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Resumo 

As áreas de visão computacional e redes neurais artificiais (RNAs) e suas aplicações, 

tiveram um enorme progresso em pesquisa e aplicações práticas nos últimos anos. Sistemas 

de inspeção visual automática têm despertado muita atenção na indústria pois provêem meios 

econômicos, eficientes e precisos de obtenção de controle de qualidade. Porém, apesar do 

grande avanço tecnológico, a maioria dos sistemas existentes, com exceção de alguns poucos 

experimentais, são especializados e foram projetados para inspecionar um único objeto ou 

peça, de tipo previamente conhecido, e em posição, orientação e distância em relação à 

câmara altamente restritas. Este trabalho descreve um sistema de reconhecimento de imagens 

contendo múltiplos objetos de classes aleatórias e tolerante a ruído. Um estágio de pré

processamento filtra parte do ruído e segmenta regiões conectadas da imagem (RCI). A 

classificação dos padrões é feita com redes neurais de múltiplas camadas a partir de atributos 

invariantes calculados sobre as RCis. No final do processo temos uma listagem dos objetos 

contidos na cena, suas posições e orientações, os quais podem servir de entrada a um sistema 

de entendimento da cena, de mais alto nível, ou para outras máquinas, como um manipulador 

automático. Outros parâmetros podem ser utilizados para normalizar, em escala, orientação e 

posição, os padrões contidos na imagem, para efeito de comparações com imagens e 

parâmetros dos objetos previamente armazenados em bancos de dados. Dois métodos de 

treinamento de RNAs foram testados, o gradiente conjugado e o Levenberg-Marquardt, em 

conjunção com simulated annealing, para diferentes condições de erro e conjuntos de 

atributos. Imagens reais e sintéticas foram utilizadas para efeitos de testes de classificação 

correta e rejeição de padrões espúrios. Resultados são apresentados e comentados, 

destacando a capacidade de generalização do sistema mesmo com elevada degradação da 

imagem pelo ruído. Uma das vantagens do tipo de RNA empregado é a velocidade de 

execução, que permite ao sistema ser integrado a uma linha de montagem industrial. O 

sistema foi projetado com a utilização de recursos acessíveis e de baixo custo, sendo 

executado em computadores pessoais, e podendo ser facilmente adaptado para o uso em 

pequenas e médias empresas. 

Palavras chaves: Reconhecimento automático de objetos; Sistemas de classificação; Visão 
computacional; Redes neurais artificiais; Sistemas inteligentes. 
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Abstract 

Computer vision (CV) and artificial neural networks (ANN) are important research 

fields of artificial intelligence. Visual pattern recognition (VPR) and object recognition (2 or 

3-D) are central tasks in a high levei computer vision system. Despite the great development 

in the recent years, most of the current automatic visual inspection systems work with only 

one kind of pattern at time which has pose highly restricted. This dissertation describes a 

system designed to recognize patterns and objects in a digital image which have unknown 

number object types and poses. Such image, which is also degraded by noise, serve as input 

for the system. After gray levei change and filtering, the pixel connected regions (CR) are 

codified, and the remained noise is eliminated. lnvariant features, i.e., moment invariants, 

serve as inputs for artificial neural networks that perform pattern classification. An 

interpretation module decode the net's outputs and increases the correct assignment by 

testing the net's higher outputs values. After ali identified patterns were classified, we have an 

object listing o f the scene, their positions and other information, which can be the input for a 

higher levei scene understanding system, that may check for objects relations and could send 

information for humans or for other machines. Two ANN learning methods were adopted for 

training the networks, the conjugate gradient and the Levenberg-Marquardt AJgoritms, both 

in conjuction with siumlated annealing, for different error conditions and feature sets. 

Sinthetic and real images were utilized for testing the net's correct class assignments and 

rejections. Results are presented as well as comments focusing the system's generalization 

capability despite noise, geometrical transformations, object shadows and other degradations 

over the images. One of the advantages of the ANN employed is the low execution time 

allowing the system to be integrated to an assembly industry tine. The system runs on low 

cost personal computers, therefore it can be easily adapted for the Brazilian reality and can 

even be used by little companies and industries. 

Keywords: Pattern classification; Visual pattern recognition; Computer vision; Artificial 

neural networks; Automation. 
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Capítulo 1 

Introdução 

A visão é o sentido mais desenvolvido e a ela é dedicado boa parte do 'poder 

neuro-computacional" dos organismos vivos que a possuem. A visão natural, que é um 

processo complexo e dos mais importantes da natureza, é realizado através de redes 

neurais biológicas e é responsável pela maior parte do volume da informação que 

absorvemos diariamente (Zeki, 1993). 

Visão computacional1 (VC) e suas aplicações tiveram um enorme progresso 

em pesquisa e aplicações práticas nos últimos anos. Entendemos por visão 

computacional a área de inteligência artificial envolvida na extração de informações de 

imagens, com a intenção de identificar e classificar objetos e padrões nela contidos, 

obtendo representações de níveis mais altos para uso do homem ou de máquinas. 

Sistemas que possuem esta tecnologia estão sendo utilizados em diversas áreas como a 

robótica, automação industrial, sensoriamento remoto, aplicações militares, e até em 

produtos comerciais, como reconhecimento óptico de caracteres, que em alguns casos 

já vêm com editores de texto. Além disso, podemos comprovar o crescimento de VC 

em pesquisas também pelo aumento anual de congressos internacionais, revistas e 

outras publicações. 

De acordo com Spirovska e Reid (1994), os sistemas robustos de visão 

computacional são compostos tipicamente de quatro tarefas principais: (1) pré

processamento, para remoção de ruído e acentuação de bordas; (2) segmentação, para 

delimitar contornos de objetos ou padrões contidos em uma cena; (3) reconhecimento 

de padrões, para determinar os padrões presentes na imagem; e ( 4) compreensão da 

1 Alguns autores chamam "visão por computador". 

1 
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Sistema de Reconhecimento de Padlões Visuais Invariante a Trarufonnações Geornélticas Utiliundo Rede.s New-ais Artificiais de Múltiplu Camadas 

imagem, para interpretar os relacionamentos entre os padrões contidos na cena. Apesar 

da maioria dos sistemas existentes utilizarem, em quase todas as etapas, programação 

convencional, poderíamos implementar as três primeiras tarefas utilizando técnicas de 

inteligência artificial (IA) conex.ionista (redes neurais artificiais), (Pai e Pai, 1993), 

(Costa e Gonzaga, 1995), porém a quarta tarefa deveria ser implementada com 

técnicas de IA simbólica. 

Reconhecimento de padrões (RP) e de objetos (2 ou 3-D), uma tarefa dificil e 

importante para sistemas de alto nível de VC, objetiva a extração de informações de 

uma imagem ou classificação de seu conteúdo (Yüceer e Oflazer, 1993). Os avanços 

nas tecnologias computacionais têm possibilitado a execução de algoritmos complexos 

de análise de imagens, antes puramente teóricos em máquinas cujo poder 

computacional cresce exponencialmente. Fatores como processadores mais rápidos e 

paralelos, grandes quantidades de memória disponíveis a custo baixo, e desenvol

vimento de técnicas de processamento e reconhecimento de imagens foram os 

principais agentes desse progresso. Ainda assim, temos que reconhecer as limitações 

dos computadores atuais para tarefas complexas, como o reconhecimento de padrões 

visuais invariante a transformações geométricas no espaço Euclidiano, e buscar 

soluções para um espectro cada vez mais denso de aplicações, como por exemplo a 

identificação e inspeção visual automática (IV A) de objetos em tempo real para 

aplicações na indústria. 

Em uma linha de produção industrial podemos utilizar RP como etapa de um 

sistema de IV A, . para identificar e classificar peças manufaturadas. Sistemas de IV A 

visam a otimização do processo de identificação de padrões defeituosos, podendo 

checar automaticamente diversos parâmetros m.edidos dos objetos produzidos, assegu

rando produtos que não apresentem características com elevada similaridade, em 

relação aos padrões ótimos requeridos, sejam rejeitados. Diversas vantagens podem ser 

enumeradas de IV A em relação à inspeção feita por seres humanos. As mais 

importantes são precisão e velocidade, pois os sistemas podem ser projetados para 

executar tarefas repetitivas de forma dedicada. Sistemas de IV A têm despertado muita 

atenção na indústria pois provêem meios econômicos, eficientes e precisos de obtenção 

de controle de qualidade. Especificações dimensionais podem ser facilmente 
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asseguradas em determinados sistemas de IV A. Porém, apesar do grande número de 

vantagens, diversos problemas ainda persistem para diversos sistemas, como a 

incapacidade de trabalhar com peças diferentes e em posições aleatórias em relação ao 

sistema de captação de imagem. Em recente revisão, Newman e Jain (1995) analisaram 

diversos sistemas de IV A e descreveram que a grande maioria desses sistemas, com 

exceção de alguns poucos experimentais, são especializados e foram projetàdos para 

inspecionar um único objeto ou peça, de tipo previamente conhecido, e em posição, 

orientação e distância em relação à câmara altamente restritas. A possibilidade de 

tornar o sistema invariante a mudanças de posição e orientação e também do sistema 

poder trabalhar com vários tipos de objetos diferentes é altamente desejável, visto que 

isto aumenta a flexibilidade e a tolerância a falhas do sistema, permitindo a adaptação 

do sistema a diversos tipos de ambientes (uso menos específico). 

Outra área da inteligência artificial que teve seu interesse renovado, 

principalmente, após a segunda metade da década de 1980 é o campo das redes neurais 

artificiais (RNAs). RNAs são apropriadas para tarefas de percepção, como o 

reconhecimento, classificação e auto-associação de padrões. Apesar da maioria dos 

modelos atuais serem baseados mais em métodos numéricos que biológicos, a 

inspiração para diversas RNAs provém de áreas como a neurofisiologia. Atualmente a 

pesquisa em RNAs envolve diversas áreas do conhecimento, envolvendo pessoas com 

propósitos e formações diferentes. Uma vantagem dessa multidisciplinaridade é a 

riqueza e a exploração heterogênea de tópicos da área. Por outro lado, estes beneficios 

tornam-se complexos devido a diferenças utilizadas desde a linguagem empregada 

pelos diferentes pesquisadores, até ao imenso número de contribuições, sendo 

impossível acompanhar efetivamente o desenvolvimento da área. Para o projeto de 

classificadores, RNAs apresentam uma série de características desejáveis, tais como a 

tolerância ao ruído, a capacidade de generalização, o aprendizado adaptativo a partir 

de exemplos e processamento paralelo. Em ambientes industriais, diversas fontes de 

ruído, como interferências elétricas, variação da temperatura nos componentes dos 

equipamento de captação e processamento das imagens, erros de quantização ou bi

narização, etc., degradam a imagem, implicando em uma diminuição da taxa de 

reconhecimento dos sistemas de classificação de objetos. Muitos desses fenômenos não 

são simples de equacionarmos, e dessa forma, a utilização de RNAs contribui para a 
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robustez do sistema, pois todo treinamento é feito com exemplos de forma que a 

estrutura da rede se molda às características do problema. 

1.1 Uma visão geral dos objetivos deste trabalho 

O principal objetivo desse trabalho é o desenvolvimento e implementação de 

um sistema para reconhecer padrões em imagens contendo múltiplos objetos, 

invariante a transformações geométricas, e tolerante a certo grau de ruído. 

Uma imagem contendo um número de padrões desconhecido serve de entrada 

ao sistema. Após a binarização e filtragem da imagem, os padrões são identificados e 

codificados, ao mesmo tempo em que o ruído residual é eliminado. Após a 

identificação e codificação das áreas conectadas da imagem, i.e., possíveis padrões, 

extraímos atributos de cada região, invariantes de momentos, os quais servem de 

entrada para uma rede neural de múltiplas camadas, que classifica os objetos. Um 

estágio de interpretação do classificador foi adicionado para aumentar a confiabilidade 

das decisões da rede. 

Testes com Imagens reais e sintéticas foram efetuados para avenguar a 

capacidade de tolerância do sistema a fatores como o ruído e outros problemas de 

captação da imagem, como iluminação deficiente. Dois conjuntos de atributos são 

testados, os invariantes de momentos de Hu (Kothanzad e Lu, 1990) e outros 

invariantes de momentos derivados da técnica de Wong et al. (1995). Após a 

classificação de todos os padrões identificados na imagem, temos uma listagem dos 

objetos contidos na cena, suas posições e orientações. Estas informações podem servir 

de entrada a um sistema de entendimento da cena, de mais alto nível, que obtenha 

relações e gere inferências a partir desses dados e possa provir informação para outras 

máquinas, como para um manipulador automático que deva realizar operações sobre as 

peças independente de prévios ajustes ou calibrações, ou para o homem. Outros 

parâmetros, como o ângulo do eixo principal do objeto, podem ser utilizados para 

normalizar, em escala, orientação e posição, os padrões contidos na imagem, para 
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efeito de comparações com imagens e parâmetros dos objetos previamente 

armazenados em bancos de dados. 

Dessa forma, neste trabalho foram abordados os seguintes tópicos: (i) 

identificar formas de representar padrões visuais, diminuindo a dimensionalidade da 

informação, mantendo, porém, informações essenciais que permitam sua 

discriminação; (ii) estudo e implementação de classificadores baseados em redes 

neurais artificiais, que tenham velocidade elevada de resposta e apresente boas 

tolerância e capacidade de generalização; (iii) também foi abordada, brevemente, uma 

metodologia de utilização desse sistema em um outro, maior, de inspeção visual 

automática voltada para aplicações industriais. Uma das premissas do projeto é a 

utilização de recursos acessíveis e de baixo custo, de forma que o sistema possa ser 

finalizado com poucos recursos e que tenha boa performance, podendo ser facilmente 

adaptado à realidade nacional e sirva para pequenas e médias empresas. 

A adição de um sistema de reconhecimento de padrões invariante a 

transformações geométricas e capaz de trabalhar com múltiplos objetos em uma 

imagem tem por finalidade principal aumentar a flexibilidade do sistema de IV A, 

capacitando-o a trabalhar com diversos tipos de classes diferentes, aumentando a 

robustez e possibilidades, seja para aplicações industriais, militares, segurança, médica, 

etc. Exemplos de aplicações dessas técnicas são sistemas de classificação e análise de 

imagens, reconhecimento óptico de caracteres, identificação de alvos, inspeção de 

objetos e peças, reconhecimento automático de impressões digitais e da íris, entre 

outros . 
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1.2 Organização deste trabalho 

Este trabalho, além da introdução, contém outros seis capítulos. O capítulo 2 

foi dedicado ao reconhecimento de padrões visuais e problemas relacionados. As redes 

neurais artificiais, mais especificamente a rede de múltiplas camadas, que é a 

arquitetura escolhida para o projeto do classificador do sistema, e as razões da escolha 

desse tipo de classificador estão descritas no capítulo 3. Diversos tipos de redes e 

esquemas tem sido propostos para o reconhecimento de padrões visuais e o capítulo 4 

é dedicado a uma breve revisão dos métodos de obtenção de invariância sobre os 

padrões visuais utilizando redes neurais. Os tipos de transformações geométricas 

considerados neste trabalho são mudança de escala (dilatações ou contrações), de 

orientação (rotação em superficie) e de posição (translações horizontais e/ou verticais) 

do objeto no campo visual2
. O capítulo 5 apresenta o sistema proposto, a 

metodologia empregada, os recursos utilizados e alguns resultados preliminares. O 

capítulo 6 é dedicado a apresentação de resultados e comentários sobre classificação, 

tempo de treinamento para as RNAs, etc. Finalmente, o capitulo 7 é dedicado a 

considerações finais, conclusões e futuras otimizações e adições ao sistema com o 

objetivo de torná-lo mais robusto. 

2 Campo visual: espaço capaz de enviar estimulos à nossa retina quando mantemos a cabeça parada e o oll1ar 
fixo em um ponto determinado. Para nosso propósito, é o tamanho NxM da imagem a ser processada. 
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Capítulo 2 

Reconhecimento de Padrões Visuais 

"Paliem recognition is lhe research area that studies lhe operation and design 
o f systems lha I recognize patlerns in data." Bob Duin (Delft University). 

2.1 Introdução 

Reconhecimento de padrões1 (RP) visuais, uma tarefa dificil e importante para 

sistemas de alto nível de VC, objetiva a extração de informações de uma imagem ou 

classificação de seu conteúdo (Yüceer & Oflazer, 1993). Para obtermos uma boa 

generalização, i.e., a habilidade para reconhecer corretamente padrões não treinados, o 

sistema deveria ser insensível a transformações geométricas, tais como mudanças na 

escala (contrações ou dilatações), na orientação (rotação em superfície), e na posição 

(translações verticais e/ou horizontais) dos objetos no campo visual. 

Seguindo Mascarenhas e Velasco ( 1989), o reconhecimento de padrões tem-se 

desenvolvido, em geral, ao redor de duas grandes linhas de abordagens. A primeira é a 

classificação de padrões, onde o objetivo é atribuir um objeto desconhecido a uma das 

possíveis classes. Geralmente são empregadas técnicas estatísticas para o projeto dos 

classificadores. A segunda abordagem é o reconhecimento sintático (ou estmtural) de 

padrões (RSP), onde o objeto passa a ser descrito em termos de relações entre suas 

partes. RSP utiliza geralmente a teoria das linguagens formais. Neste trabalho não 

descreveremos RSP, o que pode ser visto em Fu (1974) e em Rothman (1992). 

1 Padrões podem ser figuras, sons, aliás, todas as coisas podem ser consideradas padrões. No presente estudo 
restringimos ao reconhecimento de padrões bidimensionais estáticos e com G ruveis de cinza, como por exemplo, 
imagens de caracteres impressos ou manuscritos ou imagens planares de peças industriais. 
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De acordo com Parker (1994) os objetivos de um sistema de reconhecimento 

e/ou classificação são: reconhecer um objeto específico em uma imagem; discriminar 

objetos com atributos semelhantes em classes; ou rejeitar objetos desconhecidos. Uma 

classe de objetos é um conjunto de instâncias de objetos similares. O objetivo de um 

sistema de classificação é atribuir instâncias de objetos aos seus nomes de classes 

correspondentes. 

2.2 Estrutura básica de um sistema de RPV 

Sistemas tradicionais de reconhecimento de padrões (RP) dividem a tarefa de 

reconhecimento em quatro etapas (ver figura 1 ): (i) aquisição de dados, (i i) pré

processamento de informações, (iii) extração de atributos (EA) e (iv) classificação (ver 

seção 4.1) . Algumas abordagens usando RNAs para RP combinam as duas últimas 

tarefas em um única etapa, com ambas extração de âtributos e classificação embutidas 

na própria RNA. ex. o Neocognitron (Fukushima, 1982). O processo de treinamento 

geralmente é realizado antes do sistema entrar em operação. Porém, em alguns casos, 

o treinamento do sistema pode ser contínuo, e dessa forma, ele deve ser considerado 

como uma das etapas de execução do sistema. 

Aquisição 
da Imagem 

Sistema de reconhecimento de padrões 

Pre-processarnento 
Classes, 
Objetos. 

Figura 1: etapas de um sistema de reconhecimento de padrões utilizando EA. 

Há sistemas em que há possibilidade de comunicação (jeedback) entre os 

blocos básicos constituintes. Dessa forma, pode-se utilizar alguma informação de um 
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processamento de nível mais elevado para melhorar o desempenho de uma tarefa de 

nível menor, por exemplo, uma alteração de um parâmetro. 

2.2.1 Aquisição da imagem 

Na primeira etapa, os objetos a serem classificados são captados por sensores 

de imagens. Os modelos de imagens a serem tratados computacionalmente possuem 

várias simplificações em relação às imagens reais2 
: são discretos, bidimensionais, 

limitados em extensão e em número de cores ou níveis de cinza possíveis. Esta 

representação numérica (raster) da imagem torna possível a armazenagem e 

processamento por computadores digitais. As imagens são normalmente representadas 

por funções bidimensionais de intensidade de luz, .f{x, y), onde x e y são as 

coordenadas espaciais, cartesianas, e o valor de f em qualquer ponto (x, y) é 

proporcional ao brilho da imagem naquele ponto, luminância. Sendo Nx e Ny o valor 

máximo das coordenadas x e y, respectivamente, temos que para imagens digitais, 

normalmente f, x, y, Nx e Ny E ~, onde ~ é o conjunto dos números naturais3 
. 

Tamanhos típicos de imagens são 2N, contendo G níveis de cinza, onde N, G E ~ . Os 

principais motivos desses valores estão relacionados com o armazenamento de dados e 

pelo fato que alguns algoritmos, como a transformada rápida de Fourier, FFT, 

processam sinais e imagens com estas dimensões. Exemplos de tamanhos de imagens 

comuns são 128x 128, 512x512, etc. Em relação ao número máximo de tonalidades de 

cinza utilizados, geralmente escolhe-se 256, também por razões de armazenagem nos 

computadores: cada elemento de imagem ocupa 1 byte de memória. 

Neste trabalho nos concentraremos em Imagens monocromáticas, daqui em 

diante denominadas simplesmente Imagens. O processamento de Imagens 

policromáticas envolve o armazenamento de imagens captados em S espectros 

(tipicamente 3) e envolvendo S imagens da mesma cena, uma para cara espectro. Outra 

característica das imagens neste trabalho é que elas apresentam um contraste entre os 

2 Uma imagem real é contínua, possue extensão arbitrária, número arbitrário de cores, e tridimensional. 
3 Eventualmente temos alguns algoritmos que processam imagens normalizadas, por exemplo f E (0, I], em 
outros casos como momentos de Zemike exigem que x e y estejam no círculo wútári.o, i.e., x, y ~ I. 
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objetos a serem identificados e o fundo da imagem. Isto nos permite efetuar com mais 

facilidade a segmentação do objeto para posterior processamento. 

A forma de obtenção de imagens é diversa. Pode-se utilizar sensores 

analógicos, ex. câmara de vídeo Plumbicom, ou digitais, ex. CCDs, Scanners, etc. Os 

sistemas de visão que utilizam a primeira classe de sensores, os analógicos, necessitam 

de um equipamento adicional para conversão do sinal para a forma digital, que é a 

forma convencional de representação de dados para tratamento e processamento de 

informações em computadores digitais. Dois tipos de erros principais estão 

relacionados com a obtenção da imagem dos objetos: a quantização espacial e a 

quantização de tonalidades (espectrais) da imagem. Como neste trabalho os atributos 

são medidos de imagens binarizadas não detalharemos o segundo tipo de erro, que 

pode ser visto em Gonzales e Wintz (1987). Em relação ao primeiro tipo de erro, 

quantização espacial, diversos tipos de problemas podem ocorrer para um sistema de 

inspeção visual decorrentes de uma quantização fraca, por exemplo, o cálculo de 

atributos e subsequente passagem em cascata de valores errados para o classificador. 

Outros tipos de erros que produzem variação nas medidas são os erros de 

posicionamento da câmara e da iluminação sobre os objetos. A minimização das fontes 

de erros aumentam a probabilidade de melhores resultados do sistema. Para uma 

análise mais detalhada dos efeitos de quantização espacial em uma e duas dimensões 

ver (Yang e Marefat, 1994). 

Podemos ver os efeitos da quantização espacial na figura 2. Um objeto 

apresentado na figura 2.a é submetido ao processo de digitalização da imagem e 

resulta na representação mostrada na figura 2.b. Vemos claramente uma perda de 

definição nas bordas do objeto. Para uma versão do objeto em outra orientação a 

quantização pode produzir resultados diferentes. A única forma de minimizar o erro de 

quantização espacial é aumentar o número de elementos de imagem para a mesma 

área, o que geralmente significa maiores custos. 
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Figura 2: efeitos da quantização espacial. (a) objeto antes da digitalização. 
(b) representação digitalizada do objeto em (a). 

2.2.2 Pré-processanaento 

Geralmente utiliza-se uma fase de pré-processamento para executar operações 

como filtragem de ruído, escalonamento de dimensões ou níveis de cinza, segmentação 

de padrões, etc., de forma a transformar a imagem ou sinal original em uma imagem 

(ou sinal) com melhor qualidade. No capítulo 5 voltaremos a discutir esta fase e como 

o pré-processamento pode melhorar sensivelmente a performance do sistema de RP. 

2.2.3 Extração de atributos 

Uma das principais etapas do sistema de RPV é a extração de atributos dos 

padrões a serem classificados. Representar padrões por atributos que são invariantes a 

transformações e em seguida apresentá-los ao classificador é um método tradicional 

para reconhecimento de padrões em sistemas de visão computacional (Duda e Hart, 

1973). Atributos são propriedades mensuráveis dos objetos a serem reconhecidos na 

imagem ou em parte dela. Para figuras planas como caracteres impressos, exemplos 

típicos de atributos são a área, altura, largura, número de vértices e buracos, 

invariantes de momentos, etc. (Parker, 1994), (Di Zenzo et ai., 1992). A tarefa de 

extração de atributos (EA) funciona como uma forma de compressão de dados4
, 

reduzindo a dimensionalidade da informação, eliminando redundância e 

4 O tamanho do vetor Y é muito menor que NxM, onde N e M são as dimensões da imagem. 
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aumentando o poder discriminador entre as classes. EA tem um papel muito 

importante no processo de reconhecimento, influenciando, muitas vezes, em proporção 

direta as taxas de reconhecimento. 

O projeto de um sistema de reconhecimento visual usando EA envolve, 

inicialmente, a escolha de um conjunto de atributos, o que é na maioria das vezes ad 

hoc. Entretanto, de acordo com Parker (1994) e Di Zenzo et al. (1992), podemos 

efetuar esta escolha baseando-se em algumas propriedades desejáveis para os atributos, 

como (lista não exaustiva): 

1) Possuir uma boa capacidade discriminante de classes: as curvas de 

distribuição para todas as classes não deveriam se sobrepor (ver apêndice B); 

2) Facilidade e velocidade de computação: é muito melhor utilizar muitos 

atributos que são fáceis de calcular do que outros complexos e com possibilidade de 

baixa precisão; 

3) Pequena variância em cada classe: bons atributos deveriam gerar valores 

semelhantes para instâncias diferentes dos mesmos objetos. Fatores como 

instabilidades numéricas, arredondamentos nos cálculos dos atributos, ruído e oclusão 

podem modificar estes vetores. Atributos deveriam ter boa aproximação numérica. 

4) Não ser fortemente afetada pela taxa de amostragem: a natureza discreta das 

representações das imagens nos computadores pode causar erros de arredondamentos 

e instabilidades numéricas. 

Ghorbel (1994) ainda cita outros critérios como: Completude da descrição, 

que garante que se duas imagens apresentam as mesmas representações invariantes 

então os objetos que estas representam devem ser também similares; Uma distância 

entre formatos (objetos) que é invariante a uma classe de transformações geométricas; 

e o critério de estabilidade, que garante que pequenas variações no espaço de imagem 

devem corresponder a pequenas variações no espaço de atributos. 

EA para representação de padrões parece ser uma estratégia similar à 

empregada pela natureza. Por exemplo, temos cerca de 126 milhões de fotoreceptores 
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em cada olho e o nervo óptico possui apenas cerca de 800 mil fibras nervosas (Marr, 

1982), havendo dessa forma uma compressão de dados para cerca de 0.635% do 

espaço de informações original. 

Podemos considerar EA como uma função descrita em (1), onde j(x, y) é a 

imagem sob consideração e f é o vetor de atributos que será utilizado pelo 

classificador, 

Y = F{J(x,y)} (1) 

Um problema associado com EA é a necessidade de um estágio de pré

processamento para o cálculo dos atributos, o que eleva o tempo total de resposta do 

sistema de RP (Breuel, 1992). Outro problema com EA é que informações importantes 

podem ser perdidas em uma redução extensiva de dados (Yüceer e Oflazer, 1993). 

2.2.4 Classificação 

A etapa central do sistema de RPV é o classificador, que efetua uma 

transformação ou mapeamento entre os atributos e as classes dos padrões. Baseado 

nos atributos calculados Y 1, Y 2, ... , Y n o classificador deriva, baseado em uma função 

de decisão de um modelo de classificador, a classe Co, C1, ... , Cm, onde Cx, x = 1, 2, 

... m, representa os tipos de objetos a serem discriminados. A classe Co é utilizada 

quando o classificador é incapaz de reconhecer a instância do objeto, classe de 

rejeição. A tarefa de classificação pode ser descrita pela equação 2: 

Cx = D(f) = D[F{J(x,y)}] 

Os atributos Y 1, Y 2, ... , Y n, podem ser vistos como coordenadas em um 

espaço n-dimensional' de atributos (EA), e os objetos a serem identificados podem ser 

representados por pontos neste espáço (P). As m classes particionam o EA formando 
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m subconjuntos, durante a fase de treinamento do sistema. Estes subconjuntos são as 

regiões de decisão. Um objeto será atribuído à classe Cx se seus pontos de atributos 

representativos caírem em apenas uma região correspondente. Caso contrário, se P's 

caírem em mais de uma região, ou em nenhuma, o classificador deverá rejeitar o objeto 

(Di Zenzo et ai., 1992). Diversos fatores podem contribuir para o aumento de 

variações e da incerteza sobre os vetores de atributos, ex., ruídos nos sensores de 

medidas, erros numéricos de arredondamento e truncamento nos cálculos desses 

atributos, a representação digital das imagens, etc. 

A figura 3 apresenta um gráfico da distribuição do espaço Euclidiano 

bidimensional de atributos, para o caso de duas classes e dois tipos de atributos (caso 

extremamente simplificado em relação aos casos reais) . Este espaço é definido por 

regiões de decisão, as quais são separadas por fronteiras ou contornos de decisão. 

Nesta figura também estão apresentadas duas curvas chamadas contornos de decisão. 

As funções que geram estes contornos são chamadas de funções discriminantes e 

podem ser lineares, ex. o contorno de decisão I, ou não lineares, ex. o contorno de 

decisão 2. Estas funções formam a base de diversas técnicas de reconhecimento de 

padrões. Considerando n como a dimensão do vetor de atributos e m a dimensão do 

vetor de classes, as funções discriminantes mapeiam o espaço de atributos no espaço 

de classificação cmn -t mm). Para uma dada amostra (xl, X2) de classe desconhecida, 

podemos determinar a classe pertencente submetendo os valores à função e 

comparando os resultados, por exemplo, através do método do vizinho mais próximo 

(ver seção 2.4.3). 

Para o caso ideal de imagens sintéticas e uma transformação invariante ideal, os 

valores dos atributos seriam concentrados na média dos valores dos atributos, com 

desvio padrão zero. Pelo fato que os sistemas de captação de imagens introduzem 

distorções, ruídos, etc., além da representação digital introduzindo erros de 

quantizações, os valores de cada atributo concentram-se em determinada média e sua 

distribuição é similar a uma distribuição Gaussiana. No caso real temos, em geral, 

diversos fatores complicadores como superposições de instâncias de atributos, 

cruzamentos de agrupamentos, etc., o que torna a decisão por uma classe mais dificil. 
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Na figura 3, por exemplo, a instância marcada pelo símbolo " * "seria classificada 

como pertencente à classe 'B" caso utilizássemos o contorno de decisão 1. Caso 

utilizássemos o contorno de decisão 2, a classe escolhida seria a ''A". No capítulo 3 

veremos como RNAs podem ser úteis na geração de mapeamentos complexos onde 

não podemos controlar as regras de decisão, i.e., os contornos de decisão, para um 

dado problema de classificação. Dependendo do tipo de RNAs utilizado, podemos 

formar diversos tipos de contornos dividindo as regiões de decisão, como os 

hiperplanos, funções quadráticas, radiais, etc. (Vasconcelos, 1995). 
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Figura 3: Espaço Euclidiano bidimensional de atributos e contornos de decisão 
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2.3 Fases dos sistemas de reconhecimento de padrões 

Sistemas de reconhecimento apresentam tipicamente três fases: 

( 1) Treinamento. Nesta fase o sistema aprende a discriminar as classes através 

da apresentação de instâncias, exemplos, representativas das classes de padrões. O 

treinamento pode ser supervisionado ou não supervisionado. Dizemos que para o 

primeiro caso o sistema aprende com um instrutor, i.e., para cada entrada apresentada 

ao sistema é fornecida a resposta desejada. Portanto, cada instância submetida a 

treinamento possui um vetor da forma P; = { Y, C; }, onde Y = {Yt, Y2, ... , Yn} é o 

vetor de atributos e C; é a classe correspondente da amostra. No segundo caso, o 

sistema é autônomo e se auto-organiza a partir dos dados de entrada, extraindo 

propriedades desses e refletindo essas propriedades na saída. Usualmente, utiliza-se 

uma distância entre o vetor de atributos da instância cuja classe é desconhecida e um 

vetor rotulado. Caso esta distância seja menor que um valor preestabelecido a instância 

é atribuída àquela classe. Caso contrário, uma nova classe é criada (c/usters) . As 

figuras 4 e 5 ilustram estas duas formas de treinamento. O classificador no diagrama é 

uma rede neural artificial (RNA), porém, outros tipos de classificadores utilizam este 

mesmo esquema, trocando-se apenas o bloco RNA pelo outro tipo. Exemplos de 

algoritmos de aprendizado supervisionados para RNAs são 'backpropagation", 

gradiente conjugado, 'Cascor", etc. RT não supervisionadas para RNAs geralmente 

são ligadas diretamente a uma arquitetura de rede, por exemplo, a rede SOM (Mapas 

auto-organizantes) de Kohonen, a ART (Teoria da Ressonância Adaptativa) de 

Grossberg, o Neocognitron (Fukushima, 1982), etc. 

Treinamento Supervisionado 

Figura 4: Diagrama do treinamento supervisionado 
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Treinamento Não SupeiVisionado 

Figura 5: Diagrama do treinamento não supervisionado 

(2) Teste. Nesta fase apresenta-se um conjunto de padrões não vistos na etapa 

anterior (i.e., não utilizado para o treinamento). Se o sistema consegue derivar as 

classes dos objetos corretamente dizemos que o sistema possui capacidade de 

generalização. Caso o sistema não atinja os níveis desejados, podemos reestruturar a 

arquitetura do sistema, modificando parâmetros, ou aumentar a base de dados de 

treinamento. 

(3) Execução. Se durante a fase de teste o sistema apresentou taxas de 

reconhecimento aceitáveis para a aplicação desejada, o sistema está pronto para 

execução prática. Geralmente a taxa de reconhecimento correta de padrões é 

inversamente proporcional ao número de classes que o sistema pode discriminar, i.e., a 

diversidade de padrões, para uma estrutura fixa do sistema. 

2.4 Tecnologias para o reconhecimento de padrões 

Diversas tecnologias tem sido reportadas na literatura para o reconhecimento 

de padrões. Nesta seção abordaremos brevemente métodos de classificação numéricos, 

como os métodos estatísticos, redes neurais artificiais, o método da menor distância a 

outra classe (vizinho mais próximo), entre outros. Apesar de técnicas como o ''paliem 

matching: i.e., casamento de padrões, serem sensíveis a ruído, transformações 

geométricas, etc., em algumas aplicações estas e outras técnicas simples podem ser as 
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escolhidas, por exemplo, se tomarmos em consideração os fatores tempo de 

implementação, complexidade, e até mesmo, o grau de precisão requerido pelo 

sistema, que em alguns casos não é tão elevado . 

2.4.1 Reconhecimento Estatístico de Padrões 

Reconhecimento estatístico de padrões está fortemente ligado a teoremas como 

o de Bayes, calculando-se a probabilidade a posteriori das classes dos objetos (Duda e 

Hart, 1973), (Mascarenhas e Velasco, 1989), e ainda hoje é bastante utilizado na 

solução de diversos problemas práticos (Schalkoff, 1992). Grande parte dos algoritmos 

de classificação estatísticos assumem possuir algum conhecimento sobre a distribuição 

das variáveis randômicas utilizadas para classificar. Freqüentemente utiliza-se a 

distribuição normal como modelo, e a base de dados de treinamento é utilizada para 

estimar o vetor de médias e a matriz de covariância das populações (Masters, 1995). 

Para i classes (C;), e tendo as funções densidade de probabilidade associada a 

cada classe P(C;), onde O s P(C;) s 1, podemos utilizar a regra da probabilidade 

condicional (Bayes) para estimar a classe de um padrão. Sendo o vetor de atributos 

Y = ( Yt, y2, ... , Yn), que é o conjunto de medidas da instância que desejamos 

determinar a classe, a probabilidade condicional P(C;N) nos fornece uma confidência 

de quanto correlacionado nossas medidas estão dos valores padrões para a classe. 

Pode-se decidir por uma classe I através da comparação dessas probabilidades para 

cada classe e tomando o maior valor como a classe resultante: se P(C;/Y) > P(CjN) 

para i = 1, 2, ... , n , para i # j, (Beale e Jackson, 1990). Infelizmente a função 

densidade de probabilidade condicional, P(Y I C; ), requerida pela regra de Bayes, 

equação 3, não é, em geral de fácil obtenção, nos casos reais, devendo portanto ser 

estimada através de alguma forma, o que influenciará diretamente na qualidade final do 

classificador. Na prática, geralmente, obtemos uma média calculada a partir de 

exemplos e assumimos que os valores apresentam uma distribuição normal. 
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P(C. I Y) = P(Y I C;). P(C;) 
I '"LP(Y ICj).P(Cj) 

(3) 

i 

Seguindo Vasconcelos (1995), o RP estatístico fornece uma abordagem formal 

e precisa onde regras de decisão podem ser formuladas levando em consideração a 

minirnização de uma medida de risco. A desvantagem de RP estatístico é que erros 

podem ocorrer quando os desvios padrões das distribuições de classes são elevados, 

podendo ocorrer o problema de sobreposição de classes em determinada região do 

espaço de atributos. 

2.4.2 Redes Neurais Artificiais 

Após a segunda metade da década de 1980 o interesse em RNAs para RP foi 

restabelecido, após o trabalho de Rumelhart et ai. ( 1986), que estabeleceu o algoritmo 

"back propagation" (BP) para treinamento de redes de múltiplas camadas. Atualmente 

existem centenas de arquiteturas e algoritmos de treinamento de RNAs (ver capítulo 

4). A maioria das redes tem sua arquitetura ligada diretamente a função, i.e., poucas 

são as redes de uso geral, que servem por exemplo para problemas de classificação, 

otimização, mapeamento, etc. Diversas características presentes nesta tecnologia fazem 

dela uma das mais promissoras na área de RP. 

A idéia básica é que unidades de processamento simples computando certas 

funções matemáticas, dispostas em uma ou mais camadas, interagindo umas com as 

outras e com o ambiente, apresentam elevado poder computacional (Vasconcelos, 

1995). Uma das vantagens em relação aos métodos estatísticos é a não necessidade de 

ter as densidades de probabilidade para cada classe de objetos. Embora não se saiba 

profundamente, que comportamento e operação, do ponto de vista matemático, 

teoricamente esperado para a ma10na das classes de RNAs, tem se constatado 

experimentalmente que muitas RNAs projetadas para servir corno classificadores 

fornecem respostas na camada de saída que estimam a probabilidade a posteriori 

Bayesiana. (Richard & Lippman, 1991 ) . Para uma revisão descrevendo métodos de 
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classificação envolvendo RNAs e classificadores estatísticos, ver Ripley ( 1994). Um 

modelo de rede fortemente baseado em estatística é a PNN (probabilistic neural 

networks) (Masters, 1995). O capítulo 3 desse trabalho é dedicado a esse tipo de 

tecnologia para classificação de padrões. 

2.4.3 Método "Vizinhos Mais Próximos" 

Classificação baseada no método vizinho mais próximo é um método não

paramétrica e efetua a decisão baseada na distância entre a instância de classe 

desconhecida e os padrões previamente rotulados (Cover e Hart, 1967). Este método 

requer uma base de dados e uma extensiva comparação entre valores armazenados e os 

valores do padrão a ser rotulado. Diversos tipos de métrica podem ser utilizados para 

calcular a distância entre os atributos do objeto e dos padrões armazenados. A 

distância de Hamming {H = L:(lx; - Y;l)} proporciona um número não negativo para 

a variação entre vetores. Este tipo de medida é usualmente empregado para vetores 

binários, alterando-se !x; - y;! para X; XOR y;. Outras medidas de distância são a 

Euclideana, que é a mais comum e está definida em ( 4), a distância City block, que é 

semelhante à Euclidiana com exceção do cálculo da raiz e do quadramento da 

diferença entre componentes dos vetores, a distância quadrada, que é simplesmente o 

máximo valor das diferenças dos componentes dos vetores, etc. 

(4) 

Atualmente utiliza-se não o vizinho mais próximo, mas um número, i.e., K 

vizinhos mais próximos. A decisão é feita baseada no máximo número de elementos de 

uma mesma classe dentre estes K elementos. 
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2.4.4 Outras técnicas 

Técnicas não determinísticas como o RSP e lógica nebulosa (oufuzzy) tem sido 

aplicada a diversas áreas de IA e classificadores fuzzy tem sido propostos (Pedricz, 

1990). Lógica nebulosa tem sido também estendida a RNAs com as redes neurais 

fuzzy com a idéia que padrões passam a ter graus de pertinência a todos os tipos de 

classe, e não o método tradicional de critério mutuamente exclusivo: 'pertence ou 

não". Além disto, classificadores fuzzy se assemelham a forma em que classificamos 

objetos pois representam estes em uma forma lingüística, e não numérica. Outras 

tecnologias têm sido sugeridas e propostas para RP como métodos baseados em regras 

e bases de conhecimento (Di Zenzo et al., 1992), uso de estruturas do tipo fractais 

para objetos naturais, algoritmos genéticos para otimização do treinamento de 

classificadores, arvores de decisão (Al-Emani e Usher, 1990), etc. Além de sistemas 

digitais de processamento, sistemas ópticos de processamento para RP tem sido 

bastante estudados principalmente em situações onde o tempo de resposta deve ser o 

mínimo possível. Grande parte desses sistemas utilizam filtros especiais para 

convolução de mascaras com a imagem, processam a transformada de Fourier em duas 

dimensões, etc. Maiores dados podem ser vistos em Reichel et al. ( 1994). 

2.5 Alguns outros fatores no 
reconhecimento de padrões visuais 

problema de 

Além da mudança da representação numérica (matricial) dos padrões visuais 

causada por transformações geométricas, a impossibilidade na maioria das vezes de 

utilização de informação contextual na identificação de padrões visuais, como peças 

manufaturadas, é um mais um dado a ser levado em conta no problema. Para sistemas 

de RPV de caracteres impressos ou manuscritos, muitas vezes podemos inferir a classe 

do padrão através da informação contextual. As vezes o mesmo padrão rotacionado de 

alguns graus pode ser classificado como pertencente a outras classes. Por exemplo, a 

figura 4 mostra quatro padrões idênticos cada um com orientação diferente do outro 

de N*90 graus, onde N é um número inteiro e diferente de zero. 

21 



. , 

Costa, JAF. (1996) 
Sistema de Reconhecimento de Padrões Visuais Invariante a TransfOfTllações Geométricas Utiliundo Redes Neurais Artificiais de Múltiplas Camadas 

3 Emw 
(a) (b) (c) (d) 

Figura 6: um mesmo padrão transfom1ado geometricamente pode pertencer a diversas classes 

Vemos na figura 6 que o padrão (a) poderia ser classificado como o digito '3". O 

padrão (b) poderia ser classificado como a letra (símbolo) 'E"; o padrão (c) poderia 

ser interpretado como a letra 'M': e finalmente o padrão ( d) poderia ser a letra 'W'. 

Outros exemplos são os dígitos 6 e 9; as letras de p, e as letras b e q. Em tais casos, a 

solução para escolher qual é a classe a qual o padrão pertence é tentar utilizar alguma 

informação contextual, por exemplo, se o símbolo faz parte de uma string (conjunto de 

símbolos), é possível identificá-lo tendo um dicionário de palavras em banco de dados. 

Por exemplo, fica evidente que a falta ou mal classificação de um padrão representado 

pelo caractere coringa" * "na string AUTOMOV*L é o símbolo "E". Dessa forma, 

a informação contextual poderia ser uma aliada ao processo de reconhecimento, 

averiguando o sentido da resposta fornecido pelo classificador . 

Um outro problema que pode ocorrer nos sistemas de RPV é a oclusão de 

objetos. Neste caso rotinas de segmentação podem identificar e separar partes de 

objetos diferentes. A extração de atributos de uma parte do objeto leva, em grande 

maioria dos casos, a números diferentes dos esperados, o que em cascata produz uma 

classificação errada. Para casos de RPV com oclusão pode-se utilizar memórias 

associativas, por ex. a rede de Hopfield, onde fornecendo-se apenas uma parte do 

objeto a rede iterage até o restabelecimento completo do padrão. Um outro problema 

no RPV é quando não existe a separação entre símbolos ou objetos, i.e., os padrões 

não estão isolados. Neste trabalho não detalharemos estes dois últimos tipos de 

problemas, oclusão e não-separação de padrões. 
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, 
2.6 Areas de aplicação 

Atualmente diversas áreas tem utilizado procedimentos de reconhecimento de 

padrões e análise de imagens. Áreas como o processamento de informações escritas e 

documentação tem utilizado análise de imagens para reconhecimento de caracteres e 

documentos. Na área médica, temos a identificação e diagnóstico automático de 

tumores, contagem de células do sangue, sistemas de visualização, etc. Na indústria a 

inspeção automática é uma das principais aplicações. Na área de segurança temos a 

identificação de pessoas através de impressões digitais, reconhecimento de face, da 

Íris, e do formato da mão. Em aplicações militares, a identificação de alvos táticos, 

interpretação de imagens de satélites, etc. Na robótica diversos sistemas de visão e 

reconhecimento de padrões tem sido desenvolvidos, seja para aplicações de exploração 

em lugares perigosos a seres humanos, como em outros planetas ou em usinas 

nucleares, seja para auxilio a deficientes fisicos, sistemas de visão de auxílio a 

dirigibilidade de automóveis, aviões, etc. Outras áreas de aplicação incluem realidade 

virtual, entretenimento, astronomia, etc. 
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Capítulo 3 

Redes Neurais Artificiais 

3.1 Introdução 

"When lhe only toa/ you haveis a hammer, 
Everything looks like a na i/ ... " L. A. Zadeh 

A inteligência sempre despertou interesse para a humanidade. A possibilidade 

de construir máquinas inteligentes tem vislumbrado cientistas há centenas de anos. 

Apesar de grande desenvolvimento tecnológico nas últimas décadas, tarefas como 

interpretação automática de imagens são tarefas dificeis de serem resolvidas utilizando

se o paradigma tradicional da computação, i. e., a arquitetura de von Neumann. 

Diferentemente do processamento serial, os sistemas v1sua1s biológicos 

empregam estratégias massivamente paralelas (redes de neurônios interconectadas) 

para efetuar tarefas visuais em tempo real. A eficiência de arquiteturas paralelas sobre 

o processamento serial é refletido pela eficiência na qual processamos melhor imagens 

do que a linguagem (Dony e Haykin, 1995). 

As pesquisas na área de redes neurais artificiais (RNAs) iniciaram-se com o 

trabalho pioneiro de McCullot e Pitts (1943) e sua aplicação para reconhecimento de 

padrões (RP) foram alvos de grandes pesquisas na década de 1960's. O trabalho de 

Minsky e Pappert (1969) levou a área de RNAs a um estado de estagnação por sugerir 

que RNAs não eram capazes de solucionar problemas simples como o OU

EXCLUSIVO para duas ou mais variáveis. Somente após o aparecimento do algoritmo 

back propagation (BP) (Rumelhart et ai., 1986) para treinamento de redes de múltiplas 

camadas, o interesse por RNAs como uma poderosa ferramenta para RP foi renovado. 
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Computação neural1 é um conceito computacional alternativo para a abordagem 

convencional baseada na seqüência de instruções programadas. Atributos do cérebro 

humano como robustez, tolerância a falhas, manipulação com informações 

incompletas, ruidosas e/ou inconsistentes, paralelismo, dissipação de pouca potência, 

etc., são características desejáveis nos sistemas de inteligência artificial. Apesar de 

alguns modelos de RNAs serem baseados em conceitos biológicos (O'Reilly e 

Johnson, 1994), (Peres e Hochstein, 1994), muitas abordagens não tentam ser realistas, 

em detalhes, do ponto de vista biológico. De fato, muitas RNAs são modelos 

extremamente simplificados comparados às redes neurais biológicas. O estudo em 

conjunto de teorias biológicas e os modelos artificiais podem propiciar avanços para as 

duas áreas. O estudo de RNAs visando o modelamento e implementação prática de 

teorias sobre os sistemas biológicos aliado à compreensão de fenômenos complexos do 

cérebro podem nos conduzir a novas gerações de processadores com características 

como maior robustez, paralelismo, eficiência, etc. (Fukuskima, 1993), enquanto que a 

implementação de modelos em computadores pode comprovar a veracidade ou falha 

dos modelos computacionais idealizados. Muito do trabalho efetuado até o presente 

envolve a simulação de programas em software em computadores de uso geral. Apesar 

de hardware de uso específico já ser disponível para alguns tipos de redes, espera-se no 

futuro que computadores e processadores paralelos implementem, de forma mais 

eficiente, diversos tipos de RNAs. 

A área de pesquisa de RNAs está envolvida em quatro grandes atividades 

(Meech e Kumar, 1994): (i) algoritmos de aprendizado; (ii) configurações ou padrões 

diferentes de conexões entre camadas e neurônios; (iii) implementação em hardware: 

processamento paralelo, óptico, etc.; e (iv) operação e estrutura de redes neurais 

biológicas. 

Atualmente as áreas de aplicação de RNAs são inúmeras. Teoricamente RNAs 

podem realizar qualquer tipo de computação. Na prática as RNAs são especialmente 

aplicáveis em problemas que requerem mapeamentos complexos, onde temos grande 

volume de dados disponíveis porém não temos ou é dificil descrever regras para o 

comportamento do sistema. Além disso, RNAs têm a capacidade de serem tolerantes a 

1 Do inglês "Neural Computation". 
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ruído ou erros (variações) nos dados. Algumas das aplicações de RNAs são: 

processamento de linguagem, conversão de texto para voz (Ex. o NETTalk), e 

processamento de linguagem natural; análise de imagem, reconhecimento de caracteres 

manuscritos e impressos, classificação de alvos táticos, inspeção industrial; compressão 

de imagens; processamento de sinais; previsão mercadológica, modelos econômicos e 

financeiros; sistemas de controle inteligentes e adptativos; memórias associativas, etc. 

3.2 Definição de RNA 

Podemos definir2 uma rede neural artificial como um dispositivo de 

processamento, algoritmo ou equipamento de hardware, cujo projeto foi motivado pela 

estrutura e funcionamento das redes neurais biológicas ou sistemas nervosos. Uma 

RNA é uma rede de diversos processadores simples (neurônios), cada um possuindo 

uma pequena quantidade local de memória, que são conectados por canais de 

comunicações (conexões) por onde são transportados dados numéricos. Os neurônios 

operam apenas sobre seus dados locais e sobre as entradas que recebem via conexões . 

3.3 Neurônios biológicos 

Os neurônios são os blocos básicos da construção do sistema nervoso e do 

cérebro humano (Meech e Kumar, 1994). O cérebro humano possui cerca de 1011 

neurônios, cada um conectado a cerca de outros 104, em média. Um neurônio recebe 

sinais através de uma rede semelhante a uma árvore de fibras nervosas chamados 

dendritos, em um processo de transmissão bastante complexo, baseado em fenômenos 

químicos. Neste processo, substâncias transmissoras são liberadas da célula pré

sináptica e absorvidas pela célula pós-sináptica, resultando na elevação ou diminuição 

do potencial elétrico interno da célula receptora. O efeito deste processo é semelhante 

a uma integração de sinais e se o potencial atingido supera um determinado limiar, um 

pulso, ou potencial de ação de largura e duração fixos, é enviado através do axônio e 

2 Adaptado do Neural Networks frequent ansewerd questions - Intemet. 
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dizemos que o neurônio disparou. Um sinal elétrico pode ser medido como resultado 

do processo de transmissão de informação. A quantidade de sinal transmitido depende 

da quantidade de neuro-transmissores liberados pelos axônios e recebidos pelos 

dendritos. A base da memória do cérebro é formada pelos neurônios e pelas sinapses. 

Durante o processo de aprendizado a intensidade das sinapses é modificada. Outra 

característica dos neurônios biológicos é que após um disparo, a célula possui um 

tempo chamado 'período refratário' em que não pode disparar. 

3.4 Estruturas de RNAs 

Apesar da inspiração biológica para modelos de neurônios e suas redes 

interconectadas para processamento de informação, atualmente grande número de 

modelos são fracamente baseados nos conhecimentos recentes de ciências como 

neurologia. 

RNAs são especificadas pela arquitetura da rede, características dos neurônios 

(elementos processadores - EP), dinâmica, e as regras de treinamento ou aprendizado 

(RT). A RT especifica como os pesos podem ser adaptados durante o aprendizado 

para melhorar sua performance (Hinton, 1992) e a maioria delas possui um 

relacionamento próximo ao tipo de topologia da rede. Os métodos de aprendizado são 

a pré-programação, regras de treinamento supervisionadas ou não supervisionadas. 

Geralmente a alteração dos parâmetros de uma rede só é permitida durante a fase de 

treinamento, permanecendo estáticos durante as fases de teste e execução. Exemplos 

de R T supervisionada são o BP, a regra Delta, etc. Exemplos de R T não 

supervisionada são SOM (Kohonen) e o Neocognitron (Fukushima, 1989). 

A arquitetura de uma rede está, geralmente, relacionada com suas funções. 

Seguindo Maren et al. (1991), pode-se descrever as estruturas em diversos níveis: 

micro-estrutura, a menor estrutura de uma rede, i.e., o neurônio ou elemento proces

sador (EP); mesa-estrutura, a rede, no qual o projeto está relacionado com sua função; 

e a macro-estrutura, duas ou mais mesa-estruturas trabalhando em conjunto para 

efetuar tarefas mais complexas. 
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Os neurônios ou EPs tipicamente funcionam como integradores não lineares de 

sinais. Um neurônio coleta sinais de outros neurônios, integra os dados, adiciona um 

limiar e passa o resultado através de uma função de ativação (ver figura 6). Como 

resultado da operação é chamada ativação do neurônio e este valor será ponderado e 

coletado pelos neurônios da próxima camada. As características que diferem os 

neurônios em uma RNA são: (i) o tipo da função de ativação, que pode ser a sigmoid, 

linear, base radial (Gaussiana) ou função degrau; (ii) a natureza dos sinais utilizados 

para comunicação entre EPs, que podem ser analógicos ou booleanos; (iii) a dinâmica 

do EP, determinístico ou estocástico; (iv) a adição de outros parâmetros ao EP, como 

limiares adaptativos, ganhos, a possibilidade de condução do potencial de ação por 

mais de um ciclo, etc. A equação (5) descreve o processamento efetuado por um 

neurônio simples como o mostrado na figura (7) . 

Entradas 
X o 

xt 
r·"". 

Posot: : 
' "U/. Saído 

rrjn , 

,., • t·i' .. Função de 
~oma on.ü ativação 

Figura 7: o neurônio artificial 

(5) 

onde Xi é o estado do neurônio i da camada precedente, wu· é o peso da conexão entre 

o neurônio i de uma camada k ao neurônio j da camada k+ 1, e ej é limiar do neurônio j 

da camada k+ 1. 

Matematicamente, o resultado do somatório das componentes do produto 

interno entre o vetor de entrada (x) e o vetor de pesos do neurônio (w) é mapeado 

através da função de ativação, produzindo a resposta do neurônio Yj. A função 

sigmoid é uma das mais utilizadas pois o cálculo de sua derivada de primeira ordem é 
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numericamente fácil de se determinar, o que implica em uma simplificação do esforço 

computacional do método de minimização do erro da rede, como no algoritmo back 

propagation Outro exemplo de função utilizada é a tangente hiperbólica. A função 

sigmoid é dada por (6), onde Â. é um parâmetro que controla a inclinação da curva. 

Para Â.= S, a funçãoftem a forma apresentada na figura 8. 

> 

1 
f(x) = 1 + e - ).t 
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Figura 8: função sigmoid (Ã=5) 

(6) 

1.00 
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Mesa-estruturas de RNAs estão relacionadas com a organização fisica - arranjo 

dos neurônios (Simpson, 1990), (Maren et ai. 1991 ). As características das mesa

estruturas permitem a discriminação das redes em classes. As redes são compostas de 

diversos EPs e podem possuir uma, duas ou várias camadas (multi-camadas). Os 

neurônios podem ser organizados em diversos padrões de conexão. Algumas redes 

permitem apenas o fluxo de sinais para frente (feed-forward). Outras podem possuir 

conexões retroativas (feedback), laterais, conexões que pulam camadas, 

competitividade entre neurônios e normalizações de valores numéricos. A estrutura de 

uma RNA está, geralmente, relacionada com sua função. A saída da rede requer a 

ativação de um ou mais neurônios de saídas. Estes resultados podem ser interpretados 

como uma classificação de padrões (heteroassociação) ou como uma versão completa 

do padrão de entrada (auto-associação), livre de ruído e distorções. 
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Uma mesa-estrutura consiste de uma série de camadas de EPs com 

interconexões entre camadas diferentes. Existem três tipos de camadas: a camada de 

entrada, a escondida (ou interna), e a camada de saída. 

A camada de entrada, formada por neurônios sensores, às vezes chamada de 

retina, serve para armazenar o vetor de entrada, i.e., o padrão a ser classificado. O 

número de EPs da camada de entrada é, desta forma, facilmente obtido pelo número de 

componentes do vetor de entrada do sistema. 

Entre as camadas de entrada e de saída podem existir uma ou mais camadas 

internas (ou escondidas), assim chamadas por não comunicar-se com o mundo 

exterior. As camadas internas proporcionam complexidade e não linearidade para a 

RNA. Infelizmente não há método até o presente momento para determinação, a 

priori, do número ótimo de camadas internas e do número de EPs em cada camada, 

para um dado problema. Porém, como o número de conexões e portanto do tempo 

envolvido com o cálculo da resposta e treinamento aumentam significativamente com o 

aumento do número dos EPs das camadas internas, a escolha destes parâmetros é 

importante e influencia diretamente a performance do sistema. Este número deve ser 

fixado de acordo com um compromisso entre a taxa de reconhecimento e a velocidade 

requerida de treinamento e execução do sistema. Redes sem camadas internas do tipo 

Perceptron não conseguem resolver problemas não lineares, o que foi uma das razões 

do descrédito da área no final da década de 1960 (Minsky e Papert, 1969). Por outro 

lado se o número de neurônios nas camadas internas é muito grande a rede passa a 

fimcionar como uma memória, perdendo em geral, a capacidade de generalização. 

A camada de saída serve como um bu.ffer para armazenar as respostas da rede 

ao padrão inserido na camada de entrada. Para problemas de classificação, como é o 

propósito deste trabalho, a camada de saída tem número de EPs igual ao número de 

classes do problema. No sistema desenvolvido foi adicionado um pequeno estágio de 

interpretação dos resultados da RNA. A finalidade deste estágio é aumentar a 

confiabilidade das respostas apresentadas na camada de saída, testando-se condições 

limiares. Para mais detalhes ver capítulo S. 
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Outro parâmetro da operação da RNA é o modo de operação: síncrono ou 

assíncrono. Para RNAs que necessitam funcionar em tempo real ou que possuam 

tamanho relativamente grande, este parâmetro se torna mais representativo. 

Macro-estruturas são tópicos de pesquisa atual. Poderíamos utilizar uma rede 

especialista para extração de atributos e outra específica para classificação. Dividir 

tarefas complexas em específicas, utilizando módulos especializados de processamento 

parece ser uma estratégia utilizada pelos sistemas neurais biológicos (Zeki, 1993). O 

maior problema por enquanto é a integração das mesa-estruturas que são geralmente 

treinadas separadamente em off-line para adquirirem habilidades específicas. 

3.5 Características das RNAs 

As características das RNAs foram os principais motivos da escolha deste tipo 

de abordagem para implementação do classificador deste sistema. 

RNAs são apropriadas para tarefas perceptivas e memórias associativas. A 

informação é armazenada em um conjunto de pesos ao invés de um programa. O 

processo de restauração de dados é mais semelhante ao processamento de sinais do 

que com o processamento de símbolos. Nas palavras de Kevin Gumey (1994) , 

"The combining of signals and producing new ones is to be contrasted 

with the execution of instructions stored in a memory" 

RNAs são robustas na presença de ruído e falha de hardware: pequenas 

mudanças no sinal de entrada ou nos pesos da rede não irão afetar a saída da rede 

significativamente. Em diversas outras abordagens, o ruído e a degradação de 

informação é tratada, na teoria, como fenômenos "controláveis': seguindo um padrão 

ou distribuição particular, por exemplo, com erro Gaussiano. A perda de elementos 

processadores ou de conexões destes, i.e., diluição da rede, geralmente não 
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compromete o resultado, significativamente, em termos globais, do processamento 

como ocorre em outros métodos, por exemplo, para sistemas especialistas. 

RNAs são de fácil inserção na tecnologia atual. Apesar da ma10na das 

implementações de RNAs serem em softwares, muitos dispositivos de hardware 

eletrônicos e/ou óticos têm sido propostos para a obtenção de operações em tempo 

real. RNAs são intrinsecamente paralelas, pois a computação de um dado componente 

é independente de outro, o que torna sua performance em máquinas paralelas ainda 

mais apropriada. 

O aprendizado adaptativo é uma das chaves do sucesso das RNAs: elas 

aprendem a partir de exemplos e podem se adaptar e auto-organizar aos padrões de 

entrada. Não há necessidade de se obter distribuições de probabilidades para todas as 

classes de padrões, ou determinar a priori regras de agrupamento de classes ou de 

comportamento para o sistema. 

A habilidade de generalização é outra característica importante: é praticamente 

impossível treinar uma rede com todas as versões deformadas dos padrões. Com 

capacidade de generalização podemos treinar a rede com apenas algumas poucas 

instâncias de cada classe de padrões e a rede será capaz de reconhecer corretamente 

um padrão deformado não visto durante a etapa de treinamento. 

3.6 Rede neural de múltiplas camadas 

Diversas abordagens de RNAs para reconhecimento de padrões visuais têm 

sido propostas (ver capítulo 4). Cerca de 90% das aplicações existentes de RNAs 

(Masters, 1995) é baseada na rede de múltiplas camadas do tipo jeed-jonvard 

(MLFNi , inspirada nos Perceptrons de múltiplas camadas (MLP) introduzidos por 

Rosenblatt (1962). Este tipo de rede assemelha-se a um grafo direcionado onde os 

arcos, unidirecionais, ligam os EPs, os quais estão organizados em camadas . 

3 Do inglês "MultiLayer Feed-Forward Network". 
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A falta de uma regra de treinamento para Perceptrons multi-camadas foi um 

dos principais fatores que levou a pesquisa em RNAs a um estágio de paralisação no 

final da década de 1960's. O algoritmo BP desenvolvido por Werbos (1974)4
, 

redescoberto independentemente por Rumelhart et al. (1986) renovou o interesse da 

utilização de RNAs para reconhecimento de padrões. BP é atualmente o algoritmo 

mais popular para o treinamento de redes multi-camadas, apesar de diversos problemas 

como o tempo extensivo necessário para convergência e a escolha adequada de 

parâmetros. MLFN são redes em que o fluxo dos sinais é permitido apenas de 

neurônios da camada (L-1) para neurônios da camada L. Não existem conexões 

recursivas, laterais ou auto-conexões. 

As razões que levaram a escolha desta mesa-estrutura neural para ser o 

classificador do nosso sistema, além das características apresentadas na seção anterior, 

são: 

(1) A base de treinamento disponível : nosso conjunto de padrões para 

treinamento da RNA é rotulado, i.e., temos acesso fácil aos tipos de classes de todos 

os objetos que estamos lidando, o que nos permite trabalhar com um algoritmo de 

treinamento supervisionado. 

(2) Velocidade de execução: redes MLFN são extremamente velozes na fase de 

execução, o que facilita sua implementação em sistemas que necessitam respostas em 

tempo real, como nas aplicações industriais. 

(3) Além disto, MLFN tem sido utilizado com sucesso como classificadores 

(Zurada, 1992) e MLFN de três camadas podem formar regiões de decisões complexas 

arbitrárias (Lippmann, 1987). 

A figura 9 apresenta a arquitetura básica de uma rede MLFN com N elementos 

na camada de entrada, uma camada escondida, e M elementos na camada de saída. 

4 Chamado na época de "feed-back derivatives" 
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3.7 Treinamento de RNAs do tipo MLFN 

Atualmente existem centenas de regras de treinamento para as redes de 

múltiplas camadas. Para a classe de regras de treinamento supervisionado, o 

aprendizado é, geralmente, um processo de duas etapas, que utiliza pares de entrada e 

saída desejada para cada instância dos padrões que queremos ensinar à rede. 

Inicialmente inicializamos os pesos sinápticos em valores pequenos de distribuição 

randôrnica. A primeira etapa é a propagação do sinal da camada de entrada até a saída. 

Este procedimento computa a resposta R; para uma instância do padrão P;, inserido na 

camada de entrada da rede, utilizando-se a equação (7), reescrita da equação (5), para 

computar a saída do neurônio i, na camada k+ 1. 

Para uma RNA de M camadas o sistema de equações em forma matricial é 

dado por 

nk+l = !("wk+l.nk +lJk+l), LJ para k = O, 1, ... , M-1. 

(7) 

(8) 

A segunda etapa modifica o conjunto de pesos sinápticos utilizando uma função 

de erro baseado na diferença entre a resposta desejada D; e a computada, R;. O 

34 



'• 

Costa, J.A F. (1996) 
Sistema de Reconhecimento de Padrões Visuais Invariante a Transformações Geométricas Utilizando Redes Neurais Artificiais de Múltiplas Camadas 

aprendizado é feito em geral através da minimização de uma função erro ou energia do 

sistema, E, por exemplo definida como o quadrado da média das diferenças (LMS) 

entre o D; e R; (equação 9). Atualmente diversas formulações de funções de eiTOS tem 

sido utilizadas, como o logaritmo da média das diferenças, Kalman-Kwasny, etc. 

(Masters, 1994). A modificação dos pesos é feita computando-se o gradiente e 

retropropagando o erro pelas camadas da rede. Geralmente usa-se uma função do tipo 

sigmoid (equação 6), ou TanH (tangente hiperbólica), como função de ativação dos 

neurônios, por ter características de fácil diferenciação e ser limitada tanto superior 

quanto inferiormente. Para um dado vetor de pesos da rede w, o erro LMS é definido 

como 

(9) 

Na equação (10), R1(w) e D1 são, respectivamente, o estado obtido e o desejado 

do j -ésimo EP na camada de saída, e j = 1, 2, .. . N, são os neurônios de saída. 

O BP é o método de treinamento mais utilizado atualmente, apesar de ter 

diversas desvantagens. Alguns de seus méritos são os fatos que BP tem obtido bastante 

sucesso em aplicações práticas e tem fácil implementação. BP utiliza a informação do 

gradiente descendente (GD) do erro, provido pelo instrutor do sistema, para adaptar 

os pesos sinápticos. BP é uma técnica de regressão não linear de propósitos gerais que 

objetiva a minimização do erro global. Qualquer função multidimensional pode, pelo 

menos teoricamente, ser sintetizada por um e rede MLFN treinada com BP. Apesar do 

método GD tornar a fase de treinamento bastante lenta, em alguns casos, na fase de 

execução a rede feed-fonvard é bastante rápida pois não há iterações ou estados de 

mínima energia a serem atingidos, como ocorre em outros algoritmos, ex. a rede de 

Hopfield. 

Para o caso do BP, os pesos são adaptados de acordo com uma quantidade 

k() ôE k( ) f3 k( ) L1ll'v· t = -e av .. + a .L1wij t - 1 - .wij t- 1 ,, 
(10) 
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onde uma constante positiva e controla o gradiente descendente, O < a < I é o 

momentum, f3 é o coeficiente de decaimento (% ), e I é o índice da iteração em 

progresso. Utilizando 0.01 > f3 > O apenas os pesos efetivamente contribuindo para a 

redução do erro sobrevivem e ainda aumentam a generalização da rede (Pai & Mitra, 

1992). 

O gradiente do erro pode ser escrito como 

Para a camada de saída, temos 

Para as camadas internas, 

óE 
- = R. -D . 0Jj J J 

onde os EPs j e h estão nas camadas k e k+ 1. 

( 11) 

(12) 

(13) 

Algumas limitações de MLFN treinadas com o BP são: (i) longo tempo 

requerido para treinamento. Problemas complexos podem necessitar de milhares de 

ciclos de treinamento; (ii) escolha de parâmetros de projeto. Pode ser dificil escolher 

um conjunto de parâmetros ótimo (momentos, taxa de aprendizado, número de EPs e 

camadas internas, etc.). Algoritmos como o QuickProp definem alguns parâmetros 

automaticamente; (iii) a falta de conhecimento do poder classificador a priori de 

determinada estrutura; (iv) minimo local. BP pode convergir, durante o aprendizado, 
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para um mínimo local e desta forma não minimizar o erro global para a RNA; (v) outro 

problema dos MLFNs é a plasticidade: o processo BP de treinamento é um 

mapeamento vetorial dos pesos sinápticos, e a rede uma vez treinada com um conjunto 

de padrões X, o processo de adicionar mais alguns padrões Y ao sistema implica em 

retreinamento de todos os padrões W, W = X + Y. Neste tipo de rede não há 

possibilidade de um incremento do número de padrões para uma RNA treinada, como 

uma rede do tipo Adaptive Ressonance Theory (ART) descrita por Carpenter et al. 

(1989). 

Muito esforço tem sido feito na tentativa de otimizar redes MLFN e eliminar 

suas deficiências. Para mais informações veja a seção 3 .8. Nas seções seguintes, 

descreveremos os métodos de treinamento que realmente trataremos no sistema 

proposto: os algoritmos gradiente conjugado e o Levenberg-Marquardt. Os dois 

métodos serão ainda combinados com o método simulated annealing, formando uma 

regra de treinamento lúbrida, para melhor escolha da núnima energia do sistema. 

3. 7.1 Método de treinamento "Gradiente Conjugado" 

O método de minimização do erro utilizado pelo algoritmo BP, o gradiente 

descendente, é bastante simples e fácil de se implementar computacionalmente, porém, 

não é uma técnica boa de minimização. Por outro lado, técnicas poderosas de 

minimização muitas vezes não são viáveis de se implementar em uma RNA. Por 

exemplo, o método de Newton requer inversão da matriz Hessiano nxn, para um 

conjunto de n pesos sinápicos, tendo custo da ordem de n3 passos cada vez, além da 

necessidade de computar segundas derivadas. Estes fatores o tornam um método não 

prático, além dos problemas de instabilidade numérica (Hertz et al., 1991). 

O método do gradiente conjugado tem o poder e velocidade de convergência 

dos métodos de segunda ordem (MSO), porem, não requerem a computação nem a 

necessidade de armazenamento dos MSO. (Masters, 1995). A principal causa das 

dificuldades associadas com o gradiente descendente é que quando minimizamos em 
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uma direção, perdemos parte do progresso nas outras direções em iterações anteriores. 

Utilizando uma minimização do tipo zig-zag, i.e., minimizar na direção que é 

conjugada a direção anterior, se chegarmos a um mínimo em uma direção, 

permaneceremos no mínimo naquela direção. Não há perda dos ganhos em iterações 

anteriores. (Press et ai., 1993), Masters (1995). 

Matematicamente, seguindo Hertz et ai. ( 1991 ), temos 

W new = - 'YEnew + fJ· W old (14) 

onde os vetores Wold e W new são conjugados e f3 é dada pela regra de Polak-Ribiere: 

que satisfaz a condição 

fJ = ('VEnew- 'VEold)' 'VEnew 
('VEo/d )2 

W old ' H ' W new = Ü 

(15) 

(16) 

onde H é o Hessiano (equação 17), VEnew é o gradiente na busca pelo mínimo, W new é 

a direção em que efetuaremos a busca, e W old é a direção da busca na iteração anterior. 

t32f(x) t32f(x) 

alal alaN 

H1 (x)= (17) 

t32f(x) t32f(x) 

aNal aNaN 

Portanto, o método gradiente conjugado consiste de uma sucessão de 

minimizações na direção dada por (14) e (15). Um resultado notável do método é que 

ele minimiza funções multidimensionais, procurando minimizar o gradiente 
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descendente perpendicular a última iteração sem a necessidade de cálculo do Hessiano. 

(Hertz, 1991), (Press et al. 1993). 

No BP o momentum é dado por uma constante. No GC o momentum, dado 

por (15) é ajustado de forma ótima para cada novo passo. Este é um dos fatores da 

melhor performance do CG em relação ao BP. 

3. 7.2 Método de treinamento "Levenberg-Marquardt" 

O método Levenberg-Marquardt (LM) combina os métodos de rninirnização de 

Newton e o gradiente descendente e utiliza uma aproximação do Hessiano que pode 

ser obtida facilmente durante a retropropagação do erro (BP). Sendo necessário 

armazenar esta matriz, o Hessiano, o LM é útil para redes pequenas, que tenham um 

pequeno número de pesos sinápticos. Além disso, há necessidade de resolver um 

sistema de equações lineares para cada iteração (Masters, 1995). Em contrapartida, 

este método geralmente é mais veloz que o CG, e dessa forma, também testaremos sua 

eficácia para utilização em nosso sistema. 

Diferentemente de outros métodos que utilizam a informação do erro para 

ajustar os pesos, a estratégia utilizada pelo método LM é reduzir o gradiente a um 

vetor nulo. Os pontos que apresentam gradiente nulo são os pontos de máximo, 

mínimo, e pontos de sela da função. Desta forma, utilizando uma tática para eliminar a 

primeira e a terceira possibilidades, se o gradiente em um ponto é nulo, este ponto é o 

mínimo global da função. 

A regra de atualização de pesos é dada por 

W(t) = W(t-1)- (H+ a.I}VE (18) 

onde H é o Hessiano, I é a matriz identidade, e VE pode ser dado por (13-15). Espera

se que W(t) < W(t-1). O parâmetro a, o momentum, controla a influência do 
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gradiente descendente sobre o método de Newton. Para valores altos de a, a 

contribuição do método de Newton é pequena para a resposta obtida. 

3. 7.3 Algoritmos híbridos: uso de simulated annealing com os 

métodos anteriores 

Diferentemente dos métodos determinísticos, os métodos estocásticos de 

minimização utilizam de estratégias de busca por mínimos baseados em números 

aleatórios, procurando obter uma visão mais global do trecho da função que está sendo 

otimizada. A principal vantagem é a fuga de mínimos locais, i.e., os estados espúrios, o 

que é um dos principais problemas dos métodos determinísticos como o BP. 

Podemos utilizar estratégias híbridas para otimizar a procura por mínimos, 

como por exemplo, utilizando o método simulated annealing (SA), para encontrar 

regiões de menor energia, e refinar a busca através de um método deterrnínístico como 

oGC. 

O termo "simulated annea/ing' é derivado do termo "annealing', 1.e., 

recozimento, utilizado na metalurgia para obtenção de uma liga priorizando uma 

melhor organização entre os átomos do material. Para a área de redes neurais, SA está 

ligada a um processo de busca de pontos minimos, através de números aleatórios, na 

qual a faixa de busca (temperatura) é gradativamente diminuída. SA é uma técnica 

geralmente utilizada em conjunto com outro método, como por exemplo o GC. A 

principal razão deste fato é que SA é muito lenta, sendo assim, não prático para 

utilização isolada. Neste trabalho seguimos a abordagem descrita em Masters (1995), 

p. 138: SA é utilizada no início da rotina e após a convergência do algoritmo 

determinístico onde o propósito é sair de eventual mínimo local. 
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3.8 Outros tópicos para otimização das redes MLFN 

Algumas técnicas e otimizações tem sido sugeridos recentemente para superar 

algumas da limitações das RNAs MLPs. Hartono e Hashimoto (1993) apresentaram 

um método de geração de pares {entrada, resposta desejada} durante o aprendizado, 

que foi chamado de "aclive /eaming'. O principal objetivo é a diminuição da tarefa de 

coleta de padrões para treinamento, reduzindo-se, assim, a necessidade de uma grande 

base de dados para treinamento. 

Outros métodos vtsam o aumento da velocidade de convergência do 

treinamento (Ergezingler e Thomsem, 1995). Kak (1994) descreve métodos para 

redução do número de iterações durante o aprendizado para redes feed-fonvard de três 

camadas com entradas discretas. Os algoritmos '\::omer classification" foram testados e 

comparados com versões rápidas do algoritmo BP. Um dos métodos, o CC3, '\::orner 

classification" usando correlações randomizado, foi superior ao BP tanto em 

generalização quanto em tempo, neste último, com otimização na performance em 

mais de 50 vezes. 

A escolha de parâmetros, como o número de neurônios para camadas internas, 

a priori, para determinado problema tem sido alvo de pesquisas. Khaw et al. (1995) 

propuseram uma abordagem para a escolha ótima de parâmetros da rede através dos 

métodos Taguchi. 

Em termos de velocidade de processamento, diversos fabricantes tem lançado 

processadores neurais, como o C.I. 170 NDX da Intel, o qual podemos associar a 

outros módulos de forma que podemos alocar o número de estruturas requerido pelo 

problema, e que pode trabalhar de forma dedicada em determinado equipamento ou 

processo. A maioria dos processadores requerem um computador e um software para 

treinamento, e quando os pesos da rede atingiram o estado desejado, estes valores 

(configuração da rede) são copiados para memórias não voláteis internas aos C.I. 's. 

Além disto, computadores paralelos de uso geral, ou seqüenciais mais rápidos, 

implementações de RNAs em circuitos e dispositivos opto-eletrônicos VLSI e ULSI 
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tem conduzido a melhores performances e permitindo aplicações em tempo real (Shima 

et ai., 1994). 
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Capítulo 4 

Reconhecimento de padrões visuais usando 
RNAs 

Diversas abordagens tem sido propostas para obtenção de RPV invariante a 

transformações geométricas utilizando os modelos de RNAs. Este capítulo trata de 

uma revisão, abreviada, dessas abordagens. Seria impossível descrever a maioria dos 

paradigmas existentes. Dessa forma, serão consideradas apenas as mais usadas e não 

descreveremos cada mesa-estrutura em detalhes, o que pode ser visto nas referências. 

Existem pelo menos quatro classes de abordagens para reconhecimento invariante 

usando RNAs. A primeira é através da seleção de um conjunto apropriado de atributos 

invariantes para representar os padrões e assim inserir estas representações invariantes 

nas RNAs. Segunda, a estrutura da rede pode ser projetada de forma que sua saída seja 

sempre invariante a certas transformações. Terceira, podemos apresentar para a rede 

diversas instâncias de cada classe durante o treinamento de forma que a rede extrai 

características relevantes dos padrões de cada classe e aprende quais transformações 

são equivalentes. A outra opção é normalizar os padrões em posição, escala e 

orientação (PSR)1 de forma que a rede seja treinada e testada usando padrões em 

representações normalizadas. 

4.1 Espaço de Atributos Invariantes (EAI) 

Representar padrões por atributos que são invariantes a transformações 

geométricas e em seguida apresentá-los ao classificador é um método tradicional para 

reconhecimento de padrões (ver capítulo 2). Atributos são propriedades mensuráveis 

1 do inglês Posilion, Scale & Rotation. 
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dos objetos a serem reconhecidos na imagem ou em parte dela. Atributos podem ser 

classificados em pelo menos três categorias: globais, locais ou relacionais (Chin e 

Dyer, 1986). Exemplos de atributos globais são: centróide, perímetro, área, momentos, 

etc. Exemplos de atributos locais são: segmentos de retas, segmento de arco com 

curvatura constante, pontos terminais, i.e., vértices de um objeto, etc. Exemplos de 

atributos relacionais incluem uma variedade de medidas de distância e orientação 

relativa entre as subestruturas ou regiões de um objeto (Chin e Dyer, 1986). O projeto 

de um sistema de reconhecimento visual usando EAI envolve, inicialmente, a escolha 

de um conjunto proveitoso de atributos, o que é na maioria das vezes ad hoc. Por 

exemplo, para uma aplicação de reconhecimento de dígitos manuscritos usando 

invariantes de momentos obtiveram performance diferente quando usados para outra 

base de imagens, e.g., imagens de aviões (Belkasim et ai., 1991). 

Idealmente um atributo invariante teria, de fato, valor constante, 

independentemente do grau de transformação sofrido pela imagem do objeto. Porém, 

na prática, diversas fontes de incerteza são acrescentadas ao modelo ideal, resultando 

em uma variabilidade dos valores medidos. Uma referência para medir o quão estável 

ou instável é o atributo que estamos trabalhando é o coeficiente de variação, definido 

pela divisão do desvio padrão pela média da amostra. Observando este parâmetro e a 

tolerância aceitável do sistema para determinada característica, poderíamos utilizar, 

para um dado problema, até determinados atributos que em algumas aplicações seriam 

inviáveis, como por exemplo a área de um objeto. Portanto, a escolha dos tipos de 

atributos a serem utilizados pelo sistema de reconhecimento é, na maioria dos casos, 

dependente dos tipos de objetos ou padrões que desejamos reconhecer. A escolha deve 

ser efetuada baseando-se nos critérios apresentados no capítulo 2. 

Diversos tipos de atributos e arquiteturas de RNAs tem sido propostas na 

literatura para solucionar o problema de RPV invariante a transformações geométricas. 

A seguir vemos uma pequena revisão sobre alguns tipos de momentos e invariantes de 

momentos, que são os tipos de atributos escolhidos para este trabalho. Em seguida 

outros tipos de atributos são comentados. 
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4.1.1 Momentos e Invariantes de Momentos 

Hu (1961, 1962) propôs a utilização de invariantes de momentos (IM) para 

representar imagens de caracteres e obter reconhecimento invariante de padrões 

visuais. Desde sua publicação, IMs tem sido bastante aplicados em reconhecimento de 

objetos e classificação de imagens (Teague, 1980), (Khotanzad e Lu, 1990), Sugisaka 

e Teshnehlab (1993), Wong et ai. (1995). Podemos utilizar momentos para caracterizar 

uma imagem, binária ou em níveis de cinza, considerando esta como uma função de 

distribuição bidimensional de densidade. Neste trabalho o termo momento se referirá 

aos momentos regulares. 

Momentos descrevem quantidades numéricas em alguma distância de um ponto 

de referência ou eixo Prokop e Reeves (1992). Momentos são bastante utilizados em 

estatística e em mecânica, nesta última para caracterizar corpos a partir de sua 

distribuição de massa. O teorema da unicidade (Hu, 1962) descreve que os momentos 

de todas as ordens existem se f(x, y) possui valores não nulos em apenas uma região 

do plano cartesiano (x, y) . O conjunto dos momentos { mp,q} são determinados de 

forma única por f(x, y), e alternativamente, j(x, y) é determinada de forma única por 

{ mp,q}. Para representar toda a informação contida em uma região de uma imagem 

seria necessário um número infinito de valores de momento. Como esta possibilidade 

não é prática, um dos objetivos no projeto de um sistema de reconhecimento que 

utilize momentos é a determinação da ordem n na qual os momentos contenham 

informações suficientes para caracterizar as imagens de forma única e atendendo os 

critérios de veloCidade e poder discriminante dos padrões a serem classificados. 

A definição de momentos geométricos regulares tem a forma de uma projeção 

da função f(x, y), que representa a imagem, em uma função monomial do tipo xPyq. O 

momento (p+q) é definido de acordo com (19) 

(19) 

(p, q = O, 1, 2, ... ) 
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Para utilização em computadores digitais, o momento bidimensional para uma imagem 

discretizada (NxM),.f(x, y) é 

M-IN-I 
mp,q = LLxpyq .f(x,y) 

y=O x= O (20) 

(p, q =O, 1, 2, ... ) 

Para trabalhar com imagens de tamanhos diferentes, podemos normalizar as 

coordenadas x e y entre os valores -1 ~ x, y ~ 1. 

Estes momentos não são invariantes a qualquer distorção. Podemos normalizar 

(20) de forma que possamos obter momentos invariantes a translação e a mudanças de 

escala, de acordo com 

_ 1 ~~ P q f( m1.o mo.I ) 
Jip,q- I+{p+q)/2 .t....,.t....,X y . x + m ,y + m 

m0•0 y =O x=o o, o o. o (21) 

(p, q = O, 1, 2, ... ) 

onde mo,o representa a área da região da imagem, 

M-IN-I 

mo.o = LLf(x,y) 
y=O x= O (22) 

(p, q = O) 

As quantidades (m1,o /mo,o) e (mo,l /mo,o) representam as coordenadas do 

centróide, respectivamente xc e Yc, do objeto na imagem. O conjunto completo de 

momentos de ordem n consistem em todos os momentos, mp,q, com p+q ~ n, i.e., de Yí 

(n+ 1) (n+2) elementos. 
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Pela combinação dos momentos de segunda e terceira-ordem, podemos obter 

atributos que são invariantes também à rotação dos padrões na imagem (Khotanzad e 

Lu, 1990): 

<P1 = f-12,0 + f..lo,2 

<P2 = (f-12.0- f..lo.2r +4f..1~.~ 
<P) = (f-13,0- 3f..11.2r +(3f-12.1- f..l o.lr 

<P 4 = (f-13.0 + f-11.2 r + (f-12.1 - f..l 0,3 r 
<Ps =(f-13,0 -3f..11.2)(f..l 3,0 +f-1 1.2)·[(/-ll.O +f..11.2 r - 3(f-12.1 +f..lo.lr]+ 

+(Jf-1 2,1- f..lo,3)(f-12.1 + f..l o.l}-[3(f-1 3.o + f..l1.2r - (f..l2.1 + f..l o.3 )
2
] 

<P6 = (f-1 2,0 - f..lo,2 )[(f-13,0 + f-1 1,2 r -(f-12,1 + f..l o,l r]+ 4f..1 t,l (f-1 3,0 + f-11,2 )(f..lo,l + f-12,1) 

(23-a) 

(23-b) 

(23-c) 

(23-d) 

(23-e) 

(23-t) 

As funções acima são alguns dos invariantes de momentos de Hu, os quats 

provêem discriminação suficiente para os tipos de objetos (classes) que estamos 

trabalhando. Os valores numéricos de ~~ a ~6 são muito pequenos. Khotanzad e Lu 

( 1990) propuseram o uso do logaritmo dos módulos dessas funções, i. e., log I ~~ I, 
i=l , .. . , 6, como atributos para representar as imagens. 

Recentemente, Wong et al. (1995) apresentaram uma nova forma de derivar 

automaticamente IMs de uma dada ordem baseando-se na teoria dos números para 

encontrar todas as possíveis combinações dos IMs. Diversos novos IMs foram 

derivados que ainda não tinham sido reportados na literatura. Além disso, fatores de 

ponderação para melhorar o poder discriminante dos atributos foram estudados e 

definidos. Taxas de reconhecimento de até 98.8% foram relatadas, para uma aplicação 

de OCR. 

Existem alguns problemas do uso de momentos para representar imagens. 

Primeiro, momentos são bastante sensíveis a ruído presente na imagem, o que ocorre 

freqüentemente em ambientes industriais (ver capítulo 1). Segundo, pelo fato da 

função base utilizada, o produto monomial xpyq não ser ortogonal, existe um certo grau 

de redundância entre os termos dos momentos. A reconstrução da imagem (importante 

numa aplicação para a determinação do número de momentos a serem utilizados) a 
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partir de momentos de Hu é uma tarefa bastante complicada, em certos casos 

impossível, sendo mais fácil se utilizamos funções bases ortogonais (Teague, 1980). 

Terceiro, momentos são atributos globais, e se calcularmos os momentos sobre uma 

imagem contendo mais de um padrão o resultado pode ser interpretado como valores 

da cena como um todo, e não como momentos de um dos padrões. Um problema 

descrito em Raveendran et al. (1993) é que os invariantes de momentos regulares não 

permanecem invariantes quando a imagem apresenta mudança de escala diferente para 

os eixos x e y. inalmente, o custo computacional envolvido para o cálculo de 

momentos é, também, alvo de pesquisas tanto na área de software quanto em 

hardware. No capítulo 5 discutiremos nosso sistema de reconhecimento de padrões 

visuais que utiliza invariantes de momentos como atributos e a forma escolhida para 

contornar alguns desses problemas. 

Li (1991) descreve que a combinação de invariantes de momentos (IM) com 

RNAs permite o reconhecimento invariante à posição, escala e rotação de padrões 

distorcidos em imagens. O autor descreve que RNAs não são capazes de 

reconhecimento invariante sem o uso de treinamento excessivo de padrões. Li propôs a 

combinação dos momentos, que garante correspondência de um para um entre a 

seqüência mp,q a uma distribuição de irradiação na imagem, com RNAs, que possui 

características como generalização e tolerância a falhas. Neste trabalho foi utilizada a 

RNA tipo Hopfield discreto, onde os padrões apresentados a rede são IMs calculados 

a partir do padrão apresentado, no caso instâncias de caracteres em imagens de 8x8 

pixels, e posteriormente codificados em números binários para então serem 

apresentados à rede. O sistema foi capaz de reconhecer padrões rotacionados e com 

certo grau de ruído. Como o modelo usado é uma memória associativa, após diversas 

iterações a rede restaurou o padrão correto codificado em binário do padrão 

apresentado. 

Um dos problemas da utilização de IMs é o esforço computacional requerido 

(ECR). Para otimizar o cálculo de IMs, diversas abordagens tem sido propostas. Li e 

Shen ( 1991) propuseram um algoritmo interativo para reduzir ECR ao primeiro grau 

de adições mais um pequeno número de multiplicações. Entretanto, para uma imagem 

binária de um objeto simples conectado com contorno de M pixels este algoritmo 
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requer 32*M adições para calcular os momentos. u et al. (1993) propuseram o 

cálculo de IMs através da transformada de Hadamard. Após o estabelecimento de uma 

relação entre momentos e os coeficientes de uma imagem no espaço transformado de 

Hadamard, os autores descrevem as operações necessárias para o cálculo dos 

momentos a partir destes coeficientes. Estas operações reduzem-se a adições e 

deslocamentos, além de um pequeno número de multiplicações. Para imagens binárias 

com objetos conectados, o esforço computacional pode ser ainda mais reduzido 

através da projeção da imagem original em dois vetores unidimensionais e traçando o 

contorno dos objetos para obtenção dos valores. A complexidade computacional do 

algoritmo é da ordem de N log2 N para uma imagem de N*N pixels. Resultados de 

simulações indicam uma redução de 50% do tempo necessário ao algoritmo 

apresentado por Li e Shen ( 1991 ), para imagens com N < 1024. 

Yazdi et al. (1993) apresentou uma arquitetura para implementação VLSI de 

uma rede neural de múltiplas camadas e usando pesos sinápticos digitais em memórias 

externas. A arquitetura foi aplicada a implementação de um classificador que usa 

invariantes de momento calculados a partir dos contornos dos objetos em imagens. O 

treinamento controlado por um computador digital externo. 

4.1 .2 Momentos de Zemike 

Momentos de Zernike (MZ) são baseados em funções ortogonais tendo 

vantagem em relação a momentos regulares por terem menos redundância em 

informação e pela possibilidade de restauração da imagem a partir destes valores. 

Teague ( 1980) propôs a utilização de bases ortogonais como o conjunto de polinômios 

complexos introduzidos por Zernike ( 1934), que formam um conjunto ortogonal sobre 

o interior de um círculo unitário. As magnitudes dos momentos de Zernike não mudam 

após uma mudança de orientação do padrão da imagem, e, dessa forma, são utilizados 

como atributos invariantes a rotação. Uma outra característica qu~ torna atraente a 

utilização de MZ é que seus momentos de alta ordem são mais fáceis de serem 

calculados do que para os momentos regulares. Kothanzad e Lu ( 1990) compararam 
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dois conjuntos de atributos derivados de momentos regulares e de momentos de 

Zernike, comprovando a melhor performance do segundo caso. 

O momento complexo de Zernike Znl é definido como (Prokop e Reeves, 

1992) 

(n + 1) 
2fJ 

Z,, = J V,,(r,B) * f(r,B)rdrdB 
1C 00 

(24) 

onde* representa o conjugado complexo e VnJ(r, e) são os polinômios de Zernike de 

ordem n, que são definidos por 

V,,1 (r, B) = ~,1 (r )e110 (25) 

onde O ~ l ~ n, n - l par, e o polinômio radial é dado por 

(26) 

Os coeficientes de Zernike para n - k = par, Bnlk, são 

( - 1)<"-klt2 [(n + k) I 2]! 
B "'k = -[ (n--- k-) /-2-] ![-( k_+..::..._/)_1 -2 ]-![ (-k .:..._- /-) /-2-] ! 

(27) 

Belkasim et al. ( 1991) apresentaram um estudo detalhado da efetividade de 

diferentes invariantes de momentos em aplicações de reconhecimento de padrões. Seis 

tipos de momentos, acrescentados de mais dois derivados de normalizações: 

invariantes de momento de Hu (HMI), regulares (RMI), de Zernike (ZMI) e pseudo 

Zernike (PZMI), de Zernike (NZMI) e pseudo Zernike normalizados (NPZMI), de 

Bamieh (BMI), e de Teague-Zernike (TZMI). Dois conjuntos de dados foram 

utilizados para testar a performance dos invariantes de momentos: imagens de dígitos 

manuscritos e figuras de aviões, ambos binários. A técnica de classificação utilizada foi 
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a múltiplos membros, onde cada amostra foi classificada baseada em um método 

ponderado do K-vizinho mais próximo. A performance com a presença de ruído 

também foi considerada. Os autores relataram que as rotinas de normalização 

melhoraram a performance de classificação nos dois conjuntos de dados. O NZMI 

provou ser o conjunto de atributos mais efetivo. 

Apesar de algumas vantagens, MZ são invariantes apenas à rotação, o que 

implica em uma rotina de preprocessamento que deve normalizar a imagem em posição 

e escala, antes de serem calculados. Além disso, o cálculo dos MZ é mais complexo do 

que IMs e para caracterizar padrões há necessidade de um número maior de 

momentos, o que torna maior a RNA e conseqüentemente implica em maiores tempos 

de treinamento, execução, uso de memória e outros requerimentos computacionais. 

Dessa forma, em nosso sistema, em que a velocidade de execução é uma das metas 

principais, não utilizaremos MZ. 

4.1.3 Descritores de Fourier 

Descritores de ourier (D ) são métodos de representar padrões a partir do 

contorno dos objetos e tem sido bastante utilizados em aplicações como 

reconhecimento de caracteres. A partir do contorno do objeto podemos traçar 

duas curvas descrevendo as variações do contorno nos eixos x e y: x(n) e y(n), onde 

n, n = O, 1, ... , N-1, são os pontos do contorno do objeto. 

Seguindo jain ( 1989), para um contorno fechado temos 

u(n) = x(n) + jy(n) (28) 

que é períodico com período N. Representando u(n) através da série discreta de 

ourier, temos: 
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1 N-1 ( "2 /a) 
u(n)=-L:a(k).exp 1 n 

1
, 

N k=O N 

Os.n s. N-1 

(29) 

N-l ( "27Tfa) a(k)= L:u(n).exp -J 
1

, 
n=O N 

Os. ks.N-1 

onde os coeficientes complexos a(k) são os descritores de ourier do contorno. Os 

efeitos das transformações geométricas sobre os descritores de ourier como rotação 

do objeto são contornáveis. O maior problema ocorre quando temos ru_ído presente na 

imagem, o que geralmente deteriora as bordas do objeto e dessa forma altera 

sensivelmente os valores destes atributos. Esta é uma das principais razões da não 

utilização deste método no nosso projeto, além do número de atributos serem maior 

que se utilizarmos IMs. 

Dobnikar et ai. ( 1992) estudou o reconhecimento invariante à escala e rotação 

usando descritores do espectro da transformada de ourier e um modelo de rede 

neural combinando propriedades dinâmicas e associativas. oi pressuposta uma 

posição standard para obtenção das imagens dos padrões, desprezando-se, assim, 

invariância translacional. Os autores descreveram que o modelo de RNA obteve boa 

performance, além do sistema apresentar ainda um potencial capaz de processamento 

altamente paralelo considerável. 

4.1.4 Outros atributos invariantes 

Schmitt e Mattioli (1991) utilizaram morfologia matemática para transformar 

uma imagem planar binária de padrões em curvas que são invariantes a PSR. 

Classificadores baseados em RNAs e estatísticos foram utilizados para discriminar os 

atributos. 

Maruno et ai. ( 1993) descreveram um sistema de reconhecimento invariante a 

rotação através da representação dos objetos pela transformação phi-s. Os atributos 

usados são as séries de ângulos como funções de circunferências obtidos dos objeto 
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(coeficientes phi-s). O sistema de reconhecimento utiliza uma rede de camadas 

multifuncional com neurônios quantizadores em Chip ( NC) e uma camada de 

neurônios com retroação (self feedback layer) . Resultados apontaram taxas de 

reconhecimento correto de 100% de padrões com ruído, obtidos por uma câmara 

CCD, a partir de 50 épocas de treinamento. 

Lim et ai. (1992) desenvolveram um sistema de reconhecimento de faces 

usando lógica nebulosa (fuzzy) e RNAs. O método de extração de atributos foi através 

das distâncias entre pontos como olhos, nariz, boca, calculadas sobre os contornos do 

rosto. Para tomar o sistema invariante a mudanças de escala, foi usada normalização 

dessas distâncias. Variáveis lingüísticas fuzzy foram então usadas para representar a 

distância aproximada entre os pontos dos atributos. Os vetores de atributos 

'fuzificados' foram treinados por uma RNA e usados para reconhecer imagens de 

rostos na fase de reconhecimento. Os autores descrevem que todas as faces foram 

reconhecidas mesmo havendo variações nos padrões. Não foi descrito se problemas de 

captação da imagem, por exemplo, uma variação do rosto no eixo z (espinha dorsal da 

pessoa), causaria mudanças das distâncias entre os pontos chaves, olhos, etc. Esta 

abordagem pode ser aplicada com sucesso se considerada a restrição de que obtenção 

da imagem de todos os padrões (rostos) tenha o mesmo angulo do eixo z. 

Wang e Cohen (1994) descrevem um sistema de reconhecimento tridimensional 

de objetos no qual os objetos são identificados a partir dos contornos e usando curvas 

B-spline e um sistema de captação de imagens stereo. 

Lejeune e Sheng (1993) descreveram um sistema neural óptico para RPV, 

consistindo de um correlator óptico e uma RNA. O correlator foi usado para extração 

de atributos através de filtros espaciais ourier-Mellin, o qual gera padrões de saída 

únicos para cada classe de objetos. A RNA utilizada foi um MLP treinado com BP, de 

tamanho reduzido devido a grande redução da dimensionalidade do uso de EAI, sendo 

implementada em micro-computadores. Por outro lado, o sistema apresenta limitações, 

como a impossibilidade de utilização de mais de um padrão na imagem . 
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Ghorbel (1994) derivou um conjunto completo de descritores de figuras 

invariantes a transformações de similaridade, para imagens em niveis de cinza. Esta 

abordagem é baseada na transformada generalizada de ourier. Também foi proposto 

uma nova abordagem definindo a transformada analítica de ourier-Mellin (A MT) 

sobre a qual uma descrição completa e invariante foi proposta 

Hwang e Tseng (1993) apresentaram um modelo de RNA robusta para resolver 

o problema de invariância no reconhecimento de oclusão, ruído ou vista parcial de 

objeto 3-D. Os objetos são representados parametricamente por uma rede neural de 

reconstrução de superficie (SRNN) treinada pelos pontos de contorno amostrados da 

instância do objeto. Na etapa de execução, se os pontos amostrados do contorno do 

objeto distorcido não .apresentam correspondência, a representação paramétrica 

permite a informação propagar de forma retrograda pela SRNN para determinação 

gradual da melhor transformação de similaridade do objeto distorcido. 

Em alguns casos, a extração de atributos foi efetuada após a normalização dos 

padrões (seção 4.4) . 

Zhou et ai. ( 1991) apresentaram um modelo de atenção seletiva para reduzir o 

número de entradas da rede e reconhecer imagens contendo múltiplos objetos 

distorcidos por qualquer translação ou orientação. A invariância à posição e rotação é 

conseguida através de representação da imagem por atributos invariantes e 

codificação, após normalização em posição e orientação standard. oi utilizada uma 

rede recorrente e testada no problema TC (ver Rumelhart et. al. 1986). 

Barnard e Casasent (1990b) descrevem RPV através de uma abordagem de 

trajetórias e baseada em restrições. O conceito de trajetória é usado para descrever 

como os dados variam com distorções. As restrições são empregadas para localizar 

transformações que reduzem objetos ou vetores a um ponto característico para cada 

objeto. Para classificação, diversos destes pontos característicos são apresentados à 

RNA. 
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Tsang et ai. (1992) estudaram o reconhecimento de objetos parcialmente 

ocluidos. A idéia básica é a detecção de atributos essenciais dos contornos dos objetos 

a serem identificados. A seleção desses atributos para representação das figuras na 

etapa de treinamento e na etapa de reconhecimento é o principal problema. O sistema 

deve reconhecer objetos baseado em um conjunto de atributos incompleto, e ao 

mesmo tempo invariante a PSR. Neste trabalho os contornos mais externos de um 

objeto foram transformados no domínio theta-S, e filtros com alta capacidade de 

rejeição de ruído foram empregados para extrair pontos descontínuos que designam as 

posições de segmentos de atributos simples pertencendo a família de arcos circulares e 

terminações. Uma RNA MLP foi utilizada para classificar baseada no vetor de 

atributos. Os autores descrevem resultados satisfatórios. 

4.1.5 Abordagens de RNAs usando EAI 

Após a extração de atributos, uma rede classificadora é utilizada para 

discriminar, baseado nestas medidas, a classe da instância apresentada ao sistema. O 

tipo de rede mais utilizado tem sido o Perceptron de múltiplas camadas, porém, 

diversas outras arquiteturas como a RB (radial basis function), PNN (probabilistic 

neural network), a BNN (boolean neural network), etc., tem sido utilizadas para 

efetuar esta tarefa. 

4.1.5.1 Perceptron de múltiplas camadas 

Perceptrons foram introduzidos por Rosenblatt (1962). A falta de uma regra de 

treinamento para Perceptrons multi-camadas foi um dos principais fatores que levou a 

pesquisa em RNAs a um estágio de paralisação no final da década de 1960's, após a 

publicação do livro "Perceptrons" de Minsky & Papert ( 1969). O algoritmo back

propagation (BP) desenvolvido por Werbos ( 197 4) na forma de "feed-back 

derivatives" e redescoberto independentemente por Rumelhart et ai. (1986) renovou o 

interesse da utilização de RNAs para reconhecimento de padrões. BP é atualmente o 

algoritmo mais popular para o treinamento de redes multi-camadas, apesar de possuir 

diversos problemas inerentes ao ineficiente método de redução de erro utilizado. 
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Masters (1995) apresenta diversas otimizações em relação aos métodos de redução de 

erro e algoritmos como o gradiente conjugado, que permitem treinamento mais rápido 

e eficiente. Como a rede ML N, detalhada no capítulo 3, apresenta características 

semelhantes aos MLPs, não comentaremos muito a respeito da mesa-estrutura neural, 

detalhando mais nas descrições das implementações reportadas na literatura. 

MLPs tem sido utilizado com sucesso como classificadores (Zurada, 1992). 

Perceptrons de três camadas podem formar regiões de decisões complexas arbitrárias 

(Lippmann, 1987). A utilização de atributos invariantes em conjunção a MLPs tem 

sido reportados na literatura (Sugisaka e Teshnehlab, 1993). Diversos tipos de 

momentos e invariantes de momentos tem sido propostos para representação de 

padrões e tem provado ser uma abordagem com sucesso (Kothanzad e Lu, 1990). 

Rogers et ai. ( 1988) apresentaram duas abordagens utilizando EAI e MLPs 

para a detecção e classificação de alvos táticos a partir de imagens de radar laser de 

múltiplas funções. A primeira RNA processou momentos de Zernike, enquanto que a 

segunda RNA foi treinada com picos de correlação no espaço transformado de 

ourier-Mellin. 

Kothanzad e Lu (1989, 1990) demonstraram que um Perceptron de duas 

camadas treinados com BP, utilizando invariantes de momentos e momentos de 

Zernike (MZ) para representar imagens binárias de caracteres manuscritos, foram 

superiores a três outros classificadores tradicionais: "nearest neighbor", "Bayes", e 

"minimum-mean distance" , especialmente quando ruído estava presente. Além disso, 

eles descreveram que os atributos baseados nos momentos de Zernike possuem um 

grande poder de separabilidade entre classes e são mais poderosos que os invariantes 

de momentos de Hu. 

Agui et ai. (1991) descreveram um sistema composto de RNA MLP de três 

camadas para reconhecimento de caracteres Katakana do alfabeto japonês. Dois tipos 

de momentos foram usados para representar as imagens, os momentos regulares e os 

momentos de Zemike. Também foi abordado o problema da estrutura da RNA e a 
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relação entre a taxa de reconhecimento e as bases de dados para padrões similares e 

diferentes. 

Troxel et ai. (1988) descrevem o uso de MLP para classificação invariante a 

TG. Objetos a serem classificados eram dados de tanques e caminhões (alvos táticos) 

captados com radar laser de profundidade. Uma imagem Doppler segmentada foi 

usada para mascarar a imagem em alvos candidatos. Cada alvo é comparado com 

máscaras armazenadas que representam as classes diferentes. A máscara e a imagem 

foram transformadas na magnitude do espectro da transformada de ourier com 

coordenadas polares (In r, theta). A classificação foi obtida através da correlação de 

picos da transformada da imagem e de uma máscara. Apesar de afirmar taxa de 

reconhecimento de cerca de 100%, os autores não descreveram o numero de classes e 

quantidade de padrões usados para cada classe. Em trabalho posterior, Troxel et ai. 

(1992) utilizaram MLP para reconhecimento de objetos com oclusão. 

Gupta et ai. (1990) descrevem uma abordagem usando MLP treinada com BP 

para classificação de figuras planas com contorno fechado. Esta abordagem pode ser 

considerada uma composição de extração de atributos (EA) e invariância por 

treinamento (IT), ver seção 4.3. EAI porque há uma redução da dimensionalidade da 

representação a ser apresentada ao classificador: seqüências de contorno dos objetos. 

IT porque o sistema é gradualmente treinado, inicialmente sem ruído e passo a passo 

inserindo dados ruidosos para obter uma melhor robustez do sistema. 

Kim et ai. ( 1991) descrevem uma aplicação de MLP utilizando um algoritmo de 

aprendizado BP modificado aplicado a reconhecimento de imagens de aeronaves. As 

imagens são representadas (espaço de atributos) de valores (L, Phi) invariantes a 

orientações 3-D e a distorção 2-D. A estrutura ótima da RNA foi estudada para 

obtenção de uma alta performance do classificador, e foi introduzida uma medida de 

confiança para o projeto de classificadores baseados em RNAs. 

Diversas outras aplicações usando MLP tem sido reportadas. O 

reconhecimento de peças mecânicas para inspeção foi estudada por McAulay et ai. 

(1990), Ventura e Chen (1993) e Costa e Gonzaga (1995). McAulay et ai. (1990) 
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descreve um sistema flexível para inspeção de peças em uma linha de montagens que 

aprende a discriminar as peças boas e as defeituosas. O sistema extrai atributos numa 

região de interesse circular da imagem e as processa através da transformada rápida de 

ourier, atingindo invariância pela utilização de coordenadas polares, e usa esta 

representação como entrada para uma RNA treinada com BP. Duas formas diferentes 

de iluminação dos objetos foram consideradas: iluminação frontal e a traseira, este 

último ignorando os efeitos de superficie dos objetos. Os autores descrevem taxa de 

reconhecimento de 100% para os dois casos de iluminação e para um número limitado 

de padrões disponível. Ventura e Chen (1993) utilizaram um conjunto de primitivas 

extraído do contorno dos objetos alimentar o classificador MLP. Assume-se que os 

padrões sejam planares. O autor descreve que o modelo para representar os dados é 

invariante a transformações e oferece flexibilidade para implementação em tempo real. 

Apesar de extensivamente utilizados, os MLPs treinados com BP apresentam 

diversas limitações, como o tempo requerido para treinamento, a escolha de 

parâmetros de projeto, a falta de conhecimento do poder classificador a priori de 

determinada estrutura, e o mínimo local durante o aprendizado. Recentemente, 

métodos tem sido sugeridos para superar algumas dessas limitações (ver capítulo 3). 

4.1.5.2 Redes Neurais Booleanas 

Redes neurais booleanas (RNB) tem sido usadas para reconhecimento de 

padrões oferecendo algumas vantagens sobre outras abordagens: facilidade de 

implementação em hardware, simplicidade, e velocidade de treinamento e execução. 

Carvalho et ai. ( 1993, 1994) descreveram uma rede auto-organizante para extração de 

atributos para utilização em conjunto com redes neurais do tipo "goal-seeking'. O 

sistema utiliza aprendizado não-supervisionado e neurônios tipo RAM - "Random 

Acess Mem01y". A utilização de atributos em relação ao uso da própria imagem para a 

representação de padrões aumenta as taxas de reconhecimento. As maiores 

desvantagens de RNB são a saturação, a performance obtida para tarefas de RP 

declina rapidamente quando a diversidade de padrões aumenta, implicando na 

capacidade da generalização, e as entradas devem ser sinais booleanos. 
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4.1.5.3 Rede de Funções de Base Radial 

Uma variante da arquitetura "feedfonvard" bastante utilizada é a rede de 

unções de Base Radial (Radial Basis Function), na qual uma camada escondida com 

Gaussianas de variâncias fixas são usadas no lugar de sigmoides. De acordo com 

Vasconcelos (1995), enquanto que a definição de um MLP através de um algoritmo de 

aprendizagem pode ser vista como um processo de otimização estatístico, o projeto de 

uma RB é realizada através da perspectiva de um problema de aproximação de 

funções onde uma superficie num espaço multidimensional (função f) é definida por 

uma combinação linear de funções de base. Geralmente, estas redes utilizam apenas 

uma camada de Gaussianas e a camada de saída é estritamente linear. Existem várias 

estratégias para treinamento para os centróides, funções de base e pesos da camada de 

saída, sendo em geral mais rápido que BP. A regra de propagação da rede é a 

aplicação de uma função radial, ex. a distância Euclideana entre o vetor centróide e o 

vetor apresentado à rede ponderado pelos pesos sinápticos. A este valor é aplicado a 

função de ativação, uma Gaussiana. uanto menor a distância entre os vetores, maior 

será a resposta, pela característica das curvas Gaussianas, que apresentam maior valor 

na média. A configuração ótima de pesos da camada de saída pode ser determinada 

analiticamente com uma inversão de matriz. 

As desvantagens da RB são a necessidade de memória, relativamente alta, e o 

tempo de classificação, um pouco superior ao MLP (Vasconcelos, 1995), além da 

performance de classificação ser inferior ao :MLP treinado extensivamente com o BP 

(Morgan e Boulard, 1995). 

4.1.5.4 Outras redes que utilizam EAI 

Masters ( 199 5) descreve a rede PNN (probabi /istic neural network) que é em 

sua essência uma rede neural para classificação. Apesar de vantagens como 

aprendizado quase instantâneo e capacidade de deduzir as razões de uma decisão da 

rede, PNN são bastante lentas para trabalho em tempo real, nos computadores que 
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utilizamos, e exige considerável volume de memória, o que inviabiliza seu uso no 

nosso sistema. 

Li e Nasrabadi ( 1990) descreveram um sistema que utiliza informações 

geométricas dos objetos e diversas redes RCE (restricted Coulomb energy) em cascata 

para reconhecimento de objetos. Se existe regiões de decisão sobrepostas em uma 

RNA a próxima RNA a classificação é deixada para a próxima rede. Também 

descreveram um método de aprendizado coarse-to-.fine para aumentar a generalização 

do sistema quando o número de padrões de treinamento é pequeno. oi descrito taxa 

de reconhecimento de 100%. 

A maioria dos sistemas de RP utilizando RNAs foram implementados em 

software. Ultimamente, sistemas tem sido implementados em hardware, o que está 

possibilitando a operação dedicada e em tempo real de equipamentos contendo estas 

tecnologias. Horan et ai. (1990) descreve um classificador de segunda ordem 

invariante a translação, explorando características como tolerância a falhas e ao ruído. 

Os autores descrevem um sistema e operação baseado numa arquitetura óptica que 

extraí atributos particulares para o modelo apropriado para ótica. Implementações em 

hardware eletrônico, como VLSI, pode ser visto em Shima et ai. ( 1994 ). 

4.2. Invariância pela estrutura 

Redes neura1s invariantes podem ser projetadas criando conexões entre 

neurônios que forçam versões transformadas do mesmo objeto a serem classificadas 

como a mesma classe. 

4.2.1 Redes Madaline 

Widrow et ai. ( 1988) apresentaram um sistema composto por rede invariante 

para obtenção de saídas insensíveis a transformações geométricas seguida de uma rede 

neural Madaline. Invariância translacional foi obtida através da utilização de diversas 
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estruturas de camadas (slabs) de neurônios ADALINEs (ADAptive LINear Elements). 

A regra de treinamento do classificador foi a MRli (Winter e Widrow, 1988). O 

número de conexões necessário é muito alto para imagens para aplicações do mundo 

real: N4 conexões são necessárias para uma imagem contendo N pixels com apenas um 

objeto presente (Barnard e Casasent, 1991 ). Esta abordagem requer uma replicação 

massiva de elementos de hardware, o que torna o custo computacional muito elevado, 

sendo inviável para imagens de dimensões utilizadas na prática. 

Hosokawa et ai. ( 1989) seguiram a mesma estrutura básica do sistema de 

Widrow et ai. (1988), mudando a função de ativação dos neurônios de hard-limiter 

para sigmoidal e usaram a regra de treinamento BP. Eles afirmaram ter obtido melhor 

performance que o método anterior. Cruz et ai. (1989) descrevem um sistema 

composto de duas redes seguindo a mesma abordagem de Hosakawa et ai. (1989). 

Fukumi et ai. ( 1991, 1992) também descrevem a mesma estrutura básica de 

Widrow et ai. (1988), onde o sistema é composto de duas etapas, uma rede estática 

invariante de muitos slabs seguida de uma rede de múltiplas camadas adaptável. Os 

autores descreveram a implementação de reconhecimento invariante a rotação aplicado 

a reconhecimento de moedas. 

4.2.2 Redes Neurais de Alta-Ordem (Higher-order neural network- HONNY 

Giles e Maxell ( 1987) descrevem que as redes neurais de alta ordem (HONN) 

possuem boas capacidades computacionais de armazenamento e aprendizado, podendo 

projetar a ordem da estrutura de uma HONN para a ordem ou a estrutura do 

problema. Dessa forma, HONN pode ser projetado para ser invariante a 

transformações geométricas. 

Spirovska e Reid (1994) estudaram o reconhecimento invariante de padrões em 

duas ou três dimensões, como figuras de aeronaves, utilizando HONN. Os autores 

destacam que as invariâncias são construídas diretamente na arquitetura da HONN e 

2 do inglês Higher-Order Neural Networks 
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não necessitam serem treinadas. Assim, o treinamento de um sistema, que pode ser o 

BP, para reconhecimento de objetos 2D requer apenas uma instância do objeto para 

cada classe e um pequeno número de iterações, não diversas instâncias escalonadàs, 

transladadas ou rotacionadas. Isto é devido aos pesos de alta-ordem de uma HONN 

que aprendem (capturam) as correlações de alta-ordem dos padrões. 

Uma HONN com uma camada apenas pode ser representada pela equação 

r 1 (30) 

Y;(x) = fl Wo(i)+ ~~(i,j). x(j)+ ~~W2 (i,j,k).x(j).x(k) + ···J 

onde JO é a função de ativação (ex. sigmoid), W é o vetor de pesos sinápticos e x é o 

vetor de entradas. Diversos algoritmos podem ser utilizados para treinamento de uma 

HONN, incluindo o B:P. 

Stavros e Lisboa (I 992) introduziram um método para redução e controle do 

número de pesos de uma RNA de terceira ordem para RPV. A abordagem produz uma 

rede com alta taxa de reconhecimento invariante a PSR e mais econômica em termos 

de espaço de armazenamento e processamento. Os autores descrevem a performance 

da HONN superior a redes MLP usadas com invariantes de momentos, para uma 

aplicação de dígitos manuscritos. 

Zhou et ai. ( 1991) apresentaram um modelo de atenção seletiva para reduzir o 

número de entradas da HONN. A invariância a posição foi conseguida através de 

codificação de restrições apropriadas sobre as conexões dos campos receptivos. Os 

autores implementaram uma HONN de segunda ordem para reconhecer objetos em 

qualquer posição e rotação de 90 graus. A rede foi testada no problema TC (ver 

Rumelhart et. ai. 1986). 

O problema principal de HONN é o tamanho do campo visual, i.e., a retina, 

limitado devido à memória necessária para o armazenamento do grande número de 

interconexões numa rede totalmente conectada. Métodos tem sido propostos para 

otimizar esta desvantagem. 
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Spirkovska e Reid (1990a) descrevem estratégias para reduzir o número de 

interconexões necessárias ao armazenamento de uma rede HONN de terceira ordem. 

De acordo com os autores, o método mais apropriado foi o de conectividade regional, 

obtendo-se reduções na ordem de 2000 vezes. Mais recentemente, Spirkovska e Reid 

( 1993, 1994 )3 apresentaram uma estratégia envolvendo uma combinação de 

conectividade parcial (regional) e técnicas de coarse-coding para superar a limitação 

de espaço de memória utilizado e poder assim aumentar o campo visual ao tamanho 

requerido por problemas práticos de reconhecimento de objetos. 

Outro problema descrito por Takano et ai. (1994) é a não eficiência das 

HONNs em relação a invariância à escala ou para outras distorções desconhecidas. 

Dessa forma, o autor apresentou algumas soluções para otimizar a precisão do 

reconhecimento de padrões escalonados e distorcidos através da mudança da estrutura 

daHONN. 

4.2.3 Neocognitron 

Desenvolvido por K. Fukushima (1980), o "Neocognitron" , derivado do 

"Cognitron", é uma RNA inspirada na biologia e tem sido utilizado para tarefas como 

o reconhecimento de caracteres impressos e manuscritos. O Neocognitron é uma RNA 

hierárquica de múltiplas camadas, auto-organizante para reconhecimento de padrões 

visuais (RPV) baseada no modelo do sistema visual de Hubel e Wiesel (1962). 

Diversas restrições que controlam as redes neurais biológicas tem sido investigadas e 

introduzidas no projeto dessas RNAs, tornando-as capaz de reconhecer padrões 

independente de deformações. Seguindo Fukushima ( 1993 ), estas restrições incluem 

conexões locais entre camadas numa rede hierárquica, campos receptivos não 

uniformes, conexões retroativas, conexões pulando camadas, atenção seletiva e 

conexões inibitórias. O Neocognitron aprende com uma regra não-supervisionada, 

3 Em correspondência eletrônica recebida pelo autor, L. Spirkovska descreve que esta técnica ainda é a que 
produz melhor performance entre taxa de reconhecimento, tempo de treinamento e espaço em annazenamento de 
infom1ações. Contato; L. Spirkovska, NASA Ames Researclz Center. E-mail: spirkov@ptolemy.asc.nasa.gov 
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reforçando os pesos utilizando aprendizado competitivo. O Neocognitron extrai os 

atributos dos padrões e classifica-os. 

Um sistema de reconhecimento de caracteres alfanuméricos tem sido 

desenvolvido baseado no modelo Neocognitron (Fukushima, 1992). Os princípios da 

atenção seletiva podem ser estendidos para diversas aplicações, por exemplo, o 

reconhecimento e segmentação de caracteres conectados em manuscritos de palavras 

na língua inglesa ou o reconhecimento de caracteres chineses. 

Himes e Ifiigo (1992) apresentaram uma abordagem para reconhecimento 

automático de alvos militares utilizando o Neocognitron. Métodos para a redução do 

tempo de treinamento e um nova regra para reforço dos pesos sinápticos foram 

introduzidos. As imagens foram centralizadas em uma grade log-spiral antes de serem 

inseridas na rede. 

Ting & Chuang (1993) estenderam a habilidade do Neocognitron, através de 

um algoritmo adaptativo, para reconhecer imagens analógicas (com diversos níveis de 

cinza). Estudos experimentais com diferentes níveis de tonalidades de cinza mostraram 

que as regras de compensação foram efetivas. 

Chao ( 1992) introduziu uma rede neural óptica baseada no paradigma do 

Neocognitron. Um novo aspecto do projeto da arquitetura é a invariância a translações 

usando correlações ópticas multicanais de Fourier em cada camada de processamento. 

Processamento multi-camadas foi obtido interativamente retroagindo a saída do 

correlator de atributos para a entrada do modulador espacial de luz e atualizando os 

filtros de Fourier. 

Li e Wu (1991) descrevem uma RNA multi-camadas para reconhecimento PSR 

de imagens baseado no módulo hierárquico proposto por Hubel e Wiesel ( 1962). O 

sistema apresenta um estágio de invariância a rotação na área de processamento de 

imagens, a qual rotaciona a imagem para diferentes orientações em coordenadas 

polares, seguido do Neocognitron e finalmente um módulo RNA com campos de 

máscaras modificados (MFNN) (masking fields) na área de associação. MFNN permite 
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competição e cooperação com outros componentes para classificação de padrões sem 

distorções ou mudança de escala significativa, e encontra a orientação do padrão de 

entrada. Baseado nesta orientação, o segundo módulo, Neocognitron, é usado para 

resolver mudanças significativas de escala e outras distorções. O sistema foi aplicado a 

reconhecimento de alvos e de caracteres manuscritos. 

Chao e Stoner (1993) descrevem uma implementação ótica de uma RNA 

baseada no modelo Neocognitron e correlatores de atributos invariantes de múltiplos 

canais. O sistema foi aplicado a reconhecimento de alvos militares para sistemas de 

defesa. 

Barnard e Casasent ( 1990) mostraram a performance do Neocognitron não é 

intrinsecamente invariante a translações, e determinados parâmetros do modelo devem 

ser escolhidos apropriadamente para a obtenção de uma invariância translacional 

aproximada. 

Seguindo Maren et ai. ( 1991) as desvantagens do Neocognitron são a 

necessidade de muitos elementos processadores, e a necessidade de camadas e 

estruturas complexas. Por outro lado, Costa (1993) descreve como contribuições do 

Neocognitron a diversidade de células, já que a maioria das arquiteturas de RNAs 

existentes tem apenas um tipo de neurônios. 

4.2.4 Arquitetura de ligações dinâmicas 

Von der Malsburg (1988) descreve que RNAs convencionais não são estruturas 

ideais para reconhecimento de objetos invariante e robusto. Imagens são representadas 

por grafos topológicos rotulados. Imagens de tamanho 128x 128 foram processadas e 

armazenadas utilizando uma pirâmide de neurônios com campos receptivos na forma 

de funções de Gabor. Lange e von der Malsburg (1988) apresentam uma RNA com 

ligações dinâmicas capaz de reconhecimento invariante à posição e escala (com 

limitações). O padrão distorcido é apresentado à rede, sheet A, e copiado para outra 

rede estática, sheet B, onde A e B consistem em uma grade de posições (no caso 

unidimensional, uma lista de posições). A cópia preenche completamente a sheet B, 
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obtendo-se um tamanho e posição invariante. Esta operação de cópia é baseada em um 

sistema de conexões dinâmicas entre A e B. Após a apresentação da imagem, 

acoplamentos aferentes da superflcie sensorial (retina) selecionam, para cada posição 

de A, um subconjunto de atributos específicos. Este subconjunto descreve a qualidade 

local da imagem. Um mecanismo de segmentação restringe a atividade em A para com 

o segmento contendo o padrão a ser copiado. 

Buhmann et ai. (1989) apresentaram uma abordagem de reconhecimento de 

objetos baseado em um processo de casamento de grafos, aplicado a reconhecimento 

de faces humanas. Imagens em níveis de cinza são representadas por componentes 

locais de Gabor de forma hierárquica pela resolução, que são todas versões escaladas e 

rotacionadas de todas as outras. O processo de casamento de pontos foi formulado 

como uma tarefa de otimização resolvida pela difusão dos pontos a serem 

confrontados. O algoritmo é uma implementação simples da arquitetura de ligações 

dinâmicas para RNAs e a difusão é controlada por um potencial determinado pela 

similaridade de fluxo de sinais (jet) e por restrições que preservam a topologia. 

Buhmann et ai. ( 1990) apresentaram uma abordagem de reconhecimento de 

padrões (rostos) baseado na arquitetura de ligações dinâmicas, que é uma modificação 

das RNAs tradicionais por um novo tipo de variável para expressar os agrupamentos 

hierárquicos de neurônios. Esta capacidade foi usada para agrupar detetores de 

atributos primitivos locais (wavelets do tipo Gabor) em detetores de atributos 

compostos Gets) e para preservar os relacionamentos de vizinhança entre os jets. Os 

objetos são representados como grafos de atributos, com jets servido de atributos. O 

reconhecimento é formulado como um casamento de grafos e foi implementado como 

uma difusão topológica de ligações do objeto, contendo restrições. 

4.2.5 Outras abordagens de obtenção de invariância pela estrutura 

Buhmann e Schulten (1988) propuseram um sistema neural de duas camadas 

para o reconhecimento invariante a translação. Conexões sinápticas entre as camadas 

são mudadas através da regra de Hebb. A primeira rede neural extrai atributos de um 

padrão apresentado e codifica os relacionamentos dos atributos pela atividade 
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coincidente de neurônios. A segunda rede funciona como uma memória, tendo 

diversos padrões armazenados. 

Rajapakse e Acharya (1990) propuseram uma RNA hierárquica e auto

organizante capaz de reconhecer e reconstruir contornos binários previamente 

treinados. As propriedades da rede incluem invariâncias a distorções e ruído, sendo 

invariância à rotação limitada aos padrões originalmente treinados (não generaliza 

rotação). Os autores descrevem que a rede possui plasticidade, isto é, pode incorporar 

padrões de treinamento sem perda de informação previamente armazenada. 

4.3 Invariância por treinamento 

Utilizando a habilidade de generalização das RNAs, poderíamos treinar a rede 

com diferentes instâncias do mesmo objeto, i.e., vistas transformadas diferentes do 

objeto. Se o conjunto de padrões utilizado pelo sistema é grande e representativo o 

bastante para que a rede seja capaz de discriminar objetos apropriadamente, podemos 

esperar que a rede generalizará corretamente outras transformações não vistas ainda. 

Um MLP utilizando BP para obter invariância rotacional usando este método foi 

investigado por Rumelhart et al. (1986). 

Zhang et al. (1991) propuseram um modelo de back-propagation modificado 

que reduz a complexidade da rede como um todo, em vez da remoção de neurônios 

internos. A medida da complexidade da RNA foi definida como a entropia do padrão 

de conectividade. O aprendizado da rede leva em conta a minimização dessa medida 

assim como o erro de saída. Resultados de simulações mostram que a rede conseguiu 

generalizar e ter comportamento invariante à orientação após ser treinada com alguns 

ângulos discretos. Os autores atribuíram esta generalização à mudança de treinamento 

da rede . 

A principal desvantagem deste método é o tamanho do conjunto de padrões 

necessário para treinamento, i.e., a rede deve ser treinada com muitos aspectos de cada 

objeto. Uma conseqüência direta é também o longo tempo de treinamento para a rede 
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e os contornos complexos das regiões de decisão que devem ser criados pela rede. Se 

existe um número significativo de classes, a rede poderá não convergir (saturação). 

Nas palavras de Barnard e Casasent (1991), 

"With the present techniques it wou/d be necessG/y to retain the net on 

ali transjormations for eve1y new object to be recognized", 

o que é uma tarefa não prática. 

4.4 Normalização em escala, orientação e posição dos 

padrões 

Utilizando um estágio de pré-processamento para normalização dos padrões 

em escala, posição e rotação nas etapas de treinamento e teste conduzem a uma 

performance melhor que a última opção: "Invariância por treinamento". Diversas 

formas de normalizações foram relatadas. Utilizando este método, o classificador 

utilizado não necessita ter propriedades invariantes, recebendo uma entrada uma 

posição fixa (standard) Chan (1991), Nagao e Grimson (1994). 

Yüceer e Oflazer (1993) apresentaram um sistema de classificação híbrido 

baseado em um pré-processador que executa transformações sobre uma padrão de 

entrada para a obtenção de posicionamento, tamanho e orientação standards para 

representar a imagem, e uma RNA do tipo l\1LP. Diversos resultados experimentais 

são apresentados para conjuntos de dados diferentes: letras do alfabeto americano, 

letras do alfabeto japonês Katakana, e figuras geométricas. Uma vantagem deste 

método é que ele pode ser projetado para sistemas de propósitos gerais e possui uma 

boa tolerância ao ruído. 

A transformada de Fourier tem sido utilizada como forma de normalizar em 

relação à posição do objeto (Rosenfeld, 1981 ). De acordo com a propriedade de 

deslocamento da transformada de Fourier, i.e., 
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(31) 

um objeto transladado horizontalmente de xo e verticalmente de y 0, em uma imagem 

f(x, y), não sofrerá variações na magnitude da função transformada. Dessa forma, 

podemos utilizar F(u, v) como um espaço invariante à posição do objeto em relação ao 

campo visual. Comprovamos experimentalmente a alta estabilidade dessa técnica 

através de uma experiência simples: fizemos um objeto transladar sobre a imagem e 

calculamos a magnitude do espectro das imagens. Os resultados descrevem invariância 

à translação, o que pode ser visto pela variância desprezível dos valores, o que pode 

ser explicado pela quantização numérica dos computadores e algoritmos. 

Apresentamos na figura I O um objeto, quadrado preto em um fundo de imagem branco 

(a) e seu respectivo espectro de magnitudes de Fourier (b). A figura lO.c representa a 

figura lO.b em forma tridimensional. 

• 

Figura lO: (a) Objeto quadrado; (b) magn..itude do espectro de Fourier e (c) representação 
tridimensional da figura IO.b 

Sullivan e Forman (1989) descrevem uma implementação paralela de 

algoritmos para a obtenção de invariância em reconhecimento de alvos usando 

sensores laser C02. A invariância translacional foi obtida através da transformada de 

Fourier. A imagem transformada foi usada como entrada numa rede neural treinada 

para reconhecer vistas representativas de alvos de interesse. O sistema foi 

implementado em um processador aritmético geométrico paralelo (GAPP), composto 

de cerca uma matriz de 83 mil processadores. 

69 



Costa, JAF. (1996) 
Sistema de Reconhetimento de Padrões Visuais Invariante a Transfonnações Geométricas Utilizando Redes Neurais Artificiais de Múltiplas Camadas 

Yu et ai. (1993) descrevem uma abordagem que usa o módulo do espectro da 

transformada de Fourier seguida de um conjunto de funções de expansões harmônicas 

circulares (CHE) para a obtenção de invariância em relação à translação e à rotação. 

Uma matriz de pesos interconectados foi construída usando o modelo hetero

associação interpadrões (IHA). 

Zhang e Chen (1993) descrevem uma RNA de múltiplas camadas com feed

back, chamada rede de memória de correlação associativa (CAMN). A imagem a ser 

inserida na rede passa por transformações para obtenção de invariâncias. Inicialmente é 

transformada para o espectro de Fourier, a qual a magnitude dos termos é invariante a 

translações. Em seguida esta imagem (o módulo do espectro de Fourier) é 

transformado novamente através do mapeamento complex-log e seguido da 

transformada de Fourier em uma imagem invariante à escala e rotação. A resposta 

obtida (associação obtida) realimenta a rede até a convergência da imagem correta. 

Outras transformações foram reportadas. Minnix et al. ( 1992) utilizaram a 

transformação de Walsh-Haddamard modificada para gerar representações invariantes 

de uma imagem e após uma Neocognitron modificada para reconhecer os padrões 

normalizados em posição. 

Hartmann et ai. ( 1993) normalizaram os objetos através de uma retina especial 

e mapeamentos paramétricas, obtendo representações invariantes à posição, escala e 

orientação, que serviram de entrada a uma rede auto-associativa. A orientação do 

objeto foi obtida com alta precisão. Um sistema consistindo de um robô com 

manipulador e câmara foi capaz de reconhecer objetos a partir de pm.ições arbitrárias 

com suficiente precisão para manipulá-los. 

Diversas transformadas podem ser combinadas, por exemplo em cascata, a fim 

de se obter a característica desejada. Por exemplo, a transformada de Radon 

transforma uma rotação em um deslocamento no eixo 4> (translação) (Jain, 1989), 

(You e Ford, 1994). Dessa forma, poderíamos obter invariância a rotação adicionando 
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após esta transformada uma outra invariante a translação, como a transformada de 

Fourier. 

Finalizando este tipo de abordagem, temos as desvantagens associadas ao 

método, que neste caso é que o número de conexões das redes é grande devido ao 

vetor de entrada da rede (tamanho da imagem), gerando como conseqüências os 

problemas de tempo de execução e treinamento, memória requerida, etc. Além disso, a 

normalização envolve às vezes interpolação de dados, o que pode mudar, em certo 

grau, os padrões a serem inseridos na rede, e o tempo envolvido no cálculo das 

transformadas, que pode ser elevado. 

4.5 Outras abordagens envolvendo RNAs 

Mundkur e Desai ( 1991) descrevem uma implementação de uma macro

estrutura neural (ver capítulo 3) na qual o primeiro estágio é um MLP e em seguida 

uma RNA Maxnet modificada. O sistema foi aplicado ao reconhecimento automático 

de alvos. Os autores descrevem que a composição das duas redes proporcionou a 

invariância a translação. 

You et ai. ( 193) apresentaram uma arquitetura de rede integrada a um sistema 

de quatro estágios. O primeiro é urna implementação da transformada de Radon, usada 

para transformar rotações e translações do objeto na imagem em translações nas 

coordenadas theta e s. O segundo estágio provê atributos invariantes à translação pelo 

uso de correlações e uma rede maximum-pick-up. As saídas deste estágio são usadas 

tanto para reconhecimento de objetos quanto para estimação de ângulos de rotação. O 

estágio de reconhecimento emprega uma transformada rápida para invariância a 

rotação e uma rede MLP para classificação dos objetos. Para estimação do ângulo de 

rotação diversas máscaras são utilizadas, e o ângulo é determinado pela melhor 

adaptação (casamento) dessas máscaras com o padrão inserido. O sistema apresenta 

performance de reconhecimento comparada a outros que utilizam atributos como 
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momentos de Zernike, e a estimação de ângulo comparada a sistemas utilizando 

momentos regulares de segunda ordem. 

4.5.1 Memórias Associativas 

Memórias associativas tem sido mais utilizadas em sistemas de restauração de 

imagens, porém, alguns trabalhos descrevem seu uso para RPV. 

As redes de Hopfield (HN) (Hopfield, 1982) são modelos de RNAs CUJOS 

neurônios são conectados lateralmente e são usadas tipicamente para auto-associação 

dos padrões e para problemas de otimização. HN são redes de camada única de 

neurônios discretos ou analógicos. As conexões laterais, às vezes recorrentes, podem 

causar o aparecimento de padrões diferentes em um único ciclo de operação. Cada 

EP é conectado a todos os outros e os pesos sinápticos são simétricos, i.e., Wij = Wji, 

Wii = O. 

Dada uma imagem distorcida, ruidosa, corrompida por algum processo, ou até 

mesmo uma região da imagem, a dinâmica da rede iterage em passos discretos até 

convergir para um estado (padrão) pré-armazenado estável, o que é interpretado 

fisicamente como um mínimo de energia. Yu e Li (1990) descreve o uso de 

invariantes de momentos em códigos binários como entradas da HN para a obtenção 

de reconhecimento de padrões invariante a PSR. A rede utilizada foi um modelo de 

Hopfield. 

HN pode ser usado como uma ferramenta de otimização. Gee et ai. ( 1991) 

utilizaram um método de projeção de um sub-espaço para comparar uma máscara de n 

pontos com um padrão desconhecido. O encontro do ponto correto foi formulado 

como um problema de otimização combinatorial e então mapeado em uma rede de 

Hopfield modificada. O sistema foi aplicado a reconhecimento de dígitos manuscritos 

(10 classes). Os autores descrevem resultados que confirmam que o método 

proporciona invariância a transformações lineares e ordenação de pontos. 
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Suganthan et al. (1993) apresentaram uma aplicação industrial de HN no 

reconhecimento de membranas transparentes e flexíveis de circuitos impressos e um 

sub-gráfico isomórfico de uma linha de padrões sintéticos. Diversas funções de energia 

foram formuladas e exploradas experimentalmente. A HN descrita possui restrições 

para obtenção de invariâncias. O sistema foi capaz de reconhecer padrões parcialmente 

ocluídos e a também possui estrutura para implementação altamente paralela. 

As limitações com HN são a baixa capacidade de armazenamento (a capacidade 

máxima tolerável para armazenagem de padrões é de cerca de 15% do número total de 

neurônios), e a instabilidade do sistema se um padrão compartilha muitos bits com 

outro padrão. 

4.5.2 Teoria da Ressonância Adaptativa (ART) 

As RNAs Adaptive resonance theory (ART) são modelos inspirados na 

biologia. Estas redes implementam processamento cooperativo e competitivo e 

permitem a realização de processos complexos. 

ARTs formam agrupamentos e são treinadas sem supervisão (self-organizing). 

O algoritmo de agrupamento seleciona a primeira entrada como exemplar para o 

primeiro agrupamento. A próxima entrada é comparada com o primeiro exemplo do 

agrupamento. Se a distância para o primeiro agrupamento é menor que um limiar esta 

entrada é agrupada ao primeiro agrupamento (c/usteJ) . Caso contrário, um novo 

agrupamento é criado. Resultados são computados usando conexõesjeed-jonvard e o 

máximo valor é acentuado utilizando inibição lateral entre os outros EP de saída. No 

AR T 1 apenas padrões binários são permitidos. AR T2 é similar ao AR T 1 com a 

possibilidade de usar padrões analógicos. ART3 apresenta princípios organizacionais 

que perrnitem o projeto de camadas hierárquicas. 

Rak e kolodzy (1988) demonstraram classificação robusta entre objetos 

apresentando contornos semelhantes, utilizando pré-processamento clássico e ART. 

Durante o treinamento seqüências de oito classes, inicialmente sem ruído e 

posteriormente com ruído de 1 O a 60%, foram apresentadas ao sistema. Classificação 
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correta foi obtida até ruído de 50%. O sistema também foi capaz de reconhecer 

corretamente padrões com até 20% de oclusão. 

Srinivasa e J ouaneh ( 1992) demonstraram que o AR T 1 possui plasticidade para 

entradas não-familiares e não requer treinamento explicito das entradas. Rajapakse e 

Acharya (1990) descrevem uma arquitetura ART multi-camadas auto-organizante 

altamente estável e plástica capaz de reconhecimento, reconstrução, e segmentação de 

traços de padrões binários previamente aprendidos. 

4.6 Situação Brasileira 

No Brasil a pesquisa em sistemas de visão computacional utilizando RNAs se 

encontra ainda no início, tendo poucos pesquisadores e nenhum jornal ou veículo de 

comunicação permanente. O ano de 1994 foi importante para a área de RNAs no 

Brasil pela realização de dois eventos nacionais, o "I Simpósio Brasileiro de Redes 

Neurais" (Caxambú-MG) e o "I Congresso Brasileiro de Redes Neurais" (Itajubá

MG). Outros eventos também abordaram o tema de reconhecimento de padrões em 

imagens e redes neurais artificiais como o "Workshop em Visão Cibernética" 

(agosto/1994 - São Carlos-SP), e o SIBGRAPI'94. Os três primeiros encontros são 

praticamente toda a fonte de publicações nacionais a respeito de reconhecimento de 

padrões visuais (e visão computacional) e redes neurais artificiais. 

Em relação ao I SBRN e ao I CBRN, o espectro de aplicações foi muito 

abrangente, desde ambientes de desenvolvimento a sistemas elétricos de potência, 

passando por processamento de sinais, visão computacional, algoritmos genéticos e 

lógica fuzzy. Alguns trabalhos focalizaram reconhecimento de objetos e de símbolos 

(caracteres, dígitos) . A maioria dos trabalhos em que houve implementações o tipo de 

rede neural escolhido foi o MLP utilizando o algoritmo de treinamento back

propagation, provando ser o mais popular. Em escala de utilização bem menor 

apareceram as redes de Kohonen, as Booleanas e uma implementação da 
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countetpropagation. Alguns artigos dedicaram grande espaço a explicar o 

funcionamento das redes, coisa que a literatura está repleta e não justifica o grande 

detalhamento em congressos para público especializado. Particularmente acho que as 

implementações que fazem uso de redes com características bastante conhecidas como 

a MLP e algoritmos como o BP deveriam ser dada ênfase a novas formas de extração 

de atributos, otimização do aprendizado, e outras características da arquitetura do 

sistema. 

Gomes e Carvalho Filho ( 1994) apresentaram um estudo comparativo entre o 

paradigma da rede neural MLP e da técnica de momentum no processo de 

reconhecimento de assinaturas em off-line. O reconhecimento de assinaturas em off

line é dificil pois as características mais importantes muitas vezes são as dinâmicas, 

como o tempo gasto para assinar, a pressão exercida da caneta sobre o papel, etc., que 

não são disponíveis nas imagens estáticas. Os autores utilizaram momentos para 

descrever as assinaturas, armazenadas em um banco de imagens. Em três 

configurações de experimentos, os autores descrevem melhores resultados na 

combinação de momentum e MLP, sendo as outras combinações momentum e 

classificador mínima distância, e invariância por treinamento direta das assinaturas. 

Flores et ai. ( 1994) descreve o reconhecimento de dígitos manuscritos através 

de redes neurais. A técnica utilizada para obtenção de invariância foi a normalização 

dos padrões seguindo a técnica de Yüceer e Oflazer ( 1993). O classificador utilizado 

foi o MLP utilizando o algoritmo back-propagation. Resultados são comentados, 

como a diminuição da taxa de reconhecimento para um número crescente de tipos 

diferentes de letras. 

Varella et ai. (1994) utilizou a extração de invariantes de momentos seguido de 

uma rede MLP-backpropagation para o reconhecimento de caracteres. Os autores 

inicialmente utilizaram apenas uma RNA. O número foi aumentado para trinta e seis 

(alfabeto americano + dígitos), sendo que cada rede tornou-se especialista em cada 

padrão. Em terceiro experimento, o número de redes aumentou para 466, 36 padrões 

com inclinações variando de 15 em 15 graus. Estas últimas apresentam 6 entradas, 
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quatro células na camada intermediária e duas saídas. Os autores descrevem resultados 

de aproximadamente 97% para esta última configuração. 

Sepeda Filho & Stemmer (1994) apresentaram um sistema de reconhecimento 

de peças utilizando RNAs do tipo couterpropagation. O tipo de atributo utilizado é um 

histograma de intensidades que foram obtidos para os eixos x e y. Apesar dos autores 

descreverem taxa de reconhecimento entre 72% e 100%, para 13 classes de peças, a 

técnica de extração de atributos é deficiente pois não é insensível a translações, 

rotações e variações de intensidades luminosas. 

Carvalho (1995) descreve o modelo integrado para reconhecimento óptico de 

caracteres utilizando o SOFT, que é um extrator de características auto-organizante 

projetado para trabalhar em conjunto com uma rede neural classificadora Booleana do 

tipo GSN. O artigo é similar ao anterior (Carvalho et ai., 1994) . 

Marar e Carvalho Filho (1995) discutiram sobre classificação de assinaturas 

off-line através da extração de características por Wavelets. O tipo de RNA 

empregado foi o MLP e experimentos foram realizados sobre os mesmos dados de 

Gomes e Carvalho Filho ( 1994). 

Tronco et ai. (1995) descrevem o desenvolvimento de um sistema de visão para 

um robô de montagem baseada na RNA do tipo GSN. O sistema irá trabalhar com 

imagens de peças mecânicas, porém não foram descritos atributos específicos para 

facilitar o reconhecimento. Além disso, não foram apresentados resultados, limitando

se, os autores, a descrever uma proposta de projeto. 

Perelmuter et ai. (1995) descrevem um sistema para reconhecimento de 

imagens bidimensionais utilizando MLPs e coeficientes da transformada de Mellin. A 

RNA necessitou de 16k neurônios de entrada, 100 na camada escondida, e cinco na 

camada de saída, o que corresponde a um total de 1638900 sinapses, para reconhecer 

cinco tipos de objetos, que são bastante diferentes: moeda, disquete, mão humana, 

chave e caneta. Os autores não descrevem os experimentos de forma estatística, tendo 

apresentado tabelas de ativações máximas dos neurônios para os objetos transladados 
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e/ou rotacionados. Vale salientar que só utilizaram três imagens de cada tipo de objeto 

para testes e concluíram que o sistema é "... capaz de ser aplicado a virtualmente 

qualquer conjunto de objetos bidimensionais ... ". Nenhuma referência quanto a 

utilização de outro método, como o k-vizinho mais próximo foi mencionado. 
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Capítulo 5 

Sistema de reconhecimento automático de 
padrões visuais 

Este capítulo é dedicado à descrição da forma geral do sistema implementado 

para contornar os problemas de invariância a transformações geométricas e ruído 

discutidos nos capítulos anteriores. Este sistema emprega técnicas convencionais de 

processamento de imagem e utiliza um classificador baseado em redes neurais 

artificiais. 

5.1 Recursos utilizados 

Dois tipos de imagens estão sendo utilizadas para testar o sistema: imagens 

rea1s e imagens sintéticas. A utilização de imagens reais de peças mecânicas é 

importante por considerarmos diversas distorções na imagem, como sombras e outros 

problemas de aquisição da imagem. Por outro lado, a utilização de imagens sintéticas 

permite-nos controlar alguns parâmetros como a taxa de ruído presente na imagem. 

Dessa forma podemos analisar o comportamento do sistema quando variamos um 

determinado parâmetro. 

O hardware básico é apresentado na figura 11. As imagens são captadas por 

uma câmara CCD que foi colocada acima de uma esteira, por onde deslizam objetos. 

Estas imagens são transferidas para a memória de um computador através de uma 

placa VO conversora AID. O computador utilizado foi um AT-486 DX2. A escolha 

pelo tipo de computador deve-se ao fato de ser bastante utilizado em nosso país, de 
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baixo custo e de fácil utilização. Em geral, o hardware utilizado é de custo relativa

mente baixo, facilitando a implantação até mesmo em sistemas de manufatura simples. 

O sistema é capaz de reconhecer objetos em imagens compostas de múltiplos padrões 

de classes diferentes e é tolerante a taxas de ruído na imagem (ver figura 18). Em um 

ambiente industrial diversas fontes de ruído podem contribuir para uma degradação da 

imagem, o que diminui sensivelmente a precisão dos algoritmos de classificação e 

reconhecimento de objetos. Podem ser acrescentados ao hardware do sistema um 

braço mecânico que efetue manipulações sobre os objetos através do comando do 

computador. 

Cil 
•·=·:-:-:-:-:-:-:-:···:-:-:-:·:-+ 

48õ DX2 

Tipo do objeto 
{Classe) 

Figura 11: Hardware básico do sistema 

O software foi desenvolvido em linguagem C e C++, utilizando-se o 

compilador Borland C++ 3 .1. Dentre as razões da escolha para esta linguagem estão a 

portabilidade, facilidade de acesso a recursos do hardware, modularidade, facilidade 

para manutenção e desenvolvimento de sistemas, suporte a programação orientada a 

objetos, entre outras características desejáveis. As imagens tratadas possuem dimensão 

de 128 por 128 elementos de imagem, com 256 níveis na escala de cinza. As imagens 

sintéticas foram geradas a partir de imagens padrões das classes e foram rotacionadas, 

transladadas e escalonadas de forma que todas as imagens utilizadas no banco de 

treinamento e testes são diferentes em pelo menos uma transformação geométrica. 

Além disto, pelo fato de estarmos trabalhando no espaço discreto de coordenadas, os 

algoritmos de rotação e escalonamento não preservam, fielmente, na maioria dos 

casos, a forma original do objeto. Para o caso da rotação existe exceções quando a 

mesma é feita com ângulos múltiplos de 90 graus. Portanto, o sistema deve ser 

também robusto para tolerar uma distorção associada a estas operações, que é mais 
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evidenciada nos contornos do objeto transformado. Na seção seguinte descrevemos a 

estrutura do sistema, seus blocos funcionais, a interação entre os blocos e 

posteriormente resultados. 

5.2 Forma geral do sistema 

Algumas premissas básicas fundamentaram o desenvolvimento do sistema. 

Inicialmente, o sistema deverá ser capaz de eliminar ruído sem degradar 

sigruficativamente as bordas e/ou regiões das imagens correspondentes aos objetos. 

Segundo, o sistema deve reconhecer padrões de forma invariante a tra~sformações 

geométricas do objeto no campo visual. Esta capacidade é importante por motivos 

simples, por exemplo, a distância da câmara para a esteira pode variar, 

conseqüentemente variando o tamanho dos objetos na imagem. Além disto, os objetos 

são livres, ou seja, podem apresentar orientações e posições diferentes daquelas em 

que foram utilizadas para treinar o módulo de reconhecimento (MR). O sistema deve 

ser robusto ainda a outras distorções não previstas no modelo, como distorções 

geométricas não lineares devido a problemas ópticos de lentes das câmaras, etc., e 

ruído residual na imagem após o pré-processamento. Para assegurar esta robustez, será 

utilizado um classificador baseado em redes neurais artificiais do tipo MLFN treinado 

com o algoritmo gradiente conjugado, e que apresenta boa capacidade de 

generalização. 

Durante a fase de treinamento, apresentamos instâncias de objetos isolados ao 

sistema. Após a extração de atributos o classificador recebe, além destes valores, a 

classe do objeto. Durante a fase de execução, o sistema pré-processa as imagens antes 

de calcular os atributos. A figura 12 mostra o diagrama geral do sistema. Seguindo um 

procedimento que deve ser aplicado anteriormente ao cálculo dos invariantes de 

momentos, podemos reconhecer imagens que contenham múltiplos objetos como a 

figura 18 . 
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Diagrama de Funcionamento ). 
do. Sistema-deRecorihecimentó: 

1 
"' " o 
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!,i. 
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Imagem .f~, y) , 
._· ·-: 

Filtragem 
(Suav.!Med.) 

_ Identific.Reg.Conectadas 

Codificação ~ RC 
que salisfaum as condiçôes 

~--~----------~--~-Elimin. RC c/ área < TA 

Cálculo dos atributos ~ 
paraoObjetoi · ~----- ~ 

EA v ...__ ..... v __ ... ~ 

~ j 
·;---------

Annazenamento de 
dados em memória 

Tabela de Objeto; 

Descrição da imagem-

Figura 12: diagrama do sistema de reconhecimento de objetos 
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5.2.1 Pré-processamento 

Dada uma imagemj(x, y) de dimensão NxM e contendo G níveis de cinza', o 

primeiro estágio do sistema, o pré-processamento, realiza quatro procedimentos 

principais: binarização da imagem, filtragem, codificação de regiões conectadas e 

eliminação do ruído residual. O pré-processamento é uma etapa de grande importância 

e em cada etapa devem ser tomadas as devidas precauções para minimizar o erro que é 

passado em cascata para os próximos estágios. 

5.2.1.1 Binarização 

A binarização é um processo de segmentação dos objetos contidos na imagem 

e é baseada em uma mudança dos níveis de cinza de acordo com uma função na qual 

seu conjunto imagem possui apenas dois valores possíveis. É uma das técnicas mais 

simples de segmentar uma imagem, e pode ser feita baseada em informações globais 

(ex. o histograma da imagem) ou pode ser efetuada utilizando-se informações locais 

(ex. matriz de co-ocorrência). (Pai e Pai, 1993). 

Um dos fatores que afetam diretamente na precisão dos atributos extraídos dos 

objetos da imagem é a qualidade da segmentação. Em recente publicação Zhang 

(1995) descreve a variação de um conjunto de atributos em relação a fatores, como 

influência do ruído, do tamanho e da forma dos objetos, para diferentes valores de 

limiares, resultando em curvas com comportamentos diferentes para diferentes 

atributos. 

A binarização separa a informação (objetos, padrões) do resto da imagem. 

Após esta operação, teremos uma imagem que possui apenas dois níveis de cinza, o 

'0", preto, que indica a presença de objetos, e o 'G-1 ", que indica o fundo da imagem 

(background), a qual não nos interessa. 

1 
Escala de O a G -1 . 
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A operação pode ser descrita pelo algoritmo abaixo: 

Parâmetro: Valor limiar 

Para i = 1 ... N 
Paraj = 1 ... M 

Se imagem[i}ú] <Valor _limiar 
imagem fi} ú] = O; 

Senão 
imagem[i]ú] = G-1; 

Fim-para 
Fim-para 

Podemos utilizar diversas formas na obtenção do valor do parâmetro que serve 

para o limiar, como o método de vale do histograma, ou utilizar alguma heurística na 

escolha deste parâmetro. No nosso caso utilizamos um valor pré-determinado que foi 

obtido a partir da experiência nas diversas classes que estamos trabalhando. 

5.2.1.2 Filtragem de ruído 

Para testar a influência do ruído sobre os resultados dos valores dos atributos e 

da classificação dos objetos, foi criada uma rotina com o objetivo de degradar uma 

dada imagem com uma quantidade desejada de pixels. Variando-se a quantidade de 

pixels de ruído sobre uma imagem padrão podemos analisar diversos comportamentos 

e, assim, tentar obter esquemas que melhorem a qualidade da classificação final. 

A geração do ruído sobre a imagem sintética pode ser visto como a passagem 

da imagem por um canal binário e simétrico com probabilidade de erro de X %. A 

rotina de geração de ruído é apresentada na figura 13. O parâmetro ruído_ desejado 

controla a quantidade percentual de inversões de pixels na imagem. Para cada pixel {i, 

j) da imagem é gerado um valor aleatório entre zero e 100. Caso este valor esteja 

abaixo do parâmetro ruído_desejado o pixel é invertido. Caso contrário nada 

acontece. Na média teremos um número de inversões de pixels igual a ruído _desejado 

%. Para o caso desse parâmetro ser igual a 100% teremos uma total inversão dos 

pixels da imagem. 
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float ruído_ desejado; 

int i,j; 
I 
for(i=O; i< Nx; i++) 

for(j=O;j < Ny;j++) 

i f( rand()% 100 < ruído_ desejado ) 

inverter _pixel(i,j, imagem); 

Figura 13: código utilizado para geração de ruído 

A figura 14-a ilustra uma imagem sem ruído e a figura 14-b, a mesma imagem 

corrompida por 15% de ruído. Como a probabilidade de ocorrência é igual para todos 

os pontos dos eixos X e Y e para os valores da escala de níveis de cinza, é de se 

esperar que o resultado tenha comportamento semelhante, por exemplo, o número de 

pontos gerados para uma linha seja igual para todas as linhas da imagem. Na prática 

vemos que apesar da função que gera os números randôrnicos ter distribuição 

uniforme, o resultado nem sempre também é, pois trata-se de eventos discretos. A 

importância dessa experiência é que poderemos analisar como se comportam (variação 

das respostas) os diversos estágios do sistema, como os filtros, o extrator de 

características, o classificador, etc., para situações sempre diferentes, o que ocorre na 

prática. 

(a) 

Figura 14- Geração de ruído: (a) imagem originaL (b) 
imagem original corrompida por 15% de ruído. 
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5.2.1.2.1 Motivação para uso de filtros 

Apesar dos IMs serem invariantes à escala, posição e rotação, eles apresentam 

grande sensibilidade ao ruído. A figura 15-a apresenta um gráfico mostrando a variação 

percentual dos IMs em relação ao caso sem ruído. Para uma dada imagem de um objeto, 

IMs foram calculados para uma taxa crescente de ruído. Os atributos Ai, i = 1, 2, ... , 6, 

são os invariantes apresentados na equação 23.Vemos que os IMs não permanecem 

invariantes com o aumento de ruído e dessa forma, a imagem deve ser tratada 

previamente, de forma a aumentar a constância desses atributos. Também vemos que um 

dos atributos apresenta variação acima de 160% para uma imagem com taxa de ruído de 

45%, em relação ao caso sem ruído. 

t 200% 
7ii 
~ 
~ 150% 
cu 
o. 
o .., 
:;r 100% 
'C 

~ 
50% 

'laria~ão rebtlva de atributos em relação ao c as o sem rui do 
caso 1: Sem fl lrag em 

- AI 

A2 
- A3 

-M 

- Ni 

M 

5 10 15 20 25 35 40 

Tx . ~roo 

45 

Figura 15-a: variação dos IMs em relação a imagem sem ruído. Caso 1: sem filtragem. 
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-14% 

-16% 

-18% 
o 

Variação relativa de atributO$ em relação ao caso sem rufdo 
Caso 1: 1.ma filtragem 

l- AI A2 - /13-M - M 

5 10 15 20 

rx . Rvfoo 
25 

Figuro 15·b: variaçfio dos 1Ms em relação a imagem sem mído. Caso 1: uma filtragem. 

Vemos na figura 15-b que após uma filtragem os atributos comportam-se de 

forma mais estável que para o caso anterior (sem filtragem) na figura 15-a. Para mais de 

uma filtragem os atributos calculados são, consequentemente, mais próximos dos valores 

originais, devido a melhor restauração da imagem. Fatores como o custo desta operação 

serão discutidos mais adiante. 

5.2.1.2.2 Esquema utilizado para filtrar a imagem 

Para eliminar o ruído, propomos uma conjunção de dois métodos, a utilização de 

um filtro convencional, como filtragem pela mediana de uma janela de 5 por 5 pixels, e 

em seguida a eliminação de objetos pela área. Este último é efetuado da seguinte forma: 

para cada objeto conectado com área, ou momento de inércia, abaixo de um determinado 

valor limiar r, consideramos como ruído, sendo eliminado igualando-se seus códigos ao 

código do fundo da imagem, e deixando assim, de influenciar no resultado dos objetos 

remanescentes da operação. 

A importância da filtragem por eliminação de áreas pequenas reside no fato de 

que mesmo se utilizarmos um tipo de filtro diversas vezes sobre a imagem, a partir de um 

certo número de iterações o resultado permanece constante, e dessa forma, muitos 

pequenos objetos, derivados do ruído, permanecem influenciando nos valores dos 
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atributos que serão extraídos dos objetos. Utilizando-se uma heurística, i.e., algum 

conhecimento sobre que valor de área acima do qual podemos considerar como um 

provável candidato a ser objeto na imagem, podemos eliminar grande parte do ruído 

residual das filtragens convencionais. Maiores detalhes estão expostos na seção 

seguinte. 

5.2.1 .3 Codificação de regiões conectadas e eliminação residual do mído 

A codificação de regiões conectadas e a eliminação do ruído residual são duas 

etapas que podem ser efetuadas concomitantemente. A necessidade dessa etapa ocorre 

principalmente na fase de execução do sistema, pois o mesmo pode receber como 

entrada uma imagem contendo diversos objetos e portanto deve tratá-los de maneira 

diferente. Para cada objeto conectado na imagem, o sistema aloca, dinamicamente, 

uma estrutura, ver figura 16, que o descreverá até o final do procedimento. 

Inicialmente grande parte dos campos da estrutura alocada para um determinado 

objeto estão vazios, e são preenchidos no decorrer da execução do sistema. 

struct objeto ( 

int x_inic, y_uuc; 

float x_centro, y_centro; 

float area, .... momentos[N][M); 
float Invariantes_de_momentos[l][ 6]; 

int classe_do_objeto; 

} 

Figura 16: definição da estrutura em C para cada objeto conectado que satisfaz as condições. 

A rotina de codificação de regiões tem por finalidade marcar regiões 

conectadas com intensidades luminosas semelhantes, i.e., para cada seqüência de pixels 

conectados é atribuído um nível de cinza diferente. Um pixel (P) pertencente ao objeto 

é marcado com o código desejado e a partir dele expande-se a marcação para os 

outros pixels. Esta técnica também é denominada rotulação ou marcação de regiões 

conectadas. A figura 17 ilustra, simplificadamente, os passos na direção descendente ( 

i, j = O ~ N, M) a partir da semente (P). No procedimento real as duas direções são 

utilizadas. 
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Parâmetros: x_inic, y_inic, Código_desejado 

f( x_inic, y_inic) = Código_desejado 
Paro x= O, ... N 

Para y=O • ... M 
& f(x, y) = Código_desejado 

l?:!!.!!!.Í=x-1 ... x+l 

J2S!!E.. j =y- I ... y +I 

& j(x, y) = o 

j(x, y) = Código_ desejado 
fim-se 

j =j+ 1 

í=i+ 1 

fim-se 

Figura 17: Pseudo-código para Codificação de região na direção descendente 
( i,j =O~ N, M) a partir da semente P(x_inic, y_inic) 

O tipo de vizinhança escolh.ido foi 8 vizinhos. A razão principal foi que 

utilizando-se apenas 4 vizinhos o resultado da codificação dos objetos foram piores 

que para 8 vizinhos quando o ruído é elevado . 

A eliminação de ruído residual foi efetuada considerando-se que regiões 

conectadas com área menor que determinado limiar (r) foram consideradas ruído, 

sendo então eliminada. O cálculo da área da região conectada foi efetuado durante sua 

codificação, de forma que seu cálculo não implica em um aumento sensível de 

processamento. Regiões com área maior que r são considerados objetos e a estas 

regiões são atribuídos códigos (ver figura 18.c). Esta eliminação de regiões pequenas 

baseado em um valor limiar pode ser efetuada Jogo após a codificação da área do 

objeto, ou após a conclusão da marcação de todas as regiões conectadas da imagem. O 

primeiro caso tem a vantagem de ocupação menor de memória: objetos são eliminados 

assim que não satisfazem o critério mínimo de área. Por outro lado, o valor do limiar 

pode ser automaticamente selecionado por um método como o 'método do vale" 

sobre o histograma de áreas de todos as regiões conectadas. 

Como sabemos a princípio um pouco sobre a distribuição de alguns atributos 

como a área para os tipos de objetos que estamos lidando, utilizamos a primeira 
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estratégia: o valor limiar da área mínima foi estabelecido antes de IniCiar o 

processamento. 

A figura 18 apresenta seqüências de filtragem e codificação para uma imagem 

livre de ruído (a), imagem com 10% de ruído (d) e imagem com 25% de ruído (g, j). 

Uma filtragem do tipo mediana foi efetuada nas imagens 18-a, -d e -g, resultando nas 

imagens 18-b, -e e -h, respectivamente. Cinco filtragens do tipo mediana foram 

efetuadas na imagem 18-j, resultando na imagem apresentada na figura 18-l. Vemos 

que quando o ruído é elevado, a utilização de mais de uma filtragem melhora 

sensivelmente a qualidade final dos objetos, além de reduzir o tempo de codificação, 

como veremos mais adiante. O tipo de filtro utilizado foi a mediana em uma janela de 

3x3 pixels. 

Uma vez eliminado grande parte do ruído, teremos uma imagem como a figura 

16-m, onde os objetos são codificados com valores entre 1 e (G-2). Tipicamente uti

liza-se G = 256, o que faz com que após binarização teremos nível 'O" (zero) para os 

objetos, e '255"(branco) para o fundo da imagem. Todos os valores entre 1 e 254 po

dem ser utilizados para codificar áreas da imagem (Parker, 1994). Esquemas de 

codificações mais complexas podem ser adotadas caso o número de objetos seja maior 

que 254, o que é bastante improvável para o nosso caso, em específico. 
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i~ i~ wowo 
(e) (f) 

(I) 

Figura 18: (a) imagem original após binariznção; (b) resultado da filtragem de (a); (c) resultado da codificação de objetos 
sobre a imagem em (b); (d) a mesma imagem de (a) porém com 10% de ruído; (c) resultado da filtragem de (d); (I) 
resultado da codificação de objetos sobre (e). (g) mesma imagem de (a) porém com 25% de ruído; (h) resultado da 
filtragem de imagem (g); (i) resultado da codificação de objetos sobre (h); (j) mesma imagem de (a) porém com 25% de 
ruldo; (I) resultado do uso de cinco passagens de filtragem de imagem apresentada na figura {j); (m) resultado da 
codificação de objetos sobre a imagem em (I). 

Após a operação de codificação sobre seqüências de pixels 8-conectados da 

imagem com área acima do limiar r, teremos um vetor de K estruturas semelhantes a 

da figura 16, que servirá para armazenar dados dos K objetos conectados identificados. 

90 



.. 

,, 

osta, J.AF. (1996) 
Sistema de Reconhecimento de Padrões Visw.is Invariante a Transformações Geométricas Utilizando Redes Neurais Artificiais de Múltiplas amadas 

5.2.1.3 .1 Tempo de codificação de regiões conectadas e eliminação por área 

Nesta seção será discutido a questão do tempo envolvido na codificação de 

regiões conectadas (CRC) e a eliminação de regiões de área menor que o limiar 

(ERCA<L). Utilizando apenas uma filtragem do tipo mediana ou suavização por janela 

de 5x5 pixels, obtemos os dados plotados na figura (19). Este gráfico mostra o tempo 

de codificação versos a variação de ruído. Para as experiências foi utilizado um limiar 

de área mínima igual a 1 00 pixels. 

TemJJO de Codificação 
14.00 ,-------------------. 

..... 12.00 
111 ._. 
g_ 10.00 
E 
~ 8.00 

6.00 

4.00 

o 15 30 45 

Ruído % 

Figura 19: tempo de codificação versos a variação de ruído para wna filtragem 

A filtragem apenas por ERCA<L mostrou-se ineficaz, tanto pelos aspectos de 

resultados de atributos como pelo tempo necessário de execução. Para uma taxa de 

30% de ruído foram necessários mais de 25 segundos para tal filtragem. Ainda mais, os 

resultados dos atributos calculados foram insatisfatórios, o que demonstra a 

necessidade de uma filtragem tipo mediana antes da ERCA<L· 

5.2.1.3.1 Utilização de mais de uma filtragem mediana ou suavização 

antes da CRC e ERCA<L 

Para imagens sintéticas contendo uma taxa de ruído elevada podemos utilizar 

mats de uma filtragem, na tentativa de melhorar ao máximo a imagem, antes da 

eliminação por área e codificação de regiões. Esta melhora tem um custo relativamente 
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elevado: o tempo. Dessa forma, temos que encontrar um número de iterações que 

atinja uma qualidade de imagem admissível levando em consideração que o tempo de 

processamento deve ser o mínimo possível. Porém a partir de um determinado número 

de iterações, o resultado não muda sensivelmente, portanto, o número de vezes em que 

efetuaremos o procedimento de filtragem tem, de certa forma, um limite superior. 

Por outro lado, foi constatado experimentalmente para imagem com ruído 

elevado (por exemplo 40%) que o tempo perdido com uma ou mais filtragens 

adicionais (por exemplo, mediana) antes da filtragem ERCA<L é menor que o tempo 

dessa última operação, além da vantagem de que os atributos medidos apresentaram 

valores mais próximos aos padrões do que apenas uma filtragem. 

Para o caso de uma imagem com taxa de ruído igual a 35% e utilizando a 

filtragem tipo mediana, antes da codificação, temos que a partir de 5 filtragens o 

resultado dos atributos não varia sensivelmente. Portanto, pode-se utilizar de uma a 

cinco repetições deste tipo de filtragem antes da CRC. As figuras 20 e 21 ilustram este 

fato. A figura 20-a é a imagem original de um dos objetos com as condições descritas 

no início do parágrafo. As figuras 20-b, -c, -d, -e, -f, -g e -h são os resultados de 1, 2, 

3, 4, 5, 9, e 25 iterações da filtragem do tipo mediana sobre a imagem da figura 20-a. 

(e) 

Figura 20: (a) imagem do objeto com taxa de 35% de ruído.; (b) suavização 
pela mediana da figura em (a); (c), (d), (e), (f), (g) e (h), suavização pela mediana 

da figura em (a) por 2, 3, 4, 5, 9 e 25 vezes, respectivamente. 
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A figura 21, apresenta o resultado da ERCA<L e CRC para as figuras 20 (b-h), 

respectivamente. Vemos na primeira filtragem (figura 21-b) três objetos foram 

codificados, sendo dois deles gerados pelos pixels provenientes do ruído. Nas três 

filtragens subseqüentes, dois objetos foram codificados, e o objeto principal apresenta 

uma melhor definição a cada iteração. A partir da quinta iteração apenas um objeto foi 

codificado, e os valores de seus IMs permaneceram constantes mesmo elevando-se o 

número de filtragens até 25 (ver figura 22). 

Olhando a figura 21-(b-h) percebe-se facilmente que se tivéssemos utilizado 

uma característica derivada do contorno do objeto como descritores de Fourier, 

provavelmente incorreríamos em erros de classificação. 

(e) (f) (g) (h) 

Figura 21: (a) imagem do objeto com 35% de ruído; (b - h) resullado 
da codificação e eliminação por área das figuras 24 (b-h), respectivamente. 

A figura 22 mostra um gráfico comparativo da variação dos atributos em 

relação ao valor padrão incrementando-se o número de iterações, vemos que após urna 

filtragem, o atributo A1 apresenta variação de 41% em relação ao caso sem ruído. 

Após 5 iterações, esta diferença cai para 19%. Outros atributos como o At e ~ tem, 

após, 5 iterações diferença de apenas 7% em relação aos atributos extraídos de uma 

imagem livre de ruído. 

93 



" 

Costa, J.AF. (1996) 
Sistema de Reconheeimento de Padrões Visuais Invariante a Transformações Geométricas Utilizando Redes Neurais Artificiais de Múltiplas C&mdM 

45% 

(ij 40% 
:l 

~ 35% 
o 
C;; 30% 
a. 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

o 

Variação percentual dos IMs em relação ao padrão (ruído = O) 
aumentando-se o número de iterações (filtragens). R.l, (120), F.mediana. 

........................................................................................................................................................... ..--------, 
--+-IA11 
......... l f.V.I 
- .. -t;, .... l A31 
-IM I 
~IAS I 

~------~----------~-----------------+ -*-IASI 

5 10 15 20 25 

N. llerações 

Figura 22: variação percentual dos IMs com o aumento do número de iterações 
de filtragens (em relação a um padrão livre de ruído). 

A escolha do número de filtragens pode ser decidido automaticamente, se 

olharmos para o espectro da transformada de Fourier. Por exemplo, A figura 23-a 

apresenta a imagem de um objeto livre de ruído e em 23-b o espectro da transformada 

de Fourier de 23-a. A figura 23-c ilustra a mesma imagem de (a) corrompida por 15% 

de ruído. Vemos na figura 23-d, que representa o espectro de 23-c, uma maior 

concentração em altas freqüências em relação a figura 23-b. A figura (e) representa a 

imagem após filtragem da mediana e (f) seu espectro. Finalmente a figura (g) 

representa a imagem final após eliminação por área e codificação, e (h) seu espectro. 

Notar semelhança entre (a) e (g) e entre (b) e (h) . Podemos utilizar, por exemplo, uma 

medida de concentração de pontos acima de determinado valor em uma região de 

fi·eqüências, e assim, enquanto esta concentração for acima que um limiar, deve ser 

feita nova filtragem. 
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~ 
(~) (c) 

-~ ~ . 

(e) (g) 

Figura 23: (a) imagem original; (b) Espectro da FT de (a); (c) imagem de (a) com 15% de ruído; (d) 
Espectro da FT de (c); (e) Imagem de (c) após filtragem pela mediana. (f) espectro da FT de (e). (g) 
resultado da CRC. (h) Espectro da FT de (g). 

A utilização deste procedimento não é viável para cada objeto em cada imagem 

que se deseje classificar. Como este sistema é projetado para trabalhar, por exemplo, 

em conjunto com uma linha de montagem, o operador pode, antes de iniciar a 

produção, testar em uma imagem padrão as condições locais, e uma vez extraído 

número de filtragens ideal (NF1), inicia-se a fase normal de reconhecimento utilizando 

NFI como número de filtragens na etapa de pré-processamento. 

5.2.2 Extração de atributos 

A escolha das características para representar os padrões é uma tarefa difícil. 

Os invariantes de momentos regulares foram escolhidos para representar os objetos 

por apresentarem as características de invariância a escala, posição e orientação. 

Através da utilização de um esquema para filtrar e codificar os objetos de uma 

imagem, eliminamos grande parte dos problemas dos IMs. 

Uma vez o objeto codificado (ver seção anterior) as rotinas de extração de 

atributos devem receber como parâmetro este código, desprezando assim áreas 
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marcadas com outras codificações2
. Dessa· forma, o cálculo de IM para um objeto 

despreza totalmente os outros previamente marcados com outros códigos. Esta 

operação pode ser descrita por 

J.f- 1N-1 
m~.q = LLxPy'l .f(x,y), (32) 

y.=O x=O 

f(x,y) =i, i= 1,2, ... K 

(p, q =O, 1, 2, ... ) 

Para o caso de imagens com apenas um objeto (i= 1 ), a equação (32) se reduz a 

equação (20). 

De posse dos momentos {mp,q;} o sistema calcula os invariantes {<!>n;, i=l, 

2, ... 6} (equação 23). Wong et ai. (1995) apresentaram uma técnica de derivação de 

novos invariantes de momentos de uma dada ordem. Abaixo (equação 33) está uma 

relação desses novos invariantes de momentos de terceira ordem que serão testados 

nas experiências. 

~1· = -2. (~l2o+~o2).(~12+~l3o).(~3o+~21) + 2.~11.[~302 -~2 12+~122-~ol + 

2. (~30· ~1z-~21· ~03)] 

t/>2' = (~2o + ~o2).[ ~3o2 - ~o32 + 3.(~212 - ~1/) + 2.(~21.~03-~30.~12)] + 

4. ~11 · [~3o.(~2 1-~o3)+~12· (~03+3 ~2 1)] 

(>J' = 2~u*(~3o2-3~1/+3~212-~ol) +4~11·(~30.~12+~21.~03) + 

2.(~2o+~o2).[~l3o.(Po3-~21) - ~12.C~o3+3~2 1)] 

(33.a) 

(33.b) 

(33.c) 

~4· = [(~2o2+ ~o/- 4~112) + 2~2o2].(~3o2+~ol) -(~1/ +~2 12) . [3 . (~2o2+~o/+4~u2) (33.d) 

+ 2.(~2o+ ~02)] + 2(~3oJl12+~21.~o3).[(2.~112-~2o2)- (~2o2+ ~lo22)] -

16~11 .(~2o+ ~o2).(~3o.~21+~o3.~12) 

~5· = 4pu.(~2o+~o2).[ (~3o2 + ~ol) - 2 . (~3o.~12+~21.~o3) -3.(~1/+P212) ]+ (33 .e) 

4.(~o3.~12- ~30. ~21).[ (~2o+~2)2 - 4~u2] 

2 
Se não tivessemos utilizado o código da região como parâmetro da função c tivessemos calculado os invariantes de momento para 

uma imagem contendo mais de um objeto, resultados como as coordenadas do centro de massa encontrados seriam da imagem inteira, 
e não o de determinado objeto. 
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t/Jó' = 3J..13o2J..l2o J..lo/ + 3.(J..lo2 J..12o
2 

+ J..12o J..lo/).[ 6.(J..l2J.J..lo3-J..l3o.J..lJ2) + 9.(J..l122 -J..l212) 

J..lo3
2
] +12J..l11

2
(J..l2o+J..lo2).[ 6.(J..l3o.J..lJrJl2J.J..lo3) + 9.(J..l2J

2
-J..lJ2

2
)-J..l3o

2
] + 

12J.Lu.(J..lo2 + J..12ol.[ 3.(J..l3o.J..l2J+JlJ2.J..lo3)+J..lo3
2
J..lu-Jl3o

2
-9J..li2J..l2d + 

(J..l2o3 +J..lo23).[9.(J..1I/-J..l2I
2
) + 6.(J..l2J.J..lo3-Jl3o.J..li2) + J.1Jo

2 
-J..lol] + 

16. JlJJ3
. [3.J.112.(3. Jli2-J..loJ)+J.13o.(J..lo3-3J..l2I)] 

(33 .t) 

Ao final do processamento, teremos uma tabela com descrição da classe do objeto, 

a posição de seu centro de massa (Xc, Y c), sua área, a orientação do eixo principal 

mais próximo ao eixo x (equação 34), etc. Estas informações podem servir tanto para 

um manipulador, como um braço mecânico, que irá manipular os objetos, ou para ou

tro estágio de nível mais elevado, onde as relações entre os diferentes objetos contidos 

na imagem proporcionam a interpretação da cena. 

(34) 

5.2.3 Classificador: RNAs MLFN 

A deterioração do(s) objeto(s) contido(s) na imagem devido ao ruído implica 

diretamente nos valores dos atributos. Dessa forma, o classificador deve ser robusto e 

capaz de generalizar e tolerar esta margem de ruído sem grandes conseqüências à taxa 

de reconhecimento. Por estas e outras razões (ver capítulo 3) que escolhemos a 

abordagem de RNAs para o projeto do classificador. 

Para testar a eficiência de RNAs do tipo MLFN utilizaremos dois tipos de 

algoritmos de treinamento foram utilizados: gradiente conjugado e o Levenberg

Marquardt (LM). Ambos algoritmos apresentam diversas vantagens em relação ao 

tradicional back propaga/íon (Masters, 1995). 
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Apesar da facilidade da escolha do número de neurônios das camadas de entrada e 

saída, iguais ao número de atributos e número de classes, respectivamente, a escolha 

de quantas camadas intermediárias e quantos neurônios para solucionar um dado 

problema ainda é uma tarefa empírica. Uma abordagem descrita por vários autores na 

literatura é iniciar a rede com apenas uma camada intermediária e poucos neurônios. 

Adicionar neurônios às camadas intermediárias e observar o comportamento global da 

RNA, tempo de treinamento, capacidade de generalização, etc., é uma tarefa cansativa, 

pois muitos problemas podem levar dezenas, até centenas de horas para convergir, ou 

podem, até mesmo, estabilizar em um erro e deste ponto não conseguir mais 

minimizar. A maioria das redes implementadas neste trabalho tem tamanho de seis 

neurônios na camada de entrada, dez neurônios na camada intermediária, e seis na 

camada de saída. No caso de imagens reais o número de neurônios na camada de saída 

foi nove. Em alguns casos a arquitetura da rede foi modificada de modo a atingir o 

resultado desejado. Nestes casos, i.e., as exceções, os parâmetros, como número de 

neurônios, são comentados. 

Um procedimento de pós-classificação (interpretação dos dados) testa e valida 

as respostas das RNAs, comparando a ativação dos neurônios de saída com valores 

mínimos aceitáveis para se considerar uma classe. O método k-vizinho mais próximo 

será utilizado para compararmos a eficiência das RNAs em relação a classificação dos 

dados (ver capítulo 6). 

5.2.4 Estágio de interpretação de dados 

Para validar a resposta da(s) RNAs empregamos o seguinte método: caso a 

diferença entre a maior resposta da rede e um valor mínimo de ativação seja positiva, 

esta resposta é aceita como a como a classe do padrão desconhecido (decisão da 

RNA). Se a diferença for negativa, i.e., os neurônios da camada de saída não estão 

suficientemente ativados, e neste caso o padrão é tido como não reconhecido. Esta 

informação de rejeição pode ser retroagida pelo sistema de forma que seja verificada se 

há necessidade de se fazer novamente as etapas anteriores à classificação, podendo-se 

variar certos parâmetros das rotinas, de forma a aumentar a precisão nas etapas de pré

processamento. 
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Capítulo 6 

Resultados e Comentários sobre Classificação 
de Padrões 

6.1 Bancos de imagens 

Os bancos de imagens sintéticas e reais contêm, cada um, seis e nove classes de 

objetos (figura 24), respectivamente. Para cada classe foram utilizadas quinze imagens 

para treinamento e quinze para testes, totalizando cento e oitenta imagens para o 

banco de imagens sintéticas e duzentos e setenta para o banco de imagens reais, 

testados nas duas configurações de classificadores. Todas as imagens de cada classe 

apresentam tamanho, ângulo de orientação, e posição diferentes. 

Exemplos das peças sintéticas e reais utilizadas no trabalho estão mostradas nas 

figuras 24-a e 24-b, respectivamente. 

-

Figura 24-a: Exemplos dos tipos de objetos utilizados (sintéticas) 
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o o " a-2 b-2 C·2 

/ o 
d-2 e-2 ·2 

.R -- \ \ 
g-2 h· I h-2 j. J i-2 

Fie.ma 24-b: exemplos de tipos de objetos (imagens reais) 

A figura 24-b apresenta imagens de objetos em níveis de cinza (a, b, ... i-1 ), da 

forma que foi obtida pela câmara CCD, e suas imagens após binarização (a, b, ... i-2). 

6.1.1 Comentários sobre as distribuições numéricas de atributos 

No apêndice A está apresentada uma seqüência de imagens para testes da fase 

de filtragem da imagem antes da extração de atributos. No apêndice B diversas curvas 

relativas a distribuições dos atributos entre as classes são apresentadas. Observa-se que 

em alguns atributos existe grande sobreposição das classes, o que dificulta bastante o 

processo de classificação. A principal explicação deste fato é que para objetos 

semelhantes (por exemplo ver figura 24-b.d e a figura 24-b.i) os atributos apresentam 

valores bastante próximos. Idealmente os atributos deveriam se comportar com a 

minima variância, porém diversos fatores como: (1) a segmentação gera distorções nos 

objetos por problemas de iluminação como sombras, e outros de aquisição da imagem. 

Dependendo do valor do limiar pode-se obter uma melhor ou pior representação em 

binário do objeto original. Estudos da influência do valor de limiar sobre atributos de 

objetos podem ser vistos em (Zhang, 1995); (2) os objetos metálicos utilizados 

refletem luz e algumas regiões destes apresentam regiões claras que quando são 

binarizadas se transformam em níveis de cinza iguais ao do fundo da imagem. Dessa 
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forma temos uma distorção não linear na imagem dos objetos relativa a reflexão da 

superficie metálica dos mesmos; (3) discretização numérica das imagens e 

procedimentos numéricos, entre outros. 

6.2 Classificação 

Para testar a capacidade de classificação e generalização do sistema dois 

algoritmos de treinamento, o gradiente conjugado (GC) e o Levenberg-Maquardt 

(LM) foram testados (ver capítulo 3). Para os dois algoritmos foram testadas as 

capacidades de generalização para exemplos não vistos na etapa de treinamento e o 

tempo de convergência para diferentes valores de erro aceitável. Estas características 

são importantes para comparar os métodos utilizados. Para comparar os resultados de 

classificação das RNAs foi utilizado o método k-vizinho mais próximo, com k = 5. 

Todos os experimentos foram realizados em um computador pessoal do tipo 

AT 486 DX2 66 MHz, e para as imagens sintéticas foi utilizado uma filtragem do tipo 

mediana com janela de 5x5 antes da CRC. O tipo de erro utilizado para treinamento 

das RNAs foi o LMS (erro médio quadrático). 

6.2.1 Imagens sintéticas 

6.2.1 .1 Invariantes de momentos (equação 23) 

a) Tempo de Treinamento 

A tabela 1 mostra os tempos de convergência dos algoritmos de treinamento 

utilizados. Vemos a partir de tal tabela que o tempo de convergência do LM é bem 

menor que o GC. Para a condição de erro de 0.1 os tempos são semelhantes pois o 

mesmo é atendido logo de início . 
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Erro aceitável (LMS) 
Algoritmo 0.1 0.01 0.001 

GC 3s 1 h 6h 
LM 3s 6min 23m in 

Tabela 1: tempo de tremamento das RNAs para diferentes 
valores de erro. Caso 1: Invariantes de momentos (eq. 23). 

b) Resultados de Classificação 

As colunas com percentuais das tabelas mostradas em seguida, relativas à 

classificação, indicam os valores de ativação mínimos aceitáveis. Dessa forma, quanto 

menor esse valor, menos rigoroso com as respostas da rede. Como uma RNA é um 

aproximador universal de funções, os mapeamentos entre o conjunto domínio 

(entradas) - conjunto imagem (respostas) podem ser interpretados de forma mais ou 

menos severa. Por exemplo, para 100% da ativação, só aceitamos as máximas 

respostas da RNA que foram superiores às máximas ativações nominais dos neurônios 

de saída, que no caso é 1.0. Para outro valor, por exemplo 80%, todas as saídas 

máximas maior que 0.6 foram aceitas como a decisão da classe. Além disso, quando 

mais de uma saída apresentou valor máximo igual em mais de um neurônio de saída o 

padrão foi tido como não reconhecido, i.e., rejeição. Assim, a rejeição de um 

determinado padrão tem duas razões principais: mais de uma saída apresentou valores 

máximos iguais ou o valor máximo apresentado por um neurônio de saída não superou 

o valor mínimo aceitável. 

1) Algoritmo de treinamento: Gradiente Conjugado 

Para um erro aceitável de 0.1, temos a tabela 2 descrevendo o resultado da 

classificação da RNA para a configuração 1. A figura 25 ilustra os dados da tabela 2. 

Ruído :JOO%=:; '')35%:< i:=Sd%.'·:: ::=eó_%,::= i10%"=> :'.=BO%> -::-;50%}·: 
o 34.4% 94.4% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 
5 32.2% 33.3% 97.8% 97.8% 97.8% 97.8% 97.8% 
10 33.3% 91.1% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 
15 36.7% 83.3% 88.9% 96.7% 96.7% 96.7% 96.7% 
20 32.2% 80.0% 85.6% 95.6% 96.7% 96.7% 96.7% 
25 36.7% 63.3% 80.0% 91 .1% 92.2% 93.3% 93.3% 
30 35.6% 60.0% 65.6% 74.4% 77.8% 78.9% 80.0% 
35 28.9% 45.6% 51.1% 57.8% 62.2% 62.2% 62.2% 
40 18.9% 23.3% 25.6% 28.9% 30.0% 32.2% 32.2% 
45 15.6% 22.2% 23.3% 23.3% 23.3% 23.3% 23.3% 

-Tabela 2: Resultado da classificaçao para GC, erro = 0.1, mvar1antes de momentos (eq. 23). 
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!l 
"80.0'1. 
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30.0':4 

20.0'!. 

GC, Err=O.J 

0.0'!. -1----------1----+-------+------+------;,...._-~ 
o 5 10 15 20 25 30 35 ~ 

Ruído(%) 

Figura 25: Resultado da classificação para GC, erro= 0.1, invariantes de momentos (eq. 23) . 

A tabela 3 e a figura 26 ilustram os resultados para o erro igual a 0.01. 

Ruído ,JOQ%:0 (9.5.%:< (90%<· J:JO:%-::: :40%-::: :.:f5o%::: '50~·f ·' ··. . Q-' '·· 

o 43.3% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 
5 38.9% 97.8% 97.8% 97.8% 97.8% 97.8% 97.8% 
10 44.4% 94.4% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 
15 44.4% 85.6% 93.3% 97.8% 97.8% 97.8% 97.8% 
20 36.7% 76.7% 86.7% 96.7% 96.7% 96.7% 96.7% 
25 42.2% 60.0% 78.9% 90.0% 95.6% 95.6% 95.6% 
30 35.6% 61.1% 66.7% 74.4% 82.2% 84.4% 85.6% 
35 27.8% 44.4% 54.4% 62.2% 66.7% 67.8% 70.0% 
40 12.2% 18.9% 20.0% 24.4% 25.6% 25.6% 26.7% 
45 12.2% 14.4% 15.6% 20.0% 21.1% 21.1% 22.2% 

Tabela 3: Resultado da classificação para GC, erro= 0.01, Invanantes de Hu . 
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GC, Err = 0.01 , ID.1 
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o 5 lO 15 25 35 <O 45 

Ruído(%) 

Figura 26: Resultado da classificação para GC, erro= 0.01, invariantes de momentos (eq. 23). 

A tabela 4 e a figura 27 ilustram os resultados para o erro igual a 0.001. 

Ruído :JOQ9/()::; <S.S-~4.< :=A~d9&-'; ;'=60%·;:: :== 70.%(': ;='só%> /50%:/ 
o 55.6% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 
5 47.8% 97.8% 97.8% 97.8% 97.8% 97.8% 97.8% 
10 46.7% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 
15 46.7% 91 .1% 97.8% 97.8% 97.8% 97.8% 97.8% 
20 51.1% 80.0% 93.3% 96.7% 96.7% 97.8% 97.8% 
25 44.4% 67.8% 82.2% 92.2% 95.6% 95.6% 95.6% 
30 44.4% 55.6% 65.6% 71.1% 80.0% 82.2% 82.2% 
35 23.3% 41.1% 45.6% 48.9% 52.2% 57.8% 60.0% 
40 7.8% 16.7% 21.1% 22.2% 22.2% 24.4% 27.8% 
45 11 .1% 13.3% 14.4% 14.4% 14.4% 15.6% 15.6% 

-Tabela 4: Resultado da classificaçao para GC, erro = 0.001, Invanantes de Hu. 

GC, Err = 0.001 
100.0""-1> 

90.0% o 
ií 

80.0'.4 .§ 
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"Ê 70.0'.4 
o 
u 
!! 60.0% u ..., 
~ 50.0% 

C0.0'.4 

30.0% 

20.0~ 

O.O'h ~--.------+---...----+----+----<---1------.-----l 
o 5 lO 15 25 30 35 co C5 

Ruído(%) 

Figura 27: Resultado da classificação para GC, erro = 0.001, invariantes de momentos (eq. 23). 
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2) Algoritmo de treinamento: Levenberg-Maquardt 

De forma semelhante ao método anterior, as tabelas 5, 6 e 7, e as figuras 28, 29 

e 30 apresentam os resultados de classificação do algoritmo de treinamento: 

Levenberg-Maquardt para as imagens sintéticas. 

Rufdo dtm%:, ;(9.5.%:;; ,;::sa%Y J30P~ :;:: '::::tO%:::::: TBO%\ ~::::50%/) 

o 32.2% 87.8% 94.4% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 
5 32.2% 86.7% 90.0% 97.8% 97.8% 97.8% 97.8% 
10 33.3% 85.6% 93.3% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 
15 42.2% 83.3% 93.3% 97.8% 97.8% 97.8% 97.8% 
20 38.9% 76.7% 85.6% 92.2% 92.2% 92.2% 92.2% 
25 45.6% 66.7% 73.3% 80.0% 82.2% 84.4% 84.4% 
30 44.4% 63.3% 67.8% 72.2% 76.7% 77.8% 78.9% 
35 37.8% 47.8% 50.0% 54.4% 57.8% 57.8% 60.0% 
40 23.3% 25.6% 27.8% 30.0% 31.1% 31 .1% 31.1% 
45 12.2% 14.4% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 

Tabela 5 Resultado da classificação para LM, erro = 0.1, mvanantes de momentos (eq. 23) 

90.0'h .1 to.0%1----..._ __ 

o 

11 700% 
o o 
u 
~ 60.0% 

"" ~ 50.0'h 

40.0% 

30.0'h 

LM, Err =0.1 

10.0'h i-e-100'h -+-95'h ~90'h --to% .....,_70'h --<>--60'h --.-50% I 
O.O'h -1--------+----+-----__,_---.-------<.-----.----.--------1 

o 10 15 20 25 30 3.5 40 45 
Ruklo(%) 

Figura 28: Resultado da classificação para LM, erro= 0.1, invariantes de momentos (eq. 23). 
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Ruído ;Joo%::, ;::9.5.%)' '(90o/.i':-'J.ib}~Ç:; :>tO%( ::.;::so%:': :0::50%:) 
o 55.6% 95.6% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 
5 48.9% 94.4% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 
10 48.9% 94.4% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 
15 51.1% 90.0% 95.6% 97.8% 97.8% 97.8% 97.8% 
20 52.2% 78.9% 86.7% 92.2% 96.7% 96.7% 96.7% 
25 38.9% 58.9% 71.1% 85.6% 87.8% 91.1% 91.1% 
30 41 .1% 44.4% 52.2% 60.0% 68.9% 72.2% 73.3% 
35 24.4% 32.2% 32.2% 34.4% 40.0% 42.2% 43.3% 
40 10.0% 15.6% 17.8% 18.9% 18.9% 20.0% 20.0% 
45 13.3% 15.6% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 

Tabela 6: Resultado da classificação para LM, erro= 0.01, mvartantes de momentos (eq. 23) 

~ .§ 80.0'1. 

:l 
il 70.0'1. 
8 
u 
:; 80.0'1. 
-o 

~ 50.0'1. 

30.0'1. 

20.0'1. 

LM, Fn=O.OI 

10.0'1. 1---e-100'1. --+--95% ----M---90'1. --80 .... --70'1. --ó----60% ----lf-50% 1 
0.0'1. +-------+---------<,__----..------+----t------i--~ 

o 5 10 15 20 25 30 oW 4-5 

Ruído(%) 

Figura 29 Resultado da classificação para LM, erro= 0.01, invariantes de momentos (eq. 23). 

Ruído :j_QO~k <95%=': -:: 9d%< ::=eo%=::: :'::?ti_%) :-= so%:::- :zso%Y 
o 44.4% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 
5 35.6% 97.8% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 
10 44.4% 97.8% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 98.9% 
15 47.8% 91.1% 95.6% 97.8% 97.8% 97.8% 97.8% 
20 37.8% 70.0% 77.8% 88.9% 93.3% 94.4% 94.4% 
25 33.3% 55.6% 61.1% 71.1% 80.0% 86.7% 87.8% 
30 27.8% 41.1% 48.9% 53.3% 5.8.9% 62.2% 64.4% 
35 21.1% 31 .1% 33.3% 36.7% 41 .1% 44.4% 47.8% 
40 8.9% 14.4% 17.8% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 
45 14.4% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 

-Tabela 7: Resultado da classificaçao para LM, erro = 0.001, mvanantes de momentos (eq. 23) 
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Figura 30: Resultado da classificação para LM, erro = 0.001, invariantes de momentos (eq. 23). 

Para os mesmos dados utilizados o método vizinho mais próximo apresentou 

os seguintes resultados: 

Ruído Tx.Reconh 
o 98.9% 
5 97.8% 
10 97.8% 
15 94.4% 
20 92.2% 
25 70.0% 
30 61 .1% 
35 43.3% 
40 25.6% 
45 18.9% 

Tabela 8: Resultado da classificação para o método vizinho mais próximo. 

6.2. 1.2 Novos invariantes de momentos (equação 33) 

Os novos invariantes de momentos apresentaram maiores dificuldades em 

relação ao treinamento, e em algumas arquiteturas, o erro não convergiu como 

esperado, apesar de diversas configurações testadas. A rede que apresentou melhor 

performance tempo de treinamento x erro atingido foi a configuração com seis 

neurônios nas camadas de entrada e saída, e dez neurônios nas duas camadas 

intermediárias, sendo treinada com o algoritmo LM. O tempo total de treinamento foi 
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de 27 horas e três minutos e o erro núnimo atingido foi de 0.71. Os resultados de 

classificação estão mostrados na tabela 9 e o gráfico da figura 31 . 

Rufdo 100% 95% 90% 80% 70% 60% 50% NN 
o 65.6% 86.7% 91.1% 91.1% 91.1% 91 .1% 91 .1% 76.1% 
5 56.7% 82.2% 84.4% 87.8% 90.0% 90.0% 90.0% 73.3% 
10 58.9% 81.1% 83.3% 84.4% 85.6% 85.6% 85.6% 75.6% 
15 57.8% 77.8% 78.9% 78.9% 80.0% 82.2% 85.6% 76.7% 
20 51 .1% 64.4% 68.9% 70.0% 71.1% 72.2% 72.2% 65.6% 
25 42.2% 53.3% 53.3% 58.9% 60.0% 61.1% 62.2% 57.8% 
30 25.6% 43.3% 43.3% 46.7% 46.7% 50.0% 50.0% 43.3% 
35 28.9% 32.2% 32.2% 36.7% 36.7% 36.7% 36.7% 34.4% 
40 15.6% 24.4% 26.7% 28.9% 30.0% 31.1% 31 .1% 32.2% 
45 7.8% 10.0% 11.1% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 12.2% 

. . ' . Tabela 9: Resultado da classificação para LM e v1zmho mais proXImo, erro= 0.7, IM (eq. 33) 

LM, Err = 0.7, NM 
100.~4 .-----------------------------------------------------~ 

40.0'4 

30.0% 

20.0% 

10.0% i-e- 100'1> --95% ---oo;r, --ao% ---70% -o-60% --5o% 1 

0.0% +-----+------+------+--------------------------- -----1 
o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Ruído(%) 

Figura 31 : Resultado da classificação para LM, erro = 0.7, NTM (eq. 33). 

6.2.1.3 Comentários sobre classificação em imagens sintéticas 

Vemos, pelas tabelas 1-7 e pelos gráficos das figuras 25-30, que em média, 

para taxas de ruído abaixo de 25% o sistema apresenta performance muito boa, 

principalmente quanto menor o limiar mínimo aceitável de ativação dos neurônios da 

última camada ( <p ). 
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Comparando os resultados das RNAs com o método vizinho mais próximo 

(tabela 8), vemos que as redes apresentaram resultados de classificação superiores a 

este último, principalmente para taxas de ruído acima de 20 %. Comparando os dois 

algoritmos, o GC apresentou tempo de convergência bem superior ao LM, porém, os 

resultados de classificação foram superiores a este último. Assim, havendo 

necessidade de treinamento rápido, pode-se utilizar o LM, e se há necessidade de 

maximizar a taxa de reconhecimento, deve-se utilizar o GC. 

Em relação aos novos IMs, derivados da equação 3 3, apresentaram resultados 

inferiores aos IMs da equação 23 . Ainda assim, os resultados das RNAs foram 

superiores ao do vizinho mais próximo. Uma das explicações para esta menor taxa de 

reconhecimento em relação ao outro conjunto de atributos é a maior interseção entre 

as curvas de distribuição dos atributos, ver apêndice B. Wong et ai. (1995) 

descreveram performance superior a 98% para estes atributos, porém informações 

estatísticas foram utilizadas para aumentar a separabilidade entre classes: foi utilizado 

o método k-vizinho mais próximo ponderado, com pesos do tipo 1/cr;, de cr; é o desvio 

padrão dos atributos de uma classe. Assim, para valores baixos de cr; a importância do 

atributo é elevada, e caso contrário é minimizada. 

6.2.2 Imagens reais 

Diversos testes foram efetuados, variando-se os parâmetros das redes, como 

por exemplo, o número de camadas e o número de neurônios em cada uma das 

camadas. Os resultados não foram satisfatórios pois para os critérios desejados de erro 

mínimo e uma medida tomada foi diminuir os valores de cada atributo (apêndice B). A 

diminuição dos valores dos atributos é diretamente proporcional ao erro inicial das 

redes, visto que o processo de aprendizado é um mapeamento vetorial e se 

diminuirmos a amplitude dos vetores diminuímos o erro. Além disso, a separabilidade 

entre classes deve ser mantida, e se possível estendida. Porém, não é fácil encontrar 

transformações que efetuem as duas coisas ao mesmo tempo e continuando ser um 

processo automático e com o minimo tempo possível. A saída para diminuir os valores 
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dos atributos foi verificar, para o banco de imagens de treinamento, os máximos 

valores de todos os atributos, para todas as classes. Os atributos foram recalculados 

para todos os objetos utilizando o número inteiro seguinte ao máximo valor dos 

atributos como denominador. Assim, todos os valores de treinamento passaram a ter 

valor entre O e 1. Em relação aos valores de teste, os mesmos denominadores 

derivados dos dados de treinamento foram utilizados. Os resultados tanto em termos 

de velocidade de treinamento quanto em generalização foram melhores que os obtidos 

anteriormente, i. e., sem a utilização do denominador. 

6.2.2.1 Invariantes de momentos (equação 23) 

Para as nove classes, o método vizinho mais próximo apresentou uma taxa de 

classificação de 72.5 0.%. A tabela 1 O ilustra os resultados de classificação para duas 

redes treinadas com algoritmos diferentes, o LM e o GC. 

Algoritmo ,Joo~w: ·:: 95o/{: :: W.%':'/.8.0.%-/' A7b-%;;< ,,60%J <5o.%r 
LM 62.2% 93.3% 97.8% 98.5% 98.5% 98.5% 98.5% 
GC 63.7% 89.6% 95.6% 97.0% 97.8% 98.5% 98.5% 

Tabela 10: Resultado da classificação para imagens reais: algoritmos LM e GC. 

Os resultados na linha LM se referem a uma rede com seis neurônios na 

camada de entrada, vinte neurônios na camada intermediária e nove neurônios na 

camada de saída. O erro atingido foi 0.02 para 24 horas e 30 minutos de treinamento. 

Os resultados na linha GC se referem a uma rede com seis neurônios na camada 

de entrada, trinta neurônios na primeira e na segunda camadas intermediárias, e nove 

neurônios na camada de saída. O tempo de treinamento para atingir o erro de 0.02 foi 

de 192 horas. O treinamento com o GC para uma RNA do mesmo tamanho que no 

LM do parágrafo anterior (com apenas dez neurônios na primeira camada 

intermediária) foi muito lento. Após 11 dias, i.e., 264 horas, o erro apresentado era 

superior a 0.194. Este e outros motivos levaram a uma mudança na arquitetura da 

rede. 
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Para melhor visualizar o processo de decisão das RNAs, podemos gerar uma 

confusion-matrix, i.e., uma matriz que associa cada padrão de entrada à classe 

derivada pelo sistema. Para o caso ideal teríamos uma matriz diagonal perfeita. Na 

prática, porém, geralmente, podemos aceitar, dependendo do grau de precisão 

requerido pelo sistema, uma matriz diagonal quase perfeita. 

Para o método do vizinho mais próximo a confusion-matrix está apresentada na 

tabela 11-a. As tabelas 11-b e 11-c apresentam os resultados para RNAs treinadas com 

GC e LM (referente à tabela 1 0), onde a ativação mínima dos neurônios da camada de 

saída (Am) foi estabelecido em 90% do valor nominal máximo dos neurônios. 

Diminuindo este valor limiar a taxa de reconhecimento aumenta, pois alguns padrões 

que foram rejeitados por não terem sido mapeados em suficiente intensidade pela 

RNA, i.e., que aparecem na última coluna (rejeição), agora passam a contabilizar em 

prol da taxa de classificação. Nas tabelas 11-d e 11-e, o valor de ativação (Am) foi 

estabelecido em 50%, resultando no fato que alguns padrões tido como não 

reconhecidos nas tabelas 11 -b e 11-c foram mapeados corretamente nesta nova 

condição. 

CM NN REAL-H 

:,:--1 ,;, :qf::: o o o 2 5 o o o -\ :'0') 
-;:-:::z;::; o ::']5'C o o o o o o o ==:"o=:;,: 
:' :=::f< o o '::J éF o o 2 o 3 o ;::;: o,;;;, 
\:';f ,' o o o 'd O/ : o o o o 5 ":::'-·0:'.:: 
(:\5) : o o o o ') t5( : o o o o ·:;::::o:::: 
':) jb: 1 o o o o ··A:4:< o o o ·,;' .. 0:;:', 

<T> o o o o o o :}Hi> o o >::o:< 
:: ; !):;:: 1 o 3 o o o o ::::tr::.:= o .: :-to::: 
>::s::< o o o 1 5 o o o o :<o .. ; :::: o,:::, 

Soma Diag: 98 %Acerto: 72.6% Tot.Padr. : 135 
Tabela 11-a: Conjitsion-matrix para o método vizinho mais próximo 
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Confusion-Matrix GRH-RUN T = 90% 

o o o o o o o o ::: o:> 
·: .-:::~t< o :.J5<:· o o o o o o o ::: .. o:::.= 

o o o o 
.:-.;·:.ir.:·: o o o o o o o o ::::.:o:::::. 
:>5:> o o o o '.::=ts:::.: o o o o ::-=.:o;.::; 

o o o o <13:-::: o 
o o o o o ::.=ta :.: 

:. JJ(: o o o o o o o 
.;· . .jf.: o o o o o o o 

Soma Diag: 129 %Acerto: 95.6% Tot.Padr.: 135 
Tabela 11-b: Confusion-matrix para oRNA treinada com GC, limiar= 90%. 

Confusion-Matrix LRH-RUN T = 90% 

.-::=::=~ -::::: :::.:,s. :=.: o o o o o o o o =:::: o::,:: 
:::::: z:=> o :.=:t5<:= o o o o o o o <==.o::=::: 
::. :~ rt-::. o o =J ~> o o o o o o ;:=:o:: .. :: 
:.:<4:< O O O '<t5 ': O O O O o ··>D:/ 
==,.::-!L'· o o o o :;=J_s:=~ = o o o o :=:::o='.:== 
,;::=:_if:=C 0 0 0 0 0 >l:3<: 0 0 0 :=:::2=·::: 
·::-:.1> o o o o o o >15: o o ::::o::-: 
.. :., a= ,,: o o o o o o o :f4::: o _:.:::c : 
:::::9::: o o o o o o o o 1s -:·::o::-:·: 

Soma Diag: 132 %Acerto: 97.8% Tot.Padr.: 135 

Tabela 11-c: Conji1sion-matrix para oRNA treinada com LM, limiar= 90%. 

Confusion-Matrix GRH-RUN T = 50% 

'. ;.:=--::- :::=t::= .=:.-z:: -:::3::-: .-; .. ~.= ;:-: -'>5·>·: .. : : - ~:~.-: .:= J : .. : .-:: .. :~ =:. ~ >·9:~-:: ::::o'.' 
<= F = -=:;:ts:: o o o o o o o o ::.:::o;-:-: 
.: ··:::z::::: o :.Jt):: :- o o o o o o o :::::th:: 
:: ::l < o o ::q_5=> o o o o o o ::: :o=:: 
: =. :4>~ o o o ::::16·=:= o o o o o ::.:-o=.::: 
·::ur,: o o o o :<1-5=> o o o o =::.0::::= 
·: di::: o o o o o :15:.:: o o o _:::=-t f:: :; 
: :7::·= 1 o o o o o -::·=f3··: o o :;.:::r;:-; 
· :=tr: · o o o o o o o ·, :;·ui:· : o >:;o:·:: 
:·'·:9::: o o o o o o o o ::=:1S< ;=.::;o::: 

Soma Dlag: 1JJ %Acerto: 98.5% Tot.Padr.: 135 
Tabela 11-d: Confusion-matrix para o RNA treinada com GC, limiar = 50%. 
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Confusion-Matrix LRH-RUN T = 50% 

,>J>: ':A ·e::: o o o o o o o o ?:-:o;:::: 
:,::::,z:::: o :?15.::::: o o o o o o o ··.·n··· :::.::: : ::.::: 
': :<j(: o o <l5:::: o o o o o o ::<tf/ 
:<:l (: o o o :::15:::: o o o o o ·>IL) 
::::::tr::: o o o o ::=::1:5::::' o o o o ::dE} 
:::qr:;; o o o o o ::::::Hr::: o o o <::o::::: 
\'f :::: o o o o 2 o ':"1.3'\ o o ':?.:o::::: 
',·>tf> o o o o o o o ·'A5:< o ·>JJ: ': 
:::Ar> o o o o o o o o -::::1 5: ::: ::: :o:::: 

Soma Diag: 133 %Acerto: 9B.!i% Tot.Padr.: 135 
Tabela 11-e: Confusion-matrix para oRNA treinada com LM, limiar= 50%. 

O resultado das RNAs foi superior ao do método vizinho mais próximo, que, 

pela semelhança entre alguns dos objetos utilizados, apresentou decisões erradas, 

principalmente na classe 9, que foi muitas vezes reconhecida como a classe 4. Os 

resultados apresentados na tabela 1 O mostram que o LM é superior, neste caso, tanto 

no critério de tempo de treinamento quanto no de generalização (com exceção da 

primeira coluna). 

Diversas outras arquiteturas foram testadas, porém as que obtiveram melhores 

resultados em termos de tempo de treinamento foram as mencionadas. No geral, o 

aumento de neurônios nas camadas intermediárias tornou o sistema mais lento, como 

era de se esperar. Porém, a performance do método LM cai muito mais que o GC com 

este parâmetro. Para esta implementação, uma rede com 6 neurônios de entrada, vinte 

e quinze neurônios na primeira e na segunda camadas intennediárias, respectivamente, 

e nove neurônios na camada de saída levou o sistema a uma falta de memória, sendo 

abortado. Diminuindo o número de vinte neurônios para quinze, na primeira camada, o 

sistema iniciou t reinamento, i.e., não abortou, porém o tempo de treinamento foi bem 

maior que o GC. Assim, confirmamos as predições do capítulo 3, em que afirmamos 

que para redes pequenas o LM apresenta performance superior, em relação a 

treinamento, ao GC, para redes de igual tamanho. 
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6.2.2.2 Novos invariantes de momentos (equação 33) 

De forma semelhante ao anterior, os dados de treinamento e teste foram 

ponderados pelo inteiro seguinte ao máximo valor dos atributos da base de dados de 

treinamento. Porém, as redes treinadas com os atributos derivados da equação 33 não 

apresentaram bons resultados como os da equação 23, tanto em relação ao tempo de 

treinamento quanto em relação à generalização. Alguns resultados de classificação 

para duas configurações e os dois algoritmos são mostrados na tabela 12. Para o 

mesmo conjunto de dados o método vizinho mais próximo apresentou taxa de acerto 

de 56.30%. 

Algoritmo :=rtOd%:: \95}~P:: :": 90%:::: ,:::Boo/.6:.:. ::::1.0.%'::·:: ::'60%:::: :::eoo/é: 
LM-·1 27.4% 43.7% 48.1 o/o 51.9% 54.8% 57.0% 57.8% 
LM-2 36.3% 52.6% 57.0% 58.5% 59.3°/o 60.0% 60.7% 
GC-1 19.3% 25.9% 27.4% 30.4% 32.6% 34.8% 36.3% 
GC-2 31.9% 34.8% 40.7% 45.9% 51.9% 57.0% 60.0% 

Tabela 12: Resultado da classificação para 1magens rea1s: algontmos LM e GC. 

As duas primeiras linhas da tabela 12 referem-se a redes com seis neurônios na 

camada de entrada, vinte neurônios na primeira camada intermediária, dez neurônios 

na segunda camada intermediária, e nove neurônios na camada de saída. A primeira 

linha mostra o resultado dessa rede para um erro de 0.025, obtido após 156 horas de 

processamento. A segunda linha mostra o resultado da rede para um erro de 0.25, 

obtido após 67 horas. 

A terceira linha da tabela 12 refere-se a uma rede com se1s neurônios na 

camada de entrada, oitenta neurônios na primeira camada intermediária, cem neurônios 

na segunda camada intermediária, e nove neurônios na camada de saída. Após 180 

horas de treinamento o erro obtido foi 0.38. A última linha da tabela 12 refere-se a 

uma rede com seis neurônios na camada de entrada, trinta neurônios nas duas camadas 

intermediárias, e nove neurônios na camada de saída. Após 190 horas de treinamento o 

erro obtido foi 2.01. 
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Apesar dos erros da segunda e quarta linhas da tabela serem maiores que os da 

primeira e terceira, os resultados de classificação correta são melhores que dessas 

últimas, o que é um resultado não esperado. A utilização dos invariantes de momentos 

derivados da equação 33 não apresentaram resultados muito superiores ao 

convencional vizinho mais próximo. Alguns resultados pouco superiores quando o 

limiar de ativação mírúmo da rede é de abaixo de 60% da máxima ativação. Porém, 

considerando o tempo gasto para treinamento das redes, este pequeno ganho não é 

significativo. Diversas outras configurações de redes foram testadas, porém, os 

resultados não foram satisfatórios. Provavelmente os novos invariantes de momentos 

apresentem uma melhor performance se utilizados em conjunto com uma 

transformação que aumente a separabilidade entre classes, como foi utilizado em 

Wong et al. ( 1995). 

6.2.3 Partição do espaço de atributos com o aumento do número de classes 

Para avaliar como a partição do espaço de atributos influi no processo de 

treinamento e classificação, foi realizada uma experiência, com a base de imagens reais, 

aumentando-se o número de classes para uma dada configuração de neurôrúos nas 

camadas de entrada (seis neurôrúos) e internas (vinte neurôrúos). 

O método de treinamento foi o lúbrido LM e SA (Masters, 1995) e foi 

estabelecido um lírniar para a fase de ID de 90% da ativação nominal máxima dos 

neurônios. A tabela 13 ilustra os resultados: 

No.Classes No.Padrões Tempo Trein. Err.Desej. Err.Inic. Err.Obt.ido Tx. Classif. 
2 30 0:00:02 0,050 0.000028 0.000028 100.00% 
3 45 0:00:02 0,050 0.000959 0.000959 100.00% 
4 60 0:00:02 0.050 0.001316 0.001316 100.00% 
5 75 0:00:02 0.050 0.014823 0.014823 97.33% 
6 90 0:47:50 O.D50 0.077435 0.048745 91.11% 
7 105 3:18:02 O.D50 0.113869 0.049590 92.38% 
8 120 5:10:00 0.050 0.107085 0.047200 94.17% 
9 135 4:06:00 O.D50 0.471600 0.047520 93.33% 

Tabela 13: resultados da part1ção do espaço de atributos para uma dada configuração 
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Para cada classe foram utilizados 15 padrões para cada classe durante o 

treinamento (15 também para testes), assim, a segunda coluna da tabela 13 indica o 

número total de padrões utilizado para treinamento. Para poucas classes (<6), o tempo 

de treinamento foi desprezível (2 segundos), pois o erro inicial dado pelo sistema foi 

menor que o exigido (no caso 0.05). A taxa de classificação é apresentada na última 

coluna, lembrando que para outro valor mínimo de ativação dos neurônios da camada 

de saída, os valores podem mudar. Por exemplo, para a penúltima linha, i.e., 8 classes, 

escolhendo um limiar de 70% do valor nominal, a taxa de classificação passa de 

94.17% para 99.17%. Isto reflete que a sensibilidade do mapeamento vetorial realizado 

pelo processo de treinamento. Um resultado intrigante é o fato de que foi necessário 

mais tempo para a RNA convergir quando haviam 8 classes do que quando haviam 9. 

O autor desenvolve atualmente pesquisas para investigar melhor como as superficies 

de decisão das RNAs tipo MLFN, i.e., hiperplanos, convergem para uma dada 

configuração durante o treinamento com o au~ento de classes em um determinado 

número de dimensões (vetor de atributos). 

6.3 Tempo total de execução 

Uma vez a RNA treinada, o tempo de execução é uma soma de três tempos: o 

tempo de filtragem, o tempo de codificação de regiões conectadas e extração de 

atributos destas, e o tempo de classificação pela RNA. 

Para os testes com imagens reais desconsideramos a primeira etapa, a filtragem, 

por economia de tempo. Porém, para uma imagem de 128x128 pixels, o tempo de uma 

filtragem do tipo mediana com janela de 5x5 foi de 1 segundo, em um computador do 

tipo 486 DX2 66 MHz. O tempo de codificação da imagem e extração de 

características é de 0.060 segundos para cada padrão na imagem. O último tempo, 

relativo a execução da RNA, depende da arquitetura utilizada. Para a arquitetura 

utilizada no método LM para os invariantes de momentos (eq. 23), i.e., 6, 20 e 9 
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neurônios nas camadas de entrada, intem1ediária e de saída, respectivamente, o tempo 

de execução para cada padrão é cerca de 0.01 segundo, enquanto que para a rede com 

30 neurônios nas duas camadas intermediárias, que foi treinada com o método GC, o 

tempo de execução é de 0.017 segundos. Assim, temos um tempo total de 0.07 

segundos na primeira e 0.077 segundos na segunda configuração, o que corresponde a 

cerca de 14 e 13 padrões por segundo para a primeira e segunda configurações, 

respectivamente. Para o caso de imagens apresentando apenas um padrão por cena 

este é o número de imagens que o sistema é capaz de reconhecer por unidade de 

tempo. 

De forma semelhante para imagens sintéticas e ruidosas, o tempo de execução 

pode ser dado por T = T + T2 + T3, onde T = N*TF, onde N é o número de filtragens 

do tipo mediana desejado e TF é o tempo para esta operação ( 1 segundo para imagens 

de 128x128 pixels); T2 é o tempo de codificação e eliminação de regiões de área 

pequena, dado pelo gráfico da figura 19, e T3 é o tempo de classificação, que para 

redes pequenas como as utilizadas para esta classe de imagens, fica em tomo de O. O 1 

segundo por padrão. Assim, para uma imagem com 15% de ruído, como a mostrada na 

figura 14, o tempo de execução do sistema é, para uma filtragem, cerca de 2.20 

segundos, o que permite o reconhecimento de cerca de 27 objetos por minuto. 

O tempo total de processamento é diretamente proporcional ao tamanho das 

imagens. Para imagens com dimensões maiores, por exemplo, 512x512 pixels, o tempo 

de 1 filtragem do tipo mediana é 16 vezes o tempo para o mesmo procedimento numa 

imagem de 128x128 pixels. Da mesma forma ocorre em relação à codificação dos 

padrões e a extração de atributos. Assim, pode-se pensar em utilizar filtros em 

hardware e esquemas melhores de segmentação de padrões, com o objetivo de 

minimizar os gargalos de tempo do sistema. 
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Capítulo 7. 

Conclusões 

Redes neurais artificiais podem ser utilizadas como uma etapa de um sistema de 

visão para muitas tarefas como a extração de atributos, classificação, otimização e auto

associação. RNAs possibilitam a geração de regiões de decisão não lineares e dessa forma 

podem obter melhores resultados que classificadores tradicionais. Diversas outras tarefas 

da área de visão w mputacional podem também serem realizadas por RNAs, como 

extração de bordas (Paik et ai., 1992) e de área (Ogata et ai., 1992), orientação de objetos 

(Morris et ai., 1990), restauração de imagens (Zhou et ai., 1988) e reconhecimento de 

movimento e textura (Polana, 1994). 

O objetivo deste trabalho foi descrever aspectos relacionados ao reconhecimento 

de padrões visuais, dando um enfoque às técnicas que utilizam redes neurais artificiais, e 

propor um sistema de reconhecimento de objetos invariante a transformações geométricas 

para uma aplicação em sistemas de inspeção visual automática. Foi mostrado que o 

sistema proposto tem capacidade de tratar imagens ruidosas e sujeitas a distorções 

geométricas como rotações, translações e mudança de escala, e discutimos alguns dos 

aspectos de implementação e da parte prática. 

Dois algoritmos foram utilizados para treinamento das RNAs, o Levenberg

Marquardt e o Gradiente Conjugado, sendo que o primeiro apresenta maior velocidade de 

convergência para redes pequenas enquanto que o segundo apresentou uma melhor 

generalização para as condições de erro testadas. Alguns resultados de classificação foram 

superiores a 98% o que indica a eficiência do mesmo, superior ao método vizinho mais 
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próximo principalmente quando a taxa de ruído foi acima de 25%. Imagens reais e 

sintéticas foram utilizadas para testar a capacidade de convergência dos algoritmos e de 

generalização em relação a padrões não utilizados na etapa de treinamento. 

Apesar do sistema ter sido desenvolvido para IV A, podemos facilmente adaptá-lo 

para outras aplicações, como reconhecimento óptico de caracteres. Além disto, imagens 

de tamanhos diferentes podem ser utilizadas tanto para treinamento quanto para execução, 

pois foi adicionada uma rotina de normalização de coordenadas da imagem. 

Diversas otimizações podem ser feitas no sentido de aumentar a velocidade de 

treinamento e execução do sistema, além do aumento da taxa de reconhecimento. Em 

relação à velocidade, podemos otimjzar o cálculo dos atributos através de técnicas 

matemáticas, como a transformada de Hadamard para o cálculo de momentos, e este 

objetivo também pode ser contornado pelo uso de computadores paralelos ou seriais de 

maior poder computacioual em relação ao utilizado. Além disso, outras transformações 

sobre os atributos mais eficientes que o logaritmo do módulo, podem ser obtidas, 

aumentando a separabilidade entre classes. 

A taxa de reconhecimento pode ser otirruzada através da rrunirruzação de pequenos 

erros, em cada fase do sistema, como por exemplo o algoritmo de segmentação, mas que 

em cascata, produzem uma grande diferença na performance global do sistema. Pode-se 

utilizar métodos para melhorar a qualidade da imagem como filtragem homomórfica, i.e., 

filtro seqüencial alternado sobre a imagem binária, ou equalização do histograma, antes da 

segmentação. Esta última tarefa também podem ser implementada em RNAs, (Pai e Pai, 

1993). 

Redes neurais em paralelo, treinadas com conjuntos de atributos diferentes, podem 

ser implementadas e a correlação das respostas verificada. Esta experiência está sendo 

efetuada no momento pelo autor, seguindo uma abordagem de sistemas tolerantes a falhas, 

onde a redundância de processamento, também existente em alguns organismos 

biológicos, proporciona uma melhor probabilidade de acerto em uma decisão. Espera-se 

119 



. , 

.. 

Costa, JAF. (1 996) 
Sistema de Reconhecimento de Padrões Visuais Invariante a Transformações Gcom~tricas UtiliZAndo Redes Ncwais Artificiais de Múltiplas Camadas 

que as saídas correspondentes tenham valores próximos para um determinado padrão. 

Podemos utilizar a informação da correlação entre as respostas das redes para aceitar ou 

rejeitar a decisão das redes. 

Outras extensões que podem ser feitas a este trabalho são a escolha de outros 

atributos para representar os objetos, ou até mesmo uma escolha mais apropriada do 

conjunto de atributos utilizado, novos filtros no estágio de pré-processamento, etc. As 

RNAs, apesar de terem sido implementadas em software, podem facilmente ser 

implementadas em hardware utilizando-se apenas um processador neural como o CI 170 

NDX da Intel, entre outros. Tal implementação diminuiria bastante o tempo de resposta da 

rede e liberaria o computador para outras atividades. Ainda mais, a combinação de RNAs 

a outras tecnologias como lógica Fuzzy, e algoritmos genéticos para otimização do 

aprendizado das RNAs, também podem ser adicionados ao sistema, o que poderá conduzir 

à obtenção de soluções ainda mais robustas . 
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" APENDICEA 

Performance da Filtragem de Ruído e Eliminação de Regiões de Área Pequena 

A figura A-1 mostra, para um determinado objeto, a performance dos algoritmos de filtragem 

e eliminação de regiões conectadas com área menor que um determinado limiar. No presente 

trabalho, este valor limiar foi fixado em 100 pixels. Todos os objetos tratados neste trabalho 

apresentam área bem maior que este valor, o que justificou este limiar. A rotina de geração de ruído 

foi apresentada no capítulo 5. 

Observando a figura A-1 vemos o método utilizado apresenta sucesso para um ruído entre 15 

e 20 %, podendo ser admissível até cerca de 35%, dependendo do tipo de objeto. Para taxas de 

ruído acima de 35% a restauração da imagem do objeto degradada pelo ruído é deficiente, pelo fato 

que muitos pontos ruidosos são integrados ao objeto pela codificação de 8-vizinhos conectados dos 

pixels, além da inversão dos pixels pertencentes ao objeto. 

Os valores d?s atributos, derivados de imagens ruidosas, semelhantes à figura A-1 , podem 

ser analisados nos gráficos apresentados na figura 15 . Pelo fato que o ruído gerado sobre as imagens 

sintéticas tem o efeito de um canal com probabilidade X de inversão dos pixels, para um ruído de 

100% haveria uma inversão de todos os pixels da imagem, ver figura A-1. 
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Figura A-1 : Imagens de objetos degradadas por ruído (1". coluna), filtragem pela mediana (2". coluna) e eliminação de 
regiões conectadas de área menor que 100 pixels (3". coluna). 
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APÊNDICEB 

Distribuição dos atributos em relação a transformações geométricas 

Para observar a dispersão dos atributos em relação a transformações geométricas e ao ruído 

(ver figura 15) podemos levantar curvas de distribuição dos atributos em relação aos objetos. 

Assumindo, hipoteticamente (e levando em consideração o teorema do limite central), que a 

distribuição dos atributos seja normal, geramos curvas (equação B-1) para cada atributo e cada 

objeto, a partir da média üt) e desvio padrão (cr) estimados a partir dos valores extraídos do banco 

de imagens de teste. Apesar do erro oriundo da assunções, o objetivo aqui é apenas ilustrar a 

separabilidade entre classes e explicar, parcialmente, a dificuldade dos classificadores em decidir pela 

classe correta. Quanto menor a abertura da curva, i.e., o desvio padrão, mais invariante o atributo. 

Quanto mais espaçadas as curvas, maior a separabilidade entre classes relativo àquele atributo . A 

seguir serão apresentadas curvas das distribuições dos atributos utilizados para os objetos 

apresentados em 24-a e 24-b (Pi, i = 1, 2, ... 6). As curvas foram normalizadas e ajustadas para 

melhor análise. 

2 1 -(x-~) 

r(x· " a) = e 2a · ,,...., .J21ra ' 

(B-1) 

- oo< x <oo 

onde - oo< ~-t <oo e cr > O. 

B-1 Imagens sintéticas 

a) Invariantes de Hu. 

Os invariantes de momentos (equação 23) foram calculados para um dado conjunto de peças 

livre de ruídos. Os gráficos mostrados na figura B-1 ilustram as distribuições dos atributos pelos 

tipos de objetos. 
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Sislrna de Reç~eolo do Padrõn Visuili Invuimto a Tnnsfom1~ Geonlttri«s Uliliz.alldo Redes Neun.is Al1ifoci&is do Múllipl&s Camadas 

Atributo 1 
1.200 -------------· ···---------.. ·-·-----·-·-

1.000 

0.800 

0.600 
~ 

0 .400 

0.200 

0.000 - f-1--i 

-0.200 
0.160 0.235 0.310 0.385 0.460 0.535 0.610 

I- P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 1 
Figura B-l .a: Distribuição de valores do atributo 1 (equação 23-a) para objetos de imagens sintéticas. 

1.200 

1 .000 

0.600 

0.600 

0.400 

0.200 

Atributo 2 ---------- _, ____ -____ , __ _ 

0.000 -1- -f-L.. -"-t-~-il_,_-l--1·--1-l--1-"''-t--; 

-0.200 
0.180 1.305 2.430 3.555 

I- P1 - P2 - P3 -

4.680 5.805 6.930 

P4 - PS - P6 1 
Figura B-l.b: Distribuição de valores do atributo 2 (equação 23-b) para objetos de imagens sintéticas. 

Atributo 3 
1.200 -------------· 
1.000 

0 .600 

0.600 
<r 

0.400 

0.200 

0.000 - I 

-0.200 
0.180 1.530 2.880 4.230 5.580 6.930 8280 

I- P1 - P2 - P3 - P4 - Ps - Ps j 

Figura B-l.c: Distribuição de valores do atributo 3 (equação 23-c) para objetos de imagens sintéticas. 
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1.200 

1.000 

0 .800 

0.600 

0 .400 

0 .200 

0 .000 

Atributo 4 
--·-.. - ... --........ _ -------·--·------···---· 

-0.200 ....._ _ ____________________ __j 

0.180 1.530 2.880 4.230 5.580 6.930 8.280 

I- P1 - P2 - P3 - P4 - PS - P6 1 
Figura B-l.d: Distribuição de valores do atributo 4 (equação 23-d) para objetos de imagens sintéticas. 

1 .200 

1.000 

0 .800 

0 .600 

0.400 

0 .200 

Atributo 5 

0.000 +--'1---t-'>-t-'~'--! 

-0 .200 -L-------------------------' 
2.000 3.725 5.450 7.1 75 8.900 10.625 12.350 

I- P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 1 
Figura B- l.e: Distribuição de valores do atributo 5 (equação 23-e) para objetos de imagens sintéticas. 

1.200 

1.000 

0.800 

0.600 

0.400 

0.200 

0.000 f--t-Lt--+-i-~ 

Atributo 6 

-0.200 ....._ _______ ________ ___ ___ _, 

1.000 2.200 3.400 4.600 5.800 7.000 8.200 

I- P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - Ps l 

Figura B-l.f: Distribuição de valores do atributo 6 (equação 23-f) para objetos de imagens sintéticas. 
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Os dados destes gráficos, média, desvio padrão e coeficiente de variação dos atributos 

(equação 23) para todas as peças podem ser vistos na tabela 1. 

Média A1 A2. A3 A4 A6 A6 
P1 0.4294 1.1319 2.6590 5.4812 9.9195 6.3076 
P2 0.4839 1.5510 1.4759 2.6480 4 .8567 3.5516 
P3 0.4285 5.5605 6.4554 4.6691 10.4349 7.5736 
P4 0.2645 1.1468 1.6954 2.1040 4 .0110 2.6816 
P5 0.5731 1.9673 1.8709 3.9307 6.8339 4.9156 
P6 0.2464 0.6674 1.1076 1.6132 2.9737 1.94 71 

Média: 0.4043 2.0041 2.5440 3.4077 6.5049 4.4962 
Tabela B.l .a: média dos valores dos IMs, equação 23, para objetos de imagens sintéticas. 

Desv.Pad. A1 A2 A3 A4 A6 A6 
P1 0.00207 0.00589 0.01644 0.31327 0.61764 0.48957 
P2 0.(0046 0.00429 0.04243 0.02964 0.17244 0.12288 

P3 0.00403 0.52005 1.34569 0.45606 0.96186 0.51612 

P4 0.00564 0.01620 0.04196 0.02013 0.05300 0.02837 

P6 0.00369 0.11041 0.01íai 0.32658 0.'19538 0.38216 

P6 0.01513 0.03521 0.06646 0.08238 0.154:ll 0.09777 
Tabela B-l.b: desvio padrão dos IMs, equação 23, para objetos de imagens sintéticas. 

Coef.Var. A1 A2 A3 A4 A6 A6 
P1 0.5% 0.5% 0.6% 5.7% 6 .2% 7.8% 
P2 1.7% 0.3% 2.9% 1.1% 3.6% 3.5% 
P3 0.9% 9.4% 20.8% 9.8% 9.2% 6.8% 
P4 2.6% 1.4% 2.5% 1.0% 1.3% 1.1% 
P5 1.5% 5.6o/o 0.6% 8.3% 7.2% 7.8% 
P6 6. 1% 5.3% 5.9% 5. 1% 5.2% 5.0% 

Média: 2.2% 3.7% 5.5% 5.2% 5.5% 5.3% 
Tabela B-l.c: coeficiente de variação dos IMs, equação 23, para objetos de imagens sintéticas. 

b) Novos invariantes de momentos. 

Foram calculados, para as mesmas imagens utilizadas para a obtenção dos gráficos 

apresentados na figura B-1, os novos atributos, equação 33, derivados da técnica de Wong et al. 

(1995). A figura B-2 apresenta as distribuições dos valores para os objetos das imagens sintética.s. 
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Sisln nA de Rcronhccimeolo de P&drões Vis.uis Invuiwlc a Trtmfoml~ Geométriçu Utiliwxlo Rtdcl NtunB Al1iHciJis do Múllip!u C&nwl&s 

Atributo 1 
1 .200 -r-------------- ----- ---------, 

1 .000 

0.800 

~ 0.600 

0.400 

0.200 -t-=l='='-1'~-~""i--+-1--' 
1.500 2.700 3.900 5.100 6.300 7.500 

I- P1 - P2 - P3 - P4 - Ps - Psl 

Figura B-2.a: Distribuição de valores do atributo 1 (equação 33-a) para objetos de imagens sintéticas. 

Atributo 2 
1 .200 

1 .000 

0 .800 

!i 0.600 \ 
0.400 

0 .200 

0.000 l----'<f-4c==F===+'!::o..Lt- i-
0.000 1.5CO 3.000 4.500 6.000 7.500 

I- P1 - P2 - P3 - P4 - Ps - Ps l 

Figura B-2.b: Distribuição de valores do atributo 2 (equação 33-b) para objetos de imagens sintéticas. 

Atributo 3 1.200 ______ ......_..._ .. ___ ~-~·-

1 .000 . 

0.600 

!i 0.600 

0.400 

0.200 

o .000 -f=--+--t----'f----1'....::::1 

..0.200 1.075 2.3&:1 3 .625 4.900 6.175 7.450 

I- P1 - P2 - PJ - P4 - Ps - Ps l 
Figura B-2.c: Distribuição de valores do atributo 3 (equaçno 33-c) para objetos de imagens sintéticas. 
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Atributo 4 
1.200 -r------------ -------------, 

1.000 

0.800 

~ 0.600 

0.400 

0.200. 

0.000 -F+---t---f~~:f=--t-"'""F===-t-~~~"""1"'-t-11-:P=>t-:::P:::'-1--l 

-ü.200 1.045 2.29:1 3.5~ 4.700 6.025 7 270 

I- P1 - P2 - P3 - P4 - Ps - Psl 

Figura B-2.d: Distribuição de valores do atributo 4 (equação 33-d) para objetos de imagens sintéticas. 

Atributo 5 
1.200 --------······"'''-··--·-···-······ ····-·----·--···-···· ---·-········-·········-··· .. ···· .. ·--~--------~----

1.000 

0 .800 

~ 0.600 

0.400 

0.200 

0.000 +--+-~:::::..al--t-=fC:::::::;;;~i-..P...ét--4--1r-=~~-t--ll-t-l-f 

-ü.200 1.300 2.800 4.300 5.800 7.300 8.800 

I- P1 - P2 - P3 - P4 - Ps - Ps l 
Figura B-2.e: Distribuição de valores do atributo 5 (equação 33-e) para objetos de imagens sintéticas. 

Atributo 6 
1.200 r-------------------------, 

1.000 

0.800 

0.600 

0.400 

0.200 

o .000 --tl......,l--1--+--l~+-"T""-+-"'--P-1 

-ü.200 -'----------- ------------
0.000 1 .275 2.5&1 3.825 5.100 6.375 7.69J 

I- P1 - P2 - P3 P4 - PS - P6 1 
Figura B-2.f: Distribuição de valores do atributo 6 (equação 33-1) para objetos de imagens sintéticas. 
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Sulrola de Rccoob« imento de Padrões Visuou lnvuianto a Tr&n>:fonn~ Otoomtrk.u UtiliUDdo Redes Ncunu Artificiais de Múltiplas Camadu 

Os dados destes gráficos, média, desvio padrão e coeficiente de variação dos atributos 

(equação 33) para todas as peças podem ser vistos na tabela 2. 

Média A1 A2 A3 A4 A6 A6 
P1 5.0726 4 .5836 4 .8059 3.9610 5.0866 4.3721 
P2 3.2474 3.0495 2.7808 2.8128 3.1655 3.0819 
P3 5.4972 6.7617 6.0162 6.1355 6.9878 6.7726 
P4 2.4339 2.5153 2.3788 3. 1314 2.8919 2.8894 
P6 4. 1605 3.7288 3.9831 3.4140 4.6693 3.7099 
P6 2.4054 1.8150 2.1799 1.7079 2.5193 1.8498 

Média: 3.8028 3.7423 3.6908 3.5271 4.2201 3.7793 

Tabela B-2.a: média dos valores dos IMs, equaç.,o 33, para objetos de imagens sintéticas. 

Desv.Pad. A1 A2 A3 A4 A6 A6 
P1 0..47618 0.23663 0.71810 0.12869 0.30750 0.51001 

P2 0.3554{) 1.02102 0.39967 0.00576 0.24657 0.34056 

P3 0.85776 1.66541 0.66.469 0.43976 1.sn7s 0.46142 

P4 0.22465 0.38494 0.46494 0.39012 0.66082 0.26303 

P6 o.sn1e 0.30284 0.77074 0.20913 0.56551 0.10236 

P6 0.97872 0.29333 0.78889 0.36924 1.02740 0.40108 

Tabela B-2.b: desvio padrão dos JMs, equação 33, para objetos de imagens sintéticas. 

Coef.Var. A1 A2 A3 A4 A6 A6 
P1 9.4% 5.2% 14.9% 3.2% 6.0% 11 .8% 
P2 10.9% 33.5% 14.4% 3.0% 7.8% 11 .1% 
P3 15.6% 24.6% 11 .0% 7.2% 22.6% 6.8% 
P4 9.2% 15.3% 19.5% 12.5% 22.9% 9.1% 
P6 13.9% 8.1% 19.4o/o 6. 1% 12.1% 2.8% 
P6 40.7% 16.2% 36.2% 21.6% 40.8% 21.7% 

Média: 16.6% 17.1% 19.2% 8.9% 18.7% 10.5% 

Tabela B-2.c: coeficiente de variação dos lMs, equação 33, para objetos de imagens sintéticas. 

Para avaliar a invariância dos atributos em relação ao ruído, um objeto específico foi tomado 

como exemplo e a taxa de ruído crescente foi aplicada sobre este objeto. A figura 15 apresenta 

resultados para imagens sintéticas (equação 23). Imagens de um objeto para uma taxa crescente de 

ruído pode ser visto no apendice A. Para os testes foi utilizado urna filtragem do tipo mediana com 

janela de5x5 pixels. Outros tipos de ruído e os respectivos filtros que melhor se adaptam foram 

discutidos anteriormente (Costa, 1995). 

B-2 Imagens reais 

a) Invariantes de Hu. 

Os invariantes de momentos (equação 23) foram calculados para as imagens reais e os 

gráficos mostrados na figura B-3 ilustram as distrubuições dos atributos pelos tipos de objetos. 
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Atributo 1 
1.200 

1.000 

0.800 \ 
\ 

0.600 \ 
' g: \ 

0.400 '\ 
0.200 " '-, ... 
0.000 ~-

-0.200 
0.000 0.125 0 .249 0.373 0.498 0.622 0.747 

I- P1 - P2 - P3 --P4 - PS - P6 - P7 - P8 - P91 
Figura B-3.a: curvas de distribuição do atributo l (eq. 23-a) para as classes de objeto (Pi, i= l,2, ... 9) 

Atributo 2 
1.200 -r--------- --------------, 

1.000 

0.800 

/ 0.600 ( 

0.400 / 

0.200 .// 

0.000 ~+-4--t-4~~:F--t--tt==:.r-+---1~t:::.i~"'t-~~-t-t---4! 

-0.200 
0.120 0.645 1.170 1.695 2.220 2.745 3.270 

I- P1 - P2 - P3 P4 --P5 --P6 --P7 --P8 --P91 
Figura B-3.b: curvas de distribuição do atributo 2 (eq. 23-b) para as classes de objeto (Pi, i= l ,2, ... 9) 

Atributo 3 
1.200 

1.000 

/\ 0.800 

0.600 / 
~ f 0.400 

0.200 / 
~ 

0.000 

-0.200 ----·--
1.000 1 .975 2.950 3.925 4.900 5.875 6.850 

I- P1 - P2 - P3 - P4 - PS - P6 - P7 - P8 - P91 
Figura B-3.c: curvas de djstribuição do atributo 3 (eq. 23-c) para as classes de objeto (Pi, i= l ,2, ... 9) 
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Atributo 4 
1 .200 

1.000 (\ 

0.800 
I I 
1 \ 

~ 0.600 i \, 

I \ 0.400 / \ 0.200 
I 

0.000 ./ 

1.000 2.050 3.100 4.1 50 5.200 6.250 7.300 

I- - P1 - P2 - P3 --P4 --PS --P6 --P7 --P8 --P9 1 

Figura B-3.d: curvas de distribuição do atributo 4 (eq. 23-d) para as classes de objeto (Pi, i=l,2, ... 9) 

Atributo 5 
1.200 

1 .000 n, I . 
0.800 

l \ ~ 0.600 

0.400 I \ 
0.200 / \ 
0.000 

j 

2.000 4.205 6.410 8.615 10.820 13.025 15.230 

I- P1 - P2 - P3 - P4 - PS - P6 - P7 - P8 - P9 1 

Figura B-3.e: curvas de distribuição do atributo 5 (eq. 23-e) para as classes de objeto (Pi, i= 1,2, ... 9) 

Atrib uto 6 
1.200 ·-·--.......... ___________ _ 
1.000 

0.800 

~ 0.600 

0.400 

0.200 

0.950 2.282 3.614 4.946 6276 7.610 8.942 

I- P1 - P2 - P3 - P4 - Ps - P6 - P7 - PB - Psl 

Figura B-3.f: curvas de distribuição do atributo 6 (eq. 23-f) para as classes de objeto (Pi, i=1,2, ... 9) 
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Os dados destes gráficos, média, desvio padrão e coeficiente de variação dos atributos 

(equação 23) para todas as peças podem ser vistos na tabela 3. 

Médias A1 A2 A3 A4 A6 AS 
P1 0.5518 2.6592 5.8781 6.1303 12.4540 7.5826 
P2 0.3049 1.9776 4.4097 4.0587 8.6035 5.271 9 
P3 0.6159 1.7471 5.7404 5.4589 11.2099 6.4594 
P4 0.2916 0 .6602 1.71 20 1.8993 3.7051 2.2303 
P6 0.6638 2.6491 4.9329 4.5554 9.7576 6.1024 
P6 0.5828 2.4570 5.8715 5.8689 11 .9820 7.3613 
P7 0.6238 2.5194 2.6029 4.2275 7.7748 5.6686 
P8 0.6373 1.7225 5.6917 6.2272 12.3386 7.2911 
P9 0.2715 0.6005 2.6869 2.5687 5.1965 2.8706 

Média: 0.5048 1.8881 4.3918 4.5550 9.2247 5.6487 
Tabela 3-a: média dos valores dos TMs, equaç.1o 23, para objetos de imagens reais. 

Desv.Padr. A1 A2 A3 A4 A6 A6 
P1 0.01111 0.04594 0.54269 0.69009 1.33532 0.75620 

P2 0.00365 0.04001 0.31799 0.46180 o.an03 0.54974 

P3 0.04021 0.26696 0.57680 0.35846 0.90389 0.52955 

P4 0.07543 0.17984 0.19607 0.26395 0.49384 0.35326 

P6 0.00184 0.07742 0.26588 0.10699 0.40599 0.28173 

P6 0.00263 0.03724 0.45344 0.15813 0.4071 5 0.34322 

P7 0.01022 0.35500 0.03460 0.55587 0.91272 0.53252 

P8 0.04067 0.21293 0.46295 0.54965 1.12441 0.75274 

P9 0.03191 0.07267 0.15423 0.12016 0.25705 0.14002 

Tabela 3-b: desvio padrão dos IMs, equação 23, para objetos de imagens reais. 

Coef.Var A1 A2 A3 A4 A6 A6 
P1 2.0% 1.7% 9.2% 11.4% 10.7% 10.0% 
P2 1.2% 2.1% 7.2% 11.4% 10.2% 10.4% 
P3 6.5% 15.3% 10.0% 6.6% 8.1% 8.2% 
P4 25.9% 27.2% 11 .5% 13.9% 13.3% 15.8% 
P6 0.3% 2.9% 5.4% 2.3% 4 .2% 4.6% 
P6 0.5% 1.5% 7.7% 2. 7% 3.4% 4.7% 
P7 1.6% 14.1% 1.3% 13. 1% 11 .7% 9.4% 
PS 6.4% 12.4% 8.1% 8.8% 9.1% 10.3% 
P9 11 .8% 12.1% 5.7% 4.7% 4 .9% 4.9% 

Média: 6.2% 9.9% 7.4% 8.3% 8.4% 8.7% 
Tabela 3-c: coeficiente de variação dos IMs, equação 23, para objetos de imagens reais. 

b) Novos invariantes de momentos 

Foram calculados, para as mesmas imagens utilizadas para a obtenção dos gráficos 

~' apresentados na figura B-3, os novos atributos, equação 33, derivados da técnica de Wong et ai. 

( 1995). A figura B-4 apresenta as distribuições dos valores para os objetos das imagens reais. 
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Atributn 1 

1 .000 

0.800 

!I 0.600 

0.400 

0.200 

0.000 ~4---'"""F~-...-=F=+-F::..-~!f-""'!t""T........;'li:::::>-i-~.....,..:~-...::::~--t' 

0.000 1.500 3.000 4.500 6.000 7 .500 9 .000 

I- P1 - P2 - P3 - P4 - PS --P6 --P7 - PB --P91 

Figura B-4.a: Distribuição de valores do atributo l (equação 33-a) para objetos de imagens reais. 

Atrlbl.ID 2 
1.200 

________ .. _____ , .. ,_ .. 

1.000 r'\ 

0.600 I \ 
f \ 5: 0.600 I 0.400 

) 

0.200 J 
/ 

0.000 
/ 

0.000 1 .500 3.000 4.500 6 .000 7 .500 9.000 

I- P1 - P2 - P3 - P4 - PS - PS - P7 - P8 - P9 1 
Figura B-4.b: Dislribuição de valores do atributo 2 (equação 33-b) para objetos de imagens reais. 

Atributo 3 
1.200 

1.000 Í\ 
I \ 

0.800 ) ' 
I \ 

!{ 0.600 I 
0.400 I 
0.200 I 

I 

0.000 
,f 

1 .400 2.600 3 .800 5.000 6 .200 7.400 8.600 

' \ I- P1 - P2 - P3 - P4 - Ps - Ps - P7 - Pa - Psj 

Figura B-4.c: Distribuição de valores do atributo 3 (equação 33-c) para objetos de imagens reais. 
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AtrlblJD 4 

1.000 

0.800 

~ 0.600 

0.400 

0.200 

0.000 ~+-t--+-t--õf:::::::=:+::,..~=-....Qii;~:t=-4-.::r=-..----i~~~~-f 
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Figura B-4.d: Distribuição de valores do atributo 4 (equação 33-d) para objetos de imagens reais. 

Atributo 5 
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Figura B-4.e: Distribuição de valores do atributo 1 (equação 33-e) para objetos de imagens reajs. 

Atributo 6 
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Figura B-4.f: Distribillção de valores do atributo 6 (equação 33-f) para objetos de imagens reais. 
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Os dados destes gráficos, média, desvio padrão e coeficiente de variação dos atributos 

(equação 3 3) para todas as peças podem ser vistos na tabela B-4. 

Medias A1 A2 A3 A4 M AS 
P1 6.5777 7.0222 6.7460 7.0401 7.4893 7.7145 
P2 4.2547 4.6085 5.1 824 5.0834 5.3832 5.7176 
P3 6.0351 6.3779 6.9210 6.8743 7.1513 7.8049 
P4 2.3620 2.2102 2.7748 2.4836 2.8184 2.7817 
P5 5.2927 5.9373 5,6108 6.2354 6.4262 6.9875 
P8 6.5264 6.6041 6.8015 7.0434 7.2039 7.8986 
P7 4.8917 4.3521 4.2903 4.2748 4.9362 4.9520 
P8 6.9613 6.8133 7.0832 7.1469 7.4572 7.9803 
P9 3.3642 2.9760 3.41 15 2.7718 3.1913 3.3526 

Média 5.1407 5.21 13 5.4246 5.4393 5.7841 6.1322 
Tabela B-4.a: média dos valores dos IMs, equação 33, para objetos de imagens reais. 

DesvPs:lr. A1 A2 A3 A4 M PB 
P1 0.8lli57 0.6«111 0.67101 0.5!:685 0.90575 0.67864 

P2 0.65580 0 .36260 0.5~9 0.54133 O.Ste44 0.4:2485 

P3 0.61091 0.6&155 0.6ll55 0.61257 0.42135 0.56295 

P4 0.70047 0.44700 0.4:1301 0.6tll20 0.4!1183 0.71664 
P5 0.61581 0.68)19 0.21921 0 .58352 0.51491 0.29:159 
P8 0.4õ788 0.25806 0.37526 0.46781 0.36438 0.57673 
P7 0.76528 0.50099 0.2:1323 0.32386 0.39402 0.66103 
P8 0.67583 0.72439 0.49861 0.30046 0.52)99 0.59964 
P8 0.7~07 0.21207 0.4tll71 0.4J328 0.46565 0.43568 

Tabela B-4.b: desvio padrão dos IMs, equação 33, para objetos de imagens reais. 

Coef.Var. A1 A2 A3 A4 M AS 
P1 12.3% 9.1% 9.9% 8.5% 12.1% 8.8% 
P2 15.4% 7.9% 10.8% 10.6% 10.9% 7.4% 
P3 10.1% 10.2% 9.1% 8.9% 6.0% 7.2% 
P4 30.0% 20.2% 15.4% 26.6% 17.7% 25 .SOk 
P5 11 .6% 11.2% 3.9% 9.4% 8.0% 3.7% 
P8 7.2% 3.9% 5.5% 6.6% 5.1% 7.3% 
P7 15.SOk 11.5% 5.3% 7.6% 8.0% 13.3% 
P8 9.7% 10.6% 7.0% 5.2% 7.0% 7.5% 
P8 22.6% 7.1% 13.5% 15.5% 14.ffÃl 13.0% 

Média: 14 .9% 10.2% 9.0% 11.0% 9.9% 10.5% 
Tabela B-4.c: coeficiente de variação dos IMs, equação 33, para objetos de imagens reais. 

157 


