foi aluna de doutorado de Grossmann)
[Daubechies, 1992]. Esses topicos, que estao relacionados a transformada discreta em
wavelets e encerram importancia fundamental para aplica~5es a codifica~ao e
transmissao de sinais e imagens, nao serao abordados neste trabalho por fugirem a seu
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dominio. Porem, algumas de suas principais caracteristicas e aplicatyoes podem ser
listadas em poucas linhas.

Em primeiro lugar, qual e a principal diferentya entre a transformada continua e a
discreta em wavelets? Essa e uma pergunta dificil de se responder sinteticamente,
principalmente tendo-se em vista 0 grande volume que essas duas teorias encerram. Mas,
de maneira generica, pode-se dizer que duas caracteristicas marcantes da transformada
continua e que ela e bastante redundante e pode trabalhar com wavelets analisadoras
bem comportadas e com boas caracteristicas para analise de sinais. Por outro lado, a
transformada discreta possui algoritmos extremamente fCipidos e pode alcanyar
altissimas taxas de compressao de dados, principalmente quando utilizada
concomitantemente com tecnicas de codificayao vetorial ("vector coding"), 0 que
explica seu sucesso para codificac;iio e sintese de sinais8. Alem disso, a transformada
discreta tambem tern proporcionado otimos em analise numeric a, ao permitir a criayao
de algoritmos muito eficientes para multiplicayao de matrizes, e em matematica pura,
sendo usada na construyao de bases de espayos funcionais, na resoluyao de equayoes a
derivadas parciais, em problemas estatisticos e outros. 0 leitor que desejar se aprofundar
sobre esses topicos deve procurar os numeros especiais sobre wavelets de revistas
tecnicas [Special Issue, 1992; Special Issue, 1993; Special Issue, 1996; Special Issue,
1998; Special Issue, 1999] e os livros de Ingrid Daubechies [Daubechies, 1992] e Martin
Vetterli e lelena Kovacevic [Vetterli & Kovacevic 1995].

Finalmente, e importante comentar dois conceitos desenvolvidos no seio das
pesquisas em visao computacional e que tornaram-se precursores da teoria das wavelets
ao influenciarem diretamente 0 trabalho desenvolvido por Mallat, ele mesmo um
pesquisador na area de visao.

o primeiro conceito e 0 de piramide de imagens, uma estrutura de dados que
representa a imagem em diferentes niveis de resoluyao. Esse tipo de estrutura comeyou a
ser desenvolvido no inicio da decada de 70, tendo contado com trabalhos pioneiros de
pesquisadores como S. Tanimoto, T. Pavlidis e A. Rosenfeld. 0 desenvolvimento dessa
estrutura culminou nos trabalhos de l. Crowley e P.l. Burt & E.H. Adelson [Burt &
Adelson, 1983; Lindeberg, 1994]. A construyao de uma piramide de imagens baseia-se
na filtragem da imagem (por exemplo, filtragem gaussiana) seguida de uma operayao de
sub-amostragem, 0 que gera uma imagem de menor resoluyao (maior escala). A
aplicayao sucessiva dessa operayao permite a criayao da piramide.

o segundo conceito advem da transformada introduzida por D. Marr e E. Hildreth
[Marr & Hildreth, 1980] no contexto de detecyao de bordas. Esses pesquisadores
estavam interessados na detecyao de mudanyas bruscas (ou seja, singularidades) dos
niveis de cinza de uma imagem. Como esses pontos singulares podem ocorrer em
diferentes escalas, a transformada de Marr-Hildreth e capaz de detectar, separadamente,

8 Uma tendencia promissora que vem sendo buscada recentemente por pesquisadores em wavelets discretas e 0 da
defini~ao de transformadas que mapeiam niuneros inteiros em niuneros inteiros, as quais seriam de importancia
central para problemas de codifica~ao e transmissao de dados, ver [Calderbank et al., 1997] para maiores detalhes.



as diferentes singularidades em diferentes escalas. Eles entao propuseram a detecc;ao dos
cruzamentos por zero da imagem resultante da convoluc;ao da imagem com 0 Laplaciano
da gaussiana, em que pode-se controlar a escala de observac;ao por meio da variancia da
gaussiana. E interessante notar que a segunda derivada da gaussiana, a qual satisfaz as
condic;oes para ser urna wavelet genuina, acabou por se tomar uma das wavelets mais
populares [Ameodo et al., 1995; Grossmann, 1988]

A transformada continua em wavelets 2D, a qual possui importantes aplicac;oes em
processamento e analise de imagens e em fisica, foi posteriormente desenvolvida por
Romain Murenzi durante 0 desenvolvimento de sua tese de doutorado em Louvain-la-
Neuve, Belgica, sob a orientac;ao do fisico teorico Jean-Pierre Antoine [Murenzi, 1990].

I Miaseyiio aborda as tres classes de transfonnadas multi-eseala diseutidas neste
capitulo sob 0 ponto de vista de produtos internos, 0 que permite uma

abordagem unificada das tres classes. Assim, todas as transformadas multi-escala
discutidas neste trabalho podem ser defmidas como urn produto intemo entre 0 sinal sob
analise e urn determinado nucleo, sendo que cada classe de transformadas e defmida por
urn respectivo tipo de nucleo. De maneira geral, urn sinal u(t) e analisado atraves de
urna transformada U(b,a) obtida a partir de u(t) pelo produto intemo desse sinal com

urn conjunto de nucleos \jI;,a(t) [Antoine, 1994; Kaiser, 1994], isto e:

U(b,a) =< u(t), \jI :,a (t) >

00

< u(t), \jI(t) >= fu(t)\jI(t)dt

Dessa forma, as diferentes abordagens para uma analise multi-escala do sinal u(t)

podem ser defmidas dependendo do nucleo \jI :,a (t) escolhido. Assim, no caso do

espac;()..e~~~l~,tem-se que 0 nucleo \jI :,a (t) e dado pela gaussiana:



1 oof ( 2 2) oofU(b,a) = ~ U(t) exp - (b - t) /2a dt = U(t) ga (b - t)dt
a"\/ 2n -00 -ore

Ou seja, U(b,a) e definido por urn conjunto de convoluc;oes do sinal com
gaussianas indexadas pe10 desvio padrao a, a variavel de escala. :E importante salientar
que 0 espac;o-escala gaussiano, no sentido definido por Witkin, tambem compreende a
utilizac;ao de derivadas da gaussiana, bastando incluir uma de suas derivadas no lugar da
gaussiana na definic;ao 3.3.

o nucleo para a transformada de Gabor, isto e, a transformada janelada de Fourier
com umajanela gaussiana, e definido como:

\jf :,a(t) = cr~ exp( - (t - b)hcr2) exp( - i2m / a) = gcr (t - b) exp( - i2nt / a)

o nucleo da transformada de Gabor e, portanto, formado por uma versao
transladada de uma gaussiana de desvio padrao cr modulada por uma exponencial
complexa de freqtiencia / = Jla. A transformada pode, entao, ser escrita como:

00

U(b,a) = fu(t) gcr(b-t) exp(-i2nt/a)dt

que e a transformada janelada de Fourier com uma janela gaussiana, como foi discutido
na sec;ao anterior.

Finalmente, no caso das transformac;oes tempo-escala, tem-se a trans/ormada
continua em wavelets, com:

* 1 (t - b)
\jf = -\jf -b,a.j;; a

isto e, 0 conjunto de nucleos e obtido por translac;ao e dilatac;ao de uma mesma wavelet
analisadora \jf(t) , que deve obedecer a condic;ao de admissibilidade simplificada (isto e,
ser de media nula) e ser bem localizada nos dominios do tempo e de Fourier [Antoine,
1994]. A transformada pode, entao, ser escrita como:



1 00 (t -b)
U(b,a) = .[; -L u(t) \I' -a- dt

sta sec;ao e1ucida como a transformada multi-esca1a U(b,a) de urn sinal (ou de
urn contomo, como sera visto a partir do proximo capitulo) pode ser

imaginada, visualizada e analisada. De fate, os proprios Morlet e Grossmann, juntamente
com R. Kronland-Martinet, escreveram urn artigo ([Grossmann et al., 1989]) tratando
somente da interpretac;ao de uma transformada desse tipo!

Primeiramente, deve-se observar que a transformada U(b,a) pode ser vista como
uma func;ao do JR.2 a valores reais ou a valores complexos, dependendo da transformada
e do sinal, isto e, pode-se ter:

U(b,a): lR.2 ~ lR.

U(b,a): lR.2 ~ C

No caso em que U(b,a) assume apenas valores reais, essa transformada pode ser
vista como uma superficie ou, ainda, como uma imagem, 0 que e mais comum. No caso
de U(b,a) assumir valores complexos, entao esses valores devem ser observados ou em
modulo e fase (mais comum), ou em parte real e parte imaginaria.

sera apresentado agora urn exemplo comparativo entre as tres abordagens e 0 tipo
de analise que po de ser feita a partir de cada transformada. A Figura 3.2(a) apresenta a
transformada espac;o-escala de urn sinal que contem 3 partes distintas: uma porc;ao
inicial e outra final consistindo em uma onda cossenoidal de uma dada frequencia
constante e uma porc;ao intermediaria que consiste em urn chirp linear, isto e, em uma
onda do tipo cos( (mt + n) t), na qual a frequencia aumenta lineam1ente com 0 tempo
[Torresani, 1995). Alem disso, a esse sinal foi somado urn delta 6(t - 1024), 0 qual
representa uma singularidade no meio do sinal.

A Figura 3.2(b) apresenta, na forma de uma imagem em niveis de cinza, a
transformada espac;o-escala U(b,a) do sinal de exemplo. Nessa imagem, 0 eixo
horizontal esta associado a coordenada b (tempo), ao passo que 0 eixo vertical esta
associado a coordenada a (escala). 0 eixo vertical cresce para baixo e os niveis de cinza
codificam os valores de U(b,a) em cada ponto (b,a) sobre 0 plano, 0 qual sera chamado
plano espac;o-escala. No caso desse exemplo, os maiores valores de U(b,a) sac
codificados por meio de cores mais escuras. Outros exemplos desta tese adotarao uma
codificac;ao invertida, em que as cores mais claras codificam valores mais elevados, e
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essa conven<;ao sera indicada quando de sua ocorrencia. Como pode-se perceber, os
detalhes de pequena escala, presentes na medida que a freqtiencia do sinal aumenta, sao
filtrados e desaparecem na medida que a escala aumenta, pois 0 sinal vai sendo
suavizado por convolu<;:oes com gaussianas de desvio padrao cada vez maior. Alem
disso, a transformada e capaz de detectar 3 singularidades, as quais persistem ate as
maiores escalas. Trata-se do delta no meio do sinal e dos dois pontos de transi9ao entre
as tres Por90es do sinal. Finalmente, a Figura 3.2( c) exibe as linhas de maximos locais
de U(b,a) (ou seja, os cruzamentos por zero de Marr). 0 Capitulo 5 apresenta defini96es
formais dessas linhas de maximos.

Para entender melhor a constru9ao do espa90-escala desse sinal, veja a Figura 3.3,
a qual apresenta, na primeira linha, 0 sinal do exemplo, e nas linhas restantes, vers6es
suavizadas em ordem crescente de escala. Cada uma dessas vers6es suavizadas consiste
em uma linha horizontal de U(b,a) , ou seja, sao sinais U(b,ao) para uma serie de 5
valores diferentes de ao, valores esses que aumentam para baixo na Figura 3.3. Como
se pode perceber, na medida que a escala aumenta, os detalhes de alta freqtiencia vao
perdendo sua for9a no sinal, e apenas as componentes de baixa freqtiencia permanecem.
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Figura (3.3): Sinal do exemplo e serie de versoes suavizadas, as quais compoem 0

espa<;o-escala.

A Figura 3.4 apresenta os resultados amilogos para a transformada de Gabor. Pois
que a transformada de Gabor assume valores complexos, a Figura 3.4(b) apresenta 0

modulo da transformada IU(b,a) I· Como pode ser percebido, a transformada de Gabor
possui a caracteristica de responder com maior for<;:aapenas quando esta corretamente
sintonizada a freqUencia local do sinal, alem de tambem poder perceber as
singularidades. Assim, ela responde mais forte mente em duas regioes horizontais nos
vertices esquerdo e direito do plano tempo-frequencia, correspondentes a freqUencia das
por<;oes cossenoidais no inicio e no fim do sinaL e tambem na tira inclinada, que
corresponde a freqUencia crescente do chirp. As conven<;oes de representa<;ao do plano
tempo-freqUencia SaD as mesmas que para 0 plano do espa<;o-escala, ou seja, 0 eixo
horizontal e associado ao tempo e 0 eixo vertical e associado a escala, a qual aumenta
para baixo. E importante perceber que, devido a rela<;ao a = 1/f, isto e, a escala sendo
vista como 0 inverso da freqUencia, no plano tempo-freqUencia a freqUencia aumenta
para Clma.
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Finalmente, a Figura 3.5 apresenta a transformada em wavelets do sinal do
exemplo, usando uma wavelet de MorIet (veja 0 Capitulo 5). A analise tambem e feita
em termos do modulo da transformada, assumindo-se as mesmas convenc;oes de
representac;ao gnifica. Embora urn resultado semelhante ao da transformada de Gabor
possa ser percebido, a propriedade de largura de banda relativa das wavelets causa urn
efeito que pode ser visto nesse exemplo. A wavelet realiza uma especie de "zoom" em
torno das singularidades, com sua resposta mais forte afunilando em torno delas na
medida que se caminha para as pequenas escalas. Essa propriedade e utilizada no
algoritmo de detecc;ao de vertices desenvolvido no Capitulo 5.
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ILJ!J~a vez que 0 sinal tenha sido representado por urna transformada multi-
escala, diferentes metodos podem ser usados na extracyaode informacyao sobre

a forma a partir dessa representacyao. Abaixo sao apresentadas brevemente algumas das
principais tecnicas para a analise automatica dos pIanos espacyo-escala, tempo-escala e
tempo-freqUencia, nas quais os algoritmos de analise de contomos sac baseados:

• Maximos, Minimos e Zeros Locais: Desde os trabalhos de David Marr [Marr &
Hildreth, 1980; Marr, 1982], essa e uma das abordagens mais exploradas para a
analise de transformadas multi-escala. A ideia basica dessa abordagem fundamenta-
se no fato de que alguns pontos dos sinais sac mais importantes que outros (como
vertices em contomos ou bordas em imagens), sendo que uma transformada multi-
escala apropriada responde localmente de maneira maxima a esses pontos
dominantes. Exemplos desse tipo de comportamento sac 0 detector de bordas de
Marr-Hildreth [Marr & Hildreth, 1980] eo comportamento das transformadas multi-
escala apresentadas na Secyao3.4 deste capitulo. Dependendo do problema, a busca
pode ser por maximos, minimos (por exemplo, Richards e colaboradores procuram



por minimos de curvatura em regioes c6ncavas, argumentando que, de acordo com a
percepyao humana de formas, tais pontos defmem urna divisao natural da forma em
partes [Richards et ai., 1986]) ou cruzamentos por zero (0 espayo-escala de
curvatura desenvolvido por Mokhtarian e Macworth baseia-se na busca por pontos
de inflexao no contomo, caracterizados por zeros na curvatura [Mokhtarian &
Mackworth, 1986; Mokhtarian & Mackworth, 1992]);

• Sintoniza~ao ou Sele~ao Apropriada de uma Escala de Observa~ao: Pode-se
analisar a resposta da transformada para urna escala pre- fixada ao, 0 que equivaleria a
analisar a resposta de urn filtro linear (definido pelo nucleo da transformada
multi-escala) ao sinal de entrada. Tal abordagem e adotada, por exemplo, em
problemas de segmentayao de texturas em imagens [Bovik et ai., 1990; Dunn et ai.,
1994; Dunn & Higgins, 1995; Reed & Wechsler, 1990], compartilhando as mesmas
vantagens e problemas desses metodos. 0 maior problema dessa abordagem reside
na dificuldade de se sintonizar corretamente os parametros, ou seja, de como
escolher corretamente a escala de analise. Como sera mostrado no Capitulo 6, 0

experimento de classificayao de celulas ganglionares mostrou que a energia de
dobramento multi-escala podia fomecer 0 melhor e urn dos piores resultados como
medida de classificayao dependendo da escala escolhida, 0 que ilustra a importancia
da realizayao de urna escolha correta da escala. Uma abordagem inicialmente simples
seria identificar as escalas com resposta mais forte em valores absolutos [Reed &
Wechsler, 1990]. Tal abordagem pode ser empregada de maneira direta na
caracterizayao de escalas naturais, de maneira analoga it abordagem apresentada na
Seyao 5.7, consistindo de urna generalizayao do metodo global baseado em FD's de
Rosin e Venkatesh [Rosin & Venkatesh, 1993]. Urn outro problema que deve ser
resolvido nesta abordagem e que a magnitude da resposta a cada filtro pode variar
bastante, principalmente tendo-se em vista que a energia dos FD' s de formas normais
concentra-se, geralmente, nas baixas freqiiencias (ver Seyao 2.6.5). Se as respostas
de filtros de diferentes freqiiencias devem ser comparadas, deve-se normalizar as
saidas dos filtros para que todas tenham a mesma energia de saida. Tal normalizayao
e particularmente importante na analise por projeyao explicada a seguir;

• Proje~oes sobre os Eixos do Tempo e da Escala: Uma maneira simples e direta de
analise de uma transformada multi-escala consiste na projeyao de seus valores sobre
os eixos do tempo e da escala. No caso da projeyao sobre 0 eixo da escala, 0

resultado possui ligayao direta com a transformada de Fourier, se nao houver a
aplicayao do processo de normaliza9ao explicado no item anterior,urna vez que a
capacidade da transformada de localizar os eventos no dominio do tempo e perdida
na projeyao. Os maximos locais da projeyao resultante podem ser usados na detecyao
de escalas naturais globais do contomo, em uma abordagem analoga ao trabalho de
Rosin & Venkatesh, 1993. Por outro lado, a proje9ao sobre 0 eixo do tempo pode
revelar quais instantes carregam maior energia do sinal atraves das diferentes escalas.
Tais pontos defmem os pontos dominantes do contomo. Uma terceira abordagem
para a analise do contomo por proje90es consiste na realiza9ao de proje90es
ponderadas, por exemplo, ponderando-se as escalas da proje9ao no eixo do tempo



pela energia total daquela escala. A analise de contornos pelos metodos de energia
introduzidos no Capitulo 6 baseia-se nesta abordagem.

Para finalizar esta se<;ao,vale notar que as tres abordagens nao sao excludentes, no
sentido que algoritmos envolvendo combina<;oes desses metodos podem ser
desenvolvidos. Assim, pode-se, por exemplo, identificar as linhas de maximos verticais
da transformada multi-escala, normalizar a resposta de cada escala e projeta-Ias sobre 0

eixo do tempo para calculo de pontos dominantes. Os pr6ximos capitulos apresentam
metodos de analise de formas baseados nessas ideias.



Capitulo 4 - Caracteriza~ao de Contornos
atraves do Curvograma

Concurrently with some of the early developments of quantum theory,
Albert Einstein deeply re-examined the very basis of Newtonian
gravity and finally, in 1915, came up with a revolutionary new theory
which provided a totally different picture: his general theory of
relativity. Now, gravity was no longer to be a force at all, but it was
represented as a kind of curvature of the very space (actually space-
time) in which all the other particles and forces were to be housed.

Roger Penrose, Shadows of the Mind, 1994



4. CARACTERIZACAO DE CONTORNOS ATRAVES DO
CURVOGRAMA

II ?llste capitulo introduz nm conjunto de metodos para analise multi-escalade
formas baseados na estirna<;ao da curvatura digital de urn dado contorno. A

ideia basic a da abordagern apresentada neste capitulo e a da extra<;ao de urn diagrama
multi-escala da curvatura, denominado curvograma [Cesar & Costa, 1995a; Cesar &
Costa, 1995b; Cesar & Costa, 1996b; Cesar & Costa, 1996e]. Como ja foi explicado
anteriormente, a estima<;ao da curvatura em contornos digitais apresenta dois problemas
principais: a inexistencia de uma formula analitica que descreva contornos quaisquer e a
necessidade da estima<;ao de derivadas numericas. 0 primeiro problema e resolvido a
partir da transformada de Fourier do contorno, atraves da aplica<;ao da propriedade das
derivadas de Fourier. Essa propriedade permite a estima«ao de u(j) (t) a partir da
transformada de Fourier U(s) de urn). Ja 0 segundo problema e tratado atraves da
filtragem passa-baixas do sinal, 0 que permite a generaliza<;ao do metodo para uma
abordagem multi-escala. Novas solu<;oes sac apresentadas para urn problema tradicional
na filtragem gaussiana de contornos, a chamada contrac;iio ("shrinking") do contorno,
Finalmente, este capitulo apresenta uma serie de informa<;oes sobre a implementa<;ao
numerica dos metodos desenvolvidos, incluindo a avalia<;ao da precisao do metodo por
meio de uma tecnica baseada em curvas B-spline cubicas. E importante comentar aqui
que, posteriormente ao desenvolvimento do metodo apresentado neste capitulo, 0 autor
tomou conhecimento de urn trabalho relacionado desenvolvido por Baroni & Barletta,
1992, em que a serie de Fourier e utilizada para estima<;ao da curvatura de contornos.
Por outro lade, a incorpora<;ao do paradigma multi-escala atraves da filtragem gaussiana,
incluindo as ferramentas para normaliza<;ao e tratamento do problema de contra<;ao de
contornos, essenciais para a defini«ao do curvograma e da precisao da estima<;ao da
curvatura, nao constam daquele trabalho.
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eja c(t) = (x(t),y(t» a representayao parametriea de uma eurva, em que 0

panlmetro t defme uma parametrizayao por tamanho de area (veja a Seyao
2.3). A eurvatura k(t) da eurva C(t) pode ser definida pela formula:

x(t) yet) - x(t) yet)
k(t) = )3/1

(X(t)2 + y(t)2 -

A Seyao 2.3 apresenta mais detalhes relaeionados a derivayao da formula aeima.
Assim, a equayao da eurvatura envolve 0 caleulo das duas primeiras derivadas das
funyoes x(t) e y(t). Sejam X(f) e Y(f) as respeetivas transformadas de Fourier
(Equayao 2.7) dos sinais x(t) e y(t). As transformadas de Fourier das derivadas x(t),
y(t), x(t) e yet) podem ser estimadas atraves da aplieayao da propriedade da derivada
de Fourier para funyoes de banda limitada [Papoulis, 1962] (Equayao 2.11), isto e

X(f) = i 2tr fX(f)

Y(f) = i 2tr f Y(f)

X(f) = - (2trf)2 X(f)

Y(f) = - (2trf)2 Y(f)

em que X(f), Y(f), X(f) e Y(f) denotam as transformadas de Fourier de x(t),
x(t), y(t) e y(t) respeetivamente, e nao a derivada em relac;ao a variavel f. Assim,
a aplieayao da referida propriedade da derivada seguida da transformada inversa de
Fourier (Equayao 2.8) permite 0 eaIeulo da eurvatura atraves da aplieayao da Equayao
4.1 em termos das transformadas de Fourier dos sinais x(t) e y(t), isto e:

x(t) = F-1 {X(f)}
yet) = F-1 {Y(f)}

x(t) = F-J {X(f)}
yet) = F-J

{ Y(f)}



A aplicas;ao das Equas;oes 4.2 e 4.3 permite a obtens;ao da expressao da curvatura
(Equas;ao 4.1) em termos das transformadas de Fourier de x(t) e y(t). Primeiro, tem-se
que:

x(t)ji(t) - x(t)y(t) = F-1 {X(f)} F-1 {Y(f)} - F-1 {X(f)} F-1 {Y(f)}
= F-1{i 2nfX(f)}F-I{_(2Jrf)2 Y(f)}

- F-1
{- (2Jrf)2 X(f)} F-1 {i 2nfY(f)}

= -i(2Jr )3( F-1 {f X(f)} F-1 {f2 Y(f)} - F-1 {f2 X(f)} F-1 {fY(f)})

( 0 0) 3/2x(t)" + y(ty = (F-1 {X(f)r + F-1 {Y(f)r fl2
(

0 2 )3/1= F-1 {i 2JrfX(f)}- + F-1 {i 2nfY(f)} -

= (u 2Jr)2(F-1 {fX(f)r + F-1 {fY(f)r)r
2

= u 2Jr)3(F-1 {fX(f)} 2 + F-1 {fY(f)} 2r2

Substituindo as duas ultimas expressoes na Equas;ao 4.1, e devido ao fato de que
i3 = - i, conclui-se que a expressao final da curvatura em termos das transformadas direta
e inversa de Fourier dos sinais x(t) e y(t) e dada por:

F-1 {fX(f)}(t) F-1 {f2Y(f)}(t) - F-J {f2 X(f)}(t) F-1 {fY(f)}(t)
k(t) = 7S

[(F-1 {fX(f)}(t»)2 + (F-1 {fY(f)}(t)r] 2

4.2.2 Calculo da Curvatura a partir de u(t)

IEi'lformula~iio acima pode ser desenvolvidaa partir do sinal complexo u(t)
(Equas;ao 2.2) e de suas derivadas em relas;ao ao parametro t, as quais sao

definidas como:



Seguindo urn raciocinio amilogo, as transformadas de Fourier de u(t) e u(t) sao
defmidas em fiu19ao de U(f), isto e:

u(t) = F-1 {V(!)}

u(t) u' (t) = x(t) y(t) + x(t) y(t) - i (x(t) y(t) - x(t) y(t))

A parte imagimiria da Equac;ao 4.8 coincide (a rnenos de urna rnultiplicac;ao por -1)
com 0 nurnerador da formula da curvatura (Equac;ao 4.1). Alern disso, a relac;ao:

eqiiivale ao denorninador da referida Equac;ao 4.1. Assirn, substituindo-se as Equac;oes
4.8 e 4.9 na Equac;ao 4.1, tern-se:

- Im{ u(f) u' (t)}
k(t) = I 13

u(t)

A Equac;ao 4.10 permite que 0 calculo da curvatura seja feito diretarnente a partir
dos sinais cornplexos u(t) e u(t). A propriedade da derivac;ao de Fourier pode ser



aplicada novamente em relac;:aoao sinal u(t), como foi feito com os sinais reais x(t) e
y(t), de maneira a obter urna expressao da curvatura em func;:aoda transformada de
Fourier V(f) de u(t) . Assim, pode-se estimar a curvatura de uma forma digital a partir
de seus descritores de Fourier V(s). Porem, no caso de dados discretizados e ruidosos,
caracteristicas tipicas encontradas em aplicac;:5esde analise de formas, a aplicac;:aodireta
da Equac;:ao 4.1 0 apresenta urn problema serio: a derivac;:ao age como urn filtro passa-
altas no espectro do sinal, aumentando a influencia do ruido e comprometendo a
estimac;:aoda curvatura. Tal problema pode ser controlado atraves da incorporac;:ao de urn
filtro passa-baixas no calculo dos espectros das derivadas das func;:5es, como sera
explicado na Sec;:ao 4.2.4. A Sec;:ao 4.2.3 trata de alguns aspectos particularmente
importantes relacionados a implementac;:ao da derivada numerica por meio das
propriedades de Fourier que foram aplicadas nessa sec;:ao.

4.2.3 Implementa~ao Numerica das Expressoes de Curvatura1'*'1implementa~ao numerica das equa~5es apresentadas na se~ao anterior envolve
uma serie de cuidados relacionados a correta interpretac;:ao da estimac;:ao da

transformada continua de Fourier e sua inversa (Equac;:5es 2.7 e 2.8) atraves da
transformada discreta de Fourier e sua inversa ( Equac;:5es 2.12 e 2.13). E importante
notar que os cuidados apresentados nesta sec;:ao sao fundamentais para 0 exito da
aplicac;:ao dos metodos introduzidos nesta tese, visto que a implementac;:ao -geralmente
mais eficiente- de tais metodos com 0 auxilio de algoritmos da FFT fomece resultados
que devem ser interpretados corretamente. Urn exemplo simples sera discutido para 0

melhor entendimento dos conceitos discutidos. Assim, sera elucidada a obtenc;:ao
numerica, atraves da propriedade da derivada de Fourier, da derivada da seguinte func;:ao:

?
g(t) = cos(2 t) + sen(r)

o grafico de g(t), que consiste na soma de urn chirp linear e urn quadratico, e
apresentado na Figura 4.1 (a). 0 sinal g(t) foi amostrado em 256 pontos, em que t E

[0,2 n), isto e N = 256 e 0 intervalo de amostragem T = 2 J[ / N.

o primeiro cuidado a ser tornado deve-se ao fato de que a transformada discreta de
Fourier, da maneira como e geralmente definida, resulta na representac;:ao da segunda
parte do periodo da transformada de Fourier do sinal, seguida da primeira parte
[Brigham, 1974], 0 que pode ser conferido na Figura 4.1 (b). Vale lembrar que a
transformada de Fourier de urn sinal discretizado e periodica, dai 0 significado de
primeira e segunda partes do periodo da transformada. A Figura 4.1 (b) apresenta 0

modulo IG(s)j da transformada de g(t) calculada pela Equac;:ao 2.14, a qual
defme s = 0, ... , N-l. 0 periodo montado corretamente de G(S) pressup5e a correta
ordenac;:ao dessas duas partes fomecidas pela transformada discreta de Fourier, 0 que e
mostrado na Figura 4.1 (c). Essa operac;:ao de ordenac;:ao das partes do periodo e



equivalente it operac;:ao de fft shift, comumente aplicada para se mostrar a transformada
de Fourier de imagens, 0 que faz corn que a origem do eixo da frequencia seja localizado
no centro da representac;:ao. Dessa mane ira, tem-se que a variavel s fica redefinida como

S=-floor(~), ... ,O,... ,N-floor(~)-l, ern que floor(x) e a tradicional func;:ao de

truncamento que retoma 0 maior inteiro menor ou igual a x. Alem disso, 0 grafico da
Figura 4.1 (c) tambem apresenta a terceira preocupac;:ao que deve ser tomada,
preocupac;:ao essa devida it relac;:ao entre s e f, as variaveis das transformadas discreta
(Equac;:ao2.14) e continua (Equac;:ao2.7), visto que a propriedade da derivada e defmida
ern func;:ao da transformada continua do sinal. A resposta a essa preocupac;:ao e
encontrada por meio da correta interpretac;:ao da transformada discreta de Fourier,
tomando-se explicita na formulac;:ao da transformada expressa pelas Equac;:oes 2.12 e
2.13, isto e, f = s / NT. Assim, antes da aplicac;:aoda propriedade da derivada (Equac;:ao
2.11), deve-se tomar cuidado no ca1culo dos valores de f A Figura 4.1 (c) ja indica essa
mudanc;:a de variaveis, ern que 0 grafico apresentado e I U(f) I ern func;:aode f 0 calculo
da primeira derivada envolve a multiplicac;:ao de U(f) por uma reta definida por (i 21CfJ, a
qual tambem aparece na Figura 4.1 (c), porem normalizada graficamente para que
pudesse ser percebida.
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o calculo da derivada prossegue com 0 "redobramento" de (i 21r j) U(j), para que
os coeficientes da transformada fiquem na ordem normal mente tratada pela transformada
discreta de Fourier e sua inversa, isto e, a segunda parte do periodo seguida da primeira,
e a aplicac;3.o da transformada inversa. A Figura 4.1 (d) apresenta 0 sinal obtido como
sendo a derivada de g(t). E facil verificar que:

~\ ~::'.}'f ': G {~ .,

\~;..f'



dg .
- (t) = -2 sm(2t) + 2t COS(t2)
dt

Alguns valores analiticos de dg/dt foram ca1culados a partir da expressao acima e
mostrados no gratico da Figura 4.1 (d), tendo sido denotados por "+". Pode-se
facilmente notar a boa aproximayao fomecida pela propriedade da derivada, com
exceyao da oscilayao proxima aos extremos do sinal, oscilayao essa devida aos efeitos de
bordas decorrentes do fato de 0 sinal nao ser periodico. Tais efeitos sac minimos em
sinais periodicos.

o codigo em linguagem script do Matlab para a implementayao desse experimento
e apresentado abaixo.

function deriva;

% dejinicao das constantes iniciais

N=256;

n=O:(N-I);

T = 2*pi/N;

% funcao g(t) amostrada

g = cos(2* n * T) + sin((n*T)/'2) ;

% transformada discreta de Fourier atraves dafft

% preparacao para desdobramento da fft

N2 = jloor(N/2);

NI = N-I;

s = -N2:(NI-N2);

G = fftshift(G);

% unshift da transformada da derivada

dG = fftunshift(dG);



o Apendice 1 discute urn outro aspecto igua1mente importante para a
implementayao das tecnicas discutidas neste capitulo.

E importante ressaltar urn ultimo ponto que conceme a implementayao numerica
discutida nesta seyao, a qual procurou explicar a diferenya entre os panlmetros s ef e sua
correta interpretayao. Por outro lado, as proximas seyoes mostram que a filtragem
gaussiana dos contomos acarreta a perda de energia dos sinais. Os metodos de prevenyao
a contrayao apresentados neste capitulo tentam compensar essa perda de energia,
ajustando-a arbitrariamente em funyao da energia do sinal iniciai. Em conseqiiencia
desse processo, a aplicayao da propriedade da derivada utilizando a variavel s ouftoma-
se indiferente, visto que a relayao linear existente entre elas if = s / N1) desaparece se a
energia final dos sinais for normalizada. Isso porque, como sera explicado na Seyao
4.2.5, a energia fmal do sinal filtrado e normalizada para que coincida com a energia do
sinal original, nao importando que tipo de normalizayao seja adotado antes da
normalizayao final da energia. Por outro lado, isso nao anula a importancia da discussao
apresentada nesta seyao, visto ser fundamental a correta compreensao da aplicayao da
propriedade da derivada de Fourier.

bora a discussao desta seyao seja centrada no sinal complexo u(t), os
resultados derivados nesta seyao tambem podem ser obtidos analogamente

para os sinais reais x(t) e y(t).

Como ja mencionado de maneira introdutoria no Capitulo 3, existem diferentes
formas de se abordar 0 problema levantado no fmal da Seyao 4.2.1, sendo agrupadas
nesta tese sob 0 nome de diferencia9iio numerica [Weiss, 1993; Weiss, 1994]. Esse
topico possui importancia fundamental para diferentes problemas de visao
computacional como analise de formas e detecyao de bordas, podendo ser estudado sob a
perspectiva da teoria da regularizayao [Poggio et aI., 1985; Grossmann, 1988; Duncan et
aI., 1991; Weiss, 1994] . 0 aumento da influencia do ruido devido ao processo de
diferenciayao pode ser controlado por meio da incorporayao de urn mecanismo multi-
escala no processo de obtenyao da curvatura. Com esse prop6sito, 0 processo de
derivayao atraves da aplicayao da propriedade de Fourier e seguido da aplicayao de urn
filtro passa-baixas gaussiano para que se possa controlar a influencia das altas
freqiiencias. 0 filtro gaussiano G(f) pode ter sua largura de banda controlada atraves
do parametro r , e a assunyao desse parametro como uma variavel permite a incorporayao
do dito mecanismo multi-escala atraves da aplicayao de urn banco de filtros gaussianos
indexados pelo parametro r. No dominio do tempo, esse processo e equivalente a



charnada descri~ao de urn sinal pelo espa~o-escala (veja 0 Capitulo 3), em que 0 sinal e
convoluido com urn conjunto de gaussianas, gra~as ao teorerna da convolu~ao de Fourier
e ao fato de a transformada de Fourier de urna gaussiana ser uma outra gaussiana (ver
Se~ao 2.5), isto e:

1 (_t2) (-(2n)2 f2\,
g( t) = ~ exp -., I Q G(f) = exp .,' I . 1= 1/a

a..J21t 2a- ) \ 2r )

A discussao apresentada no final da Se~ao 4.2.3 tambem se aplica it defini~ao
utilizada para a fun~ao gaussiana, a qual pode ser formulada de diferentes maneiras,
incluindo a utiliza~ao de diferentes normaliza~oes. 0 fato de que a energia final do sinal
e normalizada no final da filtragem multi-escala (0 que sera explicado na Se~ao 4.2.5)
implica que qualquer uma das diferentes formula~oes da gaussiana pode ser adotada. Em
particular, pode-se desejar que 0 banco de filtros gaussianos tenha area constante no
dominio da freqi.h~ncia,0 que leva it seguinte defini((ao do par de gaussianas:

1 (f2

)G(f) = -- exp -2-1:.[2; 21:

Nesse contexto, a variavel a se relaciona com a escala analisada, enquanto
I: = 1/ a se relaciona com a largura de banda do jiltro, estando os dois conceitos ligados
de rnaneira dual. Assim, a aplica~ao de urn filtro gaussiano freqliencial de largura de
banda 1/ a esta relacionada it obten~ao de urn sinal suavizado observado na escala a.
Uma familia de curvas suavizadas pode ser obtida variando-se 0 parametro de escala a e
definindo-se uma familia de filtros Gl/a(/) indexados por esse panlmetro, isto e:

G(f) = GIla (f)

A Figura 4.2 mostra 0 conjunto de filtros e a rela~ao entre a variavel de escala a e
a freqliencia f Cada filtro GJla(/) e uma gaussiana centrada na origem do eixo de
freqliencia e de largura dependendo da largura de banda r = Jla. A Figura 4.2 (a)
apresenta 0 grafico de alguns filtros (de diferentes larguras de banda) em fun~ao da
freqliencia f, ao passo que a Figura 4.2 (b) mostra 0 banco de filtros como uma imagem,
em que 0 eixo vertical representa a largura de banda do filtro, 0 eixo horizontal
representa a freqliencia e Gl/a(/) e codificado pelos niveis de cinza (valores aumentando
do preto para 0 branco). Ambas as imagens mostram que, na medida que a largura de
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banda aumenta (e a escala a diminui), uma pon;:ao maior do espectro e levada em
considerayao.

Em seguida, a familia de curvas suavizadas u(t,a) e definida filtrando-se U(/) pelo
banco de filtros Gj1a(/) seguido da aplicayao da transformada inversa de Fourier:

Assim, Uia(/) denota 0 espectro de U(/) filtrado por GlIa(/). De maneira amiloga, as
expressoes multi-escala das derivadas de u(t) podem ser definidas filtrando-se os
respectivos espectros pelo banco de filtros Gia(/):

em que [;(J) e O(J) sao definidos pelas Equayoes 4.4 e 4.5, respectivamente.



4.2.5 Solu~oes para 0 problema de contra~ao do contorno

It;'Ifiltragem gaussiana de sinais modifica a amplitude da representayiio espectral
de contomos [Cesar & Costa, 1996e], imp1icando no efeito de contrayao

dessas curvas na medida que a esca1a do filtro gaussiano aumenta (ou diminui,
dependendo da normalizayao adotada) [Cesar & Costa, 1996e; Marshall, 1989; Lowe,
1988; Lowe, 1989; 01iensis, 1993; Sapiro & Tannenbaum, 1995]. Diferentes metodos
para solucionar esse inconveniente foram propostos na 1iteratura (veja 0 trabalho de
Sapiro & Tannenbaum, 1995, para uma revisao detalhada desse problema). Duas
soluyoes distintas, introduzidas em [Cesar & Costa, 1996e] e [Cesar & Costa, 1997a],
serao apresentadas a seguir.

4.2.5.1 Prevenriio a contrariio por conservariio de energia

Supondo-se que a forma encontra-se centrada na origem e, portanto, U(O)=0,
defme-se a energia total do contomo u(t) por:

A energia E e modificada pe10 processo de filtragem de U(f) por Gl/a(f), sendo que
a energia do contomo fi1trado e defmida por:

A perda total de energia durante 0 processo de fi1tragem pode ser corrigida atraves
da introduyao do coeficiente Ora):

[lea) = J E
E(a)

Em seguida, 0 coeficiente Ora) deve multiplicar os sinais ii(t,a), ~(t,a) e ~(t,a),
de modo que a energia do contomo reconstruido seja a mesma do contomo original,
gerando-se os sinais:



u(t,a) = u(t,a) Q(a)

u(t,a) = u(t,a) Q(a)

( 4.14)

( 4.15)

Particularmente, u(t,a) contem uma serie de versoes suavizadas do sinal u(t), em
que u(t,ao), para ao fixe, e uma versao suavizada de u(t) obtida pela convolu9ao desse
sinal com uma gaussiana de escala a. Na medida que a varia, u(t,a) define a evoluc;:ao de
u, sendo que os diagramas que mostram essa evolu9ao sac denominados morfogramas.

Como sera ilustrado mais adiante, essa tecnica simples de compensa9ao de energia
fomece bons resultados. Por outro lade, deve-se observar que esse esquema de
preven9ao a contra9ao do contomo funciona bem apenas porque a maiar por9ao da
energia de contomos tipicos se concentra nas baixas freqi.iencias (veja Se9aO 2.6.5). Caso
contrario, a atenua9ao da energia das altas freqi.iencias acarretaria urn efeito de
degrada9ao consideravelmente maiar, inviabilizando a aplica9ao do esquema de
compensa9ao de energia.

Uma altemativa a preserva9ao de energia apresentada anteriormente e preserva9ao
do perimetro da curva original. Tal restri9aO baseia-se em uma interpreta9ao fisica
segundo a qual 0 processo de suaviza9ao do contomo original u(t) e encarado como urn
processo de desdobrar urn arame inicialmente dobrado no formato do contomo original.
Tal interpreta9ao e explarada pelo conceito de energia de dobramento (Capitulo 6). Para
ser realista em termos fisicos, 0 processo de desdobramento do contomo original deve
preservar 0 perimetro L do contomo original, visto que urn arame nao deve encolher
quando esta sendo desdobrado. 0 perimetro L de u(t) e definido par:

L = flu(d dt

o calculo do perimetro para curvas discretas pode ser feito estimando-se a
primeira derivada por diferen9as sucessivas:

N-I

L = Ilu(n) - u(n -1)1

Uma outra altemativa e a estimativa do perimetro a partir de u(n) , 0 qual pode ser
calculado a partir dos descritares de Fourier de u(n) em conjunto com a aplica9ao da



propriedade da derivada de Fourier (Equayoes 4.4 e 4.6). A expressao de estimativa do
perimetro a partir de u( n) e dada por:

2n 11'-1

L = -Ilu(n)1
N n=o

L(a) = flu(t,a)1 dt

podendo ser calculado atraves do metodo de diferenyas finitas ou pelo sinal u(n,a), isto
e:

N-I

L(a) = Ilu(n,a) - u(n -1,a)1

2 11'-]

L(a) = ~ II~(n,a)1
N n=o

L
P(a)=-

L(a)

o fator P(a) e definido pela razao entre os perimetros da curva original u(t) e cada
curva suavizada u(t, a). De maneira analoga a prevenyao da contrayao por conservayao de
energia apresentada nas Equayoes 4.13, 4.14 e 4.15. define-se:

u(t,a) = u(t,a) pea)

u(t,a) = u(t,a) pea)

( 4.16)

( 4.17)



4.2.6 0 Curvograma[Pi,~ expressoes multi -eseala eorri gidas de u( t ,a) e ii(t, a) (Equayoes 4.17 e
.18), em conjunto com a expressao complexa da curvatura k(t) dada pela

Equa<;ao 4.10, permitem a defini<;ao do curvograma como:

-Im{u(t,a) i/(t,a)}
k(t,a) = I 13

u(t ,a)

A fun<;ao k(t,a) expressa a curvatura do contomo analisado em termos de urn
conjunto de escalas de analise. A Figura 4.3 apresenta urn contomo enquanto que a
Figura 4.4 apresenta 0 curvograma associado. Nesse diagrama, 0 eixo horizontal esta
associado ao panlmetro b enquanto que 0 eixo horizontal esta associado ao parametro a,
conforme discutido no Capitulo 3. Note que 0 curvograma apresenta uma resposta mais
forte afunilando-se em tomo dos pontos equivalentes aos vertices do contomo. Para
pequenas escalas, 0 curvograma responde a detalhes mais [mos do contomo, como a
regiao de oscila<;ao senoidal. Na medida que a escala aumenta, 0 curvograma toma-se
insensivel a esses detalhes, refletindo informa<;6es mais globais da forma. Os resultados
apresentados neste capitulo apresentam urn curvograma visualizado como uma
superficie, de maneira altemativa a visualiza<;ao de transformadas multi-escala como



Figura (4.4): Curvograma da Figura 4.3.
imagens, como neste exemplo.

As se<;:oes subseqiientes, a ultima se<;:aodo proximo capitulo e 0 Capitulo 6
discutem divers as propriedades e ferramentas de analise de formas que podem ser
obtidas a partir do curvograma.

Tal representa<;:ao multi-escala pode ser obtida por meio de caminhos alternativos a
filtragem gaussiana (a qual esta relacionada com 0 modelo de evolu<;:aoda equa<;:aodo
calor), como atraves da defini<;:aode evolu<;:oesde curva baseadas em outras equa<;:oesa
derivadas parciais [Kimia et aI., 1992; Kimia et aI., 1995; Sapiro & Tannenbaum, 1993]
ou por modelos baseados em dilata<;:ao-erosao morfologicas [Sapiro et aI., 1993;
Boomgaard & Smeulders, 1994].

Diferentes esquemas de discretiza<;:ao do parametro de escala a podem ser
desenvolvidos. Esta se<;:aoapresenta urn deles como exemplo.

o esquema descrito em seguida baseia-se no programa que implementou as
tecnicas usadas nos experimentos de neuromorfometria relatados no Capitulo 6. 0
programa desenvolvido toma 3 parametros de entrada: 0 numero de escalas S, e os
valores minimo e maximo da variavel de largura de banda Tmm e Tmax. Urn indice
auxiliar aux e definido pela seguinte equa<;:ao:

aux/ = (12), 1= 1,...,S

A equa<;:aoacima utiliza as potencias da raiz quadrada de 2, ao ines das potencias
de 2 diretamente, como e adotado em [Mokhtarian & Macworth, 1992], para obter-se
uma amostragem mais fina. Seja auxmax 0 maior valor de aux. Entao os valores discretos
que a variavel de largura de banda assume sac definidos por:



1"1 = [ 1"max - 1"min J(aUXI - .J2)+ 1"minaUX
max

-.J2

Outros esquemas de discretiza9ao, como linear ou exponencial, podem ser
facilmente derivados de maneira analoga.

sta se9ao apresenta os resultados experimentais sobre 0 metodo de estima9ao
digital de curvatura, avalia9ao da precisao do metodo e deriva9ao da

representa9ao multi-escala de curvatura, ou seja, 0 curvograma. A gaussiana defmida
pela Equa9ao 4.12 foi adotada nos experimentos apresentados nesta Se9ao.

A tecnica de estima9ao de curvatura foi aplicada a divers as formas obtidas de
imagens reais e sinteticas, sendo seus resultados apresentados a seguir. No primeiro
caso, 0 contomo gerado sinteticamente, 0 qual e composto por urn arco de circunferencia
de raio 16 complementado por 3 arestas de urn quadrado, pode ser visto na Figura
4.5(a). A Figura 4.5(b) apresenta os sinais x e y correspondentes a esse contomo.
Considerando que a formula analitica do arco de circunferencia que compoe esse
contomo e conhecida, os valores teoricos para a curvatura ao longo do contomo podem
ser determinados. De fato, a curvatura ao longo do arco de circunferencia e de
1/16 = 0.0625, pois a curvatura de urna circunferencia e dada pelo inverso de seu raio; a
curvatura se anula ao longo dos lados formados por linhas retas e forma duas
singularidades nos dois vertices do contomo.

A Figura 4.5( c) mostra 0 contomo reconstruido utilizando-se 27% dos primeiros
descritores de Fourier do contomo original, 0 que eqtiivale a dizer que os descritores de
Fourier foram filtrados por urna janela quadrada que cobria 27% da transformada de
Fourier do contomo. A curvatura estimada pelo metodo descrito na Se9ao 4.2.2 e
apresentada na Figura 4.5( d). 0 efeito de oscila9ao de alta freqtiencia ("ripple") devido
a filtragem com a janela retangular na regiao correspondente ao arco de circunferencia e
tao intenso que 0 valor da curvatura nessa regiao e completamente afetado. Esse efeito
advem do fato de que a filtragem dos descritores de Fourier por uma janela quadrada
eqtiivale a convolu9ao do contomo original com urna fun9ao sinc(t) = sen(t)/t, que e a
transformada inversa de Fourier da janela quadrada. As oscila90es da fun9ao sine afetam
a estima9ao digital da curvatura. No entanto, os picos de alta curvatura correspondentes
aos vertices do contomo sao claramente identificados. Esse exemplo ilustra a limita9ao
da utiliza9ao de uma simples janela quadrada, comumente adotada em diferentes artigos
sobre descritores de Fourier em que os autores guardam apenas alguns primeiros
coeficientes.

o efeito da aplica9ao de urna janela gaussiana sem a compensa9ao de energia para
r = 32 e ilustrado nas Figuras 4.5(e) e (f), as quais representam 0 contomo reconstruido



e a respectiva curvatura estimada. A eficiencia da filtragem com a janela gaussiana pode
ser facilmente verificada: a curvatura na regiao correspondente ao arco de circunferencia
e constante, anulando-se nas regioes correspondentes aos segmentos de reta e criando
picos de maximos locais nos pontos correspondentes aos vertices do contomo.
Entretanto, a curvatura media na regiao do arco de circunferencia e 4.9764 e nao 1/16,
como era esperado. A razao para essa distorc;:ao, como discutido anteriormente, e a
contrac;:ao do contomo implicada pela filtragem gaussiana. 0 contomo reconstruido e a
curvatura ap6s a aplicac;:aoda tecnica de correc;:aode energia discutida na Sec;:ao4.2.5 saD
apresentados nas Figuras 4.5(g) e (h), respectivamente. A nova curvatura media na
regiao da circunferencia e de 0.06203, bastante pr6xima, portanto, do valor te6rico (uma
diferenc;:ada ordem de 0.1%). As Figuras 4.6(a) e (b) apresentam a primeira e a segunda
derivadas dos sinais x e y, respectivamente.
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as efeitos da abordagem multi-escala san agora discutidos na serie de resultados
apresentados na Figuras 4.7(a)-(d), os quais foram obtidos para r= 4, 8, 16 e 32,
respectivamente. Todos esses sinais foram normalizados pela tecnica de compensayao de
energia. E importante notar que, embora diferentes valores do pafilmetro r levem a
diferentes perdas de energia no processo de filtragem, 0 fator de normalizayao n ainda
ftmciona corn sucesso. A Tabela 4.1 mostra a evoluyao da energia filtrada, 0 erro medio
quadnitico (EMQ) entre 0 contomo reconstruido (corn e sem compensayao de energia) e
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o original, e Q para os diferentes valores de T. Note que a energia filtrada diminui ao
passo que 0 EMQ sem a normaliza<;:ao por energia aumenta quando T aumenta. Esse
fen6meno deve-se ao fato de que, embora 0 contomo reconstruido seja mais semelhante
(no formato) ao original, ele possui menos energia (tendo, portanto, sofrido maior
contra<;:ao).Em outras palavras, 0 contomo reconstruido contrai-se mais com 0 aumento
de T. Esse fen6meno ocorre devido a gaussiana adotada (Equa<;:ao4.12), a qual diminui
em altura quando T aumenta (veja a Figura 4.8), implicando em uma menor magnitude
para as frequencias mais baixas. Esse problema e corrigido com sucesso atraves do uso
do fator de normaliza<;:ao de energia, como pode ser verificado atraves de uma nipida
analise dos valores dos EMQ na Tabela 4.1.

A Figura 4.7(a) mostra a curvatura para T = 4 e os sinais reconstruidos. E
importante notar que os picos de curvatura dos vertices se sobrepoem entre si devido a
suaviza<;:ao demasiada. As Figuras 4.7(b) e (c) mostram a curvatura e os sinais
reconstruidos para T = 8 e T = J 6, nas quais os vertices podem ser corretamente
identificados. Alem disso, a curvatura permanece constante na regiao correspondente a
semi-circunferencia e quase nula nas regioes correspondentes aos segmentos de reta.
Para T = J 6 a curvatura na regiao da semi-circunferencia come<;:aa oscilar, urn fen6meno
que se mostra de forma mais acentuada para T = 32 (Figura 4.7(d»).



1'=4 1'=8 l' = 16 l' = 32

Energia Original (x) 2.651E+03 2.651E+03 2.651E+03 2.651E+03
(parte real)

Energia Original (y) 2.655E+03 2.655E+03 2.655E+03 2.655E+03
(parte imagimiria)

Energia Filtrada (x) 26.141 6.578 1.647 0.412
(parte real)

Energia Filtrada (y) 26.277 6.593 1.65 0.413
(parte imaginaria)

EMQ (x) 46.381 48.928 50.209 50.85
(parte real)

EMQ (y) 46.399 48.956 50.239 50.881
(parte imaginaria)

EMQ (x normalizado) 1.156 0.413 0.153 0.061
(parte real)

EMQ (y normalizado) 0.958 0.341 0.123 0.046
(parte imaginaria)

Qx 10.071 20.077 40.119 80.219
(parte real)
Qy 10.051 20.067 40.113 80.216
(parte imaginaria)

Tabela (4.1): Tabela com resultados do erros medios quadraticos (EMQ) com e
sem a normalizayao por compensayao de energia.

A Figura 4.9 apresenta 0 primeiro experimento que ilustra a capacidade do
metodo de tratar com contomos de imagens reais. A Figura 4.9(a) mostra 0 contomo de
urn caractere, enquanto na Figura 4.9(b) pode-se ver 0 contomo reconstruido depois da
filtragem passa-baixas gaussiana para T = 8. A Figura 4.9( c) apresenta a curvatura
estimada para T = 8, na qual pode-se perceber que os vertices puderam ser corretamente
identificados. 0 metodo e capaz de identificar 0 ponto de curvatura maxima dentro da
regiao arredondada, alem de discriminar corretamente as regi5es concavas e as convexas
em termos do sinal da curvatura.

Dentro do contexto da representayao grafica da curvatura multi-escala (ver Seyao
3.4), uma das maneiras de visualiza-Ia e como uma superficie. Assim, 0 curvograma do
contomo da Figura 4.9(a) e apresentado na Figura 4.9(d), sendo urn detalhe mais
proximo desse mesmo curvograma visto na Figura 4.9(e).
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Figura (4.9): Exernplo da analise rnulti-escala de curvatura, incluindo 0 curvograrna de
urn contomo real.



mo ja foi comentado antes, urn aspecto para 0 qual procurou-se prestar uma
atenyao especial e 0 desempenho da tecnica no que conceme it sua precisao na

estimayao da curvatura. 0 exemplo da Figura 4.5(a) ja ilustra urn dos testes que foram
realizados nessa direyao; da mesma forma, serao apresentados experimentos adicionais
que avaliam, de maneira mais extensiva e completa, a precisao do metodo.

o proximo experimento discute 0 efeito das altas freqUencias na estimayao da
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curvatura. A Figura 4.10(a) mostra os resultados da estimayao da curvatura de uma
circunferencia digital de raio igual a 50, 0 que significa que sua curvatura e igual a
1 / 50 = 0.02 em todos os pontos. E importante notar que a circunferencia foi obtida a
partir de uma imagem digital, sendo corrompida com 0 tipo de ruido basico provindo de
discretizayao. A serie de graficos vistos nas Figuras 4.10(b)-(g) mostra a curvatura
analitica trayada em pontilhado e a curvatura estimada em escalas decrescentes. Na
medida que a escala de observayao diminui, a curvatura multi-escala comeya a responder
para as pequenas imperfeiyoes da circunferencia discreta, oscilando em tome da
curvatura analitica 0.02, 0 que reafirma a precisao do metodo. E tambem importante
perceber que 0 efeito de contrayao do contomo, que deveria aumentar a curvatura, e
completamente corrigido pela tecnica de compensayao de energia.

o pr6ximo experimento trata da estimayao da curvatura em formas livres, as quais
modelam de maneira mais legitima as formas comumente encontradas em imagens reais.
o fato de ser impossivel de se obter 0 valor exato da curvatura de contomos de imagens
reais, a qual deve ser necessariamente usada como referencia para uma comparayao
quantitativa, motivou a elaborayao de uma serie de testes em termos de uma curva
gerada por B-splines [Mortenson, 1985]. Em primeiro lugar, urn contomo foi gerado
interativamente atraves da definiyao de uma serie de pontos de controle ao longo do
plano cartesiano. Uma vez que as B-splines sac expressas em termos de expressoes
polinomiais analiticas, e possivel 0 calculo da curvatura exata em cada ponto ao longo
do contomo. Uma curva B-spline e gerada a partir de uma combinayao de uma serie de
fum;oes "blending" Bj,r a partir de urn conjunto de pontos de controle Pi [Mortenson,
1985] :

n

e(t) = L p)FB I,r(t)
)=1 '

em que t e 0 parametro, FBI,r e a j-esima funyao base de grau r-l e Pj e 0 j-esimo ponto
de controle. Uma curva B-spline pode ser vista como a composiyao de urn conjunto de
segmentos de curva, sendo cada segmento determinado por urn subconjunto seqUencial
de pontos de controle e pelo grau da B-spline. Em particular, para as B-splines cubicas
(r=4), tem-se que cada segmento pit) da curva pode ser reescrito na seguinte forma
matricial:

-1 3 -3 1 Pj-l

1 [3 1] 3 -6 3 0 p),
Pj(t)=6 t t~ t

-3 0 3 0 Pj+]

1 4 1 0 P1+2



em que P j (t) = (x j (t), Y j (t)), 0:::; t < 1, i= 1,2, ... , n - 2. Essa expressao pode ser

reescrita como:

Pj-l

P
j
(t)=±[(-t3+3t2-3t+l) (3t3-6t2+4) (-3t3+3t2+3t+l) (u3

)] Pj =
P1+l

A expressao acima define a forma parametrica de cada segmento da curva B-
spline de maneira bastante simples. Relembre que as derivadas de cada segmento de
curva sao definidas como:

. 1[" , , "]Pi(t) =- (-3r +6t-3)pj-_l +(9t- -12t)p, +(-9t- +6t+3)p- 1 +(3t-)p- 1
J 6 ) J+ J+-

fJ/u) = -H (-6t + 6)Pj_l + (I8t -12)pj + (-18t + 6)Pj+l + (6t)Pl+2]

As express5es acima, em conjunto com a formula da curvatura dada pela Equayao
4.1 permitem 0 d.lculo analitico da curvatura de uma curva B-spline cubica. Criou-se
programa que aceita como entrada urn conjunto de pontos de controle que sao marcados
pelo uswirio sobre uma janela gnifica. Em seguida, 0 programa gera a curva B-spline
cubica correspondente com os dados em precisao de ponto-flutuante, a sua versao
amostrada sobre uma imagem digital e os valores da curvatura analitica calculados
conforme explicado nesta seyao. E importante observar que a discretizayao espacial
necessaria para que 0 contomo fosse processado numericamente fez com que a curvatura
digital estimada pelo novo metodo introduzido neste trabalho fosse comparada com a
curvatura do ponto mais proximo da curva continua. A avaliayao quantitativa da precisao



<~---------~

:t S-? 1
I ,I' " I

'"I ~~/ \ l
,~~(~~ .I!
'" I c;: ==e====::

160 180 n ~:;.>\) ~4J 26J 280 JJJ 3W 34J

",1- _
l~ -IX -5{) 100 IX

Figura (4.11): Curva B-spline usada para experimento do curvograma.
da tecnica foi realizada corn auxilio do contomo apresentado na Figura 4.11(a), cuja
versao amostrada pode ser observada na Figura 4.11(b). A Figura 4.11(c) mostra 0
morfograma (veja a Equayao 4.13) da B-spline.

A curvatura analltica dessa curva B-spline e apresentada na Figura 4.12(a),
enquanto a curvatura estimada e apresentada na Figura 4.12(b) (T = 40). Como pode ser
visto claramente, 0 metodo e capaz de estimar corn sucesso a curvatura analltica a partir
da versao amostrada da curva. De fato, os maiores erros ocorrem nos picos de alta
curvatura, devido a suavizayao provinda da filtragem gaussiana. Esse fato e melhor
visualizado no gnifico da Figura 4.12(c), no qual as duas curvaturas, analitica e
estimada, foram sobrepostas e uma regiao desse gnifico foi ampliada (na regiao do pica
de curvatura positiva para n entre 70 e 100). Barras de erros foram acrescentadas entre as
duas curvaturas, deixando claro que 0 erro aumenta ern tomo do pica mas nao inviabiliza
a capacidade do metodo de detectar vertices, uma vez que a curvatura estimada tambem
detect a tais pontos dominantes como maximos locais de grande magnitude.

Diferentes medidas de erros foram usadas para avaliar a precisao do metodo de
estimayao digital de curvatura. Essas medidas podem ser vistas na serie de diagramas
apresentados nas Figuras 4.13(a)-(d). A Figura 4.13(a) apresenta a evoluyao do EMQ
ern funyao de T, a qual indica que 0 EMQ e otimizado para 25 < T < 45. Valores menores
da largura de banda do filtro (portanto, escalas maiores: T = l/a) tendem a suavizar
demasiadamente os pequenos detalhes do contomo, enquanto val ores maiores nao
atenuam suficientemente 0 ruido presente nas altas freqUencias. 0 erro quadrati co ponto-
a-ponto ao longo do sinal da curvatura e apresentado na Figura 4.13(b), enquanto 0 erro
quadratico relativ09 ponto-a-ponto e mostrado na Figura 4.13( c), indicando claramente
urn born desempenho. As maiores taxas de erro, como ja foi comentado, se encontram
ern tomo dos pontos de alta curvatura. Finalmente, a Figura 4.13( d) apresenta 0 gnifico
da correlayao entre as curvaturas esperada e estimada, ilustrando a alta correlayao entre
ambas ern tomo das escalas corn melhor desempenho.



Figura (4.12): Curvatura analitica, estirnada e barra de erros entre
as duas.
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ta se((ao ilustra a capacidade do metodo de estima((ao de curvatura para a
etec((ao de pontos dominantes.

A detec((ao de vertices pode ser realizada escolhendo-se uma escala apropriada a
partir do curvograma, seguido de uma busca por maximos locais do valor absoluto de
curvatura. 0 Capitulo 7 utiliza essa tecnica na gera((ao semi-automMica de
dendrogramas, apresentado detalhes mais especificos sobre sua implementa((ao. A
tecnica proposta foi aplicada ao contomo extraido da imagem real apresentada na
Figura 4.14. Esse contomo contem 1479 pontos, tendo sofrido distor((oes tipicas devido
a ilumina((ao nao-uniforme e contendo uma serie de diferentes caracteristicas
geometricas como vertices e segmentos retos e curvos. Com 0 intuito de avaliar 0

metoda, os resultados foram comparados com os resultados da detec((ao de vertices por
uma outra tecnica. Assim, a Figura 4.14(b) apresenta os resultados de detec((ao de
vetices pela tecnica proposta em [Medioni & Yasumoto, 1987], enquanto que a Figura
4.14(a) apresenta os resultados utilizando a tecnica descrita nesta tese. Deve ser
observado que a tecnica proposta em [Medioni & Yasumoto, 1987] depende de varios
parametros, e 0 resultado apresentado na Figura 4.14(b) foi obtido a partir da melhor
configura((ao obtida pelo autor para esses parametros. Vma compara((ao desses
resultados ilustra que a tecnica apresentada nesta tese apresentou melhores resultados.

Figura (4.14): (a) Detec((ao de vertices usando 0 metodo desta tese; (b) Detec((ao de
cantos usando 0 metodo proposto em [Medioni & Yasumoto, 1987].



Capitulo 5 - Analise de Formas usando Wavelets

o que 0 mar sim aprende do canavial:
a elocuC;ao horizontal do seu verso;
a ge6rgica de cordel, ininterrupta,
narrada em voz e silencio paralelos.
o que 0 mar nao aprende do canavial:
a veemencia passional da preamar;
a mao-de-pilao das ondas na areia,
moida e miuda, pilada do que pilar.

o que 0 canavial sim aprende do mar:
o avanc;ar em Iinha rasteira da onda;
o esparaiar-se minucioso, de Iiquido,
alagando cova a cova onde se alonga.
o que 0 canavial nao aprende do mar:
o desmedido do derramar-se da cana;
o comedimento do latifundio do mar,
que menos alastradamente se derrama.

Joao Cabral de Melo Neto, 0 Mar e 0 Can avial, 1962-65.

.: .
• • '" t'··,. ~ .
: ", ....; ,,,,

",. ::;i'I":CA •
~' '. : • .o ~. f._>· '-" "', :' t")

l ,'.J ~:. c~,~,(,-: :.: 1 ••



5. ANALISE DE FORMAS USANDO WAVELETS

It:• JICapitulo 4 apresentou 0 primeiro esquema de caracteriza~iio multi-escala de
contomos desenvolvido nesta tese, ou seja, aquele baseado no curvograma.

Este capitulo da continuidade ao trabalho introduzindo a representac;iio- W, urn novo
conceito de representa9ao e analise multi-escala de contomos baseado na transformada
continua em wavelets. Assim, este capitulo inclui a defini9ao da representa9ao- W, as
propriedades que a tomam util para a analise de formas, alguns dos principais tipos de
wavelets que podem ser adotados e as informa90es que podem ser extraidas a partir do
contomo. Este capitulo introduz ainda, de maneira analoga a representa9ao-W, a
transformada de Gabor de urn contomo, ilustrando como esse tipo de transformada
tempo-freqiH~ncia tambem pode ser usada em analise de formas. Na verdade, esse tipo de
transformada apresenta resultados bastante semelhantes aos da transformada em
wavelets com a wavelet de Morlet, urna vez que ambas diferem apenas em rela9ao ao
fato de que 0 envelope do nucleo da transformada de Gabor permanece constante ao
longo do eixo da freqiiencia, enquanto 0 da wavelet de Morlet se adapta, possuindo
maior resolu9ao temporal para analise de altas freqiiencias. Essa semelhan9a entre as
duas transformadas ilustra que a transformada de Gabor e mais adequada para a analise
de padroes peri6dicos locais que possam ocorrer ao longo do contomo.

5.2 CONS/DERA90ES PRELIM/NARESLanovo metodo de analise multi-escala de formas utilizando a transfarmada
continua IDem wavelets foi introduzido pelo autor desta tese e colaboradores

em [Antoine et al., 1996] e complementado em [Antoine et al., 1997], a partir de uma
sugestao preliminar desenvolvida em [Campos et al., 1994]. 0 novo metodo se baseia na
detec9ao de caracteristicas da forma atraves da analise da chamada representac;iio-W
("W-representation "), definida como a transformada continua em wavelets da curva
parametrizada que define 0 contomo de interesse (veja 0 Capitulo 2). A representa9ao-W
e especialmente util para analise de formas em visao devido aos fundamentos
matematicos da teoria das wavelets que fomecem divers as propriedades geralmente
requeridas pelos esquemas de representa9ao de formas. Diferentes tipos de informa9ao



podem ser extraidos dos contomos atraves da representayao- W e este capitulo apresenta
metodos para:

1. Detecyao de vertices e outros pontos dominantes;

2. Caracterizayao de escalas naturais;

3. Amilise fractal de curvas.

A eficiencia desses algoritmos deve-se ao fato de que a transformada em wavelets
e especialmente adequada para:

• Detecyao e caracterizayao de singularidades em sinais [Grossmann, 1988; Mallat &
Hwang, 1992];

• Extrayao de freqiiencias instantaneas [Torresani, 1995];

• Analise fractal e multi fractal de sinais [Ameodo et al., 1995; Holschneider, 1995;
Muzyetal.,1994].

Na verdade, dois pontos mere cern ser enfatizados sobre as considerayoes
apresentadas na Seyao 1.4: (l) estruturas importantes nas formas estao geralmente
associadas a eventos transientes do objeto; (2) eventos diferentes podem ocorrer em
escalas diferentes. Vale notar que tais considerayoes podem ser estendidas para 0

problema geral de visao [Koenderink, 1984; Marr, 1982], de processamento de sinais e
de imagens [Mallat, 1989; Meyer, 1992; Witkin, 1983]. A teoria das wavelets tomou-se
uma ferramenta matemMica natural para tratar esses problemas, unificando divers as
abordagens desenvolvidas separadamente [Mallat, 1996]. Essa teoria ja foi aplicada a
uma grande variedade de problemas como a analise fractal [Ameodo et al., 1995;
Holschneider, 1995], a compressao e analise de imagens [Rioul & Vetterli, 1991], a
detecyao de bordas [Grossmann, 1988; Mallat & Hwang, 1992], a discriminayao de
texturas [Mall at, 1996] e a modelagem de campos receptivos [Costa, 1995b; Gaudart et
al., 1993]. Particularmente no caso de representayao e analise de formas, as wavelets
foram aplicadas para a codificayao de contomos [Chassery & Waku, 1993; Chuang &
Kuo, 1996; Kashi et al., 1996; Wunsch & Laine, 1995] (geralmente wavelets discretas
ortonormais), detecyao de vertices diretamente sobre a imagem 2D [Antoine et al., 1993;
Chen et al., 1995] ou a partir da representayao tangencial da curva [Lee et al., 1993; Lee
et al., 1995; Nakamura & Yoshida, 1994], e gerayao de descritores para reconhecimento
de objetos [Tieng & Boles, 1995; Tieng & Boles, 1997a; Tieng & Boles, 1997b]. Uma
caracteristica atrativa da representayao tempo-escala das wavelets reside em sua
habilidade em discriminar eventos transientes no sinal, evitando que modificayoes locais
afetem toda a representayao. Tal caracteristica e altamente desejavel para a analise de
formas, em que diferentes fatores, como oclusao parcial, podem afetar localmente a
configurayao da forma. Urn dos principais problemas com representayoes globais de
formas, como os descritores de Fourier, e que tais eventos afetam a representayao como
urn todo.



Em urn certo sentido, pode-se concluir que a representa9ao- W consiste em uma
abordagem unificada para todos esses problemas chissicos em analise de formas. Este
capitulo tambem discute diferentes propriedades da transformada em wavelets que sao
uteis para a analise de contomos. Alem disso, algoritmos para a analise da representa9ao-
W a partir de seu esqueleto, isto e, as linhas de maximos locais do modulo da
representa9ao-W, sao introduzidos.

eja u(t) 0 sinal complexo representando urn contomo, em que t defme uma
parametriza9ao por tamanho de arco da curva correspondente (ver Se9ao 2.3).

A representa9ao- W de u(t) e defmida como a transformada continua em wavelets desse
sinal, isto e [Kaiser, 1994]:

1 00

U[ \II,u](b,a) = UIjI(b,a) =
~

JqJ*C~b) u(t) dt
-00

00

= ~ JqJ*(af) lief) ei21rftdf
-00

em que b E R. representa 0 parametro de transla9ao, enquanto que a > 0 e 0 parametro
de dilata9ao da transformada continua em wavelets. 0 espa90 de parametros e defmido

como 0 semi-plano superior do R?, H! = ((b,a) I b E JR, a > OJ. A wavelet analisadora
\II(t) deve ser de media nula, 0 que corresponde a condir;ao de admissibilidade
simplificada. Tal condi<;ao garante a existencia de uma formula de reconstru9ao exata
definida por:

<Xl
J

OOJ -1/2 (t - b) db da
u(t) = cljI a U IjI(b,a) \II -- --2-

-<Xl-<Xl a a

em que a constante de normaliza<;ao c If depende apenas da wavelet analisadora [Rioul &
Duhamel, 1992].

A existencia da formula de reconstru<;ao defmida pela Equa<;ao 5.3 significa que 0
sinal u(t) e expandido, de maneira inversivel, em termos das wavelets
\II(b,a)(t) = a-1I2\11(a-1(t_b)), as quais sao copias transladadas e escalonadas da wavelet
analisadora (ou "wavelet mae") \II.
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Alem da condic;ao de admissibilidade, duas propriedades saD usualmente
requeridas das wavelets analisadoras: que elas sejam progressivas (isto e, \jf(f) deve ser
real e \jf(f)=O, f~O) e que possuam urn certo nfunero de momentos nulos, isto e:

f tj \jf(t) dt = 0, j = O,l,... ,K

A razao para se requerer a propriedade dos momentos nulos e a seguinte: a wavelet
\jf(t) e sua transformada de Fourier \jf(f) devem ser bem localizadas em seus respectivos
dominios (respeitando-se 0 principio da incerteza). Combinando isto com 0 fato de que a
transformada continua em wavelets (Equac;ao 5.1) representa urna convoluc;ao do sinal
u(t) com uma func;ao de media zero, pode-se notar que a transformada leva a uma analise
com largura de banda relativamente constante, ~j7f=constante, fazendo com que a
transformada em wavelets seja especialmente bem adaptada para a analise de
singularidades. A imposic;ao de momentos nulos acarreta urn melhoramento dessa
analise, visto que a transformada toma-se "cega" a polinomios de graus menores ou
iguais a K, particularmente as partes regulares do sinal.

A representac;ao-W possui as seguintes propriedades interessantes sob 0 ponto de
vista de analise de formas [Kashi et al., 1996; Mokhtarian & Mackworth, 1992]:

1. Unicidade: Ja que a transformada em wavelets pode ser invertida, a representac;ao-W
de urna forma e fulica, e duas formas diferentes possuem representac;oes- W
diferentes, acarretando implicac;oes importantes do ponto de vista de reconhecimento
de formas;

2. Invariancia a transformalYoes geometricas: A partir do principio da superposic;ao e
das propriedades de covarifulcia da transformada continua em wavelets
[Holschneider, 1995], pode-se mostrar que a representac;ao-W e invariante as
seguintes transformac;oes geometricas:

• Translar;iio: A translac;ao de urn objeto na imagem por urn vetor ~ = (xo,Yo)
eqiiivale a soma da constante complexa z = Xo + iyo ao sinal u(t). Essa
operac;ao nao afeta a representac;ao- W (exceto pelas diferenc;as de
amostragem na grade e pre-processamento para a extrac;ao da curva), pois:

• Escalonamento: 0 escalonamento homogeneo (ou isotr6pico) de uma forma
por uma constante c altera a magnitude e a parametrizac;ao de u(t). Nesse
caso, a representac;ao-W e covariante a essa transformac;ao, visto que:



Se a parametriza<;ao por tamanho de arco for adotada, entao C = Cj = C2

eo fator de magnifica<;ao c pode ser estimado (ver Capitulo 6).

• RotQ(;ao: A rota<;ao de urn objeto na imagem por urn angulo e geralmente
acarreta duas altera<;oes na representa<;ao da forma pelo sinal complexo u(t).
Em primeiro lugar, 0 sinal u(t) e multiplicado por e18

, seguido de uma
transla<;ao na parametriza<;ao por uma constante to (em virtude de uma
mudan<;a na origem da parametriza<;ao e a ado<;aode urn novo ponto inicial a
partir do qual 0 contomo do objeto e extraido). Essas transforma<;oes fazem
com que a representa<;ao- W seja alterada da seguinte maneira:

3. Tolerancia a modifica~oes locais na forma: Se urna wavelet de suporte compacto
for empregada, entao modifica<;oes locais na forma afetarao apenas localmente a
representa<;ao-W (mais especificamente, dentro do cone de influencia). Essa
propriedade e particularmente importante para 0 caso em que oclusoes parciais
venham a ocorrer. Tal propriedade e uma das vanta gens da representa<;ao- W em
rela<;ao a representa<;oes globais como os descritores de Fourier.

4. Eficiencia e facilidade de implementa~ao: A cornputa<;ao da representa<;ao-W
envolve 0 caIculo de convolu<;oes uni-dirnensionais circulares (uma vez que
contomos fechados gerarn sinais peri6dicos), que podern ser consideradas opera<;oes
padrao para os pesquisadores em processarnento de irnagens e sinais. Alem disso, e
importante enfatizar que 0 conjunto de convolu<;oes requerido para 0 calculo da
transformada em wavelets e altamente correlacionado em rela<;ao as escalas
adjacentes, uma vez que as wavelets sao obtidas por dilata<;ao, fato este que pode ser
aproveitado para uma melhoria na perfomlance dos algoritrnos que calculam a
representa<;ao- W. Entretanto, apesar da existencia de algoritrnos nipidos para 0

calculo da transformada em wavelets, vale notar que a representa<;ao-W pode ser
facilmente obtida a partir dos descritores de Fourier de urn contomo e da aplica<;ao
da versao discretizada da Equa<;ao 5.2. Em outras palavras, e suficiente calcular a
versao discretizada da transformada de Fourier da wavelet analisadora, rnultiplica-la
pelos descritores de Fourier do contomo a ser analisado e ca1cular a transformada
inversa de Fourier (via FFT).
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Figura (5.1): Arquitetura de urn sistema de analise de formas usando
caracteristicas globais (FDs) e locais.

A Figura 5.1 apresenta a arquitetura de urn sistema de c1assificayao que adota 0

calculo da representayao- W explicado, em que a aplicayao da Equayao 5.2 utilizando
FFT inversa e denotada por WIFFT. E bem conhecido que os descritores de Fourier
representam urn dos metodos de representayao de formas mais usados, possuindo,
ao mesmo tempo, a vantagem de ser facilmente implementavel e a desvantagem de
falhar na descriyao de eventos locais no contomo. Portanto, a arquitetura
apresentada na Figura 5.1 possui a qualidade de incorporar as vantagens dos
descritores de Fourier, fomecendo urn mecanismo para a detecyao de eventos locais
importantes no contomo e solucionando, assim, urn grande problema de
representayoes globais de formas.

o calculo da representayao- W de urn contomo tipico possuindo em tomo de 1000
pontos, para 512 escalas, leva aproximadamente 15 segundos em uma estayao
Digital AlphaStation 200 (multi-usuario e "time-sharing"). Por outro lado, e
importante salientar que a detecyao de algumas caracteristicas importantes (como
vertices) pode ser realizada em uma versao bem mais sub-amostrada (na variavel de
escala a) da representayao-W, e que bons resultados experimentais foram obtidos
amostrando-se 0 parametro a em 16 pontos. Em tal caso, a representayao- W pode ser
calculada em menos de 1 segundo. A arquitetura discutida apresenta ainda a
vantagem adicional de permitir a extrayao paralela de diferentes caracteristicas
locais e diferentes wavelets analisadoras, que podem ser integradas pelo
procedimento de reconhecimento. E tambem importante comentar alguns aspectos
ligados a amostragem do parametro de escala em relayao aos tres metodos de analise
de formas que serao introduzidos neste capitulo (detecyao de pontos dominantes,
caracterizayao de escalas naturais e analise fractal).

Ja foi observado que, embora a determinayao dos parametros envolvidos na
estimayao da transformada continua em wavelets (ou seja, as escalas minima e
maxima e 0 numero de amostras no parametro a da transformada) nao seja critica,
alguns cuidados devem ser tornados, principalmente no caso da analise fractal. A
analise de objetos fractais envolve, em urn certo sentido, a analise de urn conjunto
de estruturas auto-similares (de uma maneira deterministica ou estatistica) atraves
de diferentes escalas. Alem disso, para objetos construidos com urn numero finito
de iterayoes, 0 que e 0 caso de qualquer experimento numerico, tais estruturas



fractais ocorrem em urn dominio limitado de escalonamento, e a informac;ao
associada a estrutura fractal do objeto deve ser medida dentro dessa regiao de
escalonamento. Nos experimentos que foram realizados, os parametros foram
defmidos de maneira que as wavelets de escalas menores cobrissem,
aproximadamente, 5 pontos (0 que significa que a wavelet centrada em u(to) pode
"enxergar" 0 trecho da curva entre U(tO-2) e U(tO+2)), enquanto as wavelets de escalas
maiores cobrissem entre 1/4 e 1/3 do contomo. Em relac;ao ao numero de pontos
amostrados ao longo do eixo a, os experimentos de analise fractal foram realizados
com 128 ou 256 pontos amostrados, enquanto os outros dois casos (detecc;ao de
pontos dominantes e escalas naturais) puderam ser resolvidos com urn nllinero
menor de pontos (em tomo de 64). Porem, 0 aumento do nllinero de amostras em
geral permite urn melhoramento na precisao dos resultados, urn fato que deve ser
levado em considerac;ao na implementac;ao fmal, juntamente com outras
caracteristicas pniticas, como 0 sistema computacional disponivel e 0 tamanho dos
contomos.

omo pode ser percebido a partir de sua defmic;ao, a transformada em wavelets e
determinada unicamente a partir da escolha da wavelet analisadora 'fl. Esta

sec;ao apresenta e discute dois exemplos de wavelets comumente usadas em analise de
sinais: uma wavelet defmida como uma derivada da func;ao gaussiana e a wavelet de
Morlet.

ntro do contexto de detecc;ao de bordas, David Marr introduziu a segunda
derivada da gaussiana como urn filtro para a localizac;ao dos cruzamentos por

zero referentes a bordas em diferentes escalas na imagem [Marr & Hildreth, 1980]. 0
filtro introduzido por Marr e hoje usado como uma das wavelets mais populares,
conhecida como wavelet de Marr ou chapeu mexicano:

Esta e urna wavelet real e nao-progressiva, possuindo dois momentos nulos e nao
respondendo, portanto, a componentes constantes e/ou lineares do sinal (dai sua
eficiencia na analise de singularidades).

Vma generalizac;ao bastante explorada em analise de sinais e a de tomar uma
derivada arbitraria da gaussiana como wavelet [Grossmann et aI., 1989; Ameodo et aI.,
1995]:
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Figura (5.2): (a) Gaussianas em diferentes escalas, e suas respectivas primeira (b) e
segunda (c) derivadas.

("J djg(t) ("J "
\jf ~ (t) = dtJ ¢::> \jf ~ (f) = (i2nf)J g(f)

A Figura 5.2 apresenta a gaussiana, sua primeira e segunda derivadas para uma
serie de diferentes escalas. A wavelet \jf~J definida pela Equaryao 5.5 possui j

momentos nulos, isto e:

Essa familia de wavelets tern sido aproveitada intensamente para a analise de
regularidade de sinais em problemas como analise multi fractal em sinais de turbulencia e
seqi.ienciamento de moleculas de DNA [Ameodo et aI., 1995]. Este trabalho faz uso
extensivo dessa familia de wavelets para detecryao de vertices e analise fractal.
Denotando-se por u(j)(t) a derivada de ordemj do sinal u(t), tem-se a relaryao:
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indica que a analise de u(t) por meio da transformada que utiliza a wavelet \V iJ fomece

informa90es sobre a regularidade de u(t) ate a ordemj.

b'lprirneira wavelet (introduzida no contexto da teoria das wavelets) foi criada
por J. Morlet para problemas em prospec9ao de oleo, tendo sido definida

como uma gaussiana modulada por uma exponencial complexa:



o termo de corre<;ao 7J e necessano pois somente a gaussiana modulada nao
verifica a condi<;ao de admissibilidade. Por outro lado, para fo grande 0 bastante
(aproximadamente (2rifo) > 5.5), esse termo e numericamente desprezivel. Embora essa
wavelet nao seja progressiva, as componentes de freqtiencias negativas sao muito
menores que as positivas [Holschneider, 1995]. Essa wavelet e especialmente aplicada
na analise de sinais oscilantes, uma vez que ela e muito bem localizada em freqtiencia.
Suas versoes dilatadas podem ser vistas como filtros passa-faixas de largura Jla. A
Se<;ao5.7 discute a no<;ao de escalas naturais em termos de padroes peri6dicos locais em
uma curva, sugerindo que a analise tempo-freqtiencia seja melhor adaptada para esse tipo
de problema. A wavelet de Modet, assim como a transformada de Gabor, fomece urn
born filtro para essa aplica<;ao, uma vez que ela e localizada de maneira 6tima
simultaneamente nos dominios do tempo e da freqtiencia. A Figura 5.3 apresenta as
partes real e imagimiria da wavelet de Modet em uma serie de diferentes escalas.

I~rubora existam diferentes maneiras de se analisar os resultados obtidos pel,
transformada continua em wavelets (veja 0 artigo introdut6rio de Grossmann,

Kroland-Martinet e Modet para uma boa revisao [Grossmann et aI., 1989]), faz-se
importante desenvolver algoritmos de analise automatica da representa<;ao- W para
aplica<;oes em analise de formas. Uma vez que a representa<;ao-W assume, geralmente,
valores complexos, ela pode ser analisada a partir de sua representa<;ao polar, defmida
por:

M(b,a) = \U(b,a)1 <p(b,a) = arg(U(b,a))

A Figura 5.4 ilustra a deriva<;ao da representa<;ao-W para urn contomo em forma
de "L". A parametriza<;ao u(t) foi obtida percorrendo-se 0 contomo a partir do vertice
superior esquerdo da forma. A representa<;ao- W e visualizada como duas imagens criadas
a partir do m6dulo M(b,a) e da fase <p(b,a) de U(b,a), em que a wavelet adotada e 0

chapeu mexicano (Equa<;ao 5.4). Nesse caso, a transformada em wavelets pode ser
associada a velocidade de difusao com a escala da wavelet como variavel de tempo e
com as condi<;oes iniciais dadas pelo contomo original. Uma outra forma comum de
analise da transformada continua em wavelets consiste no escalograma (analogo ao
espectrograma da transformada de Fourier janelada), que representa a distribui<;ao de
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Figura (5.4): Esquema geral da representas;ao-w. Nas representas;oes gnificas deste capitulo, as
cores claras codificam os maiores valores do modulo das transformadas.

energia do sinal sobre 0 plano tempo-escala ]H! [Rioul & Vetterli, 1991], sendo definido
comoM(b,al

A informas;ao presente na representas;ao- W e redundante, sendo, portanto,
desnecessario guardar todos os coeficientes da transformada para a caracterizas;ao da
curva. Na verdade, a caracterizas;ao pode ser feita a partir dos maximos locais do modulo
M(b,a), 0 que representa uma maneira muito uti! de se tratar com a redundancia, 0 ruido
e outros problemas em aplicas;oes reais. Este capitulo explora a representas;ao por
maximos locais no desenvolvimento de algoritmos para a resolus;ao de 3 problemas
importantes em analise de formas: detecs;ao de pontos dominantes, definis;ao de escalas
naturais locais e analise fractal.

[!i'1transformada em wavelets e urna boa ferramenta para a detec,iio e analise de
singularidades em sinais [Mallat & Hwang, 1992]. Em particular. se urn sinal

u(t) possuir uma singularidade em t = to, entao 0 modulo de sua transformada em



wavelets admite urn linha de maximos locais verticais que converge para to quando a
tende a zero [Mallat & Hwang, 1992].0 conceito matem<itico comurnente utilizado para
a caracteriza9ao de singularidades de fun90es e 0 expoente de Holder (tambem chamado
de coeficiente de Lipschitz), 0 qual quantifica a "for9a" da singularidade [Ameodo et al.,
1995]. Suponha que 0 sinal u(t) possua uma singularidade em to, e que sua expansao de
Taylor em tomo desse ponto seja dada por:

em que R e urna constante e, em geral, j ~ h(to) ~ j+ 1. Assim, pode-se pensar que 0

expoente de HOlder h(to) esta associado ao primeiro termo singular da expansao de
Taylor do sinal, implicando que x e j vezes derivavel, mas nao e j+ 1. Alem disso, urna
segunda conclusao que se pode facilmente obter e que quanta maior 0 expoente de
Holder, mais fraca e a singularidade e, nesse senti do, 0 expoente de HOlder e urna
medida de regularidade da fun9ao. Dessa maneira, se h(to)=O, entao a fun9ao e
descontinua em to; se h(to)=1, entao a flllWao e continua mas nao derivavel em to; se
h(to)=2, entao a fun9ao e continua, possui a primeira mas nao possui a segunda derivada
em to; e assim par diante. 0 poder das wavelets para analisar singularidades de fun90es
reside no fato de que, se x(t) possui uma singularidade em to cujo expoente de HOlder e
dado por h(to), entao a transformada em wavelets X['4f,x](b,a) admite uma linha de
maximos locais que tende a b = to, quando a tende a zero, e que 0 modulo da
transformada ao longo dessa linha se comporta da seguinte maneira:

A Figura 5.5 apresenta quatro fun<;oes com tipos diferentes de singularidades em to = 0,
o modulo da transformada em wavelets, as linhas de maximos locais e 0 comportamento
do modulo da transformada ao longo de uma linha de maximos em fun9ao da escala
(log-log plot). Particularmente, 0 ajuste de urna linha reta nesse grafico do modulo ao
longo de uma linha de maximos permite a estima9ao do expoente de Holder, indicado
nos graficos, atraves da inclina9ao da reta ajustada. Os quatro sinais singulares, de cima
para baixo, saD urn delta de Dirac (descontinua), urna fun9ao escada (descontinua), a
fun<;ao u(t)=t, t;::f)(continua mas nao derivavel) e a fun9ao x(t) =2t + It12.5 (continua e
derivavel, com coeficiente de HOlder igual a 2.5). Os resultados ilustram a capacidade da



transformada de estimar corretamente os expoentes de Holder. A Se9ao 5.8 ira retomar
essa discussao dentro do contexto de analise fractal.
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Figura (5.5): Detec~ao de singularidades e estima~ao do expoente de Holder usando a transformada em wavelets.
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Figura (5.6): Esquema de detec9ao de vertices atraves do modulo e da fase da
transformada em wavelets.

Como urn vertice pode ser associado a uma singularidade na representa9ao
parametrica u(t), e natural que as linhas de maximos locais verticais da representa9ao-W
sejam utilizadas para a detec9ao desses pontos dominantes do contomo. A Figura 5.6
ilustra como 0 modulo e a fase da representa9ao-W respondem "apontando", ou seja,
realizando urn "zoom" em tomo de urn dos vertices do contomo em forma de "L",
indicado par to na figura.

A Figura 5.7(a) apresenta as linhas de maximos verticais da representa9ao-W em
questao. A Figura 5.7(b) apresenta as duas imagens sobrepostas, isto e, as linhas de
maximos sobre M(b,a). Esses maximos correspondem nao so a resposta da transformada
a pontos dominantes do contomo, mas tambem a ruidos e outras caracteristicas nao
importantes da curva. Portanto, os pontos dominantes sao detectados pelas linhas de
maximos verticais da representa9ao- W, mas nem toda linha de maximos corresponde
necessariamente a assinatura de urn ponto importante do contomo. A ideia basica do



(b)

Figura (5.7): Linhas de maximos da transformada em wavelets do contomo em
forma de Leas linhas sobrepostas ao modulo da transformada.

algoritmo de detecyao de vertices reside na identificayao de linhas mais relevantes no
conjunto de linhas de maximos da representayao- W. Esses conceitos sao agora
formalizados com as seguintes definiyoes:

• Defmiyao 5.1 (Ponto de Maximo Local Vertical): Um ponto (bo,ao) E Bf e dito ser
um ponto de maximo local vertical se 3G > 0 I M(bo,ao) > M(b,ao), t7 b E (bo - G,

boJ e M(bo,ao) ~ M(b,ao), t7 bE (bo, bo + G), ou ainda se 3 G > 0 I M(bo,ao) ~
M(b,ao), t7 bE (bo - G, bo) e M(bo,ao) > M(b,ao), t7 bE (bo, bo + G).

• Definiyao 5.2 (Linha de Maximos Verticais): Uma linha Ly = {(b,a) E JHl} e
denorninada uma linha de maximos verticais se todo ponto (bo,ao) E Ly for urn
ponto de maximo local vertical.

• Definiyao 5.3 (Esqueleto Vertical): 0 conjunto de todas as linhas de rnaxzmos
verticais, denotado pOl' {Ly} , e chamado esqueleto vertical da representafiio-W

A detecyao das linhas correspondentes a pontos dominantes no contomo e
realizada atribuindo-se uma medida de relevancia r(Ly) a cada linha do esqueleto vertical
da representayao- W, seguido de uma operayao de limiarizayao do esqueleto baseada em
reLy). Assim, se r(Ly) > T, em que T eo limiar definido a priori, e a linha de maximos Ly

tende para boo quando a~ (isto e, pequenas escalas), entao u(bo) e tornado como ponto
dominante. A medida de relevancia r(Ly) adotada neste trabalho deriva do conceito de
tempo de vida no espayo-escala [Lindeberg, 1993], sendo definida como a diferen<;:ados



Figura (5.8): Fonna definida pela
curva triadica de Koch.

logaritmos das escalas inicial e fmal da
linha de maximos. Suponha que a linha Lv
comece no ponto (bo,ao) E !HI e tennine no
ponto (bj,aj) E !HI, ao < aj. Entao, a medida
de relevfmcia f(Lv) e defmida como sendo:

Uma vez que todas as linhas de
maximos que definem as vertices comeyam
em ao = amzn, em que amll? e a menor escala
de analise da representa9ao- W, a medida de
relevancia pode ser redefmida como:

Medidas altemativas como 0 tamanho da linha de maximos ou a integral de M(b,a)
sobre a linha tambem podem ser usadas e, embora nao exista nenhuma razao a priori
para se escolher urn dos possiveis criterios, foi observado empiricamente que 0 tempo de
vida do espayo-escala definido acima geralmente discrimina melhor entre os verdadeiros
pontos dominantes e 0 ruido. Na verdade, urn exemplo simples e capaz de ilustrar como
os eventos importantes no plano tempo-escala nonnalmente ocorrem em uma escala
logaritmica, 0 que e geralmente assumido.

A Figura 5.8 apresenta uma curva triadica de Koch que foi analisada pelo
esquema da representayao-w. Quatro diferentes medidas de relevancia foram testadas: 0

tempo de vida do plano tempo-escala, definido pela Equayao 5.6; 0 tamanho ou
eomprimento de areo da linha de maximos; a integral do modulo da representayao-W
sobre a linha de maximos; e a maior eseala da linha de maximos. 0 tamanho da linha de
maximos e calculado como sendo 0 numero de pontos (discretos) que comp5em a versao
discreta da linha de maximos. Como sera ilustrado, 0 esquema de discretizayao do
parametro de escala, que pode ser linear ou logaritmico [Grossmann et al., 1989],
cumpre urn papel particularmente importante para a adoyao do tamanho da linha como
medida de relevancia. A Figura 5.9(a)-(c) apresenta as sinais x(t) e y(t) defmidos pela
curva de Koch, 0 esqueleto vertical correspondente obtido atraves de urn esquema de
discretizayao logaritmica do parametro de escala e 0 esqueleto obtido por discretizayao
linear, respectivamente. Como pode-se ver, embora os mesmos limites minimo e
maximo para as escalas tenham sido adotados em ambos os casos, os dois esqueletos
resultantes sac muito diferentes, 0 que e refletido diretamente no tamanho de cada linha
de maximos. A Figura 5.10 apresenta os resultados para cada medida de relevancia,
cujos nomes sac indicados em cada grafico. Os dois primeiros indicam que 0 tempo de
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vida e 0 tamanho das linhas no caso de amostragem logaritmica sac equivalentes,
refletindo a evoluyao das diferentes singularidades ao longo das escalas. As outras
medidas enfatizam acentuadamente as singularidades de grande escala, mas mal
detectam as singularidades restantes. Finalmente, e importante observar que 0 criterio do
tempo de vida e independente do esquema de discretizayao do parametro de escala,
sendo, tambem, mais flicHde calcular, razoes essas que indicam que 0 tempo de vida e a
medida de relevancia mais apropriada.
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o algoritmo foi testado em urn conjunto de
objetos obtidos de imagens reais. sendo sua
capacidade de identificar corretamente pontos
perceptualmente importantes no contoroo
ilustrada atraves dos resultados obtidos. A Figura
5.11 apresenta a silhueta de urn alicate, enquanto
os esqueletos de sua representayao- W, antes e
depois da limiarizayao pela medida de relevancia,
san mostrados na Figura 5.12. Os pontos
dominantes detectados pelo metodo de
limiarizayao do esqueleto vertical da
representayao- W foram marcados com urn
asterisco sobre 0 contoroo original e san
mostrados na Figura 5.13(a), que tambem mostra

os pontos dorninantes marcados sobre os sinais x(t) e yet).

o rnesmo procedimento foi aplicado it silhueta de urn garfo de churrasco, sendo 0

seu resultado apresentado na Figura 5.13(b). As imagens dos dois objetos foram
sobrepostas e distorcidas. fazendo com que
os objetos sofram de oclusao parcial e
escalonamento nao-homogeneo, simulando
os efeitos tipicos de distoryao em irnagens.
Esse tipo de transformayao geometrica
introduz dificuldades a serem tratadas por
sistemas de visao computacional, uma vez
que propriedades basicas de formas sao
severamente afetadas. Na verdade. urn
experimento interessante de psicofisica seria
testar 0 grau de distoryao que curvas podem
sofrer ainda sendo percebidas como
representando 0 "mesmo objeto". Por outro
lado, tais distoryoes implicam dificuldades
adicionais a sistemas de reconhecimento
baseado em modelos, pois tais sistemas
geralmente dependem do particionamento do
contoroo: os pontos de segmentayao (e,
conseqUentemente, os segmentos) podem ser
detectados erroneamente, prejudicando a fase
de casamento entre a forma de entrada e 0

modelo armazenado na base de dados [Tsang
et al., 1994] . Portanto, 0 detector de pontos
dominantes deve ser 0 mais robusto possivel
para esse tipo de diston;;6es geometricas, com

Figura (5.11): Silhueta
de urn alicate, usada
em urn experimento.

! \
Figura (5.12): Esqueleto antes e depois

da limiarizayao pela medida de
relevancia.



~u ~,'-
50 '\,'\ ..

'\ ~"-
40 \~

30 ~~

20 \\ '\l
10 '-\,,'c....
O...... .. :::.~

J 20 40 50 60 100

!\
,11 !'.. ! \ !\XU)

/ \/ \; \

40X '1\ .--\
20/ \ / 1·\. V \ ~(t)
o ......."':¥:.

a 50 100 150 200 250t

000
~

500 \ 1\!x(t.)
<00 . / ,

\ . /
300 \ .

200 \ ~I
X'

100 / \ J V'\y(t)
a "--~"""--~_---".'-~o ~OO 1000 1~OO lOOOt

Figura (5.13): Resultados de detec9ao de pontos dominantes
atraves da representa9ao- W.

o proposito de evitar tais inconsistencias entre os segmentos do modelo e os do objeto a
ser reconhecido. 0 contomo dos objetos distorcidos e sobrepostos foi analisado pelo
metodo de detec9ao de pontos dominantes por wavelets, sendo seu resultado apresentado
na Figura 5.13( c). E importante notar que, apesar das diferen9as nas imagens, os pontos
caracteristicos permaneceram consistentes no contomo distorcido. Os pontos dominantes
adicionais devem-se as jun90es entre os dois objetos, que saD concavidades geralmente
identificadas quando duas superficies se interpenetram, 0 que e de importancia central na
teoria de segmenta9ao de formas de W. Richards e D.D. Hoffmann [Richards et aI.,
1986].

o algoritmo introduzido detecta vertices como sendo descontinuidades em uma
das derivadas da curva. Embora existam pontos dominantes devidos a singularidades na
fun9ao de curvatura e nao em derivadas da curva, argumenta-se que tais singularidades
nao saD tao comuns em contomos discretizados extraidos de objetos reais. Urn exemplo
tipico de uma curva e a astr6ide, cuja versao parametrica e dada por crt) = (cas3 t,



sen3 t) (veja a Figura 2.4). Essa curva possui 4 singularidades nos pontos em que sua
primeira derivada se anula, apesar do fato de todas as suas derivadas serem continuas.
No entanto, uma versao discretizada dessa curva foi gerada em uma imagem digital, seu
contomo extraido, sendo que 0 metodo de detec<;ao de vertices pOI wavelets foi capaz de
detectar os vertices com sucesso.

A abordagem de segmentayao de contomos por wavelets pode ser resumida pelo
seguinte algoritmo:

o - Algoritmo para detec~ao de pontos dominantes a partir da representa~ao- W

I-Detectar todas as linhas de maximos verticais, ou seja, 0 esqueleto vertical;

2 - Calcule a medida de relevancia de cada linha do esqueleto;

3 - Selecione todas as linhas de maximos que possuem medida de relevancia maiOI
que urn determinado limiar previamente especificado;

4 - Determine os pontos bk para os quais cada linha selecionada no pas so 3 convirja;

5- Tome u(bJ como os pontos dominantes de u(t);

6 - Fim.

conceito de escalas naturais explorado nesta se<;ao relaciona-se com a
defmiyao de pontos dominantes de contomos, permitindo a defmiyao de urna

partir;iio natural do contomo. Esta e vista como urn processo de segmentayao do
contomo de forma que os pontos de cada segmento compartilhem urn conjunto de
caracteristicas significativas comuns. Para melhor esclarecer os significados de "parti<;ao
natural" e "caracteristicas significativas comuns", apresenta-se a Figura 5.14 que exibe
3 formas com seus respectivos pontos dominantes indicados por setas. A Figura 5.14(a)
mostra urn quadrado com os quatro vertices indicados como pontos dominantes. Nesse
caso, os pontos em cada segmento (isto e, cada lado do quadrado) compartilham a
propriedade de apresentarem a mesma OIienta<;ao.A Figura 5.14(b) mostra urn circulo
com tres segmentos de textura senoidal acrescentados radialmente a sua fronteira, sendo
que as setas indicam os pontos dominantes que delimitam esses tres segmentos. Para 0

caso dessa forma, a freqiiencia de cada textura senoidal defme a propriedade comum
compartilhada pelos pontos de cada segmento. Finalmente, a Figura 5.14( c) tambem
apresenta urn circulo com tres texturas senoidais radiais, mas dessa vez revelando a
me sma freqiiencia e amplitudes diferentes, 0 que define a partiyao natural (como
indicado pelas setas) em que os pontos de cada segmento compartilham a me sma
amplitude. E importante notar que diferentes parti<;oes podem ser defmidas para cada
forma, como por exemplo atraves de detec<;ao de vertices seguida de uma aproximayao
poligonal do circulo da Figura 5.14(c). Porem, argumenta-se que a aplicayao de criterios
altemativos (em detrimento de metodos mais tradicionais em visao, como a detecyao de



pontos de alta curvatura), como freqiiencia local ou modulayao de amplitude, leva a
segmentayoes mais significativas do contomo. Alem disso, e importante salientar que a
percepyao de padroes peri6dicos - geralmente transientes, isto e, padroes que se repetem
urn numero limitado de vezes em uma cena ou objeto - que compoem 0 estimulo visual
acaba por defmir uma situayao em que 0 conceito de "escalas naturais" aparece de
maneira evidente. 0 experimento descrito por Attneave em 1954 e explicado no
Capitulo 1 fomece subsidios psicofisicos para essa argurnentayao.

Baseada nas considerayoes acima, uma nova abordagem para a identificayao de
regioes do contomo contendo informayao freqiiencial constante ou coerente e para a
subsequente caracterizayao de escalas naturais de objetos foi introduzida em [Antoine et
aI., 1996; Antoine et aI., 1997]. A ideia basic a dessa abordagem e a de que a repetiyao de
urn padrao em uma determinada regiao do contomo define uma escala natural do objeto.
Essa ideia foi enfatizada peios pesquisadores De Valois e De Valois como uma
importante informayao visual que deve ser explorada por sistemas biol6gicos de visao:

"Visual stimuli are periodic

If the visual world were spatially periodic, there would clearly be a
major advantage to spatial frequency encoding and/or analysis, as
opposed to encoding in terms of the spatial location of such features such
as edges or bars of different widths. (..) A large proportion of visual
stimuli are in fact spatially periodic, and one can readily identify a
number of physical and biological principles that might account for such
periodicities. (..) "

[De Valois & De Valois, 1990, pg 337]

Vale notar que tal interpretayao pode ser conferida a abordagem baseada nos
descritores de Fourier desenvolvida por [Rosin & Venkatesh, 1993]. Entretanto, tal
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abordagem global, visto que se baseia em analise de
Fourier, nao e adaptada para a caracterizaCj:ao de
estimulos peri6dicos transientes que se estendam
apenas por poucos cielos. Essa e, na verdade, uma
situaCj:aoem que a analise por wavelets mostra sua forCj:a
atraves de sua capacidade de tratar eventos transientes
em smms.

Figura (5.15): Circulo
com 3 tipos diferentes
de textura senoidal.

Seja a representaCj:ao u(t) de uma circunferencia
com tres texturas senoidais (de frequencias fj, j=1,2,3)
acrescentadas radialmente. A Figura 5.15 apresenta
uma circunferencia criada a partir dessa defmiCj:ao,
enquanto a Figura 5.17 mostra os sinais x(t) e y(t)
correspondentes. Como foi comentado no inicio desta

seCj:ao,essa forma possui 3 partes ou segmentos perceptualmente natura is, definidas pela
frequencia de cada textura senoidal.

Visto que 'VMCa2nf) e uma gaussiana centrada em fla, a transformada U(b,a)
possui 4 linhas de maximos horizontais. Esse conjunto de linhas, denominado esqueleto
horizontal, fomece a decomposi9ao em escalas naturais da circunferencia modulada. A
representa9ao- W da circunferencia com textura e mostrada na Figura 5.17 (magnitude e
fase). A resposta da representa9ao-W e intensificada quando a wavelet analisadora e
sintonizada as frequencias locais apropriadas. Alem disso, a representaCj:ao-W tambem
indica (atraves dos pontos de maximo vertical e das linhas de fase constante, urn dos
casos denotado por bo e to na figura) os pontos de transi9ao entre as frequencias ,
ilustrando, novamente, a propriedade de "zoom" da transformada. Assim, as escalas
naturais podem ser caracterizadas pelas linhas de maximos horizontais de M(b,a), da
mesma maneira que as linhas de maximos verticais localizam pontos dominantes no
contomo (veja Se9ao 5.6). E importante notar que esse tipo de parti9ao do contomo nao

Figura (5.16): Esqueleto horizontal da representa9ao-W do circulo
mostrado na Figura 5.15.



Figura (5.17): Esquema de detecyao de escalas naturais e de pontos de transiyao entre
padroes periodicos por meio do modulo e da fase da representayao- W.

pode ser feito por metodos cllissicos de analise de curvatura (como por maXlll1OS,
minimos ou cruzamentos por zero), a menos que procedimentos mais globais de analise
sejam empregados. Tal situayao deve-se ao fato de que a caracteristica percebida (isto e,
a textura senoidal) e fruto nao so de propriedades locais (como curvatura), mas de urna
interayao entre pontos de regioes do contomo (isto e, organizayao de caracteristicas
locais, repetiyao periodic a de urn padrao, modulayao, etc.).

A partiyao do contomo e dada pelo esqueleto horizontal, em que cada linha de
maximos horizontais e a assinatura de uma escala natural da curva (veja a Figura 5.16).
Esses conceitos sao defmidos no mesmo sentido da detecyao de vertices.

• Defmiyao 5.4 (Ponto de Maximo Local Horizontal): Urnponto (bo,ao) E lH!e dito ser
umponto de maximo local horizontal se 3& > 0 I M(bo,ao) > M(bo,a), \1aE (ao-



E, ao) e M(bo,ao) c M(bo,a), \;I a E (ao, ao + E), ou ainda se 3 E > 0 I M(bo,ao) c
M(bo,a), \;I a E (ao - &, ao) e M(bo,ao) > M(bo,a), \;Ia E (ao, ao + E).

• Defmiyao 5.5 (Linha de Maximos Horizontais): Uma linha Lh = {(b,a) E JHf} e
denominada uma linha de mtiximos horizontais se todo ponto (bo,ao) E Lh for urn
ponto de maximo local vertical.

Defmiyao 5.6 (Esqueleto Horizontal):
horizontais, denotado por {Lh},

representar;iio- W

o conjunto de todas as linhas de maximos
e chamado esqueleto horizontal da

Para ilustrar como esses conceitos podem ser aplicados em imagens reais, 0

contomo do saca-rolhas apresentado na Figura 5.18(a) foi analisado por meio da
representayao- W. A regiao em espiral do saca-rolhas e urn exemplo tipico de urn padrao
peri6dico transiente que caracteriza uma escala natural dessa forma. Tres pontos
dominantes estao indicados sobre 0 contomo na Figura 5.18, correspondendo as
extremidades inicial e final do padrao em espiral (pontos A e C na Figura 5.18) e a
singularidade da ponta do saca-rolhas (ponto B na Figura 5.18). As linhas de maximos
horizontais da representayao-Wforam sobrepostas a M(b,a) dessa representayao, sendo a
imagem resultante apresentada na Figura 5.18(b). A representac;:ao-W apresenta uma
resposta mais forte na regiao identificada por urn retangulo na Figura 5.18. Essa
imagem tambem identifica as extremidades da linha de maximos horizontais associada
aos pontos A, Bee do contomo. E ainda interessante notar que a linha de maximos
horizontais aurnenta em frequencia (isto e, diminui em escalas) ao se aproximar da
singularidade B.

Existe urn ponto importante que deve ser enfatizado sobre esta sec;:ao: a
contribuic;:ao original da tese niio e a introduc;:ao do conceito de frequencia local, 0 qual e
bem conhecido e vem sendo usado ha anos em diferentes aplicac;:oes (veja, por exemplo
[Delprat, 1992; Delprat et a!., 1992; Torresani, 1992; Torresani, 1995]), mas sim mostrar
que esse conceito pode ser aproveitado na resoluyao de urn problema importante de
analise de formas que vem recebendo recentemente atenyao crescente, ou seja, as escalas
naturais [Rosin, 1992; Rosin & Venkatesh, 1993; Garcia & Fdez-Valdivia, 1994; Garcia
et a!., 1995]. Nesse sentido, tal contribuic;:ao e muito mais conceitual do que pragmatica:
a discussao e os exemplos incluidos neste capitulo introduzem urn novo conceito a
prop6sito do que vem a ser urna escala natural, esta sendo defmida como a escala na
qual deve-se sintonizar a wavelet para que se possa perceber melhor urn determinado
padrao peri6dico que ocorra na borda do objeto em questao. Alem disso, argumenta-se
que a transformada continua em wavelets, bem como a transformada de Gabor, como
sera discutido, e urna ferramenta apropriada para a detecc;:ao e caracterizac;:ao dessas
escalas naturais. De fato, este trabalho fomece exemplos que ilustram essas ideias, como
o exemplo do saca-rolhas, que foi incluido para mostrar uma escala natural real



Figura (5.18): Exemplo da ocorrencia de urn paddlo peri6dico local em urn objeto
real e sua respectiva detecs;ao pela representas;ao- W.

ocorrendo em urn objeto real, como urn complemento para 0 exemplo da circunferencia
com textura senoidal.

Urn t6pico que deve ainda ser pesquisado futuramente e 0 do desenvolvimento de
algoritmos robustos para a extras;ao dos pontos de transis;ao entre os padroes peri6dicos.
Enquanto 0 algoritmo de detecs;ao de vertices pode ser aplicado para a segmentas;ao do
contorno da circunferencia com textura, 0 que pode ser conferido na Figura 5.17,
infelizmente esse nao e 0 caso para formas de imagens reais em geral. E urn fato
conhecido que a abstras;ao de verdadeiras linhas espectrais de ruido presente no plano
tempo-escala (ou tempo-frequencia) nao e urn problema simples (veja, por exemplo,
[DelpraL 1992]), sendo que divers os metodos ja foram propostos para essa tarefa (como,
por exemplo, algoritmos baseados em "snakes", isto e, modelos de contornos ativos),
embora sem urn maior sucesso gera!.

Finalmente, existe ainda urn ultimo ponto essencial a ser comentado. Embora
metodos completamente automaticos sejam importantes em diferentes situas;oes, como
em algumas areas de rob6tica, eles nao sac a linica meta da pesquisa em visao



computacionaI. Metodos semi-automaticos estao presentes em diferentes situa<;:oes
pniticas nas quais os problemas sao resolvidos interativamente pelo computador e pelo
ser humano.

Em suma, esta se<;:aoencerra uma contribui<;:aoconceitual a pesquisa em analise de
formas, a defmi<;:aoe detec<;:aode escalas naturais em termos de freqUencias, e, embora
os metodos completamente automaticos robustos que possam ser aplicados na
segmenta<;:aode contomos ainda devam ser pesquisados e desenvolvidos futuramente, os
conceitos introduzidos podem ser aplicados em analise semi-automatica de formas.

omo foi discutido anteriormente, a representa<;:ao-W permite a constru<;:ao de
bons algoritmos de detec<;:aode vertices em contomos. Uma curva fractal pode

ser vista como uma curva nao-diferenciave1, com vertices em toda sua extensao.
Portanto, uma vez que a transformada em wavelets e eficiente na analise de medidas
e/ou sinais, a analise fractal de curvas a partir da representa<;:ao-W passa a ser urn
caminho natural a ser trilhado. 0 grafico de uma fun<;:aonao diferenciavel [Ameodo et
aI., 1995, Feder, 1988], curvas auto-similares como as constru<;:oes de Koch [Tricot,
1993] e a silhueta de mapas de paises [Mandelbrot, 1982] sao exemplos de curvas
fractais. As Se<;:oes5.6 e 5.7 introduziram algoritmos para a detec<;:aode caracteristicas
(vertices e escalas naturais, respectivamente) em contomos. Esta se<;:ao,por sua vez,
discute maneiras de extra<;:aode informa<;:ao relacionada it analise fractal a partir da
representa<;:ao-W. Deve ser salientado que a parametriza<;:ao u(t) da curva original
desempenha urn papel central nesta se<;:ao, pois os resultados dependem da
parametriza<;:ao escolhida.

ItIIi:Ilsta se<;aorevisa brevemente as principais conceitos de am\Iisefractal par meio
de wavelets, baseando-se principalmente nos trabalhos desenvolvidos pelo

"Grupo de Bordeaux", liderado por Alain Ameodo [Ameodo et aI., 1995]. as livros de
Mathias Holschneider [Holschneider, 1995] e Ameodo [Ameodo et aI., 1995] fomecem
maiores detalhes e resultados rigorosos. Dentro desse contexto, os desenvolvimentos
desta tese buscam generalizar os resultados j a existentes para 0 caso de curvas
parametricas para aplica<;:oes em analise de formas. Tendo isso em vista, adota-se a
defini<;:aoda transformada em wavelets apenas nesta se<;:ao:

UIjJ(b,a) =
a

Of)

fqJ·C~b) u(t) dt



or.

f\}J*(a co) u(co) e'WI dco
2 n _or.

Vma medida fractal f.1 pode, geralmente, ser caracterizada por urn conjunto de
expoentes ou dimens5es locais. A extrayao de tais expoentes pode ser realizada atraves
do metoda de contagem de caixas ("box-counting"), isto e, 0 expoente no ponto Xo E

supp j.1 (suporte da medida) e definido por

em que Bx (E) e uma bola centrada em Xo e de diametro c, e IJ (Bx (E)) e sua medida,
o 0

definida por:

Essa defmiyao pode ser generalizada dentro do espirito da transformada em
wavelets:

em que a wavelet analisadora IjI pode ser vista como uma caixa generalizada. Nesse
sentido, a Equayao 5.7 pode ser vista como uma transformada em wavelets da medida,
T[IjI,f.1}(b=xo,c), em que a wavelet analisadora IjIreIaciona-se com a caixa B. 0 expoente
local a(xo) e dado per:

. In111j1,j.1](b = xo,a)
a(xo)= hm-------

a-->O' In a



1. Os maximos locais do modulo ITI fomecem uma parti9ao natural da medida que
pode ser usada na constru9ao de uma fun9ao de parti9ao para analise multi-fractal;

'") Usando uma fun9ao continua como wavelet analisadora, os problemas provenientes
de descontinuidades da caixa da Equa9ao 5.7 sao eliminados;

3. 0 comportamento singular da medida pode ser dissimulado por algum
comportamento regular. Tal componente regular pode ser extraido utilizando-se uma
wavelet com urn numero suficiente de momentos nulos.

A Equa9ao 5.8 tambem fomece uma ponte entre a analise fractal de uma medida e
a analise fractal de uma distribui9ao. Seja u(x) = Ji([O,xj) a fun9ao de distribui9ao da
medida Ji. Entao, exceto pela normaliza9ao, a defini9ao 5.8 pode ser vista como a
transformada continua em wavelets da fun9ao u, em que a wavelet analisadora e a
derivada de 1.jI, isto e:

Essa defini9ao nao e restrita a fun90es u que derivem de uma medida, podendo ser
usada para analise de regularidade de uma fun9ao u. Seja a fun9ao u Lipschitz em xo:

em que Pn e urn polinomio de ordem n. Seja viI) a wavelet analisadora com N=n+ 1
momentos nulos. Tem-se que:

2. Caracteriza<;ao: Ao longo dessa linha Lv, 0 modulo da transformada em wavelets
comporta-se de acordo com a seguinte lei:



Portanto, a transformada em wavelets pode ser usada no estudo de regularidade de
funyoes (ou, de forma mais geral, de distribuiyoes; veja a discussao na Seyao 5.6). Uma
vez que 0 esqueleto vertical de T[lf/,flJ fornece urna partiyao natural da medida, 0

esqueleto de T[v/l),UJ fornece uma partiyao natural da funyao u. Nesse sentido, de
maneira analoga ao caso da analise multi fractal de uma medida (estatistica de expoentes
locais a), urna analise multi fractal tambem pode ser realizada em urna distribuiyao
(estatistica do expoente de HOlder h). Tal abordagem foi aplicada a diferentes problemas
como analise de sinais de turbulencia e seqiiencias de ADN [Arneodo et ai., 1995; Muzy
et ai., 1994].

a curva exatamente auto-similar rea uniao de N capias transladadas,
rotacionadas e dilatadas de si mesmas [Tricot, 1993]:

N

r=UF/r)
j=l

em que os Fj representam aplicayoes afms do plano. Aplica90esfj podem ser associadas
a Fj da seguinte maneira [Tricot, 1993]:

Uma vez que rea imagem de urn intervalo 1a partir de u, as aplica90es fj
verificam:

N

1= Ufj (1)
j=l

As fun90es fj nao saD defmidas unicamente e dependem da escolha da
parametrizayao. Uma conseqiiencia disso e que a fun9ao u nao reflete necessariamente a
estrutura da curva r. Em outras palavras, a curva r defme diferentes medidas sobre 0

intervalo 1, 0 que leva it procura da defmiyao de uma parametriza9ao natural u(t). Sejam
Pj os fatores de dilata9ao das aplicayoes Fj, e D a dimensao fractal da curva. Uma
parametriza9iio natural [Tricot, 1993; pagina 201] e defmida por:

• A medida do arco Fj(f') e pl. (P.2)

• A medida do arco Fj]( ..(Fjk(r)) ...) e {Pj]'" Pikl. (p.3)

Nesse caso, os fatores de dilatayao Aj defj saD dados por pl.



Tomando 0 caso da curva triadica de Koch como exemplo, os fatores de dilata9ao
Fi sao dados por p = 1/ 13 e sua dimensao fractal e log 4 / log 3. Portanto, no caso da
parametriza9ao natural e I = [0,1] tem-se que rf = lIz e u verifica a rela9ao 5.10. A partir
da representa9ao u, adotando-se a parametriza9ao natural, a dimensao fractal de uma
curva pode ser obtida a partir da defmi9ao de tamanho local [Tricot, 1993], isto e:

I liDT1t,a) ~a

A fun9ao "size" da Equa9ao 5.11 inclui diferentes equa90es equivalentes [Tricot,
1993], sendo a disttlncia entre os pontos u(t-a) e u(t+a) a mais simples, isto e:

Recordando a abordagem de medidas explorada anteriormente, seria interessante
definir a fun9ao T(t,a) como 0 modulo da representa9ao-W de u(t), e 0 esqueleto vertical
correspondente como uma parti9ao escala-espa90 natural da curva r. A transformada em
wavelets da curva r e definida pelas Equa90es 5.1 e 5.2. Em uma parametriza9ao natural
u(t), Al e igual a pF, de maneira que espera-se que 0 modulo da transformada se
comporte ao longo de uma linha de maximos como a = liD. Esse resultado nao-rigoroso
e analogo (para a transformada em wavelets) ao teorema de Tricot que indica
T(t,a) - allD para 0 caso da parametriza9ao natural. Assim, conjectura-se os seguintes
resultados para 0 caso de uma parametriza9ao natural de uma curva fractal r:

1. Parti~ao: a representa9ao-W de r admite urn esqueleto vertical que fomece uma
parti9ao natural da curva;

2. Caracteriza~ao: ao longo de uma linha de maximos verticais, 0 modulo da
transformada em wavelets comporta-se como:

M[lfI,uJ(b,a) - al
/
D



Figura (5.19): Aproxima9ao poligonal multi-escala da curva de Koch
que captura a lei de gera9ao dessa curva.

5.8.2.1 Exemplo: a curva tritidica de Koch

o esqueleto da representa9ao-W da curva de Koch e apresentado na Figura 5.9,
evidenciando que a transformada em wavelets captura a regra de constru9ao multi-escala
auto-similar dessa curva. A aplica9ao do metodo de detec9ao de vertices desenvolvido
na Se9ao 5.6 com diferentes valores de limiar fomece uma familia de aproxima90es
poligonais multi-escala da curva (veja a Figura 5.19). 0 grafico de M(b,a) ao longo de
uma linha de maximos e apresentado na Figura 5.20 (escala logaritmica dos eixos). As
oscila90es de periodo log 4 saD caracteristicas da auto-similaridade da curva. No
intervalo de fractalidade tem-se que log M(b,a) em fun9ao de log a e peri6dico de
periodo log 4. Esse intervalo de escala e denominado regitio de escalonamento, sendo a
inclina9ao de uma linha reta, ajustada manualmente a essa regiao, usada na estima9ao da
dimensao fractal da curva de Koch (a = O.768 ~ liD).
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Figura (5.20): Gratico do modulo da representayaO-WaO longo de uma
linha de maximos verticais (log-log plot).

5.9 ANALISE DE FORMAS POR REPRESENTA90ES TEMPO-FREQUENCIAti!transfarmada de Fourier jane/ado [Allen & Rabiner, 1977; Riaul & Vetterli,
1991] pode ser usada como uma altemativa a representayao- W para analise de

contomos de maneira analoga aos metodos desenvolvidos ate entao neste capitulo. Na
verdade, a transformada de Gabor (isto e, a transformada de Fourier janelada com uma
janela gaussiana) possui varias semelhanyas com relayao a transformada em wavelets
usando a wavelet de Morlet, sendo, nesse sentido, melhor adaptada para analise de
escalas naturais. No entanto, a transformada de Gabor tambem responde de maneira mais
forte a vertices, embora a analise de singularidades seja melhor realizada utilizando-se
uma das derivadas da gaussiana, por exemplo, a wavelet de Marr, como wavelet mae.
Uma outra caracteristica que pode ser percebida atraves do estudo da literatura em
analise tempo-escala e tempo-frequencia e que, em geral, a transformada de Gabor e
bastante adotada para demonstrayoes algebricas. Uma das diferenyas mais marcantes
entre a transformada em wavelets e a transformada de Gabor (cujos nucleos SaDtambem
chamados de gaborettes) e que, enquanto as gaborettes oscilam mais nipido para analise
de altas frequencias e mais lentamente para a analise das baixas frequencias, as wavelets
mudam apenas sua escala, mantendo constante 0 numero de oscilayoes (veja a Figura
5.21). Essa caracteristica explica uma das vantagens das wavelets em relayao as
gaborettes para analise de singularidades.



Filtros de Gabor ou "Gaborettes"
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Figura (5.21): Conjunto de gaborettes e wavelets ilustrando as diferen<;:as
entre as duas abordagens.



5.9.1 A Transforrnada de Gabor de urn ContornoPi '1 transf~rmada de Gabor U (b,f) de urn contorno u(t) e defmida pel as seguintes
equas:oes:

00

U(b,f) = fg'(t-b) u(t) e-i2rrft dt

Of:

= e-121tfb fG·(v- f) U(v) e12rr.fbdv

Pode-se pensar na transformada U(b,fJ como uma distribuis:ao da energia
freqtiencial do sinal em func;ao da evoluc;ao do tempo [Cohen, 1989]. 0 primeiro e mais
classico trabalho sobre caracterizac;ao tempo-freqtiencia de sinais foi proposto por D.
Gabor meio seculo atras [Gabor, 1946]. Em sua abordagem, Gabor propos a
decomposic;ao de sinais por gaussianas moduladas por exponenciais complexas, as quais
apresentam diversas qualidades como a obtenc;ao de resultados otimos sob 0 ponto de
vista do principio da incerteza [Daubechies, 1990: Gabor, 1946].

Vma breve analise da expressao da transformada janelada de Fourier permite a
interpretac;ao de uma linha da transformada, ou seja, U(fo, r) para a freqih~ncia fo fixa,
como sendo a resposta de urn filtro passa-banda sintonizado a freqtiencia fo. No caso da
janela gaussiana, tais filtros san conhecidos como jiltros de Gabor, possuindo diversas
aplicac;6es em visao computacional. Particularmente, pode-se citar a modelagem de
resposta de celulas corticais [Marcelja, 1980] e, para a extensao 2D dessa teoria, a
modelagem de campos receptivos 2D [Daugman, 1988], compressao de imagens
[Daugman, 1988], segmentac;ao de texturas [Bovik et al., 1990; Dunn et al., 1994; Dunn
& Higgins, 1995; Reed & Wechsler, 1990] e agrupamento e organizas:ao de
caracteristicas em imagens no sentido da abordagem da psicologia Gestalt [Reed &
Wechsler, 1990]. E importante notar que, para 0 caso 2D, esses filtros apresentam urn
panlmetro adicional e igualmente importante, ou seja, a orientaqao [Daugman, 1988;
Watson, 1987; Simoncelli et al., 1992; Freeman & Adelson, 1991].

Como no caso da transformada continua em wavelets, a aplicac;ao de tal esquema
de decomposic;ao de sinais possui a desvantagem de a representas:ao obtida ser altamente
redundante devido ao fato de as func;6es da base nao serem ortogonais [Bastiaans, 1980].

o proximo experimento ilustra a boa capacidade da transformada de Gabor em
discriminar escalas naturais de objetos. Para essa finalidade, a circunferencia com tres
texturas senoidais apresentada na Figura 5.15 foi analisada pel a transformada de Gabor,
que e mostrada na Figura 5.22 (modulo e fase). Essas transformadas estao sendo
mostradas de maneira urn pouco modificada: 0 parametro ao longo do contomo ainda e
representado pelo eixo horizontal, mas 0 eixo vertical, que representa a variavel de
freqtiencia da transformada, inclui desde as menores freqtiencias negativas ate as



Figura (5.22): Transformada de Gabor (modulo e fase) da
circunferencia apresentada na Figura 5.15.

maiores positivas, crescendo de baixo para cima. Como pode-se perceber, 0 modulo da
transformada responde mais fortemente quando essa estiver sintonizada corretamente ern
cada uma das freqtiencias locais responsaveis pelos tres tipos de texturas da forma. Ah~m
disso, as faixas verticais de resposta mais forte correspondem aos pontos de transi<;ao
entre as diferentes texturas.

Essa caracteristica de responder mais fortemente nos pontos de transi<;ao entre as
texturas permite a identifica<;ao automatica desses pontos projetando-se 0 modulo da
transformada sobre 0 eixo do tempo (horizontal, correspondendo ao panlmetro ao longo
do contomo; veja a Se<;ao 3.5). A Figura 5.23(a) apresenta 0 resultado da proje<;ao,
sendo que seus pontos de maximo local correspondem aos pontos de transi<;ao das tres
texturas, como e indicado na Figura 5.23(b).

Finalmente, 0 ultimo experimento ilustra a importancia da escolha da largura da

o
-1
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-3-4

Figura (5.23): Proje<;ao da transformada de Gabor da Figura 5.22 e os respectivos
pontos de transiyao detectados corretamente.



janela gausslana da transformada de Gabor. Como uma breve analise direta indica,
quanta menor 0 tamanho da janela g da Equac;:ao 5.13, maiar sera a resoluc;:ao no
dominio do tempo, pois a transformada sera capaz de discriminar eventos cada vez mais
proximos. Mas, como ja foi comentado, paga-se urn prec;:opor essa maiar resolw;:ao: 0

principio da incerteza implica que a resoluc;:ao em freqliencia diminui na medida que a
resoluc;:ao no tempo aumenta. A Figura 5.24 apresenta as respectivas transformadas de
Gabor (m6dulo) da forma vista na Figura 5.15 para uma serie de janelas de tamanho
decrescente no dominio do tempo. Como pode-se perceber, na medida que a janela
diminui de tamanho (maiar resoluc;:ao no tempo), as faixas correspondentes aos pontos
de transic;:ao se estreitam em tomo dos verdadeiros pontos dominantes, os quais podem
ser localizados com maiar precisao. Por outro lado, as faixas horizontais.
correspondentes aos padroes peri6dicos locais, ficam cada vez menos precisas, 0 que
reflete a perda de resoluc;:aofreqliencial.



Figura (5.24): Serie de transformadas de Gabor (modulo) da circunferencia da Figura
5.15 para diferentes larguras da janela gaussiana da transformada. As larguras da janela
do tempo diminuem de cima para baixo, da esquerda para direita.



Iffllsta se,ao apresenta um exemplo didatico que ilustra as principais caracteristicas
que cada representac;ao multi-escala discutida nesta tese possui. A Figura 5.25

mostra urn contomo composto por 3 segmentos de reta, dois vertices e uma regiao semi-
circular acrescida de uma textura senoidal. Quatro diagramas de representac;5es multi-
escala foram calculadas para esse contomo, a saber: 0 curvograma (Figura 5.26(a)); a
representac;ao- W utilizando uma wavelet de Marr (m6dulo mostrado na Figura 5.26(b ));
a representac;ao- W utilizando uma wavelet de MorIet (m6dulo mostrado na Figura
5.26(c)); e a transformada de Gabor do contomo (m6dulo mostrado na Figura 5.26(d)).

Vma comparac;ao entre essas quatro representac;5es, sob a luz das propriedades de
cada uma discutidas neste capitulo e no anterior, permite que se resuma suas principais
caracteristicas da seguinte maneira:

• Curvograma: A principal vantagem do curvograma reside no fato de ser uma
representac;ao baseada em curvatura, uma das caracteristicas mais importante no que
conceme curvas bi-dimensionais. A observac;ao da Figura 5.26(a) mostra que 0

curvograma detecta os vertices do contomo, afunilndo-se em tome deles na medida que
a escala diminui. Alem disso, 0 curvograma oscila na regiao do padrao peri6dico local
ate que a filtragem gaussiana elimina essas oscilac;oes na medida que a escala aumenta.
Em relac;ao ao custo computacional, 0 curvograma e a representac;ao mais cara em
termos computacionais, uma vez que envolve 0 caIculo do equivalente a duas
transformadas em wavelets, uma para a primeira derivada e outra para a segunda
derivada do sinal;

• Representaft30-W com a wavelet de Marr: Vma observac;ao da Figura 5.26(b)

Figura (5.25): Contomo contendo dois
cantos e urn padrao peri6dico local.



mostra uma grande seme1hanya entre essa representayao e 0 curvograma, 0 que pode ser
explicado pela natureza diferencial dessa wavelet. Essa representayao possui duas
vantagens em relayao ao curvograma: e mais barata computacionalmente e carrega as
propriedades da teoria das wavelets que podem ser utilizadas no desenvolvimento de
outras ferramentas para analise de formas. Par outro lado, as exce1entes propriedades da
curvatura, presentes no curvograma, nao podem ser exploradas nesta representayao.
Tanto a curvograma quanta a representayao-W com a wavelet de Marr podem ser usadas
na detecyao de vertices, embora a curvograma possa diferenciar regioes convexas de
concavas. Conjectura-se que a representayao-W tambem 0 possa com auxilio da
informayao de fase, embora esse seja urn problema a ser pesquisado futuramente;

• Represental;ao-W com a wavelet de Morlet: Pode ser observada na Figura
5.26( c) e uma comparayao dessa representayao com as Figuras 5.26(b) e (d) mostra que
ela e intermediaria entre a representayao-W com a wavelet de Morlet e a transformada de
Gabor do contomo. Assim, ela ainda apresenta a propriedade de "zoom" em tomo dos
vertices, embora de maneira menos explicita que a wavelet de Marr, ao mesmo tempo
que responde de maneira mais forte horizontalmente em tomo da freqi.iencia associada
ao padrao peri6dico local;

• Transformada de Gabor do Contorno: Pode ser vista na Figura 5.26(c),
possuindo a caracteristica de boa detecyao do padrao peri6dico local, de maneira
semelhante it representayao-W com a wavelet de MorIet. No entanto, nao possui a
propriedade de "zoom" em tomo dos vertices, limitando sua aplicayao para esse tipo de
problema.



Figura (5.26): Representayoes multi-escala da forma da Figura 5.25. (a) Curvograma;
(b) Representayao- W com a wavelet de Marr; (c) Representayao- W com a wavelet de
Morlet; (d) Transformada de Gabor do contomo. Niveis de cinza mais clares codificam
valores mais altos.



As Figuras 5.27 e 5.28 ilustram como diferentes representac;:oes podem ser
integradas para a resoluc;:ao de problemas como detecc;:ao de padroes peri6dicos em
formas. Como ja foi comentado, 0 contomo da Figura 5.25 apresenta a regiao com uma
textura peri6dica local que e bem detectada pela transformada de Gabor (assim como
pela representac;:ao-W com a wavelet de Morlet; veja as Figuras 5.26(c) e (d)). De fato,
uma operac;:ao de limiarizac;:ao nos coeficientes da transformada de Gabor (a original
pode ser vista na Figura 5.26(d)) e capaz de selecionar praticamente apenas a regiao
correspondente a regiao de oscilac;:aoperi6dica, como pode ser visto na Figura 5.27(a).
o esqueleto horizontal dessa representac;:ao limiarizada apresenta uma linha horizontal
correspondendo a regiao do padrao peri6dico linha essa que pode ser vista na Figura
5.27(b) e (c). Por outro lado, como foi discutido, a transformada de Gabor nao e uma boa
ferramenta para localizac;:ao com precisao de pontos dominantes, como e 0 caso dos
pontos de transic;:ao entre as linhas retas e 0 padrao peri6dico da Figura 5.25. A
representac;:ao-W com a wavelet de Marr e uma ferramenta mais bem adaptada para essa
tarefa, como indica 0 esqueleto vertical dessa representac;:ao, que pode ser visto na
Figura 5.27(b). Uma operac;:aode filtragem do esqueleto vertical em func;:aodo tempo de
vida das linhas de maximos verticais, conforme explicado na sec;:ao de detecc;:ao de
vertices deste capitulo, permite a identificac;:ao das linhas correspondentes aos pontos
dominantes do contomo em questao, conforme pode ser observado na Figura 5.27( c).
De fato, essa operac;:ao de filtragem do esqueleto vertical elimina as linhas
correspondentes a regiao de oscilac;:ao do padrao peri6dico. Finalmente, os pontos de
segmentac;:ao do contomo entre a regiao do padrao peri6dico e 0 restante podem ser
obtidos a partir dos pontos de cruzamento entre os dois esqueletos, ou seja, a esqueleto
horizontal da tranformada de Gabor e 0 esqueleto vertical filtrado da representac;:ao-W
com a wavelet de Marr. as pontos de segmentac;:ao correspondentes a esses pontos de
crnzamento sao indicados na Figura 5.28.
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Figura (5.27): (a) Transformada de Gabor do contomo da Figura 5.25. 0 modulo
da transformada de Gabor apresentada na Figura 5-26b foi limiarizado de modo que os
coeficientes menores que urn dado limiar foram anulados, resultando na transformada
acima; (b) Sobreposi<;ao dos esqueletos horizontal da transformada de Gabor apresentada
em (a) desta figura e do esqueleto vertical da representa<;ao- W com a wavelet de Marr
apresentada na Figura 5-26 (b); (c) An:ilogo ao (b), exceto que 0 esqueleto vertical foi
limiarizado em fun<;ao do tempo de vida das linhas de maximos, conforme explicado na
se<;aode detec<;ao de cantos.



Figura (5.28): Os pontos de cruzamento dos
esqueletos vertical e horizontal da Figura 5-28 (c)
correspondem aos pontos de segmentayao indicado
nesta figura.



Capitulo 6 - Caracteriza~ao de Contornos
Atraves de Energias Multi-Escala

What is a government without energy? And what is a man without
energy? Nothing - nothing at all. What is the grandest thing in "Paradise
Lost" - the Arch-Fiend's terrible energy! What was the greatest feature
in Napoleon's character? His unconquerable energy! Sum all the gifts
that man is endowed with, and we give our greatest share of admiration
to his energy. And today, if I were a heathen, I would rear a statue to
Energy and fall down and worship it!

Mark Twain - Letter to Orion Clemens, 1860



6. CARACTERIZACAo DE CONTORNOS ATRAVES DE
ENERGIAS MULTI-EsCALA

s capitulos 4 e 5 foram introduzidas duas abordagens para a representac;ao e
alise multi-escala de contomos, incluindo algoritmos para detecc;ao de

determinadas caracteristicas importantes para a analise de formas, como vertices e
escalas naturais. Alem disso, como ja foi discutido em diferentes partes desta tese, a
derivac;ao de uma representac;ao multi-escala de urn contomo constitui apenas a metade
da tarefa de analise de formas: resta a tarefa igualmente importante de analise da
representac;ao multi-escala para que as informac;oes importantes em relayao ao contomo
sejam medidas. A detecyao de vertices e urn exemplo de urn procedimento de analise da
representayao multi-escala. Este capitulo apresenta uma abordagem adicional de analise
das novas representayoes a partir do conceito de energia multi-escala. Em particular, a
energia de dobramento multi-escala, a qual pode ser calculada a partir do curvograma
(veja 0 Capitulo 4) [Cesar & Costa, 1996b, Cesar & Costa, 1996f; Cesar et aI., 1996g;
Cesar & Costa, 1997a], e introduzida e, em seguida, resultados experimentais san
apresentados. De maneira analoga, a energia multi-escala de wavelets, calculada a partir
da representayao- W, e tambem introduzida. Essas medidas san exploradas dentro do
contexto de classificayao estatistica de padroes, sendo que diversos experimentos de
classifica9QO automatica de celulas ganglionares san relatados.

I!i!~nergia de dobramenta(Oll energiadefronteira) e urn conceito introduzido
or LT. Young e colaboradores [Young et aL 1974; Bowie & Young, 1977]

como uma medida global de forma para aplicayoes em analise e classificayao de objetos.
A energia de dobramento ja foi aplicada com sucesso em problemas como analise do
contomo do ventriculo esquerdo do corayao [Duncan et aI., 1991] e como urn descritor
de formas para 0 reconhecimento de objetos [Pemus et aI., 1994]. Alem disso, esse
conceito originalmente proposto para aplicayoes baseadas no contomo da forma ja foi



generalizado para ser estimado diretamente na imagem em niveis de cinza [Vliet &
Verbeeck, 1993; Vliet, 1993] e objetos 3D. 0 numero de diferentes trabalhos que
relatam a aplica<j:aocom sucesso da energia de dobramento em problemas de amilise de
formas indica que ela ja se tomou urn descritor de formas classico em visao
computacional e reconhecimento de padroes [Pavlidis, 1980; Marshall, 1989; Castleman,
1996]. Desenvolvida a partir de conceitos de teoria da elasticidade, a energia de
dobramento representa uma medida global que expressa a quantidade de energia
necessaria para transformar urn dado contomo fechado em seu estado de menor energia,
isto e, uma circunferencia com 0 mesmo perimetro que 0 objeto original [Young et al.,
1974]. Assim, a energia de dobramento e uma medida interessante para aplica<j:oesem
classifica<j:ao de formas, sendo invariante it transla<j:ao, rota<j:ao e reflexao
(transforma<j:oes bidimensionais estao sendo consideradas aqui) e fornecendo uma
medida de complexidade de formas. Em rela<j:aoa formas relativas a objetos reais, como
formas biologic as (POI exemplo, membranas, neur6nios, orgaos), a energia de
dobramento apresenta uma interpreta<j:ao fisica significativa em termos da energia que
deve ser empregada na cria<j:aoou modifica<j:ao do dito objeto. Na realidade, 0 possivel
relacionamento entre a energia de dobramento e 0 processo de crescimento do qual
deriva a forma<j:aoda forma biologica foi conjecturado no trabalho de J.E Bowie [Bowie
& Young, 1977]. Embora tal possibilidade nao tenha sido investigada mais a fundo, e
importante notar que esse possivel relacionamento poderia ter implica<j:oes importantes
em problemas de analise de formas biologicas, visto que a energia de dobramento
poderia fomecer uma medida quantitativa sobre 0 processo fisico de forma<j:aodo objeto
estudado. 0 fracas so em se considerar tal relacionamento entre a medida de forma e 0

processo gerador do objeto em questao e urn dos maiores problemas com alguns
descritores comumente usados em neuromorfometria [Panico & Sterling, 1995; Murray,
1995] .

A energia de dobramento media e definida como a integral (ou soma, no caso
discreto) do quadrado da curvatura ao longo do contorno, dividida pelo respectivo
perimetro (ou numero de pontos, no caso discreto), isto e:

1 N-J

13 = - Ik(n)2
N n=O

A versao multi-escala e obtida calculando-se a energia defmida pela Equa<j:ao6.1
para cada curva que corresponde a cada escala distinta [Pernus et al., 1994], 0 que pode
ser feito determinando-se a energia a partir do curvograma, isto e:

~ 1 N-l

B(a) = - Ik(a,n)2
N n=O



E importante notar que a energia de dobramento definida dessa maneira depende
da escala, visto que a curvatura e inversamente proporcional a escala da curva
correspondente. Isso significa que a energia de dobramento definida pela Equa9ao 6.2
esta relacionada corn a energia de uma circunferencia corn 0 mesmo perimetro do objeto
analisado [Pemus et al., 1994]. Nos casos ern que a invariancia a escalonamento for
requerida, a energia de dobramento deve ser normalizada, 0 que leva ao conceito de
energia de dobramento multi-escala normalizada [Cesar & Costa, 1996b: Cesar &
Costa, 1997a], definida como:

L2 N-l

B(a) = - Ik(a,n)2
N n=O

A energia definida pela Equa9ao 6.3 e invariante a escalonamento da curva
original, visto que 0 termo L2 compensa 0 efeito do escalonamento na curvatura. Isso
porque 0 escalonamento isotropico por urn fator L de urn objeto que inicialrnente possui
perimetro igual a 1 resulta no aumento de seu perirnetro para 1.

Finalmente, deve-se notar que a escolha da expressao da energia multi-escala (isto
e, a versao sensivel ou a invariante a escalonamento) depende da aplica9ao, a qual deve
definir se a escala deve ser considerada ou nao. No caso de aplica90es ern
neuromorfometria, por exemplo, se 0 tarnanho do neuronio for urn parametro de
discrimina9ao importante, entao a energia expressa pela Equa9ao 6.2 deve ser usada.
Caso contrario, se a analise deve proceder somente ern termos da estrutura do neuronio,
entao a energia normalizada (Equa9ao 6.3) deve ser aplicada. Todos os experimentos
deste capitulo utilizam a defini9ao da Equa9ao 6.3, a qual sera chamada simplesmente de
energia de dobramento por questoes de simplifica9ao, podendo tambem ser referenciada
pela sigla NMBE (do Ingles "Normalized Multiscale Bending Energy").

6.2.1 Interpreta«;ao da Energia de DobramentoI'" !I energia de dobramenlo multi-escala de urn conlomo (Equa~ilo 6.3) e adolada
~ como uma medida de complexidade de forma [Young et al., 1974: Castleman,

1996], apresentando resultados superiores aos de outras rnedidas desse genero, como a
razao entre 0 perimetro ao quadrado e a area ou a curvatura absoluta media do contomo
[Bowie & Young, 1977].

Os diagramas de energia de dobramento multi-escala sao obtidos calculando-se a
energia de dobramento para diferentes valores do pararnetro de escala a, fomecendo uma
rnedida de complexidade de formas para cada escala de analise. Para pequenas escalas,
isto e, pequenos val ores de a, a curvatura e calculada ern contomos que sofreram pouca
suaviza9ao, retendo, conseqiientemente, grande parte dos detalhes de pequena escala. Na
medida que a escala aumenta, esses detalhes sao filtrados e a energia de dobramento
come9a a refletir a estrutura geral da forma. Pequenos detalhes, que sac associados a
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Figura (6.1): Evolu9ao da elipse com textura atraves da filtragem multi-escala gaussiana
com os pontos envolvidos no efeito de alta curvatura mascarada indicados.

altas freqiiencias, saD filtrados antes de outras estruturas intermediarias, como grandes
ramificayoes. Para grandes escalas, a energia de dobramento reflete a estrutura global do
objeto, a qual e determinada pelas componentes de baixa freqiiencia da forma. Na
medida que a escala aumenta (a aumenta), a largura de banda do filtro diminui (T
diminui), sendo apenas as componentes de baixa freqiiencia conservadas.

E intuitivo pensar que a curvatura e, portanto, a energia de dobramento, devem
diminuir na medida que a escala aumenta. De fato, a relayao direta entre altas
freqiiencias e altas curvaturas e geralmente ace ita com naturalidade nas pesquisas em
analise de contorno. Porem, a pesquisa sobre a energia de dobramento multi-escala levou
a urn contra-exemplo dessa conjectura, 0 qual pode representar uma situayao de falha na
capacidade de discriminayao de complexidade de fOffilas da energia de dobramento. Tal
efeito, denominado efeito de alta curvatura mascarada, e discutido na proxima seyao.

6.2.2 Efeito de aha curvatura mascarada e algumas possiveis solu~oes

I~rja crt) ~ (x(t),y(t)) a equa,ao parametrica de uma elipse com uma textura
senoidal acrescentada a sua borda, ou seja:

x(t) = ~I cos(t)

y(t) = S: sin(t) + S3 sin(<p t),

em que <pdefine uma textura senoidal vertical sobre a elipse. Urn exemplo de tal forma e
apresentado na Figura 6.1(a). Uma breve analise da Equa9ao 6.4 indica que e possivel
definir-se uma circunferencia se ~l = S2 e S3 = 0 ou uma elipse simples se SI :;t:. S2 e C,3 =

O. Assumir-se-a que ~I > ~2, 0 que implica que a elipse de base e mais alongada na
direyao do eixo x (veja a Figura 6.1). Os pontos de maior curvatura dessa elipse estao
localizados nas extremidades laterais, como esta indicado na Figura 6.1. Ajustar C,3 :;t:. 0
faz com que a textura senoidal seja acrescentada ao contorno eliptico, uma operay30 que
faz com que a alta curvatura das extremidades laterais seja atenuada, como uma breve
observay3o das Figuras 6.1(a) e (d) pode mostrar. Na medida que essa textura e filtrada



EFElTO DE .AI..,TA

CURV ATURA MAsCARADA

Figura (6.2): 0 curvograma da elipse com textura vista na Figura 6.1(a). Os pontos nos
quais a curvatura aumenta com a escala, 0 que caracteriza 0 efeito de alta curvatura
mascarada, sac indicados na imagem.

pelo processo de convoluyoes com gaussianas de escalas crescentes, a curvatura aumenta
nesses pontos laterais extremos. Esse efeito significa que, apesar do fato de as altas
freqiiencias serem atenuadas durante 0 processo de filtragem multi-escala, a curvatura
pode aumentar substancialmente em determinados pontos, dependendo apenas do
alongamento da elipse, 0 qual pode ser caracterizado pelo raio ~2 / ~l' Esse tipo de
comportamento e ilustrado na Figura 6.2, a qual mostra 0 curvograma da elipse da
Figura 6.1(a). Os pontos do curvograma que apresentam urn aumento acentuado de
curvatura estao indicados na figura, ao pas so que a energia de dobramento para esse
contomo e apresentada na Figura 6.3 (todos os graficos da energia de dobramento sac
apresentados em log-log). Como pode-se perceber, existe urn aumento acentuado da
curvatura nessas extremidades, 0 que implica no aumento substancial na energia de
dobramento, urn efeito denominado efeito de alta curvatura mascarada. No caso desse
exemplo especifico, os seguintes valores de constantes foram adotados: ~1 = 100; ~2 = 1;
~3 = 0.25; <p = 9; sendo que 0 contomo possui 128 pontos. 0 raio ~2 / ~1 = 0.01 indica
que a elipse e 100 vezes mais alongada no eixo x. Para propositos de apresentayao, 0

eixo x esta mais comprimido do que 0 eixo y na Figura 6.1.



Dois importantes fatos decorrem do efeito da alta curvatura mascarada. Em
primeiro lugar, 0 aumento da energia de dobramento nas escalas intermediarias pode
significar a existencia de "bra<;os" alongados na forma. De fato, conjectura-se que essas
estruturas apresentam urn comportamento semelhante ao da elipse com textura. Embora
esta suposi<;ao seja dificil de ser provada analiticamente devido a infmidade das
possiveis configura<;oes que tais estruturas podem assumir, diversos resultados
experimentais observados extensivamente corroboram essa conjectura. Alguns desses
experimentos SaD descritos na Se<;ao 6.3.2. Esse fato significa que a energia de
dobramento indica a presen<;a de uma estrutura especifica particularmente importante
para percep<;ao de formas: os bra<;os alongados, os quais cumprem urn papel central em
uma teoria de analise de formas recentemente formulada [Kimia et al., 1995; Siddiqi &
Kimia, 1995]. Alem disso, 0 efeito de alta curvatura mascarada carrega em si uma
situa<;ao potencial de erro no que conceme a interpreta<;ao da energia de dobramento
como uma medida de complexidade de formas. Intuitivamente, pode-se dizer que a
forma da elipse com textura, vista na Figura 6.1 (a), e mais complexa do que a elipse
simples da Figura 6.1(d). Porem, como foi visto, esse nao e 0 caso do ponto de vista da
energia de dobramento. Esse problema existe devido a alta curvatura presente nas
extremidades laterais da elipse, a qual pre domina em rela<;ao a curvatura do resto do
contomo.

Uma maneira possivel de se contomar esse problema apresenta-se por meio da
pondera<;ao da soma que define a energia de dobramento, de maneira que 0 efeito dos
pontos problem<iticos seja minimizado. Urn exemplo de como isso pode ser feito e
ordenando-se as curvaturas (ao quadrado) definidas ao longo do contomo em ordem
crescente. As Figuras 6.4(c) e (e) mostram as curvaturas ordenadas dos contomos das
Figuras 6.1(a) e (d), respectivamente, sendo que as curvaturas ao quadrado sao
apresentadas em escala logaritmica. A curvatura para a elipse com textura apresenta urn
aumento acentuado na por<;ao final do grafico devido aos pontos com altissima
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Figura (6.3): Energia de dobramento da elipse com textura vista na
Figura 6.1(a).



curvatura. A soma ponderada pode ser realizada multiplicando-se as curvaturas
ordenadas por uma gaussiana centrada no ponto medio do vetor orden ado (veja a Figura
6.4(a)) sendo que a nova energia de dobramento ponderada pode ser obtida somando-se
a curvatura ponderada. As fun90es resuitantes das Figuras 6.4( c) e (e) sao mostradas nas
Figuras 6.4(d) e (f), respectivamente, sendo estas menos afetadas pelas extremidades do
vetor ordenado. Esse processo foi aplicado a todas as escalas da elipse com textura e a
nova energia de dobramento e apresentada na Figura 6.4(b). E instrutivo comparar esse
gnifico com aquele apresentado na Figura 6.3. A energia de dobramento ponderada
indica que a forma da Figura 6.1(a) e mais complexa que a da Figura 6.1(d), 0 que
coincide com a analise intuitiva. Entretanto, a despeito de tal resultado favonivel, essa
abordagem possui algumas desvantagens. Em primeiro lugar, eia introduz artefatos, tais
como a defini9ao da fun9ao de pondera9ao e sua influencia na soma da energia, os quais
devem ser analisados cuidadosamente; e, finalmente, a interpreta9ao fisica da energia de
dobramento, Iigada a teoria de elasticidade, uma caracteristica desejavel e importante
dessa medida, e, de certa maneira, distorcida.
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Figura (6.4): (a) Gaussiana usada como fur19ao de ponderayao para a energia de
dobramento modificada; (b) Nova energia de dobramento obtida pela soma ponderada
das curvaturas ao quadrado; (c) curvaturas ordenadas da elipse com textura da Figura
6.1(a); (d) Curvaturas ordenadas da forma da Figura 6.1(a) ponderadas pela gaussiana;
(e) Curvaturas ordenadas da forma da Figura 6.1(d); (f) Curvaturas ordenadas da forma
da Figura 6.1 (d) ponderadas pela gaussiana.
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Figura (6.5): Diferentes formas biologicas usadas ern experimentos
de avaliayao da energia de dobramento.

It. )1esquema de aruilise de formas baseado na energia de dobramento apresentado
nesta tese foi aplicado it analise de complexidade geral de 12 celulas neurais

apresentadas na Figura 6.5 (a) - (1). As formas na primeira linha (Figura 6.5 (a)-(d))
foram obtidas de imagens de cerebros de ratos. 0 tipo de preparado histologico usado
nessas imagens enfatiza apenas 0 corpo celular, enquanto a arvore dendritic a e
pobremente refletida. As formas na segunda linha proveem do cortex cerebral de
camundongos (estagio embrionario). Finalmente, as formas da terceira linha sao obtidas
por modelos de gerayao de neuronios baseados ern gram<iticas formais.

o pre-processamento da imagem antes da extrayao do contomo foi basicamente 0

mesmo para todas as imagens. Estas foram segmentadas por limiar simples, seguido de
filtragem mediana para supressao de ruido pontual. Uma vez que a celula foi
segmentada, a operayao de dilatayao morfologica foi aplicada para dilatar regi5es de 1
pixel de largura, regi5es as quais poderiam acarretar singularidades artificiais (como
auto-intersecyao no contomo) que poderiam comprometer a eficacia do algoritmo.
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Figura (6.6): Energias de dobramento multi-escala para as celulas da Figura 6.5. (a), (b)
e (c) correspondem, respectivamente, a primeira, segunda e terceira linhas da Figura 6.5,
enquanto (d) mostra uma sobreposiyao dos graticos, em que "+" corresponde as celulas
da primeira linha da Figura 6.5, "-" corresponde as celulas da segunda linha e "*,, as
celulas da terceira linha.

As formas da Figura 6.5 foram classificadas em tres classes genencas de
complexidade, expressas pelas tres respectivas linhas (classificayao esta baseada no
julgamento subjetivo do autor). A primeira, segunda e terceira linhas correspondem a
neuronios com urn grau baixo, medio e alto de complexidade, respectivamente. Deve-se
observar que tal classificayao baseia-se fortemente em detalhes de pequena escala. as
gnificos da energia de dobramento multi-escala normalizada para cada uma das tres
classes saD apresentados, respectivamente, nas Figuras 6.6( a), (b) e (c) (0 parametro de
escala dos graficos da energia de dobramento e apresentado em escala logaritmica),
podendo ser vistos sobrepostos na Figura 6.6( d). Como pode ser notado, as formas da
terceira linha da Figura 6.5 apresentam uma maior energia de dobramento, seguida pel as
formas da segunda e da primeira linha (nesta ordem), 0 que corrobora a capacidade de
discriminayao de complexidade da energia de dobramento. :E importante verificar que a
energia de dobramento apresenta intersecyoes para algumas dessas diferentes formas, 0

que significa que a diferenya relativa de complexidade entre as formas pode mudar em
termos da evoluyao na escala.



6.3.1 Interpretando a Evolu~ao em Escala da Energia de Dobramento

[I iIiiIra mostrar como a energia de dobramento discrimina corretamente a
complexidade das formas em term as da escala, vale analisar com maiores

detalhes tres formas que representam cada uma das classes de complexidade da Figura
60S, tendo sido as formas das Figuras 60S (a), (e) e (1) escolhidas para esse proposito. A
evolu9ao de curva de cada uma dessas formas e mostrada nas Figuras 607(a), (b) e (c),
nos diagramas denominados marfagramas, enquanto os respectivos diagramas de
energia de dobramento sao apresentados na Figura 608.

A energia de dobramento relativa a pequenas escalas e maior para a forma da
Figura 6.7(c), seguida pelas formas das Figuras 607(b) e (a), como esperado. Tal
comportamento come9a a se alterar a partir da escala CJ) (indicado na Figura 6.8), a
partir da qual a energia da forma da Figura 6.7(c) toma-se menor que a da Figura
607(b). 0 segundo ponto de interesse ocorre na escala 0"2, na qual a energia da forma da
Figura 607(a) toma-se maior que a da Figura 607(b).

Para uma melhor compreensao do significado desses eventos, algumas das curvas

;::

Figura (608): Energia de dobramento das Figuras 605(a) ("+"), (e) ("-")
e (1) ("*").



Contomo "Aspect Ratio" original "Aspect Ratio" [mal

Figura 6.7(a) 0.4727 0.3343

Figura 6.7(b) 0.7064 0.6466

Figura 6.7(c) 0.9083 0.8994

dos respectivos rnorfograrnas SaD apresentadas na Figura 6.9. Na escala (J'j, as tres
curvas possuern basicarnente a me sma cornplexidade. Por outro lado, a presenc;a de duas
protrus5es agudas, corn pontos de altissirna curvatura, contribui para 0 aurnento
acentuado da energia de dobrarnento da forma da Figura 6.7(b). Vale ainda notar que a
forma da Figura 6.7(c) tende para urn elipsoide rnais nipido no dorninio das pequenas
escalas que as outras duas formas (perdendo, portanto, os detalhes de pequena escala
rnais rapidarnente), 0 que e refletido pela energia de dobrarnento rnulti-escala. Esse fato
tarnbern significa que essa forma possui informac;ao substancial cone entrada nas altas
frequencias, visto que a largura de banda 7: dirninui na rnedida que a escala (J' aurnenta.
Na escala (J'2 da Figura 6.9, no qual a energia das forrnas das Figuras 6.7(a) e (b) e
praticarnente a me sma, a forma da Figura 6.7(b) perde urna de suas protrusoes, enquanto
as duas outras curvas sofrern poucas alterac;oes, 0 que e refletido pela energia. A partir
dessa escala, as tres curvas tendern a elipsoides: a forma da Figura 6.7(c) tende a uma
elipsoide rnenos alongada, seguida pelas formas das Figuras 6.7(b) e (a), as quais
tend ern a elipsoides rnais alongadas ern urna determinada direc;ao. Isso significa que a
ordern crescente de energia de contomo no estado final e (c), (b) e (a), fato este refletido
pela energia de dobrarnento na escala rnais alta.

A informac;ao de grandes escalas esta relacionada com uma rnedida de forma
bastante popular e util ern varios casos: a retangularidade de uma forma, a qual pode ser
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medida pelo "aspect ratio". 0 menor retangulo envolvente de uma forma e definido
como 0 reHingulo de menor area que cobre completamente 0 objeto na imagem. 0
"aspect ratio" de uma forma e definido como a razao entre 0 menor e 0 maior lado do
respective menor retangulo envolvente, sendo uma medida comumente associada ao
alongamento do objeto em uma determinada dires:ao. 0 "aspect ratio" assume maximo
igual a 1 para formas como circulos e quadrados, decrescendo na medida que a forma e
mais alongada em alguma dires:ao especifica. Considerando-se 0 caso de circunferencias
e elipses, pode-se verificar que 0 "aspect ratio" e inversamente proporcional a energia de
dobramento, visto que esta assume seu minimo quando aquele assume seu maximo. A
Tabela 6.1 apresenta 0 "aspect ratio" das formas menos e mais suavizadas das Figuras
6.5(a), (e) e (1), em que pode-se observar que a energia de dobramento de grandes escalas
pode ser usada para inferir a mesma informas:ao que 0 "aspect ratio".

o menor retangulo envolvente de uma forma em uma imagem pode ser calculado
facilmente rotacionando-se a forma em tome de seu centro de massa para uma serie de
angulos entre 0 e n12. Para cada angulo, 0 retangulo envolvente horizontal (isto e, urn
retangulo com dois de seus lados paralelos ao eixo x), 0 qual e definido pelo ponto mais
alto a esquerda e pelo mais baixo a dire ita da curva rotacionada, e calculado. 0 retangulo
de menor area e 0 proprio menor retangulo envolvente rotacionado pelo mesmo angulo
da curva, angulo este que pode ser usado para estimar 0 principal eixo do objeto
[Castleman, 1996]. A rotas:ao do contomo em tome de seu centro de massa por urn
angulo e pode ser facilmente implementado transladando-se 0 centro de massa da curva
para a origem do eixo de coordenadas, seguido da aplicacrao da seguinte equacrao:

em que ur(t) denota 0 contomo rotacionado. A translacrao do centro de massa do
contomo para a origem pode ser feita subtraindo-se 0 as coordenadas do centro de massa
da curva original, ou, altemativamente, calculando-se os descritores de Fourier do
contomo, anulando-se 0 nivel DC e recalculando-se a curva transladada.



6.3.2 Exemplo do Efeito de Aha Curvatura MascaradaIt.:::::::II proximo experimento ilnstra 0 efeito da alta cnrvatura mascarada em relayao a
celula da Figura 6.5(1). Com a intenyao de mostrar como a presenc;a de

protrusoes agudas em urn objeto e refletida por urn aumento local na energia de
dobramento multi-escala, a celula da Figura 6.5(1) foi editada para produzir 3 novas
versoes de si mesma, as quais SaD apresentadas na Figura 6.10. A celula original,
mostrada na Figura 6.10(a), possui duas protrusoes agudas que podem tomar a estrutura
de "gargalos" acrescentando-se esferas em cima das respectivas extremidades, como nas
Figuras 6.10(b) e (c). Coloca-se essas "luvas redondas" nas protrusoes para evitar que 0

efeito de altissima curvatura das extremidades possa aparecer. Finalmente, a Figura
6.10(d) foi obtida apagando-se as protrusoes da celula original. Os diagramas de energia
de dobramento dos quatro contomos SaDapresentados na Figura 6.11. 0 efeito de alta
curvatura mascarada e capturado pela energia de dobramento de maneira mais acentuada
para a forma da Figura 6.10(a). Para essa celula, a energia apresenta 0 aumento mais
significativo nas escalas intermediarias. Tal efeito, que ocorre de maneira menos
pronunciada na celulas das Figuras 6.10(b) e (c), praticamente desaparece na celula da
Figura 6.10(d). E importante notar que a energia de dobramento nas pequenas escalas e
praticamente a mesma para as quatro formas, devido ao fato de todas elas possuirem
basicamente a mesma estrutura de complexidade em pequenas escalas. De fata, as
diferenyas estruturais entre as quatro formas SaD relativas a estruturas de escalas
intermediarias (numero de grandes protrusoes, gargalos, etc., estruturas estas que
possuem urn pape! central em teorias recentes de perCepyaO de formas [Kimia et al.,
1995; Siddiqi & Kimia, 1995]) e grandes escalas (alongamento geral ou
retangularidade), 0 que e sentido pela energia de dobramento.

Portanto, a evoluc;ao da energia de dobramento multi-escala normalizada em
termos da escala de analise reflete 3 tipos distintos de informac;ao estrutural sabre a
forma analisada:

Figura (6.11): Energia de dobramento das formas da Figura 6.10
(a) ("-"), (b) ("-.-"), (c) (" ... ") e (d) ("*").



Figura (6.12): (a) Celula neural artificial; (b)-(d) Versoes editadas da celula
original, nas quais 0 padrao de ramificayao de cada dendrito foi progressivamente
apagado.

1. pequenas escalas: riqueza de ramificayoes locais;

2. escalas intermediarias: presenya de grandes protrusoes;

3. grandes escalas: alongamento da forma.

Para ilustrar essa interpretayao da energia de dobramento, 0 seguinte experimento
foi realizado. A celula neural (artificial) apresentada na Figura 6.12(a) foi editada de
maneira que a ramificayao local (de menor escala) fosse gradualmente apagada de urn
ramo dendritico primario por vez (Figuras 6.12(b), (c) e (d». Seguindo a interpretayao e
terminologia sobre 0 significado da energia de dobramento ao longo da evoluyao em
escalas, a seqUencia de formas das Figuras 6.12(a) ~ (d) apresenta:

1. quantidade decrescente de detalhes de pequenas escalas;

2. quantidade crescente de estruturas de escalas intermediarias, representadas pelos
ramos dendriticos isolados e sem sub-ramificayoes, que atenuam 0 efeito de alta
curvatura mascarada de maneira similar as "luvas redondas" do experimento anterior;

3. equivalencia de estrutura de grandes escalas, uma vez que a retangularidade e,
aproximadamente, a mesma para as quatro celulas.
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Figura (6.13): Energias de dobramento das celulas da Figura 6.12 (a) (" ... "), (b)
("0"), (c) ("x") e (d) ("+").

A Figura 6.13 mostra a energia de dobramento para as quatro celulas, e a amilise
acima pode ser observada nesses diagramas. A energia nas pequenas escalas (indicado
por OJ na Figura 6.13) classifica as formas na ordem (a)~(d). Para as escalas
intermediarias (indicado por (J2 na Figura 6.13), ocorre uma inversao dos valores da
energia de dobramento, sendo as celulas classificadas na ordem (d)~(a). Finalmente, a
energia de dobramento para as altas escalas e basicamente a mesma para as quatro
celulas.



6.3.3 Tolerancia a Transformac;oes GeometricasIt • JriS experimentos foram realizados para ilustrar a invariancia da energia de
dobramento a transformayoes geometricas (bidimensionais) na imagem. No

primeiro experimento, uma mesma celula sofreu uma serie de transformayoes
geometricas realizadas diretamente na imagem digital, ao passo que no segundo a
transformayao deu-se antes da aquisiyao da imagem.

A Figura 6.14 mostra uma serie de celulas obtidas por 3 tipos de transformayoes
2D: escalonamento, reflexao e rotayao. A primeira linha (Figuras 6.14(a)-( d)) apresenta
as celulas escalonadas, obtidas pela aplicayao da tecnica de gerayao de pinlmides de
imagens [Lindeberg, 1994; Burt & Adelson , 1983], isto e, filtragem passa-baixas
seguida de sub-amostragem. A ordem de magnitude de cada versao escalonada esta
indicada embaixo de cada celula das Figuras 6.14(a)-( d). As energias de dobramento
dessas celulas aparecem no canto superior-esquerdo da Figura 6.15, em que se observa
urn born grau de tolerancia ao escalonamento das celulas, apesar das diferenyas entre as
quatro formas (diferenyas devido a amostragem e a fase de pre-processamento e extray30
dos contomos). As maiores diferenyas apontadas pela energia de dobramento ocorrem
nas pequenas escalas, justamente onde os efeitos da amostragem e pre-processamento

~ ~ ~
-+(,

(a) (1.25) (b) (1) (e) (0.75) (d) (0.5)

~ K ~ ~

(e) (f) (D) (9) (R) (h) (DR)

Figura (6.14): Diferentes versoes de uma mesma celula neural obtidas por
transformayoes geometricas: (a)-(d) Escalonamento, com os fatores de escala indicados
sob cada celula; (e)-(h) RejlexGo, sendo que as celulas foram refletidas para baixo
(indicado pela letra D), para a direita (indicado pela letra R) e para baixo e para a dire ita
(indicado pelas letras DR); (i)-(l) Rota9Go, no sentido horario, sendo que os angulos de
rotay30 ern graus estao indicados sob cada celula.
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Figura (6.15): Energias de dobramento das formas vistas na Figura 6.14, ilustrando a
tolenlncia a transformayoes geometricas. Todas as energias de dobramento foram
sobrepostas no ultimo grafico de modo a mostrar como essa medida tern 0 mesmo
comportamento para todas as versoes da celula ariginal.

sac mais acentuados. Na medida que essas diferenyas locais sac filtradas com 0 aumento
de escala, a energia de dobramento toma-se mais homogenea entre as quatro celulas,
sendo 0 comportamento geral da evoluyao da energia ao longo das escalas praticamente
o mesmo.

A segunda linha da Figura 6.14 ((e)-(h)) apresenta as versoes obtidas por reflexao
da celula original, isto e, reflexao em relayao ao eixo x (Figura 6.14(f), denotado par
(D)); reflexao em relayao ao eixo y (Figura 6.14(g), denotado par (R)); e reflexao em
relayao aos eixo x e y (Figura 6.14(h), denotado par (DR)). As energias de dobramento
dessas celulas sac mostradas no canto superior-direito da Figura 6.15, sendo
praticamente a mesma para todas as celulas. A energia e praticamente inalterada pela
amostragem local e pre-processamento, visto que a operayao de reflexao e isotr6pica em
relayao a grade retangular que serve como estrutura basic a da imagem digital.

Finalmente, a terceira linha da Figura 6.14 ((i)-(l)) mostra as versoes rotacionadas
no sentido horario par angulos de 30°, 60° e 90°. A rotayao de cada celula se fez baseada
em urn esquema de rotayao~filtragem passa-baixas~segmentayao par limiar, 0 que
afeta a geometria local dos objetos, de maneira semelhante as transformayoes de
escalonamento explicadas anteriormente. As energias de dobramento aparecem no canto
inferiar-esquerdo da Figura 6.15, em que se pode perceber uma boa tolerancia em



rela9ao as diferen9as das 4 celulas. As energias de dobramento de todas as celulas
transformadas geometricamente sao apresentadas no canto inferior-direito da Figura
6.15.

No segundo experimento agora apresentado, testa-se a tolenincia da energia de
dobramento multi-escala a artefatos devidos a aquisi9ao e pre-processamento de
imagens. Diferentemente do anterior, neste experimento algumas caracteristicas
importantes da celula sao fortemente afetadas em uma situa9ao que imita condi90es reais
de aplica90es em laboratorios. Tres imagens foram obtidas mudando-se a posi9ao e
orienta9ao da mesma lamina histologica no carro do microscopio. Isso significa que,
embora a celula de interesse seja a mesma nas tres imagens, diferen9as importantes
devido a transla9ao, rota9ao, mudan9a de ilumina9ao e foco nas varias regioes da
imagem afetam a aquisi9ao e 0 pre-processamento que da origem ao contomo [mal. As 3
celulas sao mostradas na Figura 6.16. Como pode ser visto, embora as celulas tenham,
basicamente, a mesma forma, elas possuem algumas diferen9as perceptiveis. As
respectivas energias de dobramento sao apresentadas na Figura 6.17, sendo que tais
medidas apresentam urn born grau de tolenincia aos artefatos acima comentados. Tais
caracteristicas indicam que, alem do potencial para descrever caracteristicas especificas
em analise de formas baseada na interpreta9ao humana, a energia de dobramento multi-
escala normalizada tambem pode ser usada como medidas de formas em procedimentos
autom<iticos de reconhecimento de padroes, 0 que poderia ser aplicado, por exemplo, a
contagem de celulas em preparados histologicos contendo centenas ou mesmo milhares

Figura (6.17): Energias de dobramento das celulas vistas na Figura 6.16(a)-(c),
utilizando os seguintes respectivos estilos de grafico: (-),( _._)e (--.).
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Figura (6.18): Resultados da aplicac;ao da energia de dobramento na caracterizac;ao de
celulas ganglionares (gato). As celulas a SaDrepresentadas pelo simbolo "*", ao passo
que as celulas ~ pelo simbolo "0". 0 prot6tipo para cada conjunto de medidas e defmido
como a media das energias de dobramento de cada classe. A linha de decisiio e indicada
como urn limiar quase 6timo para discriminac;ao entre as duas classes.

Para exemplificar como a energia de dobramento pode ser usada como uma
medida quantitativa em uma aplicac;ao de caracterizac;ao de padr5es, a energia de
dobramento de 33 celulas ganglionares de gato foi calculada, sendo que 15 celulas eram
da classe a (celulas mais complexas) e 18 da classe ~ (celulas menos complexas). A
Sec;ao 6.5 apresenta uma amilise mais elaborada sobre essas celulas ganglionares. A
Figura 6.18 apresenta a distribuic;ao das energias de dobramento de todas as celulas
(para uma escala pequena fixa), na qual as celulas a saD representadas por "*", enquanto
as celulas ~ SaD representadas por "0". 0 prot6tipo ou valor medio de cada classe
tambem esta indicado por uma linha reta no dominio de cada classe. Como pode ser
visto, as celulas a apresentam urn valor maior (na media) de energia de dobramento, 0

que reflete sua caracteristica de forma subjetivamente mais complexa que as celulas ~.
De fato, tal diferenc;a sugere urn metodo simples de classificac;ao entre celulas a e ~
baseado em limiarizac;ao: celulas com energia maior que urn determinado limiar devem
ser classificadas como a e , caso contrario, como ~. Urn possivel limiar esta tambem
indicado na Figura 6.18, 0 qual iria classificar erroneamente apenas duas celulas, 0 que
representa claramente urn born desempenho levando-se em conta que apenas 1
caracteristica foi usada. A Sec;ao 6.5 apresenta maiores detalhes da utilizac;ao da energia
de dobramento multi-escala (incluindo uma abordagem para escolha semi-automMica de
escalas) na classificac;ao de neur6nios.

II SBrta seyao apresenta urn metoda para extrayao de caracteristicas de contomos
analogo a energia de dobramento multi-escala. A energia multi-escala

normalizada de wavelets e urn sinal que descreve a energia media normalizada da



representa~ao- W ern fun~ao do pan'imetro de escala a. 0 metodo introduzido aqui
procura identificar, dentre as possiveis escalas de analise, quais san aquelas corn maior
potencial de discrimina~ao entre as classes de formas. Assim, a energia multi-escala
normalizada de wavelets e definida como:

NMWEw (a) =;2 ~ flu w (b,a)1
2

db
-00

ern que K e uma constante de normaliza~ao que depende apenas do contomo original. 0
fator de normaliza~ao 1/K2 e incluido para tomar 0 descritor invariante a escalonamento
isotropico da forma original, e diferentes constantes de normaliza~ao podem ser
definidas, dependendo da aplica~ao. 0 tamanho do maior eixo do contomo, 0 qual pode
ser calculado como sendo 0 maior lado 0 menor retangulo envolvente da forma (ver
Se~ao 6.3.1) [Castleman, 1996, Cesar & Costa, 1997a], foi usado como a constante de
normaliza~ao K nos experimentos apresentados nesta tese. Vale notar que a energia de
wavelets e invariante a escalonamento isotr6pico, rotac;ao e transla~ao do objeto na
imagem, 0 que decorre das propriedades de covariancia da transformada continua ern
wavelets (ver Se~ao 5.3). A equa~ao discreta da energia multi-escala normalizada de
wavelets e dad a por:
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Celulas a: Ramifical;:oes mais espalhadas e

detalhadas em relal;:ao ao tamanho do soma.
Celulas ~: Ramifical;:oes mais densas e menos
detalhadas em relal;:ao ao tamanho do soma.

Figura (6.19): Prototipos de celulas ganglionares dos tipos a e ~, ilustrando as principais
caracteristicas e diferenc;as estruturais entre essas duas classes morfologicas de celulas
neuralS.

It•)~principais resultados de classifica,ao de neuronios apresentados neste
rabalho baseiam-se na classificac;ao de celulas pertencentes a duas classes

morfologicas de celulas ganglionares da retina (gato), as classes a e ~ (celulas
pertencentes a essas classes serao denominadas celulas a e dlulas~, respectivamente).
Essas celulas (bem como as celulas y, nao incluidas aqui) tern sido estudadas nas ultimas
decadas, fomecendo urn excelente exemplo de celulas neurais em que a relac;ao entre
morfologia e func;ao foi identificada. De fato, tres classes fisiologicas dessas celulas
ganglionares foram identificadas, as celulas X; as celulas Yeas celulas W [Fukuda et al.,
1984; Saito, 1983], tendo sido observado que as celulas Y (associadas com detecc;ao de
movimentos nipidos) apresentam a morfologia da classe a, enquanto as celulas X (que
respondem a estimulos de pequenas escalas) possuem a morfologia da classe ~, ambas
possuindo campos receptivos do tipo "center-surround". Boycott e Wassle
desenvolveram sua classificac;ao das celulas a, ~ e y baseando-se no padrao de
ramificac;ao dos dendritos [Boycott & Wassle , 1974]. As Figuras 6.19(a) e (b)
apresentam dois prototipos de celulas a e ~, respectivamente, em que se pode notar
algumas das principais caracteristicas morfologicas que diferenciam essas celulas:
enquanto a celula a apresenta urn padrao de ramificac;ao mais espalhado, cobrindo uma
maior regiao em relac;ao ao tamanho do soma, a celula ~ possui urn padrao de
ramificac;ao mais dense, contendo urn grau menor de detalhes de pequena escala. As
celulas utilizadas nos experimentos de classificac;ao sac mostradas nas Figuras 6.20 e
6.21.





As celulas da base de dados foram digitalizadas atraves de urn "scanner" a partir de
alguns trabalhos da literatura em neurociencias, estando ja classificadas pelos
especialistas [Boycott & Wassle, 1974; Fukuda et aI., 1984; Kolb et aI., 1981; Leventhal
& Schall, 1983; Saito, 1983]. A imagem de cada celula foi processada para a reduc;ao de
ruidos (usualmente atraves de filtros medianos), tendo sido efetuada urna operac;ao de
dilatac;ao morfologica em cada celula para a eliminac;ao de singularidades falsas. Urn
problema que ocorre freqiientemente e 0 da presenc;a de auto-intersecc;oes dos dendritos,
quando urn pode cruzar ou tocar a si proprio ou urn outro dendrito (veja a Figura
6.22(a)). Nesse caso, 0 algoritmo de extrac;ao de contomo nao pode seguir dentro do
buraco criado pela auto-intersecc;ao dendritica. A soluc;ao adotada para corrigir esse
problema e permitir que 0 algoritmo entre no buraco artificial, percorra 0 contomo
intemo e continue a percorrer 0 contomo extemo saindo proximo de onde entrou. Uma
maneira simples de implementar esse processo e atraves da edic;ao da imagem do
neuronio para criar pequenas passagens para 0 algoritmo que percorre 0 contomo, de
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Figura (6.22): (a) Ilustrayao esquematica de uma auto-intersecyao e 0 problema
resultante na etapa de extrayao do contomo; (b) 0 contomo editado permite que 0

algoritmo de extrayao de contomo gere urn contomo mais significativo em relayao a
forma do neuronio original.

maneira que ele possa entrar e sair do buraco artificial (veja a Figura 6.22(b)). Embora
esse procedimento resulte em urna versao ligeiramente modificada do objeto original,
argumenta-se que 0 contomo resultante representa basicamente as principais
caracteristicas da forma do neuronio original em relayao a sua complexidade geral.

Cada celula foi editada para a eliminayao dos efeitos de auto-intersecyao, tendo
sido extraido cada contomo, cada qual representado, em geral, por 1000 a 10000 pontos.
A grande variedade no nfunero de pontos de contomo para contomo implica duas
dificuldades adicionais. Em primeiro lugar, toma-se mais dificil realizar as comparayoes
entre eles. E em segundo lugar, os algoritmos de FFT geralmente requerem que 0

tamanho do sinal de entrada seja uma potencia de 2. 0 procedimento adotado para
solucionar esses problemas e 0 de reamostrar todos os contomos (usando interpolayao
linear com resoluyao de sub-pixel), para que todos tenham 0 mesmo numero [mal de
pontos antes do processamento pelas transformadas, isto e, 8192 pontos. Embora alguns
contomos tenham sido sub-amostrados por esse procedimento (aque1es que
apresentavam mais que 8192 pontos, originalmente), pode-se observar
experimentalmente que as versoes sub-amostradas mantiveram a estrutura basica
(incluindo os detalhes de pequena escala) que caracteriza a forma de cada neuronio.

Para melhor entender a maneira pela qual as transformadas multi-escala podem
refletir 0 significado subjetivo de complexidade de forma, veja as Figuras 6.23 (a) e (c),
as quais mostram duas celulas neurais artificiais. A celula da Figura 6.23(c), a mais
complexa, apresenta urn padrao de ramificayao mais rico que 0 da celula da Figura
6.23(a), possuindo uma maior capacidade de cobertura espacial. Os sinais x(t) e y(t) de
seus contomos sao mostrados nas Figuras 6.23(b) e (d), respectivamente.

o modulo das respectivas representayoes-W pode ser visto nas Figuras 6.24(a) e
(b), indicando que 0 padrao de ramificayao e refletido pela transformada multi-escala
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atraves do aparecimento de singularidades como fum;;ao da escala de amilise, 0 que
permite a defmi<;;aode aproxima<;;oes poligonais multi-escala, como ja foi discutido no
Capitulo 5. Assim, 0 carater mais complexo e rico da celula da Figura 6.23(c) pode ser
inferido por meio da respectiva representa<;;ao-W atraves do aparecimento das novas
estruturas na medida que a escala diminui, como esta indicado na Figura 6.24(b).

Figura (6.23): (a) e (c) apresentam duas celulas neurais artificiais, sendo a celula vista
em (c) mais complexa que aquela vista em (a); (b) e (d) apresentam os respectivos sinais
x(t) e y(t).



NOVAS ESTRUTURAS DE PEQUENA ESCALA

Figura (6.24): Modulo das representayoes-W das celulas apresentadas na Figura 6.23.



Baseando-se nessas considerayoes, urna serie de experimentos de reconhecimento
de padroes foi realizada. 0 conjunto de 33 celulas vistas nas Figuras 6.20 e 6.21,
divididas em celulas a e p, foi usado como base de dados dos experimentos. Dessa base
de dados, 5 celulas foram selecionadas aleatoriamente como conjunto de treinamento
para os 2 classificadores estatisticos implementados, a saber, urn classificador de k-
vizinhos mais pr6ximos e urn classificador de maxima verossimilhanfa [Duda & Hart,
1973; Fu, 1982; Castleman, 1996]. 0 modelo de densidade normal multivariada com
probabilidade a priori igual para as duas classes foi adotado para 0 classificador de
maxima verossimilhanya. As seguintes 100 caracteristicas foram medidas para cada
celula:

• Dimensao fractal (DF): A dimensao fractal e denotada por Ma.dj) para aj-esima
celula a e por Mp..dj) para aj-esima celula p;

• Energia de dobramento normalizada multi-escala (NMBE): A energia de
dobramento foi calculada para 32 escalas diferentes, as quais saD denotadas por Ma,mU)
para a j-esima celula a e por Mp,.m(j) para a j-esima celula p, com m = 2,3, ... ,33. As
energias de dobramento estao em ordem "coarse-to-fme", ou seja, a energia de maior
escala corresponde a m = 2, enquanto a energia para a menor escala corresponde a
m=33;

• Diametro de Arboriza~ao Dendritica (DAD): Foi estimado com base na
informayao relatada nos artigos originais, sendo denotado por Ma,34(j) para a j-esima
celula a e por Mp,.34(j) para aj-esima celula p;

• Diametro do soma (DS): Tambem estimado com base nos trabalhos originais, e
denotado por Ma,35(j) para aj-esima celula a e por Mp,.35(j) para aj-esima celula p;

• Energia multi-escala normalizada de wavelets (NMWE): A energia de
wavelets tambem foi calculada para 30 escalas diferentes, as quais saD denotadas por
Ma,m(j) para a j-esima celula a e por Mp ..m(j) para a j-esima celula p, com m =
36,37, ... ,65. As energias de wavelets tambem saD apresentadas em ordem "coarse-to-
fme", ou seja, a energia de maior escala corresponde am = 36, enquanto a energia para
menor escala corresponde a m = 65;

• Descritores de Fourier (FDs): Seja U(s) a transformada discreta de Fourier do
contomo urn), defmida como:

1 N-l

= - I u(n)
N n=O

2/r
-i-ste N

Urn conjunto de descritores de Fourier invariantes a rotayao, translayao,
deslocamento do parametro n e escalonamento pode ser defmido como FD(s) =
INFD(s)I, em que:



(
o· s = 0

NFD(s) = U(S); U(l) s -:f. 0

Os 30 descritares de Fourier NFD(s) foram calculados para cada celula, sendo
denotados por J..,1a,mO) para aj-esima celula ex e par MjJ"m(j) para aj-esima celula ~, para
III = 66.67, ... ,98:

• Descritor de Shen, Rangayyan e Desautels (FF): NFD(sj e usado na definiyao
do seguinte descritor de Fourier [Shen et al., 1994]:

INFD(S)I~/sl] "
I INFD(s)j

s=-( S 12)+ J

Esse descritor de formas foi usado por Shen et al., 1994, para a caracterizayao de
calcificayoes mamognificas, tendo sido tambem incluido nos experimentos de
classificayao de celulas ganglionares. Assim, 0 descritor FF e denotado par A1a,99(;) para
aj-esima celula ex e por MfJ,,99OJ para aj-esima celula ~;

• Energia de Fourier (EF): A ultima medida realizada para caracterizayao dos
neuronios foi a energia de NFD(s), defmida por:

NI2

EF = I INFD(s)'
s=-I NI2)~1

Essa medida e denotada por Ma,lOOO) para aj-esima celula ex e par MfJJoo(;) para a
j-esima celula ~.

Uma variayao altemativa que tambem foi adotada e a de tomar 0 logaritmo de cada
medida, 0 qual reduz os efeitos devidos a grande variayao de magnitude entre as
caracteristicas. Outro tipo de normalizayao que tambem foi adotado e aquele baseado
nos valores minimo e maximo de cada medida das celulas da base de dados, para que 0

dominio de todas as caracteristicas fosse entre 1 e 1210
. 0 projeto de urn classificador de

padroes inclui a seleyao, dentro de urn conjunto de medidas possiveis, de um
subconjunto minimo de medidas nao correlacionadas que melhar discrimine cada classe

10 Esses valores foram escolhidos arbitrariamente. niio existindo nenhuma razao especial a nao ser a da padronizayao
dos dominios de cada medida.



de padroes. Parem, isso e usual mente dificil na pnitica, pois envolve frequentemente urn
conhecimento heuristico sobre a natureza particular do problema em questao. Por outro
lado, algumas pistas podem ser fomecidas por tecnicas de ordena<;ao de caracteristicas e
aprendizado inicial por tentativa-e-erro [Castleman, 1996]. Neste trabalho, a distancia de
separa~{jo de classes [Castleman, 1996] foi aplicada a todas as medidas de toda a base
de neuronios com 0 intuito de se ganhar "insight" sobre 0 potencial de
discriminabilidade das 100 caracteristicas explicadas anteriormente.

Sejam f.la.m e IIp,m a media estimada da m-esima caracteristica das classes a e ~,
respectivamente; e sejam (J2 a,m e (J2p,m a variancia estimada da m-esima caracteristica das
classes a e ~, respectivamente, para m = 1,2, ... ,100. Esses val ores podem ser estimados
a partir das medidas realizadas sobre os elementos da base de dados da seguinte maneira:

1 N0

Illl,m = -N L MIl.m (j)
Il j=1

1 Su 2

(J~,m = N L (Ma,m (j) - Ila,m)
a J=1

N 01 p -

(J~,m = -N L (MIl,m (j) - Illl,m)
Il J=!

em que Na e Np denotam, respectivamente, 0 numero de celulas a e ~ na base de
imagens. A distancia de separa<;ao entre as classes a e ~ para a m-esima caracteristica
pode, entao, ser definida como:

o potencial de discrimina<;ao de cada caracteristica medida aumenta com Da,p.m. A
Figura 6.25 apresenta 0 gnifico de barras de Da,p,m, com as respectivas caracteristicas
indicadas. Nesse experimento utilizou-se 0 logaritmo de cada caracteristica, como foi
comentado anteriormente. Como pode ser visto, as caracteristicas que apresentam maiar
Da,p,m correspondem as energias de dobramento para pequenas escalas, seguidas da
energia em wavelets e 0 diametro dendritico. As outras caracteristicas apresentam uma
performance visivelmente mais fraca. 0 born desempenho da energia de dobramento
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Figura (6.25): Distancia de separayao de classes para as diferentes caracteristicas
testadas na caracterizayao de celulas ganglionares.

para as pequenas escalas pode ser explicado visto que a arborizayao dendritica das
celulas a e mais esparsa que a das celulas p, especialmente se comparado com 0

diametro do soma. Alem disso, as celulas a possuem, em geral, urn niunero maior de
extremidades e segmentos de dendritos mais compridos e "tortinhos". Essa caracteristica
e observada na energia de dobramento de pequenas escalas, bem como na energia de
wavelets, caracterizando a diferenya de complexidade das duas classes de formas. Alem
disso, as energias adjacentes tendem a possuir valores similares de distancia entre
classes. Por outro lade, enquanto as energias de pequena escala exibem urn born
potencial de discriminabilidade, as energias de escalas intermediarias e grandes
apresentam urn desempenho bem inferior. De fato, a energia de dobramento exibe
algumas das menores distancias entre classes, 0 que ilustra um fato importante sobre
analise multi-escala de formas: embora os contomos sejam geralmente compostos por
estruturas que ocorrem em divers as escalas, e importante identificar as boas escalas para
analise. Esse problema esta relacionado com as ideias de escalas naturais, discutidas nos
Capitulos 2 e 5.

Como foi comentado, as energias multi-escala adjacentes possuem valores
semelhantes de Da,p,m, sendo que uma breve analise desse fenomeno revela um fato
importante para a classificayao de padroes. Na verdade, a informayao entre escalas
vizinhas e altamente correlacionada e redundante, 0 que deve ser levado em
considerayao no processo de seleyao de caracteristicas que irao compor 0 vetor de
entrada para 0 classificador estatistico. Assim, por exemplo, suponha que se deseja criar
urn vetor de caracteristicas com duas componentes a partir da energia de wavelets das 33
celulas apresentadas nas Figuras 6.20 e 6.21. Em principio, qual par deveria ser
escolhido: uma energia de pequena escala e uma de grande ou duas energias de pequena



escala? Tendo-se ern vista somente a distfmcia de separayao de classes, a segunda opyao
parece ser mais apropriada que a primeira, visto que as energias para as pequenas escalas
exibem maior distancia que as das grandes escalas. Uma analise mais atenciosa, corn 0

auxilio da Figura 6.26, revel a a fahicia desse raciocinio. De fato, a Figura 6.26
apresenta dois espayOS de caracteristicas, denotados por (NMWE(36), NMWE(63» e
(NMWE(62), NMWE(63». Como pode ser facilmente notado, as caracteristicas do
espayO (NMWE(62), NMWE(63» sac altamente correlacionadas, indicando que uma
delas deve ser eliminada do vetor de caracteristicas, levando-se ern considerayao que a
alta correlayao entre duas medidas e urn fato indesejavel sob 0 ponto de vista de
classificayao estatistica de padroes.

Baseado nessas considerayoes, foi realizada uma sene de experimentos para
classificayao das celulas a e ~ e avaliayao das medidas de complexidade introduzidas
neste trabalho. Assim, as seguintes medidas foram avaliadas: (l) a energia de
dobramento apresentando a menor distancia de separayao de classes, denotada por
NMBEw; (2) a energia de dobramento apresentando a maior distancia de separayao de
classes, denotada por NMBEo; (3) a energia de wavelets apresentando a maior distancia
de separayao de classes, denotada por NMWEo; (4) 0 descritor de Shen, Rangayan e
Desautels, denotado por FF; (5) a melhor energia de dobramento e a melhor energia de
wavelets, denotadas por NMBEo e NMWEo; (6) a melhor energia de dobramento e 0

diametro da arborizayao dendritica, denotados por NMBEo e DAD.

A Figura 6.27 apresenta os espayos dessas caracteristicas. Nos casos (l )-(4), ern
que os vetores de caracteristicas possuem apenas uma componente, as caracteristicas sac
trayadas ern funyao da celula neural. Assim, as 33 celulas foram ordenadas, sendo as 15
celulas a apresentadas primeiramente, tendo sido representadas pelo eixo horizontal dos
graficos exibidos nas Figuras 6.27(a)-(d), enquanto as respectivas caracteristicas sac
representadas pelos eixos verticais. Nesses casos, a classificayao pode ser implementada
atraves da defmiyao de urn limiar 6timo que diferencie as celulas a das celulas ~. Urn
limiar sub-6timo escolhido por inspeyao esta indicado ern cada urn dos graficos. Nos
casos (5) e (6), vistos nas Figuras 6.27(e) e (f), os veto res de caracteristicas possuem 2
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Figura (6.26): Distribuiyoes indicando a alta correlayao entre caracteristicas extraidas de
energias multi-escala adjacentes.
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Figura (6.27): Distribuiyoes dos diferentes vetores de caracteristicas avaliados para
c1assificayao das celulas ganglionares a e ~.

componentes, as quais sao representadas pelos dois eixos cartesianos. A classificayao,
nesse caso, pode ser implementada atraves da definiyao de uma linha de decisao
dividindo 0 plano em dois semi-pIanos, urn para cada tipo de celula. Tambem nesse
caso, uma linha de decisao sub-Otima escolhida por inspeyao esta indicada em cada urn
dos graficos. A taxa de acertos dessas regioes lineares de classificayao para cada vetor de
caracteristicas e apresentada na Tabela 6.2, indicando 0 born desempenho das energias
multi-escala 6timas.

Urn dos fatores que explicam 0 born desempenho das energias multi-escala e a
presenya de urn numero maior de extremidades nas celulas a, como pode ser conferido
no grafico da Figura 6.28. Tais extremidades formam singularidades no sinal u(tj,



implicando em respostas mais acentuadas por parte das transformadas multi-escala e
urna maior energia para as celulas u.

Experimentos de classificayao automatica de celulas usando dois classificadores
estatisticos chissicos, urn classificador por k-vizinhos mais pr6ximos e urn classificador
de maxima verossimilhanya foram realizados sorteando-se aleatoriamente 5 celulas de
cada classe para formar 0 conjunto de treinamento dos classificadores. Urn conjunto de
taxa' de acerto e apresentado na Tabela 6.3, corroborando a analise feita em relayao ao
born <!esempenhodas energias multi-escala para a caracterizac;aode complexidade de
formas. Como pode ser observado na tabela, os resultados nao variaram muito em
fimc;aodo classificador estatistico utilizado. Alem disso, na media, a melhor energia de
dobramento (NMBEo) apresentou os melhores resultados individualrnente, embora a
media de acertos tenha crescido quando essa caracteristica foi usada juntamente com a
NMWEo ou a DAD.
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Caracteristica/Celula a f3 Media

NMBEw 67% 61% 64%

NMBEo 93% 94% 93.5%

NMWEo 93% 78% 85.5%

FF 73% 72% 72.5%

NMBEo X NMWEo 100% 89% 94.5%

NMBEo X DAD 93% 94% 93.5%

Tabela (6.2): Classificayao correta das celulas ganglionares baseada na separayao
linear dos "clusters" de cada vetor de caracteristicas .

E importante notar que complexidade de forma nao e a linica caracteristica que
pode ser usada por neurocientistas na classificayao de celulas a e ~, existindo outras
caracteristicas como 0 diametro da arborizayao dendritic a ern funyao da excentricidade
ou informayao fisio16gica da celula que sao normalmente utilizadas. A meta dos
experimentos desta sec;ao nao e a classificayao das celulas ganglionares ern si, mas
mostrar que as energias multi-escala podem ser aproveitadas como descritores de
complexidade robustos ern problemas de analise de formas ern geral e, particularmente,
ern neuromorfometria.

k-Vizinhos Maxima Verossimilhan<;a

Caracteristica I Celula a /3 Media a /3 Media

NMBEw 40% 53.84 47% 90% 0% 45%

NMBEo 90% 92% 91% 90% 92% 91%

NMWEo 80% 92% 86% 80% 92% 86%

FF 90% 54% 72% 90% 54% 72%

NMBEo X NMWEo 93% 89% 91% 100% 94% 97%

NMBEoXDAD 100% 92% 96% 90% 92% 91%



Capitulo 7 - Gera<;ao Semi-Automatica de
Dendrogramas

(...) Mais si vous raisonnez comme un neurophysiologiste banal, qui
vous dit que Ie neurone n'a que deux etats, un etat excite et un etat
inhibe, un etat de repos et un etat excite, vous n'irez evidemment pas
tres loin. Mais tout Ie monde reconaitra que dire que Ie neurone n'a que
deux etats resulte d'une simplification extraordinaire! Le neurone est un
objet tres complique, dont I'espace representatif des etats a
certainement une dimension considerable. Les neurophysiologistes ont
examine une bestiole qui s'appelle I'aplysie. Je ne sais pas si c'est un
cephalopode ou un mollusque qui vit dans les eaux du port de Marseille
ou quelque part sur les rivages de la Provence. lis ont constate qu'il n'y
avait que six ou huit neurones dans Ie systeme nerveux de cet animal,
et ils ont dit: "Enfin! II n'y a que six ou huit neurones! Nous allons enfin
comprendre comment fonctionne Ie systeme nerveux." Et ils ont
constate que cet animal a un comportement aussi complique, je ne
dirais pas qu'un homme, mais tres complique, et on ne peut pas en
rendre compte simplement par une petite combinatoire n'impliquant que
six ou huit neurones susceptibles de prendre un tres petit nombre
d'etats. ( ...)



7. GERACAO SEMI-AuTOMATICA DE DENDROGRAMAS

te capitulo introduz urna nova abordagem para caracterizayao de celulas
neurais atraves da gerayao semi-automatic a de dendrogramas, os quais sac

estruturas de dados que descrevem diferentes aspectos globais associados a natureza
ramificada nos dendritos dos neuronios. Em particular, os dendrogramas gerados por
essa nova abordagem representam a estrutura ramificada dos neuronios em termos do
tamanho dos segmentos de cada dendrito. 0 novo metoda, que baseia-se na segmentayao
de contornos em funyao do curvograma (Capitulo 4) e em analise sintatica de formas,
facilita bastante a tarefa cansativa e demorada da extrayao de dendrogramas,
tradicionalmente realizada pOI' operadores humanos. Este capitulo ainda inclui diversos
resultados experimentais que corroboram as qualidades da nova tecnica.

entre as diferentes abordagens para caracterizayao de celulas neurais, 0

dendrograma [Costa, 1997; Poznanski, 1992; Schutter & Bower, 1994;
Turner et al., 1995; Velte & Miller, 1995] possui uma importancia especial devido ao
tipo de informayao que ele explicita. Basicamente, os dendrogramas sac arvores binarias
que representam 0 padrao de arborizayao dendritica dos neuronios, com nos que
correspondem a cada ponto de ramificayao nessas arborizayoes. Deve-se observar que
arvores binarias sac suficientes para representar tais arborizayoes, visto ser
estatisticamente impossivel 0 acontecimento de urna ramificayao tripla, nao importando
quae proximos possam estar os novos ramos. Alem disso, ramificayoes triplas que
eventualmente ocorram na pratica, devido a natureza discreta de imagens amostradas,
podem ser tratadas como sendo duas ramificayoes duplas mais simples adotando-se
arbitrariamente que as ramificayoes de urn lado (POl'exemplo, 0 esquerdo, veja a Figura
7.1) vem antes das do outro lado. as dendrogramas tambem tern sido estendidos para
incluir informayao adicional sobre as estruturas neurais, sendo representada nas proprias
arestas da arvore binaria. as tipos de informayoes adicionais podem incluir 0 tamanho e
o diametro medio dos segmentos dos dendritos a densidade dos canais ionicos; 0 valor
medio dos parametros eletricos ao longo dos segmentos; e mesmo a propria estrutura
axonal. A Figura 7.2 exibe urna celula neural artificial composta pOl' 4 grandes ramos
dendriticos, referenciados como acima, abaixo, direito e esquerdo, e seu respective
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Figura (7.1): A ocorrencia de urna ramifica<;ao tripla (b) devido it quantiza<;ao do
neuronio mostrado em (a) pode ser tratada como duas duplas (c).

dendrograma, sendo que 0 tamanho de cada segmento dendritico (tamanho de arco entre
cada par de bifurca<;oes no grande ramo dendritico) e proporcional ao tamanho dos
segmentos de retas horizontais que sac representados no dendrograma.

Alem disso, a inclusao dos angulos entre os segmentos dendriticos permite a
generaliza<;ao do dendrograma para que ele expresse praticamente toda a informa<;ao de
grande escala contida na estrutura 3D da maioria das diferentes celulas neurais. E claro
que a representa<;ao completa de caracteristicas microsc6picas dos neuronios, tais como
a posi<;ao exata e 0 tipo de cada canal, para nao mencionar 0 formato e posi<;ao precisa
de cada "spine" que caracterizam a maioria das celulas excitat6rias, apresenta-se
incompativel com a filosofia por tHis dos dendrogramas.

Freqiientemente obtidos a partir de medidas arduamente realizadas por operadores
humanos, os dendrogramas tern tendido a apresentar urn certo grau de subjetividade,
alem de 0 processo de sua gera<;ao toma urn grande intervalo de tempo, tudo isso devido
ao fato de serem sempre obtidos por especialistas humanos. 0 principal objetivo deste
capitulo consiste justamente no desenvolvimento de uma tecnica semi-automcitica que
facilita a gera<;ao de dendrogramas a partir de imagens de neuronios obtidas por
microscopia. Alem da estrutura de ramifica<;ao dendritic a, os dendrogramas tambem
incorporam 0 comprimento de cada segmento dendritico, bem como outras
caracteristicas da forma neural, como sera elucidado mais adiante.

Ao contrario do que possa parecer inicialmente, 0 problema de extra<;ao de
dendrogramas e freqiientemente complicado por ambigiiidades, como sera discutido
neste capitulo. Alem disso, e critica a identifica<;ao dos verdadeiros pontos de
ramifica<;ao devido it variedade dos angulos e curvaturas que podem aparecer. Assim, as
tecnicas de analise multi-escala de curvatura discutidas nesta tese sao aproveitadas na
determina<;ao dos pontos de ramifica<;ao e extremidades ao longo da arboriza<;ao
dendritica. Porem, apesar da boa precisao obtida pelo metoda de estima<;ao digital de
curvatura introduzido nesta tese, alguns pontos ainda podem nao ser detectados, bem
como falsos pontos dominantes podem ser tornados inadvertidamente, 0 que pode
imp Iicar na participa<;ao interativa de urn operador humano para validar a representa<;ao
obtida automaticamente. Uma interface grafica razoavelmente verscitil foi especialmente
desenvolvida para a realiza<;ao desse processo. Avalia<;oes experimentais realizadas
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(b)
Figura (7.2): Celula neural artificial e seu respectivo dendrograma.

indicam que a intervenyao do operador e requerida para alterar menos de 20% do total
dos pontos dominantes, isto e, extremidades e pontos de ramificayao. 0 problema de
ambigiiidade foi resolvido em termos de uma abordagem em que os ramos sao
analisados sintaticamente de acordo com a distancia decrescente entre as respectivas
extremidades.

Este capitulo comeya discutindo os problemas envolvidos na gerayao do
dendrograma e prossegue descrevendo 0 metodo de segmentayao do contomo em funyao
da curvatura calculada atraves do curvograma (Capitulo 4), os metodos interativos que
fazem uso de interfaces graficas, 0 procedimento de analise sintatica e a derivayao do
dendrograma. Vma vez que 0 dendrograma tenha sido extraido, e possivel obter-se, de
maneira simples e direta, 0 esqueleto da respectiva celula, 0 que tambem e explicado
neste capitulo. Diversos resultados experimentais corroborando a tecnica san
apresentados.



It•JIprimeiro passo na apresenta~i!o do algoritmo de gera~iio semi-automatica de
dendrogramas e 0 estabelecimento da terminologia referente as partes das

celulas neurais que devem ser processadas. A Figura 7.3 exibe algumas imagens de urn
neuronio de retina de galinha que esquematiza os termos usados neste capitulo.

A Figura 7.3(a) apresenta 0 referido neuronio enfatizando urn de seus grandes
ramos dendriticos, denominayao essa dada a estrutura dendritic a que nasce a partir do
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soma ou nucleo celular do neuronio. 0 grande ramo dendritico e composto por urn
conjunto de segmentos dendriticos delimitados por pares de pontos de ramifica9iio ou
por urn ponto de ramifica<;ao de urn lado e urna extremidade do outro. Os segmentos
dendriticos delimitados exclusivamente por pontos de ramifica<;ao sao chamados de
segmentos dendriticos internos, enquanto os limitados por urn ponto de ramifica<;ao e
uma extremidade sao denominados segmentos dendriticos extern os.

As sub-arvores que compoem 0 grande ramo dendritico sao denominadas
sub-ramo dendritico, como e ilustrado pela Figura 7.3(b). A analise de cada grande
ramo dendritico e feita a partir de seu contomo, que deve come<;ar e terminar junto ao
soma do neuronio. Assurnir-se-a que esse contomo e percorrido no sentido horario,
como esta assinalado na Figura 7.3(b). A ado<;ao do sentido que se percorre 0 contomo
do grande ramo dendritico permite a divisao em lado esquerdo e lado direito do ramo
em rela<;ao a urn ponto de ramificar;iio de referencia, 0 lado esquerdo correspondendo a
val ores anteriores ao ponto de referencia em rela<;ao ao panlmetro e 0 lado direito a
valores posteriores.

Vma bifurca<;ao no grande ramo dendritico e definida por urn ponto de ramifica<;ao
e dois pontos de ramifica9iio laterais associados, conforme esquematizado na
Figura 7.3(c). 0 ponto de ramifica<;ao central esta ligado a seu ponto de ramifica9iio
lateral esquerdo pelo arco esquerdo, 0 mesmo ocorrendo para 0 ponto de ramifica9iio
lateral direito e 0 arco direito. Neste capitulo, qualquer segmento de contomo
particionado sera referido como sendo urn arco de maneira geral.



metodo introduzido neste capitulo baseia-se na analise de celulas neurais por
contomos, ou seja, na abordagem adotada em todos os desenvolvimentos desta

tese. Com a fmalidade de introduzir com maior clareza os algoritmos deste capitulo, urn
grande ramo dendritico sera usado como modelo ao longo do capitulo.

A Figura 7.4(a) apresenta a forma de uma celula neural artificial, ao passo que a
Figura 7.4(b) apresenta seu respectivo contomo. 0 grande ramo dendritico a direita, que
e destacado na Figura 7.5, sera usado como exemplo na introdu9ao e discussao dos
algoritmos.

Embora 0 esqueleto das celulas possa ser usado na extra9ao das arvores binarias
que representam os dendrogramas, tais esqueletos sao frequentemente dificeis de se
obter uma vez que 0 corpo das celulas e normalmente irregular, largo (principalmente na
regiao do soma) e ruidoso. 0 principal problema e que os algoritmos de afmamento sao
em geral complexos e nao garantem urna performance 6tima. Assim, em vez de se basear
em esqueletos, a abordagem introduzida nesta tese considera as arboriza90es dendriticas
diretamente em termos de seu contomo, como mostrado na Figura 7.4(b).

Dois tipos especiais de pontos dominantes SaD considerados ao longo dos
contomos: as extremidades, identificadas pelo prefixo e, e os pontos de ramificaf;l1o,
identificados pelo simbolo b, os quais SaD caracterizados por pertencerem a regioes
convexas e concavas do contomo (a concavidade pode ser inferida a partir do sinal da
curvatura, como foi discutido no Capitulo 2). Assurnindo que tais pontos tenham sido
corretamente identificados, e possivel pensar no problema de extra9ao de dendrogramas
em termos de urna abordagem gramatical, ou ainda, mais especificamente, atraves da
analise sintatica de urna sequencia basica que defme Momos estruturais nos
dendrogramas, relacionados com a sequencia extremidade/ponto de
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ram ificaf;ao/extrem idade. Porem, essa analise sintatica nao pode ser realizada
diretamente devido a existencia de ambigUidades na representayao gramatical de tais
arvores dendriticas. Por exemplo, a mesma seqUencia de simbolos que descrevem a
arvore dendritic a principal da Figura 7.5, eoebebebeefi pode possuir diferentes arvores
de derivayao, como ilustrado na Figura 7.6. A soluyao para esses problemas e
apresentada nas pr6ximas seyoes.

Deve-se analisar tambem a etapa de pre-processamento ate a extrayao do contomo
da celula neural. Essa etapa comeya na captura da imagem digital a partir de uma camera
acoplada a urn microsc6pio e Iigada a urn computador. Nos experimentos realizados
durante 0 desenvolvimento desta tese, foi digitalizada inicialmente uma serie de imagens
da mesma celula, obtidas variando-se 0 foco do microsc6pio e enfatizando-se diferentes
partes da celula em cada uma das imagens. Em seguida, uma imagem e obtida como a
media da serie inicial de imagens digitais, filtrando-se, assim, parte do ruido da imagem
e enfatizando-se as diferentes partes da celula de interesse. Em seguida, a celula e
"pintada" de uma cor mais escura interativamente pelo usuario, seguido de uma
filtragem passa-baixas para eliminar artefatos devido a essa ediyao da imagem. Uma
segmentayao por limiarizayao seguida de filtragem mediana segmenta a celula neural em
questao e elimina 0 ruido final. A partir dessa imagem segmentada, pode-se extrair 0

contomo do neuronio e comeyar 0 processamento. Depois de urn pouco de pratica,
acredita-se que urn operador possa realizar todas essas tarefas de pre-processamento
entre 15 e 30 minutos, talvez menos. A gerayao do dendrograma a partir do contomo
pode demorar entre 1 a 20 minutos, depend endo da complexidade da arvore dendritica.
Neuronios contendo muitos intercruzamentos entre seus dendritos podem aumentar
bastante a complexidade dessa tarefa e metodos para acelera-Ia de maneira semi-
automcitica devereao ser desenvolvidos futuramente.

It.Jr metodos utilizados nesta se,ito baseiam-se na deriva,ito do curvograma,
introduzido no Capitulo 4,0 qual e dado pela Equayao 4.19, isto e:

-Im{u(n,a) it(n,a)}
k(n,a) = I 13

u(n,a)

o curvograma k(n,a) descreve a curvatura do contomo ern) analisado na escala a.
A segmentayao da celula neural e realizada a partir da escolha inicial de uma escala
apropriada ao, seguida de operayoes de limiarizayao, uma para a detecyao das
extremidades dos neuronios (que sao definidos por pontos de minima curvatura negativa,
os quais caracterizam convexidades, assumindo-se que 0 contomo e atravessado no
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Figura (7.6): Tres diferentes arvores de derivaryao para a mesma cadeia de caracteres.
sentido horario), e outra para a detecryao dos pontos de ramificaryao (que saD defmidos
por pontos de maxima curvatura positiva, os quais caracterizam concavidades,
assumindo-se que 0 contomo e atravessado no sentido horario). E importante notar que,
se 0 contomo for atravessado no sentido anti-horario, e suficiente a defmiryao das
extremidades como pontos de maxima curvatura positiva e pontos de ramificaryao como
pontos de minima curvatura negativa. Alem disso, assume-se que existe uma vizinhanrya
minima em tomo de cada ponto dominante (seja ele uma extremidade ou urn ponto de
ramificaryao) dentro do qual s6 pode existir 1 ponto dominante. Essa suposiryao implica
urna fase de p6s-processamento que deve verificar a vizinhanrya minima em tomo de
cada ponto dominante. No caso de existir mais de urn de tais pontos, 0 algoritmo deve
escolher apenas urn, de modo que a regra da vizinhanrya minima seja obedecida. Na
implementaryao realizada, 0 algoritmo escolhe 0 ponto mais central dentre os pontos
dominantes que estiverem dentro de urna vizinhanrya minima comum. 0 algoritmo para
detecryao de pontos dominantes pode ser resumido da seguinte maneira:

l.Algoritmo 7.1: Detecryao de Pontos Dominantes;

2. Calcule k(n,ao), definido pela Equaryao 4.19, em que ao e urna constante definida a
priori;

3. Encontre todos os pontos de ramificaryao definidos como B = (urn) I k(n,ao) > Tel
e k(n,ao) e um ponto de curvatura maxima positiva local};

4. Encontre todas as extremidades definidas como E = (urn) I k(n,ao) < TEl e k(n,ao) e
um ponto de curvatura minima negativa local};

5. Processe E e B, de maneira que a vizinhanrya minima em tomo de cada
extremidade (ou ponto de ramificaryao) contenha apenas I extremidade (ou ponto de
ramificaryao), conforme explicado no paragrafo anterior no texto;

6.Fim.

o Algoritmo 7.1 requer a especificaryao de quatro panlmetros, a saber: a escala de
analise ao, os limiares Tee TE, e 0 tamanho da vizinhanrya minima em tomo de cada
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ponto dominante. Em todos os experimentos apresentados, a vizinhanya minima para os
contomos discretos e de 3 pontos de cada lado do ponto dominante. Os outros 3
parametros sac ajustados por procedimentos interativos, como e explicado na proxima
seyao.

It!!Jrmo foi explic.do n. Se~iio7.4, 0 algoritmo de segment.~iio para detec~iiode
pomc~ dominantes requer a especificayao de tres parametros. Esses parametros

sac ajustados :Jor tres procedimentos semi-automaticos que podem requisitar
intervenyoes do operador. Urn quarto procedimento semi-automatico e tambem
realizado, 0 qual pergunta ao operador se existem ajustes finais que devem ser realizados
no particionamento do contomo, seja para inclusao ou para exclusao de pontos
dominantes detectados pelo Algoritmo 7.1. as quatro procedimentos utilizam os
recursos de interface gnifica com 0 usmirio (GUI's, do ingles "Graphical User
Interfaces"), e funcionam da seguinte maneira:

Procedimento 1 (ajuste da escala): Uma janela gnifica apresenta para 0 usruirio 0

contomo original e sua versao suavizada pela filtragem gaussiana. Tres imagens que
ilustram esse procedimento podem ser vistas na Figura 7.7. 0 usuario pode controlar 0

grau de suavizayao do contomo atraves de urn controle de barra deslizante que tambem e
apresentado ao operador.. Existe urn "trade-off' nesse processo, visto que 0 contomo
filtrado deve ser 0 mais suave possivel, mas sem introduzir distoryoes grosseiras em
comparayao com 0 contomo original. Esse procedimento possui memoria no sentido de
que 0 nivel inicial de suavizayao e uma media dos parametros das ultimas execuyoes do
programa. Verificou-se que essa abordagem e bastante robusta e 0 operador raramente
precisa fazer ajustes trabalhosos. Essa mesma estrategia e adotada pelos proximos
procedimentos. A escala de analise ao e ajustada como sendo 0 desvio padrao do filtro
gaussiano correspondente ao contomo suavizado;
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Procedimento 2 (ajuste do limiar para extremidades): Esse procedimento
funciona de maneira amiloga ao Procedimento 1, ou seja, uma janela grafica e
apresentada ao usuario mostrando 0 contomo e as extremidades inicialmente encontradas
pelo procedimento. A Figura 7.8(a) exibe urn exemplo desse procedimento em
execuyao. Novamente 0 usuario pode controlar 0 limiar de extremidades atraves de urn
contrale de barra deslizante. Na medida que 0 operador altera 0 valor do limiar de
curvatura, extremidades sac criadas ou apagadas, processo este que e mostrado "on-line"
na janela grafica. Essas extremidades sac encontradas pelo passo 4 do algoritmo 7.1, 0



qual e iniciado com urn valor a priori de limiar TE • Novamente, esse valor a priori e 0

mesmo limiar que foi a melhor escolha da ultima execU<;ao do programa, ou seja, 0

limiar que 0 programa aprendeu. De maneira similar, os resultados com essa estrategia
sao bastante robustos e 0 usmirio nao precisa interagir intensamente ate encontrar urn
born limiar;

Procedimento 3 (ajuste do limiar para pontos de ramifical;30): Esse
procedimento funciona de maneira amiloga ao procedimento anterior, exceto que 0 passo
3 do algoritmo 7.1 e aplicado para a identifica<;ao dos pontos de ramifica<;ao. A Figura
7.8(a) tambem exibe as janelas de execu<;ao desse procedimento;

Procedimento 4 (ajuste final dos pontos dominantes): Apesar de 0 algoritmo de
particionamento de contomos ser frequentemente robusto, pontos dominantes falsos e
ausentes podem ocorrer. 0 procedimento 4 permite que 0 operador fa<;auma checagem
no contomo segmentado de maneira que ele possa corrigir possiveis erros do algoritmo
automMico. Dessa maneira, 0 contomo segmentado e apresentado ao operador em uma
nova janela grafica, sendo que dois simbolos diferentes sao usados para indicar as
extremidades e os pontos de ramifica<;ao. A seguir, 0 procedimento apresenta ao usuario
urn menu em uma janela grafica (veja a Figura 7.8(b)) que permite a realiza<;ao de
quatro opera<;oes, a saber: inelusao de extremidade, exclusao de extremidade, inclusao
de ponto de ramifica<;ao e exclusao de ponto de ramifica<;ao. 0 usuario executa os
ajustes finais escolhendo a opera<;ao desejada no menu de controle e indicando 0

respectivo ponto sobre 0 contomo segmentado. Finalmente, 0 procedimento 4 permite
que 0 operador defma cada grande ramo dendritico, cada urn deles come<;ando no soma,
devendo marcar os pontos inicial e final do grande ramo. Cada urn dos grandes ramos
dendriticos e analisado para a gera<;aode urn dendrograma respectivo.

E importante notar que 0 resultado nos casos em que a interven<;ao do operador for
requerida depende de determinados "limiares subjetivos" defmidos pela experiencia
anterior e conhecimento especialista do autor das interven<;oes. A automa<;ao de urn
determinado trabalho tradicionalmente realizado por profissionais humanos requer que 0

sistema computacional inelua 0 conhecimento especialista adquirido por esses
profissionais, 0 que demanda aquisi<;ao de conhecimento especialista, 0 que nao e trivial
e nem sempre possivel de ser realizada. Altemativamente, a abordagem semi-automMica
resolve esse problema ao ineluir a supervisao e possibilidade de intera<;ao do sistema
computacional com 0 especialista humano.

Tendo sido definido cada grande ramo dendritico e realizada corretamente sua
segmenta<;ao, 0 programa prossegue analisando cada grande ramo separadamente. Para
isso, cada grande ramo e re-parametrizado, com 0 pararnetro ao longo do grande ramo
iniciando no primeiro ponto de ramifica<;ao junto ao soma, atravessando todo 0 grande
ramo e terminando junto ao segundo ponto de ramifica<;ao no soma da celula. Portanto,
no exemplo da Figura 7.5, a nova parametriza<;ao cornec;;apara n = 1 no simbolo eo,
prossegue a1can<;ando n = 78 na primeira extremidade do grande ramo dendritico
(indicado ao lado do simbolo e na Figura 7.5) e assim por diante.



b11meta da etapa de amilise sintatica e a obtenyao de urna arvore sintatica que
reflita a estrutura do grande ramo dendritico. Essa analise comeya por rotular

os pontos dominantes obtidos na etapa de particionamento do contomo (Seyoes 7.4 e
7.5), de maneira que os pontos inicial e final da arvore principal sejam rotulados pelos
simbolos eo e efi respectivamente; cada extremidade e rotulada pelo simbolo e e cada
ponto de ramificayao pelo simbolo b. Define-se a gramatica G = (VN, VT, P, S), sendo
que VN = {E}, VT = { eo, efi e, b}, S = {EO} e P consiste no seguinte conjunto de
produyoes:

1. EO ---f eo E ef

2. E ---f E b E

Como ilustrayao, os simbolos correspondentes foram indicados na arvore principal
mostrada na Figura 7.5. Como pode ser visto, a cadeia que representa essa arvore
principal e eoebebebeef' 0 procedimento de analise sintatica ascendente ("bottom-up")
parece ser, a principio, bastante simples devido it simplicidade da gramatica. A
implementayao desse procedimento utiliza uma estrutura de dados do tipo arvore temaria
(ate tres filhos por no) que vai sendo construida ascendentemente na medida que 0

processo de analise sintatica desenvolve-se. Cada no dessa arvore possui os seguintes
campos:

• Parametro do Ponto de Ramifica~ao Lateral Esquerdo: No caso em que 0 no
corrente for urn ponto de ramificayao, esse campo armazena 0 valor do panlmetro
associado ao respectivo ponto de ramificayao lateral esquerdo. Esse parametro e
calculado e ajustado durante a execuyao do procedimento de analise sintatica;

• Parametro do Ponto de Ramifica~ao Lateral Direito: No caso em que 0 no
corrente for urn ponto de ramificayao, esse campo armazena 0 valor do parametro
associado ao respectivo ponto de ramificayao lateral direito. Esse parametro e calculado
e ajustado durante a execuyao do procedimento de analise sintatica;

• Parametro do Ponto Corrente: Se 0 no corrente corresponder a urn simbolo
terminal, 0 que significa que 0 ponto associado e urn ponto de ramificayao, uma
extremidade ou urn dos dois pontos de ramificayao junto ao soma, este campo armazena
seu respectivo parametro ao longo do contomo do grande ramo dendritico sob analise.
Caso contrario, assume 0 valor armazenado no mesmo campo do no filho central do no
corrente;

• Simbolo do Ponto Corrente: Po de assumir urn dos simbolos terminais, 0

simbolo nao-terminal ou 0 simbolo inicial;



• Ponteiro para 0 No Pai: E atualizado na medida que as produyoes gramaticais
vao sendo substituidas para dar lugar 11 criayao dos nos ascendentes da arvore sintatica;

• Ponteiro para 0 No Filho Esquerdo: E atualizado na medida que as produyoes
gramaticais vao sendo substituidas para dar lugar 11 criayao dos nos ascendentes da
arvore sintatica;

• Ponteiro para 0 No Filho Direito: E atualizado na medida que as produyoes
gramaticais vao sendo substituidas para dar lugar 11 criayao dos nos ascendentes da
arvore sintcitica;

• Ponteiro para 0 No Filho Central: E atualizado na medida que as produyoes
gramaticais vao sendo substituidas para dar lugar 11 criayao dos nos ascendentes da
arvore sintcitica.

E importante notar que, durante a execuyao da analise sintcitica ascendente, 0

algoritmo deve manter uma lista de controle guardando os nos mais acima da arvore , ou
seja, os nos que ainda nao sao filhos de ninguem. Essa lista, chamada cadeia de contrale,
cumpre urn papel central no processo de analise sintcitica, bem como na determinay30
dos pontos laterais de ramificayao, como sera ilustrado.

Uma versao preliminar do algoritmo de analise sintcitica pode ser criada da
seguinte maneira:

l.Algoritmo 7.2: Analise Sintcitica (Versao 1);

2. Troque todas as ocorrencias de "e" por "E", atraves da aplicayao da regra 3;

3. Troque todas as ocorrencias de "E bE' por "E", atraves da aplicayao da regra 2;

4. Troque a ocorrencia de "eo E ej' por "EO", atraves da aplicayao da regra 1;

5.Fim.

Porem, existe urn problema importante associado ao pas so 3 do algoritmo 7.2,
pois diferentes derivayoes podem ser obtidas a partir da mesma cadeia inicial, 0 que

significa que a ordem de aplicayao da regra 2 da
gramcitica definida anteriormente define diferentes
arvores sintciticas (veja a Figura 7.6 para alguns
exemplos). Uma heuristic a foi, portanto, introduzida no
pas so 3 do algoritmo 7.2 com a finalidade de eliminar
esse problema de ambigtiidade.~

eo e b e b e beef

Figura (7.9): Ordem
correta das substituiyoes
para 0 grande ramo
principal da Figura 7.5.

A ideia basic a dessa heuristic a pode ser
compreendida imaginando-se que cada aplicayao da regra
2 da gramcitica durante 0 procedimento de analise
sintatica e equivalente ao processo fisico de "cortar-se"
urn sub-ramo do grande ramo dendritico, sub-ramo este



correspondente ao respectivo EbE que esta sendo substituido por E. Portanto, a ideia e
construir a arvore sintatica "cortando-se" primeiramente os sub-ramos menores, os quais
sao os ultimos sub-ramos do grande ramo dendritico. Nesse sentido, uma simples analise
da arvore dendritic a da Figura 7.5 indica que a correta ordem de aplicayao da regra 2
para essa arvore e aquela mostrada na Figura 7.9.

Assim, 0 procedimento de analise sintatica percorre a cadeia de controle em busca
de seqUencias EbE, sendo que 0 algoritmo de analise sintatica deve decidir se deve ou
nao fazer a substituiyao EbE ~ E uma vez que uma sub-cadeia EbE tenha sido
encontrada. Essa decisao, que se baseia na comparayao entre 0 comprimento de arco dos
segmentos do sub-ramo corrente e 0 dos sub-ramos vizinhos, e tomada da maneira
explicada a seguir.

Vma vez que uma sub-cadeia EbE tenha sido encontrada, a qual sera denominada
a EbE corrente e denotada por EbE , 0 algoritmo testa se existe uma outra sub-cadeia
EbE a direita de EbE, sendo que 0 segundo "E" da primeira sub-cadeia e 0 primeiro "E"
da segunda sub-cadeia, ou seja, a uniao dessas duas sub-cadeias forma a sub-cadeia
"EbEbE'. Nesse caso, 0 comprimento de arco entre 0 primeiro "Q"}} e 0 "E" do meio
(indicado por "arco QIl!i' na Figura 7.5) e comparado com 0 comprimento de arco entre
esse "E" do meio e 0 segundo "b" (indicado por "arco f{'b" na Figura 7.5). De maneira
similar, 0 algoritmo verifica se existe uma outra sub-cadeia EbE a esquerda de EbE,
sendo que a uniao dessas duas sub-cadeias forma a cadeia "EbEbE". Nesse caso, 0

comprimento de arco bilE.. e comparado ao comprimento de arco f{'Q; se
(comprimento(QIl E..)< comprimento(f{' b)) e (comprimento(f{' Q) < comprimento( bllE..)),
entao a sub-cadeia EbE e substituida por E. Caso contrario, 0 algoritmo deixa a sub-
cadeia corrente e tenta substituir a segunda seqUencia EbE, repetindo os mesmos testes.
Essas duas comparayoes sao realizadas assumindo-se a existencia de "EbEbE' e
"EbEbE". No caso em que urn deles (ou ambos) nao exista, 0 respective teste e
simplesmente ignorado, 0 que ocorre quando 0 sub-ramo corrente nao possui sub-ramos
vizinhos a esquerda ou a direita (ou de ambos os lados). Essa heuristica, baseando-se no
cruzamento de informayao entre as representayoes simb6lica e geometrica, induz 0

algoritmo a tentar realizar primeiramente as substituiyoes correspondentes aos menores
sub-ramos. Portanto, 0 algoritmo 7.2 deve ser atualizado para a versao 2, a qual sera
denominada algoritmo 7.3:

l.Algoritmo 7.3: Analise Sintatica (Versao 2)

2. Troque todas as ocorrencias de "e" por "E", atraves da aplicayao da regra 3;

3. Enquanto existirem sub-cadeias "EbE' restantes faya:

4. Se a sub-cadeia "EbEbE' for encontrada, entao:

II 0 ponto de ramificayao do contomo cOITespondente ao simbolo "b" ou a qualquer outro sera referenciado por
expressoes como "0 primeiro b", "0 ultimo e'- e assim por diante, com 0 prop6sito de simplificayao de notayao
durante as explicayoes.



5. Se (comprimento(QlllD < comprimento(J{'b» entao:

6. Substitution_flag = true;

7. Senao:

8. Substitution_flag = false;

9. Senao:

10. Substitution_flag = true;

11. Se a sub-cadeia "EbEbE" for encontrada, entao:

12. Se (comprimento(J{' Q) < comprimento( blllD) entao:

13. Substitution_flag = true;

14. Senao:

15. Substitution_flag = false;

16. Senao:

17. Substitution_flag = true;

18. Se (Substitution_flag = true) entao:

19. Troque "EbE' por "E", atraves da aplicayao da regra 2;

20. Troque a ocorrencia de "eo E ej' par "EO ", atraves da ap1icayao da regra 1;

21.Fim.

Uma caracteristica adiciona1 importante do procedimento de analise sintatica e que
e1e permite a defmiyao de uma segmentac;iio por partes do corpo neural baseada em
regioes, ou seja, de cada segmento dendritico. A Figura 7.10 exibe uma i1ustrac;ao
esquematica dos conceitos envo1vidos no processo de segmentayao.
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Note, em primeiro lugar, que cada segmento dendritico e definido em termos de
urn par de arcos casados (veja a Figura 7.10). Cada arco desse par, por sua vez, e
defmido por seu ponto de ramificac;ao e urn dos pontos laterais de ramificac;ao
associados ao referido ponto de ramificac;ao. Cada ponto de ramificac;ao esta associado a
dois pontos laterais de ramificac;ao, visto que dois segmentos dendriticos nascem a partir
de urn ponto de ramificac;ao, sempre existindo uma extremidade ou urn sub-ramo
dendritico entre urn ponto de ramificac;ao e seu respectivo ponto lateral de ramificac;ao.
Par outro lado, pontos laterais de ramificac;ao geralmente nao sac facilmente localizaveis
par algoritmos automaticos, usualmente par nao apresentarem nenhuma caracteristica
especial do ponto de vista de contomos (como ser urn ponto de maxima curvatura, por
exemplo). Parem, a cadeia de contrale do processo de analise sintatica fomece
diretamente uma heuristica que pode ser aproveitada na localizac;ao dos pontos laterais
de ramificac;ao. Note que os pontos dominantes encontrados pelo algoritmo de
segmentac;ao defmem uma partic;ao do contomo em termos de arcos entre cada par "eb"
(extremidade-ponto de ramificac;ao) ou "be" (ponto de ramificac;ao-extremidade) e que a
cadeia de controle inicial do grande ramo dendritico exibido na Figura 7.5 e
eoebebebeej. Portanto, 0 ponto esquerdo de ramificac;ao do primeiro ponto de
ramificac;ao (ou seja, eoe12ebebeej)e definido pelo ponto mais proximo pertencente ao
segmento definido pelos proximos dois simbolos a esquerda de 12,ou seja, entre eo e e. 0
ponto de ramificac;ao 12e seu ponto esquerdo de ramificac;ao podem ser vistos na Figura
7.10. Todos os pontos laterais de ramificac;ao podem ser localizados durante 0 pracesso
de analise sintatica de maneira similar, procurando-se 0 ponto mais proximo ao ponto de
ramificac;ao corrente no segmento definido pelos pr6ximos dois simbolos a esquerda (ou
a dire ita) da cadeia de controle.



It. JIdendrograma e obtido diretamente da arvOfe de deriva~ao gerada pelo
procedimento de analise sintatica, sendo a ideia central do algoritmo

fundarnentada no fato de que 0 dendrograma e criado com base nos segmentos
dendriticos que cornpoem cada grande ramo de urn neuronio. Alem disso, como foi
cornentado, 0 procedirnento de analise sintatica discutido na Sec;ao 7.6 gera uma arvore
de derivac;ao do neuronio que respeita a ordem rnenor-maior ou de crescimento do
grande rarno dendritico. Assirn, os pontos de rarnificac;ao e as extremidades podern ser
recuperados de rnaneira ordenada a partir da arvore de derivac;ao, tendo-se em vista que
cada no associado ao sirnbolo "E" e 0 pai de urn no "b" (urn ponto de rarnificac;ao) ou
de urn no "e". Portanto, 0 dendrograrna pode ser obtido percorrendo-se a arvore de
derivac;ao, cornec;ando do no pai, e ca1culando-se 0 tamanho de arco entre 0 no corrente e
seus filhos, ou seja, 0 tarnanho do segrnento dendritico associado. E igualrnente
irnportante observar que cada segrnento dendritico e composto por urn par de arcos
casados de contomo (veja a Sec;ao 7.6), 0 que sugere que 0 tamanho do segmento
dendritico pode ser definido como a media entre 0 comprimento de areo do par de
segrnentos casados associado. Em outras palavras, seja ul(n) e ur(n) 0 par de arcos
casados de contomo, re-pararnetrizados adequadarnente, de urn segmento dendritico
qualquer, ern que ul e ur designarn 0 segmento de contomo a esquerda e 0 segmento de
contomo a direita, respectivarnente. Entao, 0 segmento de reta horizontal do
dendrograrna correspondente a esse segrnento e proporcional a media dos tarnanhos de
arco de ul (n) e ur(n).

Observe as Figuras 7.11(a) e (b), que exibern, respectivamente, a arvore sintatica
gerada autornaticarnente pelo algoritrno discutido na Sec;ao 7.6 e 0 dendrogram a
associado, correspondentes ao grande ramo apresentado na Figura 7.5. 0 prirneiro
segrnento dendritico e aquele que cornec;a no prirneiro e no ultimo pontos do contomo
pararnetrizado e terrnina nos pontos laterais de rarnificac;ao associados ao primeiro ponto
de rarnificac;ao desse grande ramo (n = 114, veja a Figura 7.5). 0 algoritmo entao trac;a
uma linha reta cujo tarnanho e proporcional ao tamanho desse primeiro segmento
dendritico, como e rnostrado na Figura 7.11(b). Dois novos segrnentos dendriticos
nascern desse primeiro ponto de rarnificac;ao e 0 dendrograma e entao bifurcado. 0
segrnento dendritico a esquerda na arvore sintatica terrnina em urn extremidade (n = 78,
veja a Figura 7.5), definindo urn novo par de segrnentos casados. 0 algoritmo, por sua
vez, trac;a a nova linha horizontal do dendrograrna com tamanho proporcional a esse
segrnento dendritico e segue recursivarnente ate que toda a arvore tenha sido percorrida.



(c)

Figura (7.11): (a) Arvore de deriva9ao sintatica; (b) Dendrograma; (c) Esqueleto. Todos
obtidos a partir do grande ramo dendritico da Figura 7.5.

Outras medidas podem ser obtidas sobre cada segmento dendritico, a partir de cada
par ul(n) e ur(n), e similarmente codificadas na representa9ao do dendrograma. Alguns
exemplos de medidas complementares incluem:

• Espessura Media de cada Segmento Dendritico;

• Distancia Euclidiana entre os Pontos de Ramifica~ao;

• Energia de Dobramento de cada Segmento Dendritico;



No caso da representa9ao de mais de uma caracteristica pelo dendrograma, outros
tipos de codifica9ao alem do comprimento dos segmentos de reta horizontais devem ser
utilizados. A Se9ao 7.9 apresenta resultados em que tres caracteristicas dos neuronios
foram codificadas nos respectivos dendrogramas: comprimento de arco, espessura media
e energia de dobramento, codificadas, respectivamente, pelo comprimento, espessura e
intensidade de niveis de cinza de cada segmento de reta horizontal do dendrograma.
Alem disso, a curvatura na regiao dos pontos dominantes (extremidades, pontos de
bifurca9ao e pontos laterais de bifurca9ao) foi anulada (3 pontos de cada lado de cada
ponto dominante), de modo que a energia de dobramento considera apenas a curvatura
da estrutura geral de cada segmento.

1';'1gera,ao do dendrograma atraves da abordagem de analise sinMiea do
contomo do neuronio traz ainda uma vantagem adicional em que 0 esqueleto12

[Ballard & Brown, 1982; Boissonat & Yvinec, 1995; Chassery & Montanvert, 1991] da
celula neural pode ser obtido diretamente de sua arvore de deriva9aO sintatica. Como foi
explicado na Se9ao 7.6, cada segmento dendritico e composto por urn par de arcos
casados de contomo. Portanto, 0 esqueleto de cada segmento dendritico pode ser
estimado como sendo a curva cujos pontos sao eqiiidistantes a cada arco de contomo que
compoe 0 segmento dendritico. Em outras palavras, sejam ul(n) e ur(n) 0 par de arcos
casados de contomo, re-parametrizados adequadamente, de urn segmento dendritico
qualquer, em que ul e ur designam 0 segmento de contomo a esquerda e 0 segmento de
contomo a dire ita, respectivamente. Entao, 0 esqueleto C;(n) desse segmento dendritico e
definido por:

uJn) + ur(n)
c;(n) = 2

I!;'t Fignras 7.2(a) e (b) apresentam resnltados experimentais adieionais para
ma ce1ula mais complexa que foi aproveitada como exemplo no inicio deste



capitulo. Como pode ser facilmente inferido a partir da complexidade dessa celula, 0

problema de gerayao manual e uma tarefa cansativa e mayante que pode ser largamente
agilizada pelo metodo semi-automatico introduzido neste capitulo.

A Figura 7.12 apresenta uma serie de resultados de urn experimento que ilustra.
de maneira didatica, a representayao de 3 medidas diferentes no dendrograma: 0

comprimento de cada segmento, sua espessura media e a energia de dobramento,
codificadas como explicado na Seyao 7.7. A Figura 7.12(a) apresenta 0 contomo de urn
grande ramo dendritico hipotetico que possui urn ponto de ramificayao e 3 segmentos
dendriticos, numerados de 1 a 3 conforme indicado. Os segmentos dendriticos possuem
as seguintes caracteristicas:

• Segmento (1): E 0 mais espesso e de menor complexidade por ser apenas urn
segmento reto. Alem disso, e 0 segmento mais curto mas de disHincia euclidiana
intermediaria entre as extremidades;

• Segmento (2): Possui espessura e complexidade intermediaria, sendo 0

segmento mais comprido e de maior distancia euclidiana entre as extremidades;

• Segmento (3): Eo mais fino e de maior complexidade, possuindo comprimento
intermediario e menor distancia euclidiana entre as extremidades.

A Figura 7.12(b) exibe 0 esqueleto do grande ramo hipotetico calculado pelo
algoritmo discutido na Seyao 7.8, enquanto na Figura 7.12(c) pode-se ver a arvore de
derivayao sintatica do grande ramo em questao. A partir do dendrograma exibido na
Figura 7.12(d) pode-se conferir que as caracteristicas listadas acima foram corretamente
medidas pelo algoritmo de calculo e derivayao dos diagramas. Em particular, as quatro
caracteristicas discutidas sao mostradas em funyao do segmento dendritico na sequencia
de graficos das Figuras 7.12(e)-(h).

Finalmente, com 0 intuito de apresentar urn experimento sobre a gerayao de urn
dendrograma para uma celula natural, as Figuras 7.13 e 7.14 exibem os resultados
referentes a aplicayao do metodo a urn grande ramo dendritico tipico de uma celula
ganglionar do tipo a. (gato). Como pode ser notado a partir de uma breve analise visual,
o dendrograma reflete as caracteristicas estruturais da forma do grande ramo dendritico
em questao.

E importante sublinhar que, embora a visualizayao do diagrama consista em uma
tarefa importante por si mesma, ela nao e a (mica finalidade da derivayao dos
dendrogramas. Na verdade, os dendrogramas sao estruturas de dados abstratas que
descrevem diferentes aspectos das ramificayoes neurais, podendo ser usadas para
calculos estatisticos, como 0 do valor medio dos segmentos dendriticos de terceira
ordem de uma familia de celulas, por exemplo, ou em simulayoes da dinamica
eletroquimica dos neur6nios, da maneira como e tradicionalmente adotada.
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Figura (7.12): Resultados da utiliza<;:aode diversas caracteristicas no dendrograma de urn
grande ramo dendritico hipotetico. Particularmente, 0 dendrograma apresentado em (d)
codifica 0 comprimento de cada segmento, sua espessura media e sua energia de
dobramento respectivamente pelo comprimento de cada segmento de reta horizontaL sua
espessura e seu nivel de cinza (maiores valores codificados por niveis mais escuros).
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Figura (7.13): Gera9ao do dendrograrna de urn grande rarno dendritico tipico de
urna celula ganglionar do tipo a (gato).



Capitulo 8 - Conclusao e Comentarios Finais

Mas era apenas isso,
era isso, mais nada?
Era s6 a batida
numa porta fechada?
( ...)



8. CONCLUSAO E COMENTARIOS FINAlS

Iate capitulotece os cornentanosconclusivossobre as contribui,oesdesta tese,
incluindo algumas discussoes sobre possiveis desenvolvimentos futuros a

partir deste trabalho. Assim, 0 capitulo come<;a comentando as principais caracteristicas
sobre a analise multi-escala de contomos que foram revistas de maneira introdutoria nos
Capitulos 1,2 e 3. Em seguida, cada um dos topicos ligados as contribui<;oes desta area
san abordados, ou seja, a analise multi-escala de curvatura, a analise pel as transformadas
tempo-escala e tempo-freqUencia, 0 conceito de energia multi-escala, os dendrogramas e
as aplica<;oes em neuromorfometria. Sao tambem apontadas algumas possiveis dire<;oes
para pesquisa futura concementes a cada um desses topicos.

De maneira geral, os metodos desenvolvidos nesta tese permitem a caracteriza<;ao
e extra<;ao de medidas multi-escala de formas bidimensionais para a aplica<;ao na
resolu<;ao de diferentes problemas de analise de formas, como reconhecimento
automatico e caracteriza<;ao interativa. Em particular, os metodos foram aplicados na
analise de formas de celulas neurais, tanto para classifica<;ao como na extra<;ao semi-
automatica de dendrogramas. Futuramente, os metodos deverao ser integrados em
ambientes com maiores capacidades computacionais (por exemplo, utilizando 0 Delphi),
e ap1icados a problemas como busca de imagens semelhantes em bases de imagens. As
proximas se<;oesdiscutem possiveis desdobramentos do metodo com maiores detalhes.

8.2 CONSIDERAt;OES FINAlS: ANALISE MULTI-ESCALA DE FORMASIt•JI Capitulo 1 desta tese procurou enfatizar urna cacacteristica basica da
metodologia geral para 0 tratamento do problema de visao computacional:

partindo-se da imagem original, colorida ou em niveis de cinza, deve-se proceder a
obten<;ao de urna serie de representa<;oes intermediarias da informa<;ao pictorica contida
na imagem original, procurando-se, simultaneamente, eliminar 0 volume de dados e a
redundancia de informa<;ao presente na representa<;ao anterior e tomar explicitas as
caracteristicas mais importantes dessa mesma informa<;ao visual. De fato, os trabalhos de
Fred Attneave na decada de 50 [Attneave, 1954] ja chamavam a aten<;ao para a
existencia de urna estrategia analoga de analise de informa<;ao visual por parte do
sistema de visao humana. Em particular, 0 Capitulo 1 chamou a aten<;ao para a seguinte



sequencia de representa<;oes da informa<;ao visual: imagem original ~ contomos ~
caracteristicas dos contomos (como pontos dominantes e complexidade geral).

Dentro desse contexto, 0 Capitulo 2 revisou uma serie de aspectos relacionados a
analise de contomos, 0 que inc1uiu a introdu<;ao de algumas ferramentas matem<iticas
comumente adotadas pelas tecnicas de caracteriza<;ao de formas. A importancia de uma
serie de medidas de formas foi ressaltada, tendo-se, em particular, discutido 0 conceito
de escala de analise, que vem a ser urn dos pontos que motivaram a ado<;ao do
paradigm a multi-escala para a analise da informa<;ao visual. Esta tese elegeu os metodos
de analise multi-escala de sinais como a ferramenta basica para a implementa<;ao do
paradigma multi-escala para 0 caso dos contomos, sendo que as ideias basicas dessas
ferramentas matematicas foram revisadas no Capitulo 3.

It. JICapitulo 4 introduziu uma nova abordagem para representa~ao e analise multi-
escala da curvatura de contomos digitais. A tecnica relatada baseia-se

fortemente em principios e propriedades de processamento de sinais, fomecendo urn
meio pr<itico e efetivo de estima<;ao multi-escala de curvatura digital. Deve-se observar
que os descritores de Fourier, aproveitados extensamente por essa tecnica, formam uma
c1asse de tecnicas de representa<;ao de formas que vem sendo usadas ha anos; assim, a
abordagem proposta nesta tese generaliza, com sucesso, os descritores de Fourier para 0

tratamento de analise multi-escala de curvatura. A analise muti-escala e obtida
multiplicando-se a representa<;ao frequencial do contomo por urn conjunto de gaussianas
com diferentes desvios padroes, implementando, portanto, filtragem passa-baixas
seletiva. E importante lembrar que a filtragem gaussiana possui caracteristicas
intrinsecamente desejaveis para sua ado<;ao em problemas de analise de formas, como a
propriedade de nao gera<;ao de detalhes espurios na medida que aumenta-se a escala.
Foram propostas diferentes solu<;oes para tratar 0 efeito colateral de contra<;ao de
contomos acarretado pela filtragem gaussiana. 0 curvograma foi introduzido a partir
dessas tecnicas, tendo sido apresentados diversos resultados experimentais, inc1uindo a
avalia<;ao da precisao do metodo a partir de curvas parametric as B-splines, corroborando
a eficiencia do metodo. De fato, 0 metodo apresentou uma precisao na estima<;ao da
curvatura superior a de outros metodos relatados na literatura.

8.3.1 Desenvolvimentos FuturosII • Jlada a importancia da pesquisa desenvolvida sabre analise de formas baseada
em curvatura, diferentes desdobramentos poderao ocorrer a partir das tecnicas

descritas no Capitulo 4. Dentre esses posslveis desdobramentos, e importante ressaltar a
area de analise de formas invariantes pOI uma transforma<;ao afim. Transforma<;oes afins
aparecem em diferentes contextos de analise de imagens, sendo que metodos para a
caracteriza<;ao de formas que sao semelhantes a menos de uma transforma<;ao afim entre



elas vem recebendo crescente atenyao recentemente [Sapiro & Tannenbaum, 1993].
Assim, poder-se-a trabalhar no desenvolvimento de algoritmos para esse tipo de analise
de formas dentro do espirito das transformadas multi-escala descritas no Capitulo 3 deste
trabalho. Vma possivel aplicayao interessante desses metodos e 0 uso da curvatura, que e
uma medida local, na segmentayao de objetos parcialmente oc1usos.

Vma segunda linha de pesquisa promissora e a do desenvolvimento de metodos
que trabalhem diretamente sobre a imagem 2D, descartando a necessidade da extrayao
dos contomos dos objetos. A analise de formas realizada por metodos da abordagem 2D
possui algumas caracteristicas complementares em relayao a abordagem por contomos,
incluindo a possibilidade do tratamento e caracterizayao de texturas, outro importante
atributo visual. Assim sendo, algoritmos para extrayao de caracteristicas baseados nas
transformadas 2D podem ser explorados dado 0 seu grande potencial de aplicayoes
prliticas em sistemas de visao. A defmiyao de medidas de forma confiaveis e 0

desenvolvimento de algoritmos eficientes para a implementayao dos metodos
desenvolvidos sao tarefas que podem ser incluidas dentro dessa linha de pesquisa. 0
trabalho [Costa, 1997b] discute um dos possiveis caminhos para essa pesquisa atraves
dos conceitos de campo escalar e campo vetorial de formas.

It.Jcapitulo 5 descreveu urna nova ahordagem para amilise multi-escala de formas
atraves da transformada continua em wavelets, abordagem essa que permite 0

tratamento de problemas tradicionais de analise de formas utilizando-se as ferramentas
fomecidas pela teoria e propriedades das wavelets. Em particular, foram descritos
metodos para particionamento de contomos, detecyao de pontos dominantes, definiyao e
analise de escalas naturais e analise fractal de curvas deterministicamente auto-similares.
Diversos resultados experimentais corroborando a eficiencia das tecnicas introduzidas
foram apresentados. A teoria das wavelets vem recebendo atenyao crescente nos ultimos
10 anos, sendo hoje construida a partir de uma base matemtitica solida, bem como tendo
sido aplicada com sucesso em uma grande diversidade de problemas. Tais caracteristicas
tomam a representayao- W uma ferramenta promissora para analise de formas, 0 que
envolvera 0 desenvolvimento futuro dessa abordagem em diferentes direyoes, algumas
das quais relatadas na proxima sub-seyao. E importante notar que parte das ferramentas
sobre analise de formas usando wavelets foi desenvolvida durante 0 estagio de tipo
"doutorado sanduiche" realizado pelo autor junto ao grupo do professor Jean-Pierre
Antoine no "Institut de Physique Theorique" da "Vniversite Catholique de Louvain" em
Louvain-la-Neuve, Belgica, onde 0 autor pode aprofundar seus conhecimentos teoricos
e prtiticos sobre analise em wavelets de sinais.



8.4.1 Desenvolvimentos FuturosI•Jrtre os possiveis desenvolvimentosqne as
representac;ao- W poderao acarretar, pode-se citar:

1. Desenvolvimento de outros algoritmos para extrac;ao de caracteristicas e analise de
formas a partir da representac;ao- W, tais como algoritmos baseados na informac;ao de
fase (como se sabe, linhas de fase con stante podem ser usadas para a detecc;ao de
singularidades em sinais [Torresani, 1995]) e na informac;ao cruzada entre modulo e
fase, para que se possa aumentar a tolerancia do metodo ao ruido;

2. Extrac;ao de diferentes caracteristicas de formas, como simetria de formas, e
introduc;ao de novos conceitos como modulo e freqiiencia local [Torresani, 1995];

3. Integrac;ao da representac;ao- W com outras abordagens, como "snakes" [Kass et aI.,
1988] e teoria de regularizac;ao. Em relac;ao a esta ultima, vale lembrar que a
aplicac;ao de wavelets em problemas de regularizac;ao ja foi considerada por Alex
Grossmann [Grossmann, 1988], sendo que desenvolvimentos mais recentes comec;am
a ser relatados na literatura [Reginska, 1995];

4. Urn estudo mais completo sobre as diferentes wavelets e os problemas que podem ser
melhor tratados por cada uma delas;

5. Desenvolvimento da abordagem de analise fractal de curvas a partir da representac;ao-
W , incluindo multifractais e a analise de auto-similaridade e problemas inversos
[Ameodo et aI., 1995], isto e, reconhecimento de regras de gerac;ao de padroes de
formas especificas;

6. Estudo da abordagem baseada em regioes ou abordagem 2D, de maneira similar a
discutida na Sec;ao 8.3.1: as metodos dessa abordagem tratam diretamente a imagem,
isto e, tratam com func;oes 2D do tipo I(x,y). A principal vantagem que essa
abordagem exibe em relac;ao a abordagem anterior e que ela nao pressupoe a
segmentac;ao e extrac;ao do contomo do objeto de interesse, tarefas criticas da etapa de
pre-processamento. Como exemplos de tecnicas dessa abordagem pode-se citar a
morfologia matematica [Pitas & Venetsanopoulos, 1990; Pitas & Venetsanopoulos,
1992], decomposic;ao por poligonos e descritores de Fourier 2D [Marshall, 1989].
Particularmente relevantes ao desenvolvimento do trabalho proposto nesta tese sao as
abordagens multi-escala 2D, tais como as tecnicas de espac;o-escala e difusao
anisotropica 2D [Lindeberg, 1994], Gabor 2D [Daugman, 1988; Bovik et al., 1990;
Dunn et al., 1994; Dunn & Higgins, 1995], distribuic;oes de Wigner-Ville [Reed &
Wechsler, 1990], outros tipos de "steerable filters" [Watson, 1987; Simoncelli et aI.,
1992; Freeman & Adelson, 1991] e wavelets 2D [Murenzi, 1990; Antoine et al.,
1993; Antoine, 1994; Antoine et al., 1996; Antoine et aI., 1997]. Alem disso, essas
ferramentas estao sendo cada vez mais pesquisadas para aplicac;oes em analise de
textura, conforme esclarecido no proximo item;



7. A analise de texturas consiste em urn outro importante t6pico de analise de imagens
que tambem pode ser abordado sob a 6tica multi-escala. A caracterizayao de texturas
em imagens e urn problema classico que possui divers as aplicayoes como
segmentayao de imagens baseada em regioes de textura homogenea. Metodos de
analise de freqliencia local sao, a principio, apropriados a essa classe de problemas,
visto que a textura e geralmente percebida como uma regiao em que urn determinado
padrao (ou uma determinada forma) se repete periodicamente (em termos
deterministicos ou estatisticos). Na verdade, a quantidade de artigos recentes sobre
esse tipo de abordagem reflete a crescente importancia que essa area tern tido
[Daugman, 1988; D'mn et ai., 1994; Dunn & Higgins, 1995; Reed & Wechsler, 1990;
MaHat, 1996].

Ie. JI Capitulo 6 apresentou urna teeniea para a extra,ao de earaeter!st!ea, de
formas atraves do conceito de energia multi-escala. A energia de dobramento

multi-escala normalizada e uma medida global de forma que deve ser usada para
caracterizayao de complexidade de formas a partir de seu contomo, podendo ser
calculada a partir do curvograma. Como foi ilustrado por diversos experimentos
apresentados nesta tese, a energia de dobramento e bastante robusta a transformayoes
geometricas (transla<;ao, rotayao, escalonamento e reflexao) e aquelas referentes a
aquisiyao e pre-processamento da imagem.

o efeito de alta curvatura mascarada foi defmido e analisado, tendo sido discutidas
suas implicayoes na aplicayao da energia de dobramento em analise de formas. Mais
especificamente, chamou-se a atenyao para uma situayao potencial de erro envolvendo 0

conceito da energia de dobramento como uma medida de discriminayao de
complexidade de formas. 0 principal problema e que, embora a energia de dobramento
expresse caracteristicas globais do contomo, poucos pontos de altissima curvatura
podem afetar substancialmente a energia de todo 0 contomo. Foram apresentadas
algumas soluyoes para detecyao de tais pontos e para 0 controle de sua influencia na
energia total.

Os diversos experimentos de caracterizayao de celulas neurais (naturais e
artificiais) utilizando a energia de dobramento indicam que essa medida e especialmente
bem adaptada para aplicayoes em neuromorfometria. Os experimentos apresentados
indicam que essa medida pode ser usada tanto na analise semi-automatica de neuronios
quanta em procedimentos de classificayao automatica de padroes. Alem disso, a
interpretayao fisica da energia de dobramento sugere que podem ser obtidas informayoes
sobre a energia que deve ser metabolizada para se produzir a arborizayao dendritica, de
maneira analoga a conjectura sobre formas biol6gicas genericas levantada por Bowie em
seu trabalho [Bowie & Young, 1977]. A energia de wavelets foi tambem introduzida
dentro desse contexto, podendo tambem ser adotada como medida de complexidade de
formas.



8.5.1 Desenvolvimentos FuturosIL~ dos problemas mais interessantes a serem pesquisados e 0 do
desenvolvimento de metodos automMicos de escolha de caracteristicas e

c1assificayao de padroes. A abordagem multi-escala permite 0 calculo de familias de
caracteristicas ou medidas de forma que saD definidas em funyao de urn pan'imetro de
escala, como as energias multi-escala, por exemplo. A correta escolha da(s) escala(s)
para a extrayao de caracteristicas a serem utilizadas por c1assificadores de padroes e urn
problema prMico e de grande relevancia para 0 sucesso [mal do procedimento de
reconhecimento de formas, podendo dar continuidade a essa pesquisa.

I' ?llsta tese introduziu uma nova abordagem para analise da forma de celulas
neurais baseada na gerayao semi-automMica de dendrogramas. 0 esquema

proposto, baseado na segmentayao do contomo a partir do curvograma seguida pela
analise sintMica da forma particionada, mostrou-se robusto e com grande potencial para
melhorar a tarefa de gerayao manual de dendrogramas. A abordagem semi-automatic a
adotada atraves da explorayao de interfaces gdficas permite que 0 operador introduza
correyoes em algumas situayoes em que os metodos de segmentayao falhem.

8.6.1 Desenvolvimentos FuturosII :;llefinamentos adicionais ao metodo de gerayao semi-automatica de
dendrogramas podem inc1uir a introduyao de mecanismos inteligentes que

ajudem nas fases de intervenyao do operador, bem como na checagem de cadeias vcilidas
geradas pelo algoritmo de segmentayao. A adoyao de mecanismos de analise de formas
2D (veja as Seyoes 8.3.1 e 8.4.1) tamhem pode aumentar a eficiencia do metodo de
analise de estruturas neurais.

Alem disso, aplicayoes adicionais como na caracterizayao de plantas, raizes e
arvores tambem sao altamente desejaveis [Cesar & Costa, 1997b].

II ?I~bora as tecnicas desenvolvidasnesta tese possam ser aplicadasa problemas
e analise de formas em visao computacional de maneira geral, experimentos

com estruturas neurais formaram urn dos focos de atenyao do trabalho desenvolvido.
Essa outra linha de pesquisa vem sendo desenvolvida pelo Grupo de Visao Cibemetica,
baseada na caracterizayao automMica de celulas neurais por meio de procedimentos de
visao computacional e processamento de imagens, uma area ainda incipiente e de grande



potencial [Costa, 1995; Cesar & Costa, 1996b, Cesar & Costa, 1996f; Cesar et al.,
1996g; Coelho & Costa, 1996]. Assim, tecnicas classicas de analise de formas podem ser
aplicadas para a extra'(ao de medidas como area, perimetro, "convex hull", diagramas de
orienta'(ao, energia de dobramento e dimensao fractal. Vale notar aqui a rela'(ao
intrinseca que existe frequentemente entre varias dessas medidas e metodos multi-escala
que foram explorados nesta tese, como no caso da energia de dobramento multi-escala
[Cesar & Costa, 1997a] e da analise fractal de curvas atraves da representa'(ao-w. Ainda
em rela'(ao a esse ultimo topico, vale lembrar que a teoria das wavelets tern dado urn
grande impulso a aplica'(ao de analise fractal e multifractal a diferentes problemas em
fisica e biologia como analise de turbulencia plenamente desenvolvida ou de
sequenciamento de moleculas de ADN (ver [Ameodo et al., 1995] e muitas referencias
ali citadas), apresentando grande potencial para desenvolvimentos subsequentes.
Finalmente, e importante salientar que 0 desenvolvimento dessa area dentro do Grupo de
Visao Cibemetica vem tomando grande impulso, 0 que vem sendo corroborado pela
produ'(ao de resultados recentemente obtidos [Cesar & Costa, 1998a; Cesar & Costa,
1998b; Costa et al., 1998].

novas linhas de trabalho indicadas nas se'(oes anteriores poderao ser
aplicadas na analise de imagens de neuronios, dando continuidade a pesquisa

apresentada nesta tese, por exemplo, a analise de formas neurais a partir do valor da
curvatura estimada diretamente sobre a imagem 2D, 0 que ja come'(ou a ser pesquisado
no seio do Grupo de Pesquisas em Visao Cibemetica [Costa, 1997b]. Adicionalmente,
pode-se citar dois importantes problemas a serem pesquisados futuramente: (a) analise
estatistica de determinadas propriedades morfologicas de grandes bases de imagens de
neuronios; e (b) a extra'(ao de representa'(oes 3D de estruturas neurais a partir de
sequencias de imagens microscopicas com diferentes focos, 0 que envolvera a
segmenta'(ao das partes focadas em cada imagem e 0 registro das se'(oes assim obtidas
("optical sectioning").

t.Jr metodos desenvolvidos poderao ser incorporados em modulos do Cyvis-I, 0

que permitira a avalia'(ao dos algoritmos em condi'(oes reais. 0 Cyvis-I e urn
projeto para urn sistema de inspe'(ao visual base ado em diversos conceitos de visao
biologica que foi proposto por Luciano da Fontoura Costa e colaboradores, e esta sendo
desenvolvido no grupo de Visao Cibemetica [Costa et al., 1994]. 0 sistema em
desenvolvimento possui aspectos interessantes como a integra'(ao de diferentes fontes de
informa'(ao visual (como textura, cor e analise de formas) e processamento distribuido
em urna rede de PC's. Existem diferentes maneiras de se aproveitar os algoritmos
introduzidos neste trabalho em urn sistema de visao como 0 Cyvis- 1. Em aplica'(oes em
que requeiram tarefas de reconhecimento de objetos por parte do Cyvis-I, como, por



exemplo, busca e reconhecimento de objetos em cenas, poderiam aproveitar vetores de
caracteristicas como os gerados pelas energias multi-escala para guiar preliminarmente 0

sistema na busca de modelos 3D mais especificos, como aqueles baseados em s6lidos ou
superficies, por exemplo. Urn outro problema interessante diz respeito a uma classe
particular de algoritmos de visao estereo que se baseia no casamento de pontos ou
contornos equivalentes no par de imagens estereognificas. Vertices, padroes peri6dicos e
medidas de complexidade de formas poderiam ajudar a guiar tais algoritmos.

Se9ao 4.2.6 ja apresentou uma discussao especifica sobre 0 calculo da
representa9ao-W de urn contorno. Todos os experimentos desta tese foram

implementados como Scripts do Matlab, utilizando largamente as ferramentas
matematicas, de visualiza9ao e de intera9ao com 0 usulirio daquele software. Somente 0

programa de gera9ao interativa de curvas B-Splines utilizado no Capitulo 4. Foi
implementado na linguagem C em urn ambiente UNIX e utilizando a biblioteca grafica
XVIEW. Os experimentos do Matlab foram executados em uma esta9ao Digital (ver
Se9ao 4.2.6) e em micros Pentium 150 MHz e 200 MHz. 0 trabalho [Cesar & Costa,
1995b] discute a implementa9ao em hardware de algumas das tecnicas desta tese.

Tambem como ja foi comentado, as transforma90es multi-escala foram calculadas
atraves de algoritmos baseados em FFT. A obten9ao do curvograma e mais cara
computacionalmente, visto que envolve 0 calculo de u(b,a) e u(b,a) (veja a Se9ao 5.3),
e que cada uma dessas nJIwoes equivale a uma transformada continua em wavelets (ou
seja, u(b,a) equivale a uma representa9ao-W com a primeira derivada da gaussiana
como wavelet, enquanto que u(b,a) equivale a uma representa9ao-W com a segunda
derivada da gaussiana como wavelet). 0 calculo de uma representa9ao-W com 32 escalas

20 Segundos
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1~00 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Figura (8.1): Tempo de processamento (segundos) em fun9ao do numero de pontos do
contorno para 0 calculo da representa9ao- W com 64 escalas.



de urn contomo de 8192 pontos e da ordem de 15 segundos em urn Pentium 150 MHz. E
importante notal' que esse tempo foi medido a partir de urn Script do Matlab escrito sem
nenhuma preocupac;ao com eficiencia e que programas muito mais nlpidos e baratos
computacionalmente podem ser criados em linguagens de programac;ao como C ou
Delphi. A Figura 8.1 apresenta urn gnifico do tempo de processamento para 0 calculo da
representac;ao-W com 64 escalas em func;ao do numero de pontos do contomo. Atraves
do ajuste de uma reta aos dados daquela figura, conclui-se que 0 tempo de
processamento T em segundos em func;ao do numero de pontos N do contomo e dado
pOl':

Essa formula e uma boa aproximac;ao para contomos com ate 14000 pontos,
aproximadamente. Esses dados foram obtidos em urn Pentium 200MHz com 64Mbytes
de RAM. Foi observado que, acima de 14000 pontos, 0 Matlab comec;a a realizar
sistematicamente 0 acesso a disco rigido para utilizac;ao de memoria virtual, 0 que faz
cair fortemente 0 desempenho computacional. Implementac;5es mais eficientes em uma
linguagem de programac;ao podem evitar tais problemas.

Alem disso, 0 calculo das energias multi-escala e extremamente simples e barato
computacionalmente, sendo desprezivel em relac;ao ao custo computacional do calculo
das representac;5es multi-escala.

Urn aspecto importante de implemental(ao conceme 0 ca.lculo das convoluc;5es
diretamente no dominio do tempo ou no dominio da freqtiencia. Sabe-se que a
convoluc;ao de urn sinal com uma mascara pequena pode ser implementada de maneira
mais eficiente diretamente no dominio do tempo. Isso quer dizer que as transformadas
multi-escala para pequenas escalas podem ser calculadas de maneira mais rapida sem a
necessidade do calculo da FFT. Na medida que 0 tamanho da mascara aumentar, 0

calculo da convoluc;ao atraves da FFT toma-se mais eficiente. Assim, esses aspectos
devem ser considerados na implementac;ao das tecnicas. POI' outro lade, a utilizac;ao de
algoritmos baseados em FFT nao requer 0 truncamento das mascaras, podendo fomecer
resultados mais precisos. Alem disso, 0 autor acredita que a transformada de Fourier
fomece urn esquema bastante generico e poderoso para 0 entendimento da grande
maioria dos conceitos desenvolvidos nesta tese (bem como em inumeras areas de
processamento e analise de imagens), e a adoc;ao direta dos algoritmos baseados em FFT,
embora possa pagar urn prec;o mais caro computacionalmente em alguns casos, permite
uma abordagem direta e unificada para as tecnicas apresentadas neste trabalho.
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Apendice 1

Existe urn ultimo ponto para 0 qual deve-se chamar a aten<;ao em relayao a
implementa<;ao numerica das tecnicas de deriva<;ao usando FFT (ver Capitulo 4). Trata-
se do desdobramento e "redobramento" (jftshift e fftunshift) do vetor que armazena a
transformada de Fourier de urn sinal. Ao contnirio do que possa parecer, as duas
operayoes nao podem ser realizadas atraves de duas aplicayoes sucessivas da funyao
fftshift, a qual normalmente acompanha 0 Matlab, bem como outros pacotes de software
matematico e/ou de processamento de sinais. Para ilustrar isso, tome 0 seguinte vetor:



o problema aparece na aplicayao do fftshift novamente, i.e. sobre 0 vetor acima, 0

que resulta:

Interpretando-se 0 vetor acima como sendo a FFT de urn sinal, tem-se que 0 nivel
DC original "migrou" para 0 fim do vetor, enquanto que a freqiiencia I virou 0 DC, 0

que, obviamente, esta errado. Isso deve-se a propria definiyao do fftshift, que e uma
transla<;:aocircular de floor(N/2) elementos, e que apresenta problemas todas vez que 0

numero de amostras do sinal for impar. A soluyao para esse problema e a definiyao da
funyao fftunshift, que leva em considerayao 0 fato do fftshift ja ter sido aplicado. A
utilizayao do par fftshift-fftunshift no script acima decorre desses detalhes.
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