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Resumo 

A Teoria de l\tf orfologia Matemática (MM), restrita ao domínio do reticulado 
Booleano das partes de um conjunto, pode ser utilizada para modelar trans
formações de imagens binárias. 

Os operadores da MM podem ser encarados como frases de uma linguagem 
formal, denominada Linguagem Morfológica, cujo vocabulário consiste dos 
operadores elementares da MM ( erosão e dilatação) e das operações de in
terseção, união e complementação de conjuntos. 

Estas frases, quando implementadas em máquinas especiais denominadas 
Máquinas Morfológica.'i, definem programas que podem ser utilizados para 
resolver problemas de Processamento de Imagens. 

Entretanto, a programação de máquinas morfológicas requer experiência em 
processamento de imagens e conhecimentos teóricos profundos em MM. 

Este trabalho apresenta uma metodologia para programação automática de 
máquinas morfológicas binárias baseada em processos de aprendizado PAC. 
Os processos de aprendizado são aqueles nos quais um sistema "aprende'' um 
conceito desconhecido a partir de exemplos que o caracterizam. 

Em nosso contexto, os conceitos são os operadores morfológicos e os exemplos 
que os caracterizam são pares de imagens representando a imagem anterior e 
posterior a uma determinada transformação desejada. 

Um sistema computacional foi implementado com base na metodologia estu
dada e utilizado para aprender operadores que resolvem vários problemas de 
Processamento de Imagens. 

Este trabalho apresenta também algumas contribuições originais corno : a 
inserção do problema de programação automática de máquinas morfológicas 
dentro do contexto de aprendizado computacional e a introdução de um novo 
algoritmo de aprendizado que pode também ser utilizado para a minimização 
de funções Booleanas. 
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Abstract 

The theory of Mathematical Morphology (IVIM), restricted to the domain of 
Boolean complete lattice of subsets, can be used to model mappings between 
binary images. 

The operators of MM can be viewed as expressions of a formal language, de
nominated Morphological Language, whose vocabulary is composed by the 
elementary operators (erosion and dilation), anel by the set operations (inter
section, union and complementation). 

These expressions, when implemented on special machines, called Morpho
logical Machines, define programs that can be used to solve Image Analysis 
problems. 

However, the design of these programs is not an elementary task in most cases. 

This thesis presents a methodology for automatic programming of binary mor
phological machines based on PAC learning processes. The learning processes 
are those in which a system "learns" an unknown concept from examples. 

ln our context, the concepts are the morphological operators and the examples 
are pairs of input-output images representing a desired transformation. 

A computational system baseei on the proposed methodology has been im
plemented anel used to learn operators in order to solve severa! kinds of real 
Image Analysisproblems. 

This thesis also presents some original contributions such as : the insertion of 
automatic programming of morphological machines in the context of machine 
learning and the introduction of a new learning algorithm which can be also 
used to minimize Boolean functions. 





Capítulo 1 

Introdução 

1.1 Processamento de Imagens 

As imagens encontram-se presentes em vários locais sob diversas formas tais como nas 
fotografias, nos vídeos das TVs, nas telas de cinema, em quadros de museus, em esboços 
de cavernas, na memória humana ou até mesmo em sonhos. Como objeto de estudo, elas 
podem ser observadas e analisadas sob os mais variados pontos de vista, desde o artístico 
até o filosófico. 

Iniciamos este texto focalizando nossa atenção para um desses aspectos em especial : a 
utilização de imagens na resolução de problemas do dia-a-dia. Mostramos, nos seguintes 
exemplos, algumas atividades nas quais as imagens são utilizadas para a resolução de 
algum problema real. 

• Na área médica, as imagens obtidas por raio-X, tomografia ou ressonância magnética 
podem ser utilizadas para detecção de fraturas ou lesões e ajudam um médico a 
emitir um diagnóstico mais preciso. 

• As imagens obtidas por satélites são utilizadas para estimação do volume da safra 
agrícola de uma determinada região, ou ainda, para detecção de áreas de desma
tamento em meio às florestas . Elas podem também ser utilizadas para previsão de 
tempo, análise de vegetações e estudo da topografia da superfície terrestre. 

• Em aplicações militares, as imagens são utilizadas, por exemplo, para reconheci
mento de alvos tais como instalações militares, portos, aeroportos, movimentaçao 
das tropas, etc. 

• Em biologia e bioquímica, utilizam-se imagens para análise de amostras. São comuns 
as tarefas de classificação de células e outros elementos com características pré-

1 



2 Capítulo 1. Introdução 

estabelecidas a partir de suas imagens . A análise , classificação e ident ificação de 
DNA também pode ser reali zada a partir de imagens. 

• A análise de materiais tais como grãos , metais e rochas é útil para medir a sua 
resistência ou avaliar o seu grau de pureza . r-.foitas destas análises são realizadas a 
partir das imagens de amostras destes mate riai s. 

Em todas as atividades citadas acima, existe um processo de aqu1s1çao de imagens 
através de algum mecanismo de captura ( câmeras fotográficas, câmera de vídeo, sensores, 
lentes, etc). Estas imagens adquiridas podem ser representadas através de um conjunto 
adequado de dados e posteriormente visualizados, por exemplo, em uma tela de vídeo. 
Neste texto, a palavra imagem é utilizada tanto para referir-se a este conjunto de dados 
como para a visualização do mesmo. Qualquer operação de manipulação, tranformação 
ou extração de informações das imagens é denominado genericamente de processamento 
de imagem. 

Apesar da importância das imagens para a resolução de vários problemas, a enorme 
quantidade de dados a serem processados, ou a má qualidade das imagens, ou a própria 
dificuldade inerente à tarefa que se deseja realizar tornam o processamento manual de 
imagens uma tarefa difícil. 

Com o desenvolvimento da tecnologia, principalmente dos computadores, as pesquisas 
na área de processamento sistemático e automático de imagens ganharam impulso a partir 
da década de sessenta . A área de pesquisa denominada Processamento Digital de 
Imagens estuda técnicas de processamento de imagens por computador. 

Para serem processadas em computador, as imagens devem estar em formato digital 
(i .e. discreto). As imagens capturadas em formato analógico (isto é, contínuo), devem 
ser transformadas para o formato digital. Esta transformação envolve um processo de 
amostragem e quantização (para maiores informações, consulte por exemplo [GW92]). 

As imagens digitais podem ser binárias ( caracterizadas por apenas duas cores, preto e 
branco, que indicam , respectivamente , o objeto e o fundo, como na figura l. la), em níveis 
de cinza (com determinado número de tons de cinza, como na figura l.lb) ou coloridas. 
A imagem da figura 1.l a foi obtida a partir da segmenta.ção1 da imagem da figura 1.lb. 

No início da década de sessenta., a NASA 2 iniciou as primeiras pesquisas nesta área 
através de um proj eto que visava a melhoria da qualidade de imagens obtidas por sondas 
espac1a1s. 

1 segmentação refere-se a um processo que separa objetos (i.e. , as letras em preto) do fundo (i.e., 
da parte mais clara da figura) . Em particular , uma das técnicas de segmentação mais conhecidas é 
denominada "thresholding" . 

2 NASA - National Aeronautics and Space Administration - é um órgão do governo americano que, 
entre outras coisas, realiza pesquisas de exploração espacial. 
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Figura 1.1: Imagem (a) binária e (b) em níveis de cinza. 
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No final dessa mesma década, a aplicação estendeu-se para a área médica, quando 
começaram a ser processadas as imagens obtidas por raio-X. Na década de setenta, sur
giram aplicações sobre imagens obtidas por satélites, tais como a análise da produção 
agrícola e sistemas para previsão de tempo. 

No final da década de setenta, na área de microbiologia passaram a ser realizadas 
detecção, contagem e classificação automática de células baseadas em processamento de 
imagens por computador. Nas décadas de oitenta e noventa, começaram a surgir outras 
aplicações mais sofisticadas como a tomografia computadorizada e a técnica de ressonância 
magnética na área médica, e os sistemas baseados em visão computacional para controle 
de processos de produção na área industrial. 

O processamento de imagens por computador, além de agilizar o processamento em si, 
contribuiu para o desenvolvimento de várias técnicas e para a diversificação das aplicações. 
Uma boa introdução a estas técnicas e à área de Processamento Digital de Imagens em 
geral podem ser encontradas em algumas referências como [GW92], [Pra91] e [Ros69]. 

As operações realizadas em processamento de imagens podem ser classificadas em 
grupos, de acordo com as suas finalidades. Apresentamos a seguir uma breve descrição 
da classificação definida por G.A.Baxes em [Bax94] : 

• "Enhancement" : Este grupo designa as operações cujo objetivo é a melhoria da 
qualidade visual das imagens. Em geral, estas operações correspondem a um pré
processamento para facilitar ou permitir uma operação posterior. Alguns exemplos 
de "enhancement" bastante comuns são o ajuste das cores , brilho e contraste, e 
realce dos elementos presentes nas imagens. 
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• Restauração : Também consistem de operações que visam melhorar a qualidade da 
imagem . Porém , neste caso supõe-se que são conhecidas as origens das degradações 
que se desejam corrigir. 

Por exemplo, várias imagens obtidas por satélites apresentam ruídos inerentes ao 
processo de aquisição como as distorções geométricas decorrentes do ângulo das 
câmeras. A restauração tem como objetivo eliminar estes ruídos. 

• Análise de Imagens : são operações que visam a extração de informações tais como 
medidas, estatísticas e classificação de objetos a partir das imagens. 

Algumas tarefas relacionadas ao processamento de imagens quando consideradas 
juntamente com o contexto no qual estão inseridas assumem aspectos diferenciados 
e podem ser encaradas como problemas distintos uns dos outros. Por exemplo, iden
tificar células de diâmetro superior a um dado valor em uma imagem miscroscópica 
é diferente de detectar objetos com comprimento maior que uma dada medida numa 
linha de produção de uma fábrica. Da mesma forma, reconhecer letras 'a' em um tre
cho de texto é diferente de reconhecer objetos com formas arredondadas em meio a 
objetos quadriculados. Porém, quando consideradas em um contexto mais abstrato, 
as tarefas do primeiro exemplo podem ser encaradas como um problema de extração 
de medidas seguida de uma classificação e, as tarefas do segundo exemplo, como um 
problema de reconhecimento de padrões. A análise de imagens estuda meios para a 
resolução destas tarefas neste contexto abstrato. Entre algumas operações clássicas 
em análise de imagens podemos citar a segmentação e o reconhecimento de padrões. 

• Compressão de Imagens : Quando uma imagem digital é criada, uma enorme quan
tidade de dados são gerados, muitas vezes comprometendo o armazenamento, trans
porte e processamento dos mesmos . Em compressão de imagens estudam-se meios 
para reduzir a quantidade de dados necessária para representar uma imagem, sem 
perda de informações. 

• Síntese de Imagens : são operações que criam imagens a partir de outras imagens 
ou a partir de dados que não são imagens . Por exemplo, as imagens obtidas por 
tomografia são reconstituídas a parti!' de múltiplas projeções. 

Cada um destes grupos contém um a diversidade de problemas e uma diversidade ainda 
maior de técnicas para a resolução dos mesmos . Entre as várias técnicas para resolver 
estes problemas, uma abordagem conhecida por Morfologia lV[atemática vem merecendo 
destaque recentemente (veja [Ser82], [HSZ87]). 
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1.2 Morfologia Matemática 

Os estudos que originaram a teoria de Morfologia Matemática (MM) tiveram início em 
meados da década de sessenta., na École Nationale Superiéure des Mines de Paris, em 
Fontain eblea11,. L~ , George Ma.theron e Jean Serra lideravam um grupo que estudava a 
extração de informações de imagens a partir de transformações de formas. O estudo ori
ginal realizado por Matheron consistia em analisar as estruturas geométricas das imagens 
microscópicas de amostras de metais e rochas, e relacioná-los com as propriedades físicas 
destes materiais. 

As referidas transformações eram realizadas através de dois operadores elementares 
denominados dilatação e erosão, criados, respectivamente, a partir da noção de soma e 
subtração de Minkowski ([Min03] e [Had50, Had57]). Estes operadores eram parametri
zados por elementos estruturantes, isto é, conjuntos cuja função consistia em fazer uma 
sondagem local numa vizinhança de cada ponto da imagem . 

As aplicações destes operadores elementares permitiram verificar que a combinação 
destes resultava em operadores interessantes, os quais poderiam ainda ser combinados en
tre si para gerar operadores mais complexos. Verificou-se mais tarde que estes operadores 
eram estruturados sobre os reticulados completos. 

Estas observações conduziram os pesquisadores aos resultados teóricos que foram ini
cialmente formalizados para o reticulado dos subconjuntos, abrangendo o domínio das 
imagens binárias. Posteriormente, os mesmos resultados foram estendidos para o reticu
lado das funções ( que são utilizados para modelar o tratamento de imagens em níveis de 
cinza) e, em seguida, para o domínio dos reticulados completos quaisquer. 

O ponto central da MM é a decomposição de quaisquer operadores definidos entre 
dois reticulados completos em termos de operadores elementares. Os primeiros resultados 
relacionados à decomposição de operadores foram apresentados por Matheron, em 1975 
([Mat75]). O Teorema de Representação de Matheron estabelece que qualquer operador 
entre dois reticulados Booleanos, invariante por translação (i.e, que não depende da loca
lização) e crescente (i.e., que preserva a relação de ordem entre os reticulados), pode ser 
expresso como o supremo de um conjunto de erosões, ou dualmente, como o ínfimo de um 
conjunto de dilatações. 

O Teorema da Decomposição Canônica, devido a Banon e Barrera, generaliza esse teo
rema para quaisquer operadores entre dois reticulados completos ([BB93]). Segundo este 
teorema, um operador pode ser expresso como o supremo de um conjunto de ínfimos entre 
uma erosão e outro operador elementar denominado anti-dilatação, ou dualmente, como 
o ínfimo de um conjunto de supremos entre uma dilatação e outro operador elementar 
denominado anti-erosão. 

Os principais conceitos da. MM, que formam a base desta teoria, encontram-se reunidos 
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em três livros, [ivf at.75], [Ser82] e [Ser88], hoje considerados clássicos nesta área. 

1.3 Máquinas Morfológicas 

A característica de decomposição dos operadores citada acima permite que a MM possa 
ser interpretada como uma Linguagem Formal, na qual o vocabulário é formado pelos 
operadores elementares ( erosão, dilatação, anti-erosão e anti-di latação) e as operações de 
supremo e ínfimo ([BB92]). Em outras palavras, qualquer operador da MM pode ser 
representado através de uma frase desta linguagem. 

Para definirmos uma linguagem formal, necessitamos definir uma gramática., ou seja, 
as regras de derivação das frases na linguagem, e uma semântica, isto é um modelo 
de interpretação das frases desta linguagem. Uma gramática. e uma semântica. para a 
linguagem formal considerada., que denominaremos Linguagem Morfológica. (LM) , são 
apresentadas, por exemplo, em [BB94], capítu lo 8. 

O estudo das linguagens formais compreende uma outra teoria, que deixaremos de 
abordar neste texto. Deve ficar claro, entretanto, que as frases da LM correspondem a 
todas as possíveis decomposições dos operadores da MM (uma destas possíveis decom
posições é a decomposição canônica). 

A LM é uma linguagem completa (isto é, qualquer operador da MM pode ser repre
sentado por uma frase da LM) e expressiva (isto é, com relativamente poucas palavras 
da. LM podem-se expressar vários operadores interessantes da MM). 

Portanto, o trabalho de resolver um problema de processamento de imagens pode ser 
encarado igualmente como o trabalho de encontrar uma frase da LM que aplicada sobre 
uma imagem realiza a sua transformação conforme o processamento desejado. 

O mecanismo que possibilita. a aplicação das frases morfológicas sobre as imagens sã.o 
conhecidas como máquinas morfológicas (MMach's). Uma MMach é uma implementação 
particular da LM, isto é, é um hardware ou um software capaz de processar qualquer 
frase desta linguagem ( em outras palavras, capaz de calcular eficientemente as erosões, 
dilatações, anti-erosões, anti-dilatações, supremos e ínfimos). A implementação de uma 
frase em uma MMach é denominada programa. 

O esquema da figura 1.2 ilustra a. relação entre os elementos citados acima. 

1.4 Como Programar uma Máquina Morfológica ? 

Em termos práticos, a resolução de problemas relacionados ao processamento de imagens , 
utilizando ferramentas da MM, corresponde a programar uma MMach . Mas , como se 
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Resolver um pioblerila de análise de imagens usando N'rNr

Identificar o opeiadoi morfológico adequado

Escievei uma frase, na LN'r, que seja equivalente ao operador

Implementar a frase da LM como um programa da MMach

Figura 1.2: Formas equivalentes de encarar a resolução de problemas de processamento
de imagens.

programa uma MMach ?

Em geral, o projeto destes programas é realizado de forma "ad hoc" , onde a experiência
e os conhecimentos específicos do usuário acerca de processamento de imagens e .A4Msão de
fundamental importância para que se consiga obter um bom resultado. Este fato restringe
o universo de pessoas habilitadas para realizar este tipo de tarefa a um seleto grupo de
especialistas. Esta não é uma situação muito interessante, uma vez que o processamento
de imagens é uma atividade cada dia mais comum pala diversos profissionais.

Face a esta situação, poderíamos decorrer a outras técnicas além da. À/À/ para resolver
os problemas de processamento de imagens. No entanto, isto não elimina a necessidade da
presença de um especialista. Além disso, devemos levar em consideração o fato de que a
7WÀ/, diferentemente de várias outras técnicas, iepiesenta uma abordagem unificada pala
resolver vários problemas em análise de imagens, uma vez que qualquer operador entre
duas imagens pode ser representado a partir da composição de operadores elementares
(IB*r931).

Estas observações sugerem a busca de métodos pata automatizar a programação de
MMach's. A característica de decomposição dos operadores morfológicos corrobora. com
esta sugestão, uma vez que permite pensarmos em projeto de operadores

Um dos primeiros trabalhos conhecidos nesta linha de proposta é devido a E.R.Dougherty
(IDou92a, Dou92bl). Segundo a proposta de Dougherty, o operador morfológico é tratado
como um estimados estatístico. A distribuição de probabilidade utilizada para estimar
o filtro ótimo, segundo o critério do erro absoluto médio, é obtida a partia de pares de
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programa uma MMach ? 

Em geral, o projeto destes programas é realizado de forma "ad hoc", onde a experiência 
e os conhecimentos específicos do usuário acerca de processamento de imagens e MM são de 
fundamental importância para que se consiga obter um bom resultado. Este fato restringe 
o universo de pessoas habilitadas para realizar este tipo de tarefa a um seleto grupo de 
especialistas. Esta não é uma situação muito interessante, uma vez que o processamento 
de imagens é uma atividade cada dia mais comum para diversos profissionais. 

Face a esta situação, poderíamos recorrer a outras técnicas além da MM para resolver 
os problemas de processamento de imagens. No entanto, isto não elimina a necessidade da 
presença de um especialista. Além disso, devemos levar em consideração o fato de que a 
MM, diferentemente de várias outras técnicas, representa uma abordagem unificada para 
resolver vários problemas em análise de imagens, uma vez que qualquer operador entre 
duas imagens pode ser representado a partir da composição de operadores elementares 
([Bar93]). 

Estas observações sugerem a busca de métodos para automatizar a programação de 
MMach 's. A característica de decomposição dos operadores morfológicos corrobora com 
esta sugestão, uma vez que permite pensarmos em projeto de operadores. 

Um dos primeiros trabalhos conhecidos nesta linha de proposta é devido a E.R.Dougherty 
([Dou92a, Dou92b]). Segundo a proposta de Dougherty, o operador morfológico é tratado 
como um estimador estatístico. A distribuição de probabilidade utilizada para estimar 
o filtro ótimo, segundo o critério do erro absoluto médio, é obtida a partir de pares de 
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imagens que expiessain a transformação desejada. Este trabalho será apresentado cona
maiores detalhes no capítulo 4.

Nos primeiros trabalhos de Dougherty, ol)selva-se que o método poi ele proposto apre-
senta urn custo computacional elevado pois realiza buscas em urll espaço de complexidade
exponencial.

Este fato, mais a inexistência de outros métodos gerais para a programação de N'IMa-
ch's, levou-nos ao estudo deste assunto. Listamos a seguir, algumas calacteiísticas que
.julgamos importantes e dese.dáveis em um sistema para programação automática de MMa-
ch's

B !bçi.liílade..de..!!w - O sistema deve sei' de fácil utilização em dois aspectos : 1) oferecem'

possibilidade de especihcat o problema que se deseja resolvem de forma bastante
simples ; 2) não exigir conhecimentos específicos de Processamento de imagens do
usuario ;

8 abrangência - O sistema deve repi'isentar uma solução abrangente, isto é, deve ser
capaz de resolver vários tipos de problemas, não se restringindo às paiticulatidades
de alguns delesl

8 eficiência O sistema deve sei computacionalmente eficiente l

e pi'ecisão - O sistema deve pi'oduzir uma. solução confiável, dentro de uma precisão
pré-estabelecida l

e ftmdamento teórico O sistema deve estar baseado em resultados formais

Restringimos os estudos a uma classe de operadores no domínio das imagens binárias,
uma vez que, na prática, observa-se que vários problemas em análise de imagens podem sei
resolvidos através da análise de imagens binárias. Em termos de À4.ü/, os resultados pala
o leticulado das partes de um conjunto são suficientes para modelam e tratam problemas
associados às imagens binárias, conforme valemos no capítulo 3.

A proposta deste texto é exatamente apresentar uma metodologia para a programação
automática de MMach's binárias. Em nossa proposta, apresentamos uma abordagem
inédita baseado em técnicas de aprendizado através de exemplos. Em particular, estuda-
mos o modelo de aprendizado "PAC" e suas extensões (capítulo 5).

1.5 Estrutura deste Texto

Este texto pode ser dividido em t.rês partes principais. A primeira parte, que compreende
os capítulos 2 ao 6, conesponde à exposiçã.o de insultados teóricos. A segunda parte,
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imagens que expressam a transformação desejada . Este trabalho será apresentado com 
maiores detalhes no capítulo 4. 

Nos primeiros trabalhos de Dougherty, observa-se que o método por ele proposto apre
senta um custo computacional elevado pois realiza buscas em um espaço de complexidade 
exponencial. 

Este fato, mais a inexistência de outros métodos gerais para a programação de :tvfMa
ch 's, levou-nos ao estudo deste assunto . Listamos a seguir, algumas características que 
julgamos importantes e desejáveis em um sistema para programação automát ica de MMa
ch s : 

• facilidade de uso - O sistema deve ser de fácil utilização em dois aspectos : 1) oferecer 
possibilidade de especificar o problema que se deseja resolver de forma bastante 
simples ; 2) nã.o exigir conhecimentos específicos de Processamento de Imagens do 
usuário ; 

• abrangência - O sistema deve representar uma solução abrangente, isto é, deve ser 
capaz de resolver vários tipos de problemas, não se restringindo às particularidades 
de alguns deles ; 

• eficiência - O sistema deve ser computacionalmente eficiente ; 

• precisão - O sistema deve produzir uma solução confiável, dentro de uma precisão 
pré-estabelecida ; 

• fundamento teórico - O sistema deve estar baseado em resultados formais. 

Restringimos os estudos a uma classe de operadores no domínio das imagens binárias, 
uma vez que, na prática, observa-se que vários problemas em análise de imagens podem ser 
resolvidos através da análise de imagens binárias. Em termos de MM, os resultados para 
o reticulado das partes de um conjunto são suficientes para modelar e tratar problemas 
associados às imagens binárias, conforme veremos no capítulo 3. 

A proposta deste texto é exatamente apresentar uma metodologia para a programação 
automática de MMach 's binárias. Em nossa proposta, apresentamos uma abordagem 
inédita baseado em técnicas de aprendizado através de exemplos. Em particular, estuda
mos o modelo de aprendizado "PAC" e suas extensões (capítulo 5) . 

1.5 Estrutura deste Texto 

Este texto pode ser dividido em três partes principais. A primeira parte, que compreende 
os capítulos 2 ao 6, corresponde à exposição de resultados teóricos . A segunda parte, 
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correspondente ao capítulo 7, representa uma das partes mais importantes do texto. na
qual mostraremos como os resultados teóricos serão combinados a íim de especificam um
modelo para programação automática de MMach's binárias. A terceira paire do texto
consiste de três capítulos nos quais descrevemos a implementação do modelo proposto,
vários exemplos de aplicação e análise dos resultados obtidos.

No capítulo 2, apresentaremos alguns conceitos relacionados à Teoria dos Con.juntos,
Teoria dos Reticulados, Teoria das Probabilidades e noções de funções Booleanas. O
intuito deste capítulo é reunir os elementos básicos utilizados no restante (]o texto, com o
objetivo de proporcionar uma referência rápida, bem como pala introduzir as notações e
nomenclaturas utilizadas. Este capítulo foi introduzido para tomar o texto auto-contido.

No capítulo 3 apresentaremos as definições e resultados da h/morfologia Matemática para
subconjuntos, os quais são úteis pala tratar problemas no domínio das imagens binárias.
Um importante resultado deste capítulo são os Teoremas de Decomposição Canónica
e Minimal. Mostraremos também que os operadores definidos entre subcon.juntos são
equivalentes às funções Booleanas e discutiremos algumas conseqüências interessantes
decorrentes deste fato. Neste capítulo abordamos também a decomposição de operadores
com propriedades especiais.

Quando as imagens tratadas são obtidas de um determinado contexto bem definido
elas possuem características que podem ser modeladas por processos aleatórios. No
capítulo 4, descievelemos o conceito de "random sets" que possibilitam a modelagem
das imagens no contexto estatístico, e descreveremos também o trabalho de Dougherty.

Independentemente à .4/À/, um dos tópicos bastante estudados recentemente por pes-
quisadores da área de Inteligência Artificial, Redes Neufais e cientistas da computação
em geral, são os processos de aprendizado (Machine Leaining). O modelo de aprendizado
F1.4C' (do inglês "Probably Approximately Correct") proposto poi Valiant em IVa1841 e
algumas extensões serão apresentados no capítulo 5. Estes serão utilizados pala o aprendi-
zado de conceitos (operadores) que podem ser modelados por funções Booleanas, conforme
veremos no capítulo 7.

Os processos de aprendizado dependem de algoritmos denominados "algoritmos de
aprendizado". No capítulo 6, introduziremos um algoritmo de aprendizado que pode
também ser utilizado para minimização de funções Booleanas. Este algoritmo não foi
encontrado na liteiatuia consultada. Apresentaremos resultados comparativos entre o
desempenho deste novo algoritmo e o algoritmo tabular de minimização de funções Boo-
leanas de Quine-McCluskey. ' '

Esses resultados teóricos são úteis para a especificação de um modelo para a pro-
gramação automática. de MMach's binárias, cuja descrição apresentamos no capítulo 7.

No capítulo 8 descrevemos a implementação, em ambiente UNIX, de um sistema ba
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correspondente ao capítulo 7, represenla uma. das partes mais importantes do texto, na 
qual mostra.remos como os resultados teóricos serão combinados a fim de especificar um 
modelo para programaçã.o automática de MMach 's binárias. A terceira parte do texto 
consiste de três capítulos nos quais descrevemos a implementação do modelo proposto, 
vários exemplos de aplicação e análise dos resultados obtidos. 

No capítulo 2, apresentaremos alguns conceitos relacionados à Teoria. dos Conjuntos, 
Teoria. dos Reticulados, Teoria das Probabilidades e noções de funções Booleanas. O 
intuito deste capítulo é reunir os elementos básicos utilizados no restante do texto, com o 
objetivo de proporcionar uma referência rápida, bem como para introduzir as notações e 
nomenclaturas utilizadas. Este capítulo foi introduzido para tornar o texto auto-contido. 

No capítulo 3 apresentaremos as definições e resultados da Morfologia Matemática para 
subconjuntos, os quais são úteis para tratar problemas no domínio das imagens binárias. 
Um importante resultado deste capítulo são os Teoremas de Decomposição Canônica 
e Minimal. Mostraremos também que os operadores definidos entre subconjuntos são 
equivalentes às funções Booleanas e discutiremos algumas conseqüências interessantes 
decorrentes deste fato. Neste capítulo abordamos também a decomposição de operadores 
com propriedades especiais. 

Quando as imagens tratadas são obtidas de um determinado contexto bem definido, 
elas possuem características que podem ser modeladas por processos aleatórios. No 
capítulo 4, descreveremos o conceito de "random sets,, que possibilitam a modelagem 
das imagens no contexto estatístico, e descreveremos também o trabalho de Dougherty. 

Independentemente à MM, um dos tópicos bastante estudados recentemente por pes
quisadores da área de Inteligência Artificial, Redes Nem'ais e cientistas da computação 
em geral, são os processos de aprendizado (Machine Learning). O modelo de aprendizado 
PAC (do inglês "Probably Approximately Correct,,) proposto por Valiant em [Val84] e 
algumas extensões serão apresentados no capítulo 5. Estes serão utilizados para o aprendi
zado de conceitos (operadores) que podem ser modelados por funções Booleanas, conforme 
veremos no capítulo 7. 

Os processos de aprendizado dependem de algoritmos denominados "algoritmos de 
aprendizado". No capítulo 6, introduziremos um algoritmo de aprendizado que pode 
também ser utilizado para minimização de funções Booleanas. Este algoritmo nã.o foi 
encontrado na literatura consultada. Apresentaremos resultados comparativos entre o 
desempenho deste novo algoritmo e o algoritmo tabular de minimização de funções Boo
leanas de Quine-McCluskey. 

Esses resultados teóricos são úteis para a especificação de um modelo para a pro
gramação automática de MMach 's binárias , cuja descrição apresentamos no capítulo 7. 

No capítulo 8 descrevemos a implementação, em ambiente UNIX, de um sistema ba-
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soado no modelo plo!)oito. \rácios expeiimentos foiain realizados neste sistema, pala
ilustrar a abrangência (lo modelo. A descrição e a análise destes expeiimentos, que mos-
tram valias aplicações possíveis, são apresentadas nos capítulos 9 e lO.

Finalmente, no capítulo 11, apresentaremos uma síntese deste trai)alho e discutiremos
algumas melhorias e extensões para o modelo, tendo eiii vista futuros fumos nesta área.
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ilustrar a abrangência do modelo. A descrição e a análise destes experimentos, que mos
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algumas melhorias e extensões para o modelo , tendo em vista futuros rumos nesta área. 



Capítulo 2

Noções Preliminares

Este capítulo constitui uma parte preliminar deste texto, no qual apresentaremos alguns
elementos da Teoria dos Conjuntos, Teoria dos Reticulados, Teoria das Probabilidades e
funções Booleanas.

As definições e conceitos aqui apresentados não pretenden} esgotar toda a teoria, mas
apenas abranger os elementos necessários nos capítulos posteriores. Também não serão
apresentadas as demonstrações das propriedades e dos resultados citados, pois estas po-
dem ser encontradas nas referências indicadas.

Acreditamos que o conteúdo deste capítulo pode sei facilmente compreendido e não
representa obstáculo para o prosseguimento da leitura deste texto, pois consiste, em sua
maioria, de definições e propriedades básicas. No entanto, é aconselhável uma rápida
leitura do mesmo, para se obter familiarização com as notações e nomenclaturas utilizadas
ao longo do texto.

2.1 Elementos da Teoria dos Conjuntos

Nesta seção apresentamos algumas definições e propriedades da teoria dos con.juntos

2.1.1 Conjuntos

Um conjunto .4 é uma coleção de elementos de um determinado universo, denotado
genericamente por U. Se um elemento # de t/ pertence a .4, escreve-se z C .4: caso
contrário, escreve-se z ç1 .4.

Um conjunto pode ser representado enumerando-se todos os elementos que pertencem
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funções Booleanas. 

As definições e conceitos aqui apresentados não pretendem esgotar toda a teoria, mas 
apenas abranger os elementos necessários nos capítulos posteriores. Também não serão 
apresentadas as demonstrações das propriedades e dos resultados citados, pois estas po
dem ser encontradas nas referências indicadas. 

Acreditamos que o conteúdo deste capítulo pode ser facilmente compreendido e não 
representa obstáculo para o prosseguimento da leitura deste texto, pois consiste, em sua 
maioria, de definições e propriedades básicas. No entanto, é aconselhável uma rápida 
leitura do mesmo, para se obter familiarização com as notações e nomenclaturas utilizadas 
ao longo do texto. 

2.1 Elementos da Teoria dos Conjuntos 

Nesta seção apresentamos algumas definições e propriedades da teoria dos conjuntos 
([Fil80]). 

2.1.1 Conjuntos 

Um conjunto A é uma coleção de elementos de um determinado universo, denotado 
genericamente por U. Se um elemento x de U pertence a A, escreve-se x E A; caso 
contrário, escreve-se x ~ A. 

Um conjunto pode ser representado enumerando-se todos os elementos que pertencem 
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a ele, ou então, indicando-se as propriedades que devem satisfazem, como no seguint.e
exemplo.

Exemplo 2.1.1 0 c07ÜunZo .4 de godos os lzúmeros {níeáros ímpares rnazores que zero
e menores que ]a pode ser representado por .4 = {1,3,5,7,9} ou .4 = {z C Z

z é hpar e 0 < z < 10}. o

Unl conjunto vazio, denotado poi 0, é um conjunto que não contém nenhum ele-
mento. Um conjunto finito é um conjunto com uln núlnelo finito de elementos. A
cardinalídade de um conjunto ,4, denotada poi l.al, coiiesponde ao número de elemen-
tos pertencentes a ..4.

Dois conjuntos .4 e B são iguais se e somente se todo elerilento que pertence a um
deles também pertence ao outro. isto é, .4 = B +-+ (z G .4 <::> z G B, Vz). Eles são
diferentes se e somente se existe ao menos um elemento que pertence a um deles e não
pertence ao outro. isto é, ,4 # B <:::::> (3z C .4 : z g B ou ]y C B : g çl .Á).

Um conjunto .4 está contido em B se e somente se todo elemento de .4 pertence a Z?,
isto é, .4 Ç B -+::::> (z € .4 -::> # c B, V#). Nest.e caso, diz-se que ,4 é um subconjunto
de B

Um conjunto .4 está propriamente contido em .B se e somente se ,4 está contido
em B e .Á é diferente de B, isto é, .A C B -+::::> (.4 Ç B e .A # B). Neste caso, diz-se que
.,4 é um subconjunto próprio de B.

O conjunto das partes de um conjunto E, P(E), é o conjunto cujos elementos
são todos os subconjuntos de 1?, isto é, P(Z?) = {X : X Ç E}. Observe que ü C P(.E) ,
E C 7'(E) e se ZI = n então IP'(Z)l = 2"

2.1.2 Operações com Conjuntos

Complemento

C) complemento de um conjunto .4, .4 Ç B, em relação a B é o conjunto de todos
os elementos de B que não pertencem a .A. isto é, .4' = {z c B : g # .Á}. Quando o
conjunto B está claramente definido pelo contexto ou quando o complemento é em relação
ao conjunt.o universo U, escreve-se simplesmente ,4' = {z : z g1 .4}.

Sejam .4, B Ç U. Então, valem as seguintes propriedades (do complemento em legação
a U)

. u'-ü
e 0' = t/
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a ele, ou então , indicando-se as propriedades que devem satisfazer , como no seguinte 

exemplo . 

Exemplo 2.1.1 O conjunto A de todos os números inteiros ímpares maiores que zero 
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◊ 

Um conjunto vazio , denotado por 0, é um conjunto que nã.o contém nenhum ele
mento . Um conjunto finito é um conjunto com um número finito de elementos. A 
cardinalidade de um conjunto A, denotada por IAI , corresponde ao número de elemen

tos pertencentes a A . 

Dois conjuntos A e B são iguais se e somente se todo elemento que pertence a um 
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diferentes se e somente se existe ao menos um elemento que pertence a um deles e não 
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Um conjunto A está contido em B se e somente se todo elemento de A pertence a B, 
isto é, A Ç B <=} (x E A==> x E B , Vx). Neste caso, diz-se que A é um subconjunto 
de B. 

Um conjunto A está propriamente contido em B se e somente se A está contido 
em B e A é diferente de B , isto é, AC B <=} (A Ç B e A =/- B). Neste caso , diz-se que 
A é um subconjunto próprio de B . 

O conjunto das partes de um conjunto E , P(E) , é o conjunto cujos elementos 
são todos os subconjuntos de E, isto é, P(E) = { X : X Ç E} . Observe que (/J E P(E) , 
E E P(E) e se IEI = n então IP(E)I = 2n. 

2.1.2 Operações com Conjuntos 

Complemento 

O complemento de um conjunto A, A Ç B, em relação a B é o conjunto de todos 
os elementos de B que não pertencem a A. Isto é, Ac = {x E B : x ~ A}. Quando o 
conjunto B está claramente definido pelo contexto ou quando o complemento é em relação 
ao conjunto universo U, escreve-se simplesmente Ac = {x: x ~ A} . 

Sejam A, B Ç U. Então, valem as seguintes propriedades (do complemento em relação 
a U): 

• uc = (/J 

•í/JC=U 
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. (.4'y
e ,4 C B :::> B' C ,4'

Tn+nranp nyuv

A interseção de dois conjuntos .Á e B é o conjunto formado poi todos os elementos que
pertencem simultaneamente aos dois con.juntos. Isto é, ,4 n B = {z : z C .4 e z C B}.

A interseção de n conjuntos .4t,.42, ...,Á,, é o conjunto dos elementos que per-
tencem simultaneamente a. todos estes n. con.jlmtos, isto é, n:' l .4f = { : z C .Ái e zC
'42 e ... e z C .4.}

Sda Â' Ç P(E), uma coleção de subconjuntos de 1?. A interseção de .Y é o con.junto
de todos os elementos z de E que satisfazem a propriedade : # C X pala todo X c .t',
istoé,nx..*x {.cE:«cx, vxc.Y}.

Dois conjuntos .4 e .B são disjuntos se e somente se .4 n B = 0.

União

A união de dois conjuntos .4 e B é o conjunto formado por todos os elementos que
pertencem a pelo menos um dos dois conjuntos. Isto é, ,4 U 23 = {z : z € ..'{ ou z C B}.

A união de n conjuntos ,4i, .42, ..., '4,. é o conjunto dos elementos que pertencem a
pelo menos um destes n conjuntos, isto é, Ui.: .Ai = {z : sç € .Ái ou z C .A2 ou ... ou z C

Seja .Y Ç P(.E), uma coleção de subconjuntos de .E. A união de .Y é o con.junto de
todos os elementos z de .E que possuem a propriedade : existe X C ,Y tal que z € X, isto
é,Uxc,rX=lzeE:aX,Xc.YezeX}. ' '

n

Propriedades da Interseção e da União

Seja U o conjunto universo e ,4, B, C Ç U. Valem as seguintes propriedades, cujas de.
monstrações podem ser encontradas por exemplo em IFi1801.
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• (Ac) c = A 

• A Ç B ==> Bc Ç A e . 

Interseção 

A interseção de dois conjuntos A e B é o conjunto formado por todos os elementos que 
pertencem simultaneamente aos dois conjuntos. Isto é, A n B = { x : x E A ex E B}. 

A interseção de n conjuntos A1, A2 , ••. , An é o conjunto dos elementos que per
tencem simultaneamente a todos estes n conjuntos, isto é, íl?= 1 Ai = {:e : :e E A1 ex E 
A2 e ... ex E An}. 

Seja X Ç P(E), uma coleção de subconjuntos de E. A interseção de X é o conj unto 
de todos os elementos x de E que satisfazem a propriedade : x E X para todo X E X, 
isto é, ílxEX X= {x E E: x E X, VX E X}. 

Dois conjuntos A e B são disjuntos se e somente se A n B = 0. 

União 

A união de dois conjuntos A e B é o conjunto formado por todos os elementos que 
pertencem a pelo menos um dos dois conjuntos. Isto é, A U B = {x: x E A ou x E B}. 

A união de n conjuntos A 1 , A2 , ... , An é o conjunto dos elementos que pertencem a 
pelo menos um destes n conjuntos, isto é, Uf= 1 Ai = { x : x E A 1 ou x E A2 ou ... ou x E 
An}-

Seja X Ç P(E), uma coleção de subconjuntos de E. A união de X é o conjunto de 
todos os elementos x de E que possuem a propriedade : existe X E X tal que x E X, isto 
é, UxEx X= {x E E: :3 X, X E X ex E X}. 

Propriedades da Interseção e da União 

Seja U o conjunto universo e A, B, C Ç U. Valem as seguintes propriedades , cujas de
monstrações podem ser encontradas por exemplo em [Fil80]. 
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e ,4 n B c ...{ e .4 nB c 23
8 .4 c B :::+ ,4 n 23 = .Á

8 C' C ,4 e C C B :::> (1; c ,4 nB
8 .Á c B :::::> .4 n c' c B n c'
.ün d =0
8.4n u'=.4
. ..4 n ..4' = 0
e .4 n .4 = .4

e.An B = B n,4
. (.Á n B) n C = .4 n (B nc)
8 # c .4 n .B .#:::::> z C .4 e # C B.

8.'{ C.Á U B e B C,4U B
e .,4 C B :::> .4 U B = B

e .4 C C' e B C (: :::> .4 U B C C'
e .4 C .B :::+ .4 U C' C B U (:
B Ç) U .4 = .4

8 .Á U Ü' :: U

e.4 U,4'= U
8 .4 U ,4 = .4

e..4U B = B U.4
. (,4 U B) U C (B U C)
e # C .4 U B +:-> z C ,4 ou a CB.

2.1.3 Relação de Ordem em Conjuntos

Uma relação de ordem introduz uma estrutura no conjunto. As definições que se se-
guem serão importantes pala tiabalhaimos com estruturas denominadas reticulados (que
deflniremos mais adiante).

Pares ordenados e n-uplas

Dados dois elementos z e Z/, um terceiro elemento que se indica por (z, g) chama-se par
ordenado. O elemento z é a primeira coordenada e o elemento y é a segunda
coordenada do parordenado.

Genericamente, dados rz elementos zi,z2, ...,z., um terceiro elemento indicado por
(zl,z2, ...,z.) chama-se uma n-upla ordenada. Os elementos zi, a;e, ..., z,. são respec-
tivamente a primeira, segunda, ... e n-ésima coordenada da. n-upla.

Produto cartesiano e potência de conjuntos

O produto cartesiano de .4 poi B é o conjunto de todos os pares ordenados (z, g/) tais
que a primeira coordenada z pertence a .4 e a segunda coordenada 3/ pertence a. B, isto
é .4 x Z? = {(z,y) : z C .4 e y € 23}. O quadrado de um conjunto .4 é o produto
cartesiano de .Á por ''l, isto é, d' = d x d = {(z, Z/) : #, y € .4}

Geneticamente, o produto cartesiano de rz conjuntos .4i, .,'i2, ..., .A. é o conjunto
de todas as rz-uplas(zt,z2,..., #.) tais que zi € .At,zP € H2,...,a,, G d., isto é, ,4t x .42 x

x .4. = {(zl,z2,...,z.) : zi C ,4t,z2 C .42, ...,z. € .4.}. No caso particular em que
Ji :: '42 :: ... :: '4rt :: .4, '4rz := ,4t X .42 X ... X ,4n é a m,-ésima potência de .4, isto é,
.4" = {(=:,ze, ..., z.): z-,=,, ...,z« C d}.
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•AnBÇA e AnBÇB 
•ACB=>AnB=A 
•CÇA e CÇB=>CÇAnB 
•AÇB=>AnCçBnC 
•0nA=0 
•AnU=A 
• A n Ac = 0 
• A nA = A 
•AnB=BnA 
• (A n B) n e= A n (B n C) 
• x E A n B <===} x E A ex E B. 

Capítulo 2. Noções Preliminares 

•AÇAUB e BÇAUB 
•AÇB=>AUB=B 
•AÇC e BÇC=>AUBÇC 
• A Ç B=> A U CÇ BUC 
•0UA=A 
•AUU=U 
• A u AC= u 
•AUA=A 
•AUB=BUA 
• (A U B) U C = A u (B u C) 
• X E A u B <===} X E A ou X E B. 

2.1.3 Relação de Ordem em Conjuntos 

Uma relação de ordem introduz uma estrutura no conjunto. As definições que se se
guem serão importantes para trabalharmos com estruturas denominadas reticulados ( que 
definiremos mais adiante). 

Pares ordenados e n-uplas 

Dados dois elementos x e y, um terceiro elemento que se indica por (x, y) chama-se par 
ordenado. O elemento x é a primeira coordenada e o elemento y é a segunda 
coordenada do par ordenado. 

Genericamente, dados n elementos x 1 , x2 , ... , Xn, um terceiro elemento indicado por 
(x1 , x2 , ... , Xn) chama-se uma n-upla ordenada. Os elementos X1, x2 , ... , Xn são respec
tivamente a primeira, segunda, ... e n-ésima coordenada da n-upla. 

Produto cartesiano e potência de conjuntos 

O produto cartesiano de A por B é o conjunto de todos os pares ordenados (x, y) tais 
que a primeira coordenada x pertence a A e a segunda coordenada y pertence a B , isto 
é A x B = {(x,y): x E A e y E B} . O quadrado de um conjunto A é o produto 
cartesiano de A por A , isto é, A2 = A x A= { (x, y) : x, y E A}. 

Genericamente, o produto cartesiano de n conjuntos A1, A2 , ... , An é o conjunto 
de todas as n-upla.s (xi, X2, ... , Xn) ta.is que x1 E A1, x2 E A2 , ... , Xn E An, isto é, Ai x A2 x 
... X An = {(x1,X2, .. ,,xn): X1 E A1,X2 E A2, .. ,,Xn E An}- J\To caso particular em que 
A1 = A2 = ... = An = A, A11 = Ai x A2 x ... x An é a. n-ésima potência de A, isto é, 
.4 11 = {(x1,X2, .. ,,xn): X1,X2, .. , ,Xn E A}. 
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Relações em um conjunto

Uma relação R de um con.jtmto .4 corri uíi] con.junto B é unia terna\ ordenada R =
(G, d, .B), onde G Ç .Á x B. Se (z, y) € G, então diz-se que "z está relacionado a y pela
-elaçã' R" e esc:e«-se «Rg/. S. (#, y) « G' e«tão esc-e«-s. « ##. isto é,

(#, g/) C G +::::> zRZ/.

Quando Z? = .Á dizemos simplesmente que R é uma relação em A.

Uma relação de ordem num con.junto não vazio .4 é uma relação 5;= (G, .4, ,4) que
satisfaz as propriedades reflexiva, anel-simétrica e transitava, isto é

1) z € .4 :::+ # $ z, Vz (reflexiva)

2) ';,g/ c H e # 5; y e g/ $ :« :-:> '; = y, VZ, g (anil-simétrica)

3) z,g,zC .4 ez $ g/ ey $ z::+z$ z, Vz,y,z.(transitiva)

v#

Va;, ly

Jac,b.z.

Dizemos que um conjunto .A mtmido com uma relação de ordem $ é um conjunto
ordenado pela relação de ordem 5; e denotamos por (.4, $).

Sda 5; uma relação de ordem ern um conjunto não vazio E e sda ,4 un] subcon.junto
de .E. A relação de ordem $ en] ZÇ induz uma relação de ordem $.,1 em .A, definida pot

(z $ 3/)(#, Z/ C .'l e z $.4 y)

Dizemos que $..i é a restrição da relação de ordem $ ao conjunto .4, ou que a relação $
induz uma relação de ordem $,.1 em .4.

''l=.u.

Conjuntos parcialmente ordenados

Dois elementos z e y são comparáveis se z $ g/ ou g $ z. Caso contrário, eles não são
comparáveis. Se a; $ y e # # y, escrevemos também z < g. Pode-se também escrevem
g/ ? z quando z 5; g/.

Um conjunto .4 com uma relação de ordem 5; é parcialmente ordenado, ou um
poset (do inglês "partialy ordered set"), se existe ao menos um par de elementos que
não são comparáveis (IBir671,IFi1801). Se todos os elementos são comparáveis dois a dois.
então o conjunto ,4 é denominado um conjunto totalmente ordenado.

Seja (.A,$) um posei e sejam a,b C .4. Dizemos que "b cobre a" em .4, se a < ó
e não existe z € .4 tal que a. < z < b. Posets finitos podem ser representados através
de diagramas construídos da seguinte forma : os elementos de .4 são representados por
pequenos círculos, dispostos de forma que o círculo para b está acima do círculo para a se
a < bl no caso de b cobrir a, desenha-se um segmento de reta ligando a e b. A figura 2.1
mostra diagramas de algtms posets.
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Relações em um conjunto 

Uma relação R de um conjunto A com um conjunto B é uma terna ordenada R = 
(G, A, B) , onde G Ç A x B. Se (x, y) E G, então diz-se que ":restá relacionado a y pela 
relação R" e escreve-se xRy. Se (x, y) ~ G então escreve-se x fly. Isto é, 

(x, y) E G <==> xRy. 

Quando B = A dizemos simplesmente que R é uma relação em A. 

Uma relação de ordem num conjunto não vazio A é uma relação :S= (G, A, A) que 
satisfaz as propriedades reflexiva, anti-simétrica e transitiva, isto é : 

l) X E A =} X ::; x, Vx 

2) x, y E A ex :S y e y :S x => :1: = y, Vx, y 

3) x, y, z E A e x :S y e y :S z => x :S z , Vx, y, z. 

( reflexiva) 

(anti-simétrica) 

(transitiva) 

Dizemos que um conjunto A munido com uma relação de ordem < é um conjunto 
ordenado pela relação de ordem :S e denotamos por (A,::;). 

Seja :S uma relação de ordem em um conjunto não vazio E e seja A um subconjunto 
de E. A relação de ordem :S em E induz uma relação de ordem :'.SA em A, definida por 

(x, y E A e x :'.SA y) <==> (x :S y) Vx, y . 

Dizemos que :SA é a restrição da relação de ordem :S ao conjunto A, ou que a relação :S 
induz uma relação de ordem :'.SA em A . 

Conjuntos parcialmente ordenados 

Dois elementos x e y são comparáveis se x :S y ou y :S x. Caso contrário, eles não são 
comparáveis. Se x :S y e :e -/= y, escrevemos também x < y. Pode-se também escrever 
y ~ x quando x :S y. 

Um conjunto A com uma relação de ordem :S é parcialmente ordenado, ou um 
poset ( do inglês "partialy ordered set"), se existe ao menos um par de elementos que 
n.ão são comparáveis ([Bir67],[Fil80]) . Se todos os elementos são comparáveis dois a dois, 
então o conjunto A é denominado um conjunto totalmente ordenado. 

Seja (A, :S) um poset e sejam a, b E A. Dizemos que "b cobre a" em A, se a < b 
e não existe x E A tal que a < x < ó. Posets finitos podem ser representados através 
de diagramas construídos da seguinte forma : os elementos de A são representados por 
pequenos círculos, dispostos de forma que o círculo para b está acima do círculo para a se 
a < b; no caso de b cobrir a, desenha-se um segmento de reta ligando a e b. A figura 2.1 
mostra diagramas de alguns posets. 
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Figura 2.1: Diagrama de conjuntos parcialmente ordenados

Exemplo 2.1.2 .Á re/anão de ánc/usão Ç no conjunto P'(E), onde E é um corÜunío com
mais de um elemento, é uma ordem parcial, umu uez qlte se P e Q são dois elementos
dà©-to. de P'(.E), e,'tã' 'Je' "ã' 'ão c.mp"á"i' rá.to é, P gl Q e Q gl P). .

Intervalo fechado

Sda .4 um conjunto ordenado pela relação de ordem $ e sejam a,b C -.'!, a $ b. O
conjunto la,ól = {z C .4 : a $ # $ b} é denominado intervalo fechado com extremo
esquerdo a e extremo direito b.

2.1.4 ];funções

Uma função (IFi1801) é uma relação binária / = (F, .Á, B), F Ç .4 x B, se

1) ] 3/,z/ c Z : z € d -::> (z,3/) c F', Vz;
2) (z, gi) C F e (z,y2) C F -::> yi = y:, Vz.
Uma função / de .4 em B é indicada por / : .4 --} .B. Para cada elemento z C .4, o

único elemento 3/ de B tal que (z,3/) C F é denominado imagem de z pela função ./
ou o valor da função / no elemento z e é denotado por /(z). Um elemento genérico
z de 4 é denominado uma variável e é geralmente denotado poi uma letra minúscula do
alfabeto (x, y, t, z, ...)

Os conjuntos .4 e B são denominados, respectivamente, domínio e contradomínio
da função /. A imagem da função / é o conjunto formado poi todos os elementos que
são imagens de elementos de .Á. O conjunto de todas as funções de .4 em B é indicado
poi
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◊ 
Figura 2.1: Diagrama de conjuntos parcialmente ordenados. 

Exemplo 2.1.2 A relação de inclusão Ç no conjunto P(E), onde E é um conjunto com 
mais de um elemento, é uma ordem parcial, uma vez que se P e Q são dois elementos 
disjuntos de P (E), então eles não são comparáveis (isto é, P Cl_ Q e Q Cl_ P) . 

0 

Intervalo fechado 

Seja A um conjunto ordenado pela relação de ordem :S: e sejam a, b E A, a :S: b. O 
conjunto [a, b] = { x E A : a ::::;: x ::::;: b} é denominado intervalo fechado com extremo 
esquerdo a e extremo direito b. 

2.1.4 Funções 

Uma função ([Fil80]) é uma relação binária f = (F, A, B), F Ç A x B , se : 

1) :3 y, y E B: x E A ==> (x, y) E F, Vx; 

2) (x, Y1) E F e (x, Y2) E F ==> Y1 = Y2, Vx. 

Uma função J de A em B é indicada por J : A ---* B. Para cada elemento x E A, o 
único elemento y de B tal que (x, y) E F é denominado imagem de x pela função f 
ou o valor da função f no elemento x e é denotado por f(x). Um elemento genérico 
x de A é denominado uma variável e é geralmente denotado por uma letra minúscula do 
alfabeto (x, y, t, z, ... ). 

Os conjuntos A e B são denominados , respectivamente , domínio e contradomínio 
da função f. A imagem da função f é o conjunto formado por todos os elementos que 
são imagens de elementos de A. O conjunto de todas as funções de A em B é indicado 
por BA. 
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Função sobrejetora

Uma função ./ : ,4 --> B é sobrejetora se e somente se pala todo y C B existe = C .4 tal
que /(z) = y, isto é,

g/ C Zj -> (] z : # C ..4 e ./(z) y), Vy

F\unção injetora

Uma função ./ : .Á --> B é injetora se e somente se dois elementos distintos quaisquer zi
e z2 de ,4 têm sempre imagens também distintas em B, isto é,

z:, z: C .'l e z: # z2 -::+ ./'(z:) # /(z,), Vct,z2

Função bijetora

Uma função ./' : ..'i -+ B é bijetora se e somente se ela é ao mesmo tempo in.jetora e
sobidetoia.

li*unção Inversa

Dados .4,.B e F Ç .Á x .B, de6nimos F'': = {(Z/,a;) : (Z,y) € F}. A relação /-i =

(F'':, B,.4) é uma função se e somente se ./' = (F',.A,B) é bijetora. A função .f-i é
chamada a função inversa de /

Toda função bijetora / : .A --} B e sua inversa ./'i : B --} ,4 estabelecem uma
correspondência biunívoca entre ,4 e 23.

Composição de funções

Sejam .4,,B,C' três conjuntos distintos oti não, FI ç .,4 x B e F2 Ç B x C'. Deânimos
F2 ' FI ' {(=, g/): ] z,(z,z) C Fi e(z,g/) c F2}.

Soam /i : .4 --} B e /2 : B --} C duas funções. A relação /2 ' /1 - (F2 o F'i,.4,C')
definida por

/, . ./': (z) (/: (z)), Vz C .,4

é uma função de 4 em C' denominada função composta de /2 e ./i. Em geral, denotamos
a composição de /l com ./'2 por /2./i ou /2(/i).
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Função sobrejetora 

Uma função J : A -, B é sobrejetora se e somente se para todo y E B existe ;e E A tal 
que f (x) = y, isto é, 

y E B ====> (:3 x: x E A e f (x) = y) , 'íly. 

Função injetora 

Uma função J : A -, B é injetora se e somente se dois elementos distintos quaisquer x 1 
e x2 de A têm sempre imagens também distintas em B , isto é, 

Função bijetora 

Uma função J : A -, B é bijetora se e somente se ela é ao mesmo tempo injetora e 
sobrejetora. 

Função Inversa 

Dados A,BeF Ç A x B, definimos F- 1 = {(y,x): (x,y) E F}. A relação 1- 1 = 
(F-1, B, A) é uma função se e somente se l = (F, A, B) é bijetora. A função 1-1 é 
chamada a função inversa de J. 

Toda função bijetora J : A -, B e sua inversa 1-1 
: B -, A estabelecem uma 

correspondência biunívoca entre A e B. 

Composição de funções 

Sejam A, B, C três conjuntos distintos ou não, Fi Ç A x B e F2 Ç B x C . Definimos 
F2 o F1 = { ( x, y) : :3 z , ( x, z) E F1 e ( z, y) E F2}. 

Sejam li : A -, B e h :· B_ -, C duas funções. A relação h o 11 = (F2 o F1 , A, C) 
definida por 

h O fi(x) = h(fi(x)), 'ílx E A 

é uma função de A em C denominada função composta de h e j 1 . Em geral, denotamos 
a composição de f 1 com h por Í2Í1 ou h(f1)-
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2.2 Elementos da Teoria dos Reticulados

Uma vez que um conjlmto este.ja dotado de uma relação de ordem, toma-se possível
explorar esta relação pata extrair vários insultados interessantes. A Teoria dos Reticulados
(IBir67, Szá63, Grã781) estuda exatamente as propriedades e insultados decorrentes de
conjuntos dotados cona uma relação de ordem bem caracterizada.

2.2.1 Elementos Notáveis de um Conjunto Ordenado

Menor e maior elementos

Sda ,4 um con.junto parcialmente ordenado pela. relação de ordem $ e seja X Ç ,4

z C ,4 é o menor element,o de .'! (7nán.4 ou O) se z $ y pala todo y C .Á, isto é,

O = mãrz.4 z '$:::> (# C .4 e (y C .4 :::::> z 5; g, Vy))

z € ,4 é o maior elemento de .4 (maz.4 ou /) se 3/ $ z para todo y C .Á, isto é,

/ = maz.4 = z (z C ..4 e (g C .,'l -:» 3/ 5; z, Vy))

Proposição 2.2.1 0 rnerzor e maior elemento de .4, se eaásfÍrem, são árzãcos. 0

Exemplo 2.2.1 Para todo elemento .Á € P'(E), ueriHca-se ç) Ç d Ç E e, poderio, o
menor e o maior eZemenlo de P'(E) são respeciiuamente 0 e l?. 0

Limitantes inferiores e superiores

Seja .Á um conjunto parcialmente ordenado pela relação de ordem $.

Todo elemento a G .4 tal que a. $ # pata todo z C X é denominado límitante inferior
de X em .A, isto é,

Z.{.X = {a C .4 : a $ a, Vz € X}.

Todo elemento a C .4 tal que z $ a para todo z C X é denominado limitante
superior de X em Á, isto é,

Z.s.X = {a € d : z $ a, Vz C X}
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2.2 Elementos da Teoria dos Reticulados 

Uma vez que um conjunto esteja dotado ele uma relação de ordem , torna-se possível 
explorar esta relação para extrair vá.rios resultados interessantes. A Teoria cios Reticulados 
([Bir67, Szá63, Gra78]) estuda exatamente as propriedades e resultados decorrentes ele 
conjuntos dotados com uma relação de ordem bem caracteriza.da. 

2.2.1 Elementos Notáveis de um Conjunto Ordenado 

Menor e maior elementos 

Seja A um conjunto parcialmente ordenado pela relação de ordem ~ e seja X Ç A. 

x E A é o menor elemento ele A (minA ou O) se x ~ y para todo y E A, isto é, 

0 = minA = x <====? (x E A e (y E A =? x ~ y, Vy)) . 

x E A é o maior elemento de A (maxA ou I) se y ~ x para todo y E A, isto é, 

I = maxA = x <====? (x E A e (y E A =? y ~ x,- Vy)) . 

Proposição 2.2.1 O menor e maior elemento de A, se existirem, são únicos . 
◊ 

Exemplo 2.2.1 Para todo elemento A E P(E), verifica-se f/J Ç A Ç E e, portanto, o 
menor e o maior elemento de P(E) são respectivamente f/J e E. 

◊ 

Limitantes inferiores e superiores 

Seja A um conjunto parcialmente ordenado pela relação de ordem ~-

Todo elemento a E A tal que a. ~ x para todo x E X é denominado limitante inferior 
de X em A, isto é, 

l.i.X = {a E A: a.~ x,Vx E X}. 

Todo elemento a E A tal que x ~ a para todo x E X é denomina.do limitante ·· 
superior de X em A, isto é, 

l.s.X = { a E A : x ~ a, Vx E X}. 
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Ínfimo e supremo

Seja .4 um conjunto parcialmente ordenado pela relação de ordem $ e se.ja .X' Ç .,4.
O ínfimo de X ern .4 (A.X') é o maior elemento do con.junto dos limitantes inferiores

de X em ,4, isto é,

,"-x (z.{.x).

O supremo de X em .4(VX) é o menor e]emento do con.junto dos ]imitantes superiores
de X em .4, isto é,

VX (Z.s.X).

Exemplo 2.2.2 JVo conlwnío P'(.D) das pa es de .E, urn suóconlunío Â' ç P'(E) possua
ilnámo e supremo que sâo respecfiuamcníe nÀC.r X e Uxc.r X

2.2.2 Reticulados

Definição 2.2.1 Z./rn colÜunío parcáaZmeníe orderzado Z, é ?lrn reticulado se e sorneníe
se qualquer conjunto de dois elementos z e y possui ín.Hmo e supremo em L, decotados
respecl,iuavnente 'por x h 'y e = 'V y.

0

Definição 2.2.2 Urn subreticulado de um reíÍcu/ado Z, é um c07zlunto .4 Ç L taJ que
a Ab C.A e a V & C .4, Va,b C .4.

Um teticulado J., é
0

e completo se e somente se qualquer subconjunto de Z; possui um ínfimo e um su
primo em L.

Qualquer reticujado finito é um reticulado completo.

. distributivo se e somente se zA(gVz) =(zAZ/) y(ZA z), N=,y,z ç: L.

8 complementado se e somente se todos os seus elementos possuem complemento

O complemento de um elemento z em um reticulado L com O e / é um elemento
g/ C L tal que z A 3/ = O e a V 3/ = /, e é denotado por z'

e Booleano se e somente se ele é distributivo e complementado.

Exemplo 2.2.3 0 conjzznÍo (7)(E), ç) é um reíjcu/ado compZefo onde O = Câ e / - .E
P«« q"/q"" '"Z,"«i-Í. Â' ç 7:''(.E), {n/.Y ;..,.X e .up.Y - U*.*X, e p«..
q«i.q«e,X,ycP'(E),XA}'=xnl' eXvl'- .ÍuY'. ' '"'- ' '''

0
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Ínfimo e supremo 

Seja A um conjunto parcialmente ordenado pela relação de ordem :; e seja X Ç A. 

O ínfimo de X em A (/\X) é o maior elemento do conjunto dos limitantes inferiores 
de X em A, isto é, 

/\X = rna:c(l.i.X). 

O supremo de X em A (V X) é o menor elemento do conjunto dos limitantes superiores 
de X em A, isto é, 

V X = min(l.s.X). 

Exemplo 2.2.2 No conjunto P(E) das parles de E, um subconjunto X Ç P(E) possui 
ínfimo e supremo que são respectivamente ílxo' X e Uxo' X. 

0 

2.2.2 Reticulados 

Definição 2.2.1 Um conjunto parcialmente ordenado L é um reticulado se e somente 
se qualquer conjunto de dois elementos x e y possui ínfimo e supremo em L, denotados 
respectivamente por x /\ y e x V y . 

o 

Definição 2.2.2 Um subreticulado de um reticulado L é um conjunto A Ç L tal que 
a /\ b E A e a V b E A, Va, b E A. 

o 

Um reticulado L é : 

• completo se e somente se qualquer subconjunto de L possui um ínfimo e um su
premo em L. 

Qualquer reticulado finito é um reticulado completo. 

• distributivo se e somente se x /\ (y V z) = (x /\ y) V (x /\ z), Vx, y , z E L. 

• complementado se e somente se todos os seus elementos possuem complemento. 
O complemento de um elemento x em um reticulado L com O e I é um elemento 
y E L tal que x /\ y = O e x V y = I, e é denotado por xc . 

• Booleano se e somente se ele é distributivo e complementado. 

Exemplo 2.2.3 O conjunto (P(E), Ç) é um reticulado completo onde O = 0 e I = E. 
Para qualquer subconjunto X Ç P(E), inJX = íl xExX e supX = UxExX , e para 
quaisquer X, Y E P(E), X/\ Y = X n Y e X V Y = X U Y. 

o 
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Exemplo 2.2.4 0 conlunfo (P(E), Ç) é um retáczl/ado Boo/Cano pois e/e é distrai)utiuo
rí.t. é, x n (}'' u z) = (x n }') u (x n z), vx, }'l Z c 7'(E)) e é como/emení'do ri.t. é,
xnx' ux' vxc7'(Z)J. .

Princípio da Dualidade

Seja (L, $) um posei. Então o conjunto (É, ?) onde a ? Z, significa b $ a é também um
posei, e é denominado dual do posei (L, $).

Uma proposição de reticulado é uma expressão lógica P composta por termos lógicos
(pol exemplo, "igual", "pala cada elemento do ieticulado ... vale", "se e somente se",
etc), variáveis (a, b, ...) e os símbolos V e A.

Exemplo 2.2.5 .4s seguintes expressões são proposições de reZácuZado

. P«« q-i.q«« .Zem.nto. ., Z,, c de «m «fíc«J«.Zo, (. A b) A' a A (Z, A c)

e Para quaisquer elementos a e t) de um reticulado, a /'~ b = a V b se e somente se

0

O dual de uma proposição de reticulado P, denotado por D(P), é obtido trocando-se
V poi A e vice-versa. Observe que D(Z)(P)) = P

Exemplo 2.2.6 .Ás seguínles expressões são proposições de reíÍcuZado, dua s âs pro
posições do ezempZo anterior

B Para quaisquer elementos a, b, c de um retãculado, (a V b) Vc « v (z, v .)

B Para quaisquer elementos a e b de um reticulado, aVb = a/'xb se e somente se a -- b
0

Princípio da Dualidade : O dual l)(P) de qualquer proposição de reticulado P verde
deira é também uma proposição de reticulado verdadeira.

O princípio da dualidade pode ser utilizado pala demonstrar teoremas (veja por exem
plo, ISzá631, página 36).

Teorema 2.2.1 (De Morgan) Em tzm reíiculado Boolearto ziale (a A Z))'
(a V Z,)' = a' A Z,'.

Qc'q bc e
0
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Exemplo 2.2.4 O conjunto (P(E), Ç) é um reticulado Booleano pois ele é distributivo 
(isto é, X n (Y u Z) = (X n Y) U (X n Z) , \IX, Y, Z E P(E)) e é complementado (isto é, 
X n xc = (/J e X u xc = E, \IX E P(E)). o 

Princípio da Dualidade 

Seja (L, ~) um poset. Então o conjunto (L, 2:) onde a 2: b significa b ~ a é também um 
poset, e é denominado dual do poset (L, ~). 

Uma proposição de reticulado é uma expressão lógica P composta por termos lógicos 
(por exemplo, "igual", "para cada elemento do reticulado . .. vale", "se e somente se", 
etc), variáveis (a, b, ... ) e os símbolos V e/\. 

Exemplo 2.2.5 As seguintes expressões são proposições de reticulado : 

• Para quaisquer elementos a, b, c de um reticulado, ( a /\ b) /\ e = a/\ ( b /\ c) 

• Para quaisquer elementos a e b de um reticulado, a /\ b = a V b se e somente se 

a= b. 

o 

O dual de uma proposição de reticulado P, denotado por TJ(P), é obtido trocando-se 
V por/\ e vice-versa. Observe que TJ(TJ(P)) = P. 

Exemplo 2.2.6 As seguintes expressoes são proposzçoes de reticulado, duais às pro
posições do exemplo anterior : 

• Para quaisquer elementos a, b, c de um reticulado, (a V b) V c = a V (b V c) 

• Para quaisquer elementos a e b de um reticulado, a V b = ai\ b se e somente se a= b 

o 

Princípio da Dualidade: O dual TJ(P) de qualquer proposição de reticulado P verda
deira é também uma proposição de reticulado verdadeira. 

O princípio da dualidade pode ser utilizado para demonstrar teoremas ( veja por exem
plo, [Szá63], página 36). 

Teorema 2.2.1 (De Morgan) Em um reticulado Booleano vale (a/\ bt 
(a V bt = ac /\ bc . 
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2.2.3 lsomorfismo de Reticulados

Sejam .4 e B dois ieticulados ordenados pelas relações de ordem $.,1 e $B respectivamente.
Seja ./ : .4 -"} Zi uma função bi.jetora dc .4 ein B. A função / é un] isomorfismo de .4
em B se e somente se, quais(luel que se.jam z c 3/ ein .4, tem-se

z $,« y +::::> /(z) $B ./'(g)

2.3 Elementos da Teoria de Probabilidades

Os modelos matemáticos apropriados pala o estudo de fenómenos observáveis são, em mui-
tos casos, não-determinísticos ou probabilísticos. Além disso, os métodos estatísticos
utilizados pela Inferência Estatística sã.o baseados em considerações probabilísticas. A fim
de empregam adequadamente as técnicas estatísticas toma-se também necessário, portanto,
o estudo da Teoria de Probabilidades (IMey69, Bre871).

2.3.1 Espaço de Probabilidades

O principal elemento da Teoria de Probabilidades é o espaço de probabilidade. Um
espaço de probabilidade associado a um experimento (IMey691) é uma terna (Q,F, P),on e

Q é o espaço amostrar, isto é, o conjunto de todos os possíveis resultados de um
experimento,

.F é o conjunto de eventos, isto é, uma coleção de subconjuntos de {2,

P é uma função de .F em 10, 11 que associa a cada evento .4 C / uma probabilidade
P(.,4 )

O conjunto de eventos / é uma a-álgebra, isto é

. Qc.F

se .4 C .F, então .4' € .F

© se uma seqüência de eventos .Ai,.42, ...,.4., n ? 1, tem todos os seus membros em
.F, então U;L:.4{ c /

A função P : / --> 10, 11 é uma função de probabilidade se satisfaz os seguintes axiomas
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2.2.3 Isomorfismo de Reticulados 

Sejam A e B dois reticulados ordenados pelas relações de ordem ::;A e ::; 8 respectivamente. 
Seja f : A --t B uma função bijetora de A em B . A função J é um isomorfismo de A 
em B se e somente se, quaisquer que sejam x e y em A, tem-se : 

X ::;A Y <===} f(x) ::;B f(y). 

2.3 Elementos da Teoria de Probabilidades 

Os modelos matemáticos apropriados para o estudo de fenômenos observáveis são, em mui
tos casos, não-determinísticos ou probabilísticos. Além disso, os métodos estatísticos 
utilizados pela Inferência Estatística são baseados em considerações probabilísticas. A fim 
de empregar adequadamente as técnicas estatísticas torna-se também necessário, portanto, 
o estudo da Teoria de Probabilidades ([Mey69, Bre87]) . 

2.3.1 Espaço de Probabilidades 

O principal elemento da Teoria de Probabilidades é o espaço de probabilidade. Um 
espaço de probabilidade associado a um experimento ([Mey69]) é uma terna (n, :F, P), 
onde 

n é o espaço amostral, isto é, o conjunto de todos os possíveis resultados de um 
experimento, 

:F é o conjunto de eventos, isto é, uma coleção de subconjuntos de n, 
P é uma função de :F em [O, 1] que associa a cada evento A E :F uma probabilidade 

P(A). 

O conjunto de eventos :F é uma CJ-álgebra, isto é : 

• D, E :F 

• se A E :F, então Ac E :F. 

• se uma seqüência de eventos A1 , A2 , ... , An, n 2 1, tem todos os seus membros em 
:F, então Ul~1 Ai E :F. 

A função P : :F --t [O, 1] é uma função de probabilidade se satisfaz os seguintes axiomas : · 
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. V,'{ € /', 0 $ P(..'1) 5; l,

. P(Q)

. se ..'! n B = 0 :::::> P(.4 n B) = P(.'!)P(B),

8 se .Ái, .42, ..., .A. são dois a dois mutuamente exclusivos, então
p(UZ: : .Á : )

Observações : 0 e Q são chamados respectivamente evento impossível e evento certo.
Dois eventos .4 e B são mutuamente exclusivos se .4 n B = 0. Se Q é finito ou infinito
enumeiável, todo subcon.junto de (2 poderá ser considerado um evento.

Exemplo 2.3.1 Considere um ezpehmenfo que consiste no /ançarnento de uma moeda e
na. observação da face voltado, para civna. Sejam C a face cara e O a face coroa da moeda,.
O espaço amostrar neste caso é (2 = {C,O}. Os possúeís euenÍos são 0, {(;}, {O} e
Q. Supondo que a moeda não está viciada (isto é, 7tão tem maior teTtdência de cair com
«m« dele,mán'd« /ace p«« cima) é «á«/ .«po, q«e P(C') = P(O) = { e P(@) = 0. O
«.nt. Q ""e'p.nde « e««[o "« /a« oó.«d« é C « O", . pod-í. P(Q) = ] 0

Probabilidade Condicionada

A probabilidade de um evento 4, condicionada ao evento Z?, é definida por

P(.Á/B) p(.'ln.B)
P(B)

e lê-se "probabilidade de .Á dado B"

2.3.2 Variáveis Aleatórias

Uma função as que associa a cada elemento s C Q um número real, z(s), é denominada
uma variável aleatória.

O contradomínio Rz de z são todos os possíveis valores que a função z pode tomar
Se Rz é finito ou infinito enumeiável, dizemos que a é uma variável aleatória discreta.

Exemplo 2.3.2 Considere o ezperáme7zfo que consÍsfe rio Jançamenfo consecufÍuo de duas
tnoedas e na observação da face voltada para cima. Relativamente a este experimento, o
espaço amostra/ será Q = {C(-;, CO, OC, 00}. Suponha que queremos aualáar 0 7zámero
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• 'v'A E F , OS P(A) S 1, 

• P(D,) = 1, 

• se A n B = f/J =? P(A n B) = P(A)P(B) , 

• se A 1 , A2 , . .. , An são dois a dois mutuamente exclusivos, então 
P(U~1Ai) = I:;1=1 P(Ai) -

Observações : f/J e D, são chamados respectivamente evento impossível e evento certo. 
Dois eventos A e B são mutuamente exclusivos se A n B = f/J. Se D, é finito ou infinito 
enumerável, todo subconjunto de D poderá ser considerado um evento. 

Exemplo 2.3.1 Considere um experimento que consiste no lançamento de uma moeda e 
na observação da face voltada para cima. Sejam C a face cara e O a face coroa da moeda. 
O espaço amostral neste caso é D, = { C, O} . Os possíveis eventos são f/J, { C}, {O} e 
D,. Supondo que a moeda não está viciada (isto é, não tem maior tendência de cair com 
uma determinada face para cima) é razoável supor que P(C) = P(O) = ½ e P(f/J) = O. O 
evento D, corresponde ao evento "a face observada é C ou O", e portanto P(D,) = l. o 

Probabilidade Condicionada 

A probabilidade de um evento A, condicionada ao evento B , é definida por 

P(A/ B) = P(A n E) 
P(B) 

e lê-se "probabilidade de A dado B" . 

2.3.2 Variáveis Aleatórias 

Uma função x que associa a cada elemento s E D, um número real, x(s), é denominada 
uma variável aleatória. 

O contradomínio Rx de x são todos os possíveis valores que a função x pode tomar. 
Se Rx é finito ou infinito enumerável, dizemos que x é uma. variável aleatória discreta. 

Exemplo 2.3.2 Considere o experimento que consiste no lançamento consecutivo de duas 
moedas e na observação da face voltada para cima. Relativamente a este experimento, o 
espaço amostral será D, = { CC, CO, 0C, 00}. Suponha que queremos avaliar o número 
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'Z' "". no., Z-ç.m.nlo.. Sd« z(.) = "n.Zm«o 'í' ""; "« "mo.í« .". :« é «m« «óá«.J
a/eaíóràa dáscreía e seu cozzíradomÍhào é Rz = {0, 1, 2}. 0

Seja P unia função de probabilidade associada a Q. Dado uín evento .4, P(.4) é a
probabilidade associada a .4. A função de probabilidade P induz uma função de proba-
bilidade .r)z edil Rz, dehiiida poi

Pz(B) = P(.4), onde .4 {. € Ç2 : z(.) C B}

Distribuição de Probabilidade

Seja z uma variável aleatóriadiscreta com contradomínio finito, isto é, Rz = {zi, z2, ..-, c.}
Se para cada ponto zi de Rz definirmos sua probabilidade como p(z{) = Plz = il, te-
remos um espaço de probabilidade. A função p é denominada distribuição ou função
de probabilidade.

A função p satisfaz as condições

i. p(«.) 2 0,v{,

2. EZ;: P(zí)

Função de Distribuição Acumulada

Seja z uma variável aleatória discreta. A função F(z)
de distribuição acumulada da variável aleatória z

:. P(z 5; z) é denominada função
E fácil verificar que

F'(«) {P(zj) : .J $ «}
J

Esperança de uma variável aleatória

Seja z uma variável aleatória discreta com contradomínio finito e seja p a sua distribuição
de probabilidade. Então, a esperança de a, denotado por E(z) é definida por

,Elzl «:P(«:)

A esperança condicional de a, dado y Z/, é definida por

Elz/3/ l: :P(«:/y)
2

2.3. Elementos da Teoria de Probabilidades 23 

de caras nos lançamentos . Seja x(s) = "número de caras na amostras ". x é uma variável 
aleatória discreta e seu contradomínio é Rx = {O, 1, 2}. 

◊ 

Seja P uma função de probabilidade associada a D. Dado um evento A, P(A) é a 
probabilidade associada a A. A função de probabilidade P induz uma função de proba
bilidade Px em Rx, definida por : 

Px(B) = P(A), onde A= {s E D: x(s) E B} . 

Distribuição de Probabilidade 

Seja x uma variável a leatória discreta com contradomínio finito, isto é, Rx = { x 1 , x 2 , ... , :cn}. 
Se para cada ponto xi de Rx definirmos sua probabilidade como p(xi) = P[x = xi], te
remos um espaço de probabilidade. A função p é denominada distribuição ou função 
de probabilidade. 

A função p satisfaz as condições 

1. p(xi) ~ O, Vi, 

2. I:f=l p(Xi) = 1. 

Função de Distribuição Acumulada 

Seja x uma variável aleatória discreta. A função F(x) = P(x ~ x) é denominada função 
de distribuição acumulada da variável aleatória x. É fácil verificar que 

F(x) = L {p(x1) : x1 ~ x }. 
j 

Esperança de uma variável aleatória 

Seja x uma variável a leatória discreta com contradomínio finito e seja p a sua distribuição 
de probabilidade. Então, a esperança de x, denotada por E(x) é definida por 

E[x) = L xip(xi) -
i 

A esperança condicional de x, dado y = y, é definida por 

E[x/y = y] = L Xip(xdy). 
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Variáveis Aleatórias n.-dimensionais

Uma n.-upla de variáveis aleatórias discretas(aci , z2, ..., z.) é denominada um vedor aleatório
discreto n-dimensional. Uma. função p :(zi, z2, ...,z.) --> 10, 11 satisfazendo

1. p(zl,z2, ...,z«) ? 0, para toda realização(zt,z2, ...,z«) de(acl,z2,...,z«)

2. E:. ...Eí. P(zi.,...,zí.) = 1.

é a função de probabilidade de(zl,z2, ..., z.).
Soam duas variáveis aleatórias discretas z e 3/. Então z e 3/ são independentes se

P(z = z:, y P(z «.)P( 3/ g/i), pala toda realização (#{, 3/i) de (ac, y)

A função p dehnida poi p(z{,yi) = P(ac = zi,y = y{), pala cada realização (gi,yí) de

(z, y), é a distribuição de probabilidade conjunta de (z, y).

2.4 Noções de Funções Booleanas

Os sistemas digitais, particularmente os computadores, executam processos de decisões
lógicas implementados através de circuitos lógicos. Estes processos são modelados por
funções Booleanas e por esta razão, o estudo das funções Booleanas apresenta-se forte-
mente associado à Teoria dos Circuitos de Chaveamento (lnp811).

Do ponto de vista puramente matemático, a técnica utilizada para o projeto de circui-
tos lógicos faz parte de uma teoria conhecida por Algebra Booleana. Nesta seção, apresen-
taremos as funções Booleanas dentro deste contexto estritamente matemático (IRut651).

2.4.1 Algebra Booleana

Uma álgebra Booleana Zi = (B, +, .,T) é um conjunto de elementos Z? com duas operações
binárias, + e (denominados, respectivamente, soma e produto), pala os quais valem os
seguintes axiomas.

8 Axioma 1 : As operações + e são comutativas

a + b = b+ a, Va,b C B e

a. b= b a, 'Va,b c B
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Variáveis Aleatórias n-dimensionais 

Uma n-upla de variáveis aleatórias discretas (x 1, x 2 , ... , x 11 ) é denominada um vetor aleatório 
discreto n-dimensional. Uma função p: (x 1, x 2 , ... , x 11 ) ~ [O , 1] satisfazendo 

é a função de probabilidade de (x 1,x2 , ... ,xn)-

Sejam duas variáveis aleatórias discretas x e y. Então x e y são independentes se 

P(x = xi, y = Yi) = P(x = xi)P(y = yi), para toda realização (xi, Yi) de (x, y) . 

A função p definida por p(xi, Yi) = P(x = xi, y = Yi), para cada realização (xi, Yi) de 
(x, y), é a distribuição de probabilidade conjunta de (x, y). 

2.4 Noções de Funções Booleanas 

Os sistemas digitais, particularmente os computa.dores, executam processos de decisões 
lógicas implementados através de circuitos lógicos. Estes processos são modelados por 
funções Booleanas e por esta razão, o estudo das funções Booleanas apresenta-se forte
mente associado à Teoria dos Circuitos de Chaveamento ([HP81]) . 

Do ponto de vista puramente matemático, a técnica utiliza.da para o projeto de circui
tos lógicos faz parte de uma teoria conhecida por Álgebra Booleana. Nesta seção, a.presen
taremos as funções Booleanas dentro deste contexto estritamente matemático ([Rut65]) . 

2.4.1 Álgebra Booleana 

Uma álgebra Booleana B = (B, +, ·, 7) é um conjunto de elementos B com duas operações 
binárias, + e · ( denomina.dos, respectivamente, soma e produto L para os quais valem os 
seguintes axiomas. 

• Axioma 1 : As operações + e · são comuta.tivas. 

a + b = b + a , \/a, b E B e 

a · b = b · a, \/a, b E B 
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e Axioma 2 : Existem dois elementos identidade:
às operações + e

a + 0 = a, Va € B

a . 1 = a, Va C 23

0 e 1, comi) despeito, lespectivainente

B Axioma. 3 : Cada operação é distributiva relativamente a ouvia

« + (Z, c) b) . (. + .), V., Z, C .B

« . (b+ c) Z,) + (« . c), V.,b C B

Axioma 4 : Pala cada elemento a € B, existe um elemento inverso a C .B tal que
a . ti = 0 e a, + a ::l.

Na tabela 2.1 listamos os principais teoremas e leis da Algebra Booleana

Tabela 2.1: Principais Leis e Teoremas da Algebra Booleana

Expressões Booleanas

Sejam zi, z2, . . . ,#. variáveis que tomam valor em .B. Uma expressão Booleana é qualquer
expressão consistindo de uma variável ou construída a partir destas variáveis aplicando-se.
um número finito de vezes, as operações +, . e T

Lei ou Teorema Operação + Operação
Operação com 0 ou l   r.0=0

Teorema da
idempotência    

Teorema da Involução    
Teorema da

Complementação
z + R := ]  

Lei da Comutatividade # + y = 3/ + aç c ' u == if ' =
Lei da Associatividade

= +y+z = z ' t/ ' z
Lei Distributiva z. (g+z) =# y+z z r + rt/ . z) = íz + 1/) . rn i ã

Teoremas
de

simplificação

z ' y + z . ]7 :: #
z + z . y :: z

(z + ]7) . y = z . y

(z + g) . (z + ©) = z
« . (# + 3/) = «

Íz . ?7) + u = z -F ?/

  (z + y + 2 + ::) =
x;''y' z

(z . y ; ; :::)
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• Axioma 2 : Existem dois elementos identidade, O e 1, com respeito , respectivamente , 
às operações + e · . 

a+ O = a, \/a E B 

a · 1 = a, \/a E B 

• Axioma 3 : Cada operação é distributiva relativamente a outra. 

a + ( ú · e) = ( a + ú) · ( a + e), \/ a, ú E B 

a • ( b + e) = ( a · ú) + ( a · e), \/ a, b E B 

• Axioma 4 : Para cada elemento a E B, existe um elemento inverso a E B tal que 
a·a=Oea+a=1. 

Na tabela 2.1 listamos os principais teoremas e leis da Algebra Booleana. 

Lei ou Teorema Operação+ Operação· 
Operação com O ou 1 x+O = x X· 1 = X 

x+l =l X· O= o 
Teorema da x+x=x X · X= X 

idempotência 
Teorema da Involução x=x 

Teorema da x+x= 1 X ·X= 0 
Complementação 

Lei da Comutatividade x+y=y+x x · y=y·x 
Lei da Associatividade (x + y) + z = x + (y + z ) (x · y) · z = x · (y · z) 

=x+y+ z = X ·y · z 
Lei Distributiva X· (y + z) =X· y +X· Z x + (y · z) = (x + y) · (x + z) 

Teoremas x ·y+ x•y=x (x+y)·(x+y)=x 
de ;c+x ·y= x X· (X+ y) = X 

simplificação (x + y) · y =X· y (x · y) + y =X+ y 
Leis 
de (x+y+ z + ... )= (x · y · z · ... ) = 

DeMorgan x·y·z· .. . x+y+z+ ... 

Tabela 2.1 : Principais Leis e Teoremas da Álgebra Booleana 

Expressões Booleanas 

Sejam x 1 , x 2 , ... , Xn variáveis que tomam valor em B. Uma expressão Booleana é qualquer 
expressão consistindo de uma variável ou construída a partir destas variáveis aplicando-se, 
um número finito de vezes , as operações +, · e 7. 
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As seguintes expressões são expressões Booleanas com três variáveis, zi,ze e z3 Ob-
serve que o símbolo . coiiespondente ao operador piodut.o foi omitido (portanto, ern vez
de Zi E2 escrevemos simplesmente Zlr2).

Z 1, + # (3, + z,33) (2.1)

ZiZ2 + zi 2 + ztz2Za (2.2)
"2 + ":Z; (2.3)

Equivalência e Simplificação de Expressões Booleanas

[)efinição 2.4.1 Duas ezpressõess 27oo/Canas são equiva]entes se e somente se uma
delas pode ser deduzida a partir da outra através da aplicação das leis e teoremas da
áZgebra BooZeana, um ntímero ./inàlo de vezes. o

Denominamos literal qualquer uma das variáveis Oli a respectiva \'aiiável barrada (zi ,
Ti, =2, Z2, ...). Url) produto é uma série de literais relacionados pelo opeiadot produto
(z] . z2, z2 Ea z4, ...). Uma soma é uma série de literais relacionados pelo operador
;oma (z: + «, + ";, ,', + #., ..).

A simplificação de uma. expressão Booleana consiste de qualquer processo que pro-
duz uma. outra expressão equivalente contendo menor número de termos ou literais. A
expressão resultante de um processo de simplificação é denominada uma expressão sim-
plificada. As expressões Booleanas podem sei simplificadas segundo as Leis e Teoremas
da Álgebra Booleana (ver por exemplo, lnp811, seção 4.4).

Exemplo 2.4.1 .7Veste ezempZo mostramos a sámpJ{/icaçâo da ezpressão ?tE2 + nlz2 +

ZIZ293

Fi 2 + 13'2 + ziz2J3
Z,(Z: -F n-) + «:#,Z;

E,(1) + «-#,3;
a2 + zlz2R3

F2+ t33

(Le{ distributiva)
(Le{ distributiva)

(Comptement«ção )

(Teoremas de simpli$co,ção)

t;ma uez que a expressão 2.3 pode ser deduzida de 2.2 através de sàmpti$cações, eles são
equivalentes. 0

Forma Canónica de Expressões Booleanas

[m produto em que aparecem exatamente n ]iterais, no qua] o ]itera] z aparece se, e

somente se, o seu complemento ? nã.o aparece, e vice-versa, é denominado produto
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As seguintes expressões são expressões Booleanas com três variáveis , ~c1 , x2 e x3 . Ob
serve que o símbolo • correspondente ao operador produto foi omitido (portanto, em vez 
de x 1 · x 2 escrevemos simplesmente x1x2) -

X1X2 + X1 (x2 + X2X3) 

X1X2 + X1X2 + X1X2X3 

X2 + X1X3 

( 2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

Equivalência e Simplificação de Expressões Booleanas 

Definição 2.4.1 Duas expressôess Booleanas são equivalentes se 
delas pode ser deduzida a partir da outra através da aplicação das 
álgebra Booleana, um número finito de vezes. 

e somente se uma 
leis e teoremas da 

◊ 

Denominamos literal qualquer uma das variáveis ou a respectiva variável barrada (x 1 , 

x1 , x2 , x2 , ... ). Um produto é uma série de literais relacionados pelo operador produto 
(x 1 • x 2 , x 2 • x3 • x4 , ... ). Uma soma é uma série de literais relacionados pelo operador 

soma (x1 + X2 + X3, x2 + X5, ... ). 

A simplificação de uma expressão Booleana consiste de qualquer processo que pro
duz uma outra expressão equivalente contendo menor número de termos ou literais . A 
expressão resultante de um processo de simplificação é denominada uma expressão sim
plificada. As expressões Booleanas podem ser simplificadas segundo as Leis e Teoremas 
da Álgebra Booleana (ver por exemplo, [HP81], seção 4.4) . 

Exemplo 2.4.1 Neste exemplo mostramos a simplificação da expressão x1x2 + x 1x2 + 
X1X2X3 : 

X1X2 + X1X2 + ~C 1X2X3 

X2(X1 +xi)+ ~C1X2X3 

X2(l) + X1X2X3 

X2 + X1X2X3 

X2 + X1X3 

(Lei distributiva) 
(Lei distributiva) 

(Complementação) 

(Teoremas de simplificação) 

Uma vez que a expressão 2. 3 pode ser deduzida de 2. 2 através de simplificações, eles são 
equivalentes. 

◊ 

Forma Canônica de Expressões Booleanas 

Cm produto em que aparecem exata.mente n literais, no qual o literal x aparece se, e 
somente se, o seu complemento x não aparece, e vice-versa , é denominado produto 
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canónico. Analogamente, uma soma na qual o literal z aparece se, e somente se, o seu
complemento F não aparece, e vice-versa, é denominado uma soma canónica.

FNT) e FNC : Qualquer função Booleana pode ser expressa em termos de soma de
produtos canónicos (forma normal disjuntiva ou FND) ou, em termos de produto
de somas canónicas (forma normal conjuntiva ou FNC) (veja, poi exemplo, lnp811,
capítulo 6).

As seguintes expressões correspondem, respectivamente, às formas FND e FNC da
expressão 2.3.

Fl32?3 + Fi32z3 + ztZ2?3 + zt32 3 + ztz2Z3

(z: + 3: + «;)(#: + 3: + ?;)(?- + 3, + 3;)
(2.4)
(2.5)

2.4.2 Um Exemplo de Algebra Booleana

Pode-se facilmente verifica.r que o conjunto B = {0, 1} com as operações +, . e T definidas
na tabela 2.2 é uma álgebta Booleana. Observe que as operações +, . e T correspondem
respectivamente aos operadores OR, AND e NOT da teoria dos circuitos de chaveamento
(IRut651) .

Tabela 2.2: Definição das operações +, . e T em B {o,l}

2.4.3 Funções Booleanas

A partir deste ponto, consideramos a álgebra Booleana .B = ({0, 1}, +, .,:)

Definição 2.4.2 (Preliminar) Uma função Booleana é uma /unção que mapeáa um
cedo número n de uariáüeis que tomam uaZor ezn {0, 1} sobre o c07Üu7zto {0, 1}. Estas n
uaóáueás, achatadas por zi, a2, ..., z., são denom rzadas variáveis Booleanas' 0

a b a+b a.b a

    ÍT
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canônico. Analogamente, uma soma na qual o literal x aparece se, e somente se, o seu 
complemento x não aparece , e vice-versa, é denominado uma soma canônica. 

FND e FNC : Qualquer função Booleana pode ser expressa em termos de soma de 
produtos canônicos (forma normal disjuntiva ou FND) ou , em termos de produto 
de somas canônicas (forma normal conjuntiva ou FNC) (veja, por exemplo, [HP81], 
capítulo 6). 

As seguintes expressões correspondem, respectivamente, às formas FND e FNC da 
expressão 2.3. 

X1X2X3 + X1X2X3 + X1X2X3 + X1X2X3 + X1X2X3 
(x1 + "x2 + x3)(x1 + "x2 + X3)(X1 + X2 + X3) 

2.4.2 Um Exemplo de Álgebra Booleana 

(2.4) 
(2.5) 

Pode-se facilmente verificar que o conjunto B = { O, 1} com as operações +, · e: definidas 
na tabela 2.2 é uma álgebra Booleana. Observe que as operações +, · e: correspondem 
respectivamente aos operadores OR, AND e NOT da teoria dos circuitos de chaveamento 
([Rut65]). 

a b a+b a · b ª o o o o 1 
o 1 1 o 1 
1 o 1 o o 
1 1 1 1 o 

Tabela 2.2: Definição das operações+,• e : em B = {O, l}. 

2.4.3 Funções Booleanas 

A partir deste ponto, consideramos a álgebra Booleana B = ( {O, 1 }, +, •, :) . 

Definição 2.4.2 (Preliminar) Uma função Booleana é uma Junção que mapeia um 
certo número n de variáveis que tomam valor em { O, 1} sobre o conjunto { O, 1} . Estas n 
variáveis, denotadas por x1, x2, ... , Xn, são denominadas variáveis Booleanas. 

o 
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Uma outra forma de definirmos funções Booleanas é associando cada variável Booleana
a um ponto de lin] con.junto, da seguinte forma. Seja TT' um conjunto finito, de catdina-
lidade n. A cada um dos elementos de T'T'' associamos uma variável # que toma valor l,
relativamente a um subconjunto X Ç T4', se e somente se o correspondente elemento de
14/ pertence a XI caso contrário, z toma o valor 0.

Usando a mesma notação, z, tanto para indicar a variável como o seu correspondente
elenlç nto em TP, temos # :: 1 .+:-> z C X

Dehilição 2.4.3 t/ma /unção Zioolearza é uma /uzzção degrada de P'(}V) em {0, 1}. Se
t'rl := rl., ent(zo a /u7zçao Z?aDIe(z a pois?lz uarzauezs de aladas por zl,z2) . . . )zn' O

O conjunto de todas as funções de 7)(W)
ll0, 1J7'(w')l = 22"

en] {0,1} é indicado poi {0, 117'(w) e

Avaliação de expressões Booleanas

Exemplo 2.4.2 Levando-se em conta qwe 0+# =X, l +z = 1, 0z = 0 e lz
da ezpressâo 2.], para zl = 1, ze = 0 e z3 = 0, pode ser /aciZmeníe aualáado

z, o valor

: , + (Z, +«:3;) + 1(1 + 0 1) 1(1 +0)
0

Tabelas-verdade

A tabela-verdade de uma função Booleana / consiste de uma tabela formada por duas
colunas : a primeira coluna é preenchida pelas 2" possíveis formas de associarmos valores
às n variáveis e a segunda coluna pelo correspondente valor da função ./

Na primeira coluna da tabela 2.3a estão relacionadas todas as 2a :: 8 possíveis formas
de associação de valores às 3 variáveis zi, a2 e z3 e na segunda. coluna está relacionado o
valor que a função ?tT2 + zi(?2 + z2Za) toma em cada uma destas associações

Uma função Booleana define e é totalmente definida pela sua tabela-verdade. Portanto,
duas expressões Booleanas são equivalentes se e somente se as correspondentes tabelas-
verdade são iguais. As expressões 2.1 e 2.3 são equivalentes pois as suas tabelas-verdade
(2.3a e 2.3b, respecti\amente) são iguais.

Simplificação de notação

O conjunto de todas as seqiiências de n bits correspondem justamente à representação
binária dos números entre 0 e 2" -- 1. Com base neste fato, podem-se caracterizam os
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Uma outra forma de definirmos funções Booleanas é associando cada variável Booleana 
a um ponto de um conjunto, da seguinte forma. Seja l,V um conjunto finito , de cardina
lidade n. A cada um dos elementos de l,V associamos uma \'ariável :e que toma valor 1, 
relativamente a um subconjunto .X Ç H' , se e somente se o correspondente elemento de 
H' pertence a X; caso contrário, x toma o valor O. 

Usando a mesma notação, x, tanto para indicar a variável como o seu correspondente 
elenwn to em lV, temos x = 1 ~ x E X. 

DefL .i ção 2.4.3 Uma função Booleana é uma função definida de P(vV) em {O, 1} . S e 
1 l1V 1 = 11 , então a função Booleana possui n variáveis denotadas por x 1 , x 2 , . .. , Xn-

0 

O conjunto de todas as funções de P(l1V) em { O, 1} é indicado por { O, 1 JPCW) e 
!{O, l}'P(W )I = 22n. 

Avaliação de expressões Booleanas 

Exemplo 2.4.2 Levando-se em conta que O+ x = lt, 1 + x = 1, Ox = O e lx = x , o valor 
da expressão 2.1, para x 1 = 1, x2 = O e x 3 = O, pode ser facilmente avaliado: 

◊ 

Tabelas-verdade 

A tabela-verdade de uma função Booleana f consiste de uma tabela formada por duas 
colunas : a primeira coluna é preenchida pelas 2n possíveis formas de associarmos valores 
às n variáveis e a segunda coluna pelo correspondente valor da função f. 

Na primeira coluna da tabela 2.3a estão relacionadas todas as 23 = 8 possíveis formas 
de associação de valores às 3 variáveis x 1 , x2 e x 3 e na segunda coluna está relacionado o 
valor que a função x1x2 + x1 (x2 + x 2x3 ) toma em cada uma destas associações . 

Uma função Booleana define e é totalmente definida pela sua tabela-verdade. Portanto, 
duas expressões Booleanas são equivalentes se e somente se as correspondentes tabelas
verdade são iguais . As expressões 2.1 e 2.3 são equivalentes pois as suas tabelas-verdade 
(2.3a e 2.3b, respectivamente) são iguais. 

Simplificação de notação 

O conjunto de todas as seqüências de n bits correspondem justamente à representação 
binária dos números entre O e 2n - 1. Com base neste fato, podem-se caracterizar os 
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ZIZ2Z3
000
001

010
011
100
101
110
1 11

(,)

/1
l
l
0
0
l
l
l
0

ZIZ2Z3
000
00]
010
011

100
101
110
11 1

(b)

/3
l
l
0

0

l
l
l
0

Tabela 2.3: Tabela-verdade.(a)/i E:32 + ":(Z2 + «,?3). (b) /; T2+ 133

produtos canónicos (que serão denominados mintermos), e as somas canónicas (que
serão denominadas maxtermos) através da notação decimal correspondente. A tabela 2.4
apresenta os mantermos e maxtermos para três variáveis e a notação associada a cada um
deles

Tabela 2.4: Tabela de maxtermos e mantermos

Observe que zi32z3 = ] +:::> zi :: l,z2 = 0 e z3 := 1. Portanto, a FND de uma
expressão booleana pode ser diretamente obtida através da soma dos mintermos cones-
pondentes aos I's da sua tabela-verdade. Analogamente, (zi + 32 + a;a) = 0 .+::::+ zi =

0,z2 = 1 e z3 = 0, e portanto, a FNC pode ser obtida pelo produto dos maxteimos
conespondentes aos 0's da tabela-verdade (compare a tabela 2.3a com as expressões 2.4

A partir da tabela 2.3a e 2.4 deriva-se facilmente a FND da função FtZ2 +zi (32 +#2T3)
que é dada por

e

/(':,«,,«,) Et=2za+ FtZ2z3+ zi?2?3+ zt32z3 + ztE2z3

ZIZ2Z3 maxtermos mantermos

 
zi + z2 + a;3 = ll'fn
z[ + z2 + T3 :: À/]

zi + !f2 + z3 :: À42
a;i + E2 + 33 :: À4a
Ft + 2 + z3 = À4a
Fi + 2 + Z3 = À/5

Fi + ?2 + z3 = À/6

E1 + 2 + =3 :: .Ü/7

[lZ2Z3 = 77Z0

gl#2Z3 = 77ZI

Ti#2a3 = m2

ziz2z3 = m3
ZIZ2a3 = 7n4

ZIZ2Z3 = ?7Z5

Zl#2Z3 = ?7t6

ZIZ2Z3 = 77}7
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X1X2X3 !1 X1X2X3 h 
000 1 000 1 
001 1 001 1 
010 o 010 o 
011 o 011 o 
100 1 100 1 
101 1 101 1 
110 1 110 1 
111 o 111 o 

(a) (b) 

produtos canorncos (que serão denominados mintermos), e as somas canorncas (que 
serão denominadas maxtermos) através da notação decimal correspondente. A tabela 2.4 
apresenta os mintermos e maxtermos para três variáveis e a notação associada a cada um 
deles. 

X1X2X3 maxtermos mintermos 
000 x 1 + x 2 + x 3 = M 0 x1x2x3 = m 0 
O O 1 X1 + X2 + X3 = l\11 x1x2x3 = m1 

O 1 O X1 + X2 + X3 = M2 X1X2X3 = m2 
O 1 1 X1 + X2 + X3 = M3 'x1x2x3 = m3 
1 O O X1 + X2 + X3 = M4 X1X2X3 = ffi4 
1 O 1 X1 + X2 + X3 = M5 x 1x2x 3 = m 5 
1 1 O X1 + X2 + X3 = M6 x 1x2x3 = m 6 
1 1 1 'x1 + 'x2 + X3 = M1 X1X2X3 = ffi7 

Tabela 2.4: Tabela de maxtermos e mintermos 

Observe que x 1x2x 3 = 1 <=? x 1 = 1, x2 = O e x 3 = l. Portanto, a FND de uma 
expressão booleana pode ser diretamente obtida através da soma dos mintermos corres
pondentes aos l's da sua tabela-verdade. Analogamente, (x1 + x2 + x3) = O <=> x 1 = 
O, x2 = 1 e x3 = O, e portanto, a FNC pode ser obtida pelo produto dos maxtermos 
correspondentes aos 0's da tabela-verdade (compare a tabela 2.3a com as expressões 2.4 
e 2.5). 

A partir da tabela 2.3a e 2.4 deriva-se facilmente a FND da função x1x2 +x1(x2 +x2x3) 
que é dada por 
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P

001

e sua notação simplificada é dado por

./(,':,":,z;) m(0, 1,4, 5, 6)

Na FNC,/(zt, z2,z3) =(zi + Z2 + z3)(zi + 32 + 33)(Ei+ E2+ Z3) = n M(2,3, 7)

2.4.4 Representação Cúbica de uma Função Booleana

As sreliiências de n bits, coiiespondentes a todas as possíveis combinações de valores que
as n x'ariáveis de uma função Booleana podem tomar, podem sel representadas pot pontos
no n-esl)aço. A coleção de todos os 2" pontos possíveis formam os vértices de um n-cubo
(IHP811, capítulo 7). A figura 2.2 mostra um 3-cubo.

Figura 2.2: Diagrama do 3-cubo

Os vértices de um n-cubo são denominados 0-cubos. Dois 0-cubos formam um l-cubo
se eles diferem em apenas uma coordenada. Quatro 0-cubos formam um 2-cubo se eles
são iguais a menos de duas coordenadas. De modo geral, 2t 0-cubos formam um h-cubo
se eles são iguais a menos de A coordenadas.

Denotamos um k-cubo colocando um X nas coordenadas que não são iguais. Assim, o
l-cubo {000, 100} é representado por X00. 0 2-cubo {000, 001, 100, 101} é representado
poi' XOX

Exemplo 2.4.3 /Va ./igura 2.3, dizemos qzie o 0-cubo 000 está contido no rou é coberlot
rezo) l-cuZ)o X00, ou ainda, que o l -cubo X00 cobre o 0-cubo 000. .4naZogamente, dizemos
que o l-cubo X00 está contado no 2-cubo XOX ou que o 2-cubo XOX cobre o cubo X00ó

Dizemos que um A-cubo tem dimensão A. Dado um conjunto y de vértices de um
n-cubo, dizemos que un] h-cubo formado pelos vértices de y é maximal se não existe
outro cubo de dimensão maior também formado poi vértices de y, e que contenha o
k-cubo.

io termo "cobrir" uti]izado aqui difere do uti]izado iia página ]5 para expressar a relação entre dois
elementos de um poset.
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, e sua notação simplificada é dado por : 

J(x1 ,X2,X3) = I:m(0, 1,4,5, 6) . 

Na FNC, f(x1, x2, x3) = (x1 + ?f2 + x3)(x1 + ?f2 + x3)(x1 + ?f2 + x3) = íl M(2, 3, 7). 

2.4.4 Representação Cúbica de uma Função Booleana 

As st · ,üências de n bits , correspondentes a todas as possíveis combinações de valores que 
as n variáveis de uma função Booleana podem tomar, podem ser representadas por pontos 
no n-e; paço. A coleção de todos os 2n pontos possíveis formam os vértices de um n-cubo 
([HP81 j, capítulo 7). A figura 2.2 mostra um 3-cubo. 

Figura 2.2: Diagrama do 3-cubo. 

Os vértices de um n-cubo são denominados O-cubos. Dois O-cubos formam um 1-cubo 
se eles diferem em apenas uma coordenada. Quatro O-cubos formam um 2-cubo se eles 
são iguais a menos de duas coordenadas. De modo geral, 2k O-cubos formam um k-cubo 
se eles são iguais a menos de k coordenadas. 

Denotamos um k-cubo colocando um X nas coordenadas que não são iguais . Assim, o 
1-cubo {000 , 100} é representado por XOO. O 2-cubo {000,001, 100,101} é representado 
por XOX . 

Exemplo 2.4.3 Na figura 2.3, dizemos que o O-cubo 000 está contido no (ou é coberto1 

pelo} l-cubo XOO , ou ainda, que o 1-cubo XOO cobre o O-cubo 000. Analogamente, dizemos 
que o l-cubo XOO está contido no 2-cubo XOX ou que o 2-cubo XOX cobre o cubo XOO◊ 

Dizemos que um k-cubo tem dimensão k . Dado um conjunto V de vértices de um 
n-cubo, dizemos que um k-cubo formado pelos vértices de V é maximal se não existe 
outro cubo de dimensão maior também formado por vértices de V, e que contenha o 
k-cubo . 

1 o termo "cobrir" utilizado aqui difere do utilizado na página 15 para expressar a relação entre dois 
elementos de um poset. 
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.0.

c}. .o. lo

õl 'o ió
o:. ..Ó.. 'lo 0: .0

Ó:' 'Q'' 'Q''
xoo xox

000

Figura 2.3: 0 3-cubo c algtms stib-cubos

C

Definição 2.4.4 .4 representação cúbica de uma /unção Z?ooleana ./ de n uar áue s

consiste do conjunto de vértices do n-cubo que correspondem aos mantermos de .f. 0

Definição 2.4.5 .4 representação cúbica minimal de uma /unção Boo/Cana de n
uaMáueis consiste do conjunto de todos os cubos ma=imaás formados por uédices do n-cubo
que corres7)andem aos seus tninteT«mos. 0

Exemplo 2.4.4 4 /unção Z?ooleana ./' = Em(0, 1,4,5,6) é representada pelos uédáces

000, 001, 100, 101 e 110. .4 sua representam(io ctíbáca e mínima/ sâo apresentadas graá-
samente, respectivamente, nas Jigt ra 2.4a e 2.4õ.

Q

.Q. .Q.

Q. .Ó.t'- $--.

(ml 0' + 100

'@ ooo

a

Figura 2.4: Representação(a) cúbica e(b) minimal da função/ = Em(0,1,4,5,6)

2.4. N oções de Funções Booleanas 

o 
' . 

·º . ' · . . . , 

o :o 
· .. · ' 

: .·· ·. o· o 

a 

.-9•. . . . 

o: ·º· :o 
·, .·· · .. : 

o:: ____ ··v.:·· .. 
· .. : xoo . ' 

b 

Figura 2.3: O 3-cubo e alguns sub-cubos. 
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.O . 

e 

Definição 2.4.4 A representação cúbica de uma função Booleana f de n variáveis 
consiste do conjunto de vértices do n- cubo que correspondem aos mintermos de J. o 

Definição 2.4.5 A representação cúbica minimal de uma função Booleana de n 
variáveis consiste do conjunto de todos os cubos maximais formados por vértices do n-cubo 
que correspondem aos seus mintermos. 

o 

Exemplo 2.4.4 A função Booleana J = E m(0, 1, 4, 5, 6) é representada pelos vértices 
000, 001, 100, 101 e 110. A sua representação cúbica e minimal são apresentadas grafi
camente, respectivamente, nas figura 2.4a e 2.4b. 

o 

.O . . . 

o: . e.101 :• 110 o . . ' 

lXO 

•••• 000 

a b 

Figura 2.4: Representação (a) cúbica e (b) minimal da função J = E m(0, 1, 4, 5, 6). 
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Intervalos

O n-cubo forma uma estrutura de ieticulado Booleano. Portanto, poderilos associar a unl
cubo a noção de interna/o, cujo extremo esquerdo e direito são respectivamente o menor e
o maior elemento do cubo. Ao cubo 10X associamos o intervalo 1100, 1011 = {a C {0, 113
100 $ z $ 101} e ao cubo IXX associamos o intervalo j100,1111. A dírnensão de um
íníerualo l.,'!, Z?l, denotado dÍm(l.4, Z?l), é definida como a dimensão do cubo associado
a ele, que é também equivalente a llnl -- ll.4ll. Poi exemplo dim(j100,1011) = l
jlOljl -- 1 10011 = 2 1, onde l.a l representa o número de bits iguais a l em .4.

2.4.5 Minimização Tabular de Quine-McCluskey

Definição 2.4.6 Z./}na ezpressâo l?ooZeana é considerada wma expressão minimal se
(í) não e=cãste enhuma OI tra expressão equina ente com um número menor de termos
e (2) não existe nenhuma outra expressão equivalente com igual número de termos mas
com menor rzámero dc /áíeraás. .

A minimização de urna expressão Booleana pode ser realizada formalmente através de
operações de simplificação de expressões da álgebia Booleana. Entretanto, a manipulação
algébrica, além de sei uma tarefa cansativa, pode facilmente induzir uma pessoa a cometer
erros, principalmente qua.ndo o número de variáveis envolvidas é grande.

O algoritmo tubular de Quine-McCluskey pala minimização de funções Booleanas
é um método clássico que sistematiza este processo algébrico. Embora. existam outros
a[goritmos para minimização tais como o mapa- de ]<arnaugh (IHP811, capítulo 6), o
algoritmo de Quine-McCluskey é o melhor indicado para implementação em computadores
digitais.

O algoritmo de Quine-N/lcCluskey (QM) pequei que as funções Booleanas estejam ex-
pressas nas formas canónicas. A idéia básica deste algoritmo consiste em encaram os
mantermos da FND como pontos no n-espaço, ou seja, como vértices de um n-cubo. A
partir do conjunto destes vértices (ou 0-cubos) procura-se gerar todos os l-cubos possíveis
combinando-se dois deles (equivale a geiai as arestas do cubo que ligam dois 0-cubos con-
siderados). A partir da combinação de dois l-cubos procura-se geral todos os possíveis
2-cubos e assim por diante, até que nenhum cubo de dimensão maior possa sei gerado a
parir da combinação de dois cubos de dimensão menor.

O processo de geração dc k-cubos (l 5; A $ n) a partir da combinação de dois (k -- l)-
cubos será denominado passo do algoritmo de minimização. Os cubos resultantes ao final
de todo o processo são denominados implicantes primos.

Este processo de minimização pode sei facilmente associado ao processo algébrico
de simplihcação. Os mantermos da expressão na forma canónica inicial correspondem
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Intervalos 

O n-cubo forma uma estrutura de reticulado Booleano. Portanto, podemos associar a um 
cubo a noção de intervalo , cujo extremo esquerdo e direito são respectivamente o menor e 
o maior elemento do cubo. Ao cubo lOX associamos o intervalo [100 , 101] = { x E { O, 1 }3 

: 

100 :S x :S 101} e ao cubo lXX associamos o intervalo [100,111]. A dimensâo de um 
intervalo [A, B], denotado dim([A, B]), é definida como a dimensão do cubo associado 
a ele, que é também equivalente a IIBII - IIAII- Por exemplo dim([l00, 101]) = 1 = 

ll10lll - ll100II = 2 - 1, onde IIAII representa o número de bits iguais a 1 em A. 

2.4.5 Minimização Tabular de Quine-McCluskey 

Definição 2.4.6 Uma expressão Booleana é considerada uma expressão minimal se 
(1) não existe nenhuma outra. expressão equivalente com um número menor de termos 
e (2) não existe nenhuma outra expressão equivalente com igual número de termos mas 
com menor número de literais . o 

A minimizaçã.o de uma expressã.o Booleana pode ser realizada formalmente através de 
operações de simplificaçã.o de expressões da álgebra Booleana. Entretanto, a manipulação 
algébrica, além de ser uma tarefa cansativa, pode facilmente induzir uma pessoa a cometer 
erros, principalmente quando o número de variáveis envolvidas é grande. 

O algoritmo tabular de Quine-McCluskey para minimização de funções Booleanas 
é um método clássico que sistematiza este processo algébrico. Embora existam outros 
algoritmos para minimização tais como o mapa de Karnaugh ([HP81], capítulo 6), o 
algoritmo de Quine-McCluskey é o melhor indicado para implementação em computadores 
digitais. 

O algoritmo de Quine-McCluskey (QM) requer que as funções Booleanas estejam ex
pressas nas formas canônicas. A idéia básica deste algoritmo consiste em encarar os 
mintermos da FND como pontos no n-espaço, ou seja, como vértices de um n-cubo. A 
partir do conjunto destes vértices (ou O-cubos) procura-se gerar todos os 1-cubos possíveis 
combinando-se dois deles ( equivale a gerar as arestas do cubo que ligam dois O-cubos con
siderados). A partir da combinação de dois 1-cubos procura-se gerar todos os possíveis 
2-cubos e assim por diante, até que nenhum cubo de dimensão maior possa ser gerado a 
partir da combinação de dois cubos de dimensão menor. 

O processo de geração de k-cubos (1 :S k :S n) a partir da combinação de dois (k -1)
cubos será denominado passo do algoritmo de minimização. Os cubos resultantes ao final 
de todo o processo são denominados implicantes primos. 

Este processo de minimização pode ser facilmente associado ao processo algébrico 
de simplificação. Os mintermos da expressã.o na forma canônica inicial correspondem 
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aos 0-cubos. Combinam dois 0-cubos para geral um l-cubo corresponde a combinam dois
mantermos para eliminar uma variável (' gelar um termo com menos literais para substittií-
los, como mostramos no seguinte exemplo

zlz2a3 + ziz2Z3 «-z,(z3 + 3;) = .:., . . Zla2

Quando considerados no 3-espaço, o processo mostrado na expressão algébrica. acima
corresponde ao processo de agruparmos os 0-cubos 111 e 110 para geração do l-cubo
llX, como ilustra a figura 2.5.

©
llx

.o.. .o@

ó' ''o' ''óÓ:

.o. .o

'o' 'ó

'0' '0'

Figura 2.5: Passo elementar do algoritmo de Quine-McCluskey

A garantia de que o algoritmo Qlvl realmente fornece uma expressão minimal, equi-
va[ente à expressão original, é uma decorrência óbvia do fato de que, em cada passo do
algoritmo, são geladas todas as combinações possíveis entre os termos.

Descrição dos passos do algoritmo QM

A primeira paire do algoritmo QM consiste de um processo para determinação de todos
os implicantes primos. A seguir descrevemos os processos que constituem esta parte e, ao
mesmo tempo, mostramos a sua aplicação sobre a função ./'(zi, z2, z3) = E m(0, 1, 4, 5, 6).

B Primeiro passo converter os mantermos para a notação binária
ooo, 001, 100, 101, 110

B $!g!!ndo passo : Separar' os minteimos em grupos de acordo com o número de I's
em sua representação binária e ordena-los em ordem crescente, em uma coluna,
separa-ndo os grupos com uma linha horizontal.
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aos O-cubos. Combinar dois O-cubos para gerar um 1-cubo corresponde a combinar dois 
mintermos para éliminar uma variável e gerar um termo com menos literais pa ra substituí
los, como mostramos no seguinte exemplo : 

Quando considerados no 3-espaço, o processo mostrado na expressão algébrica acima 
corresponde ao processo de agruparmos os O-cubos 111 e 110 para geração do 1-cubo 
11X, como ilustra a figura 2.5 . 

IIX : · ., 
' . 
' ' ' ' 

·º· o . . .. O_ .O 
. .· · . . · : 

. .. .. ' 

Figura 2.5: Passo elementar do algoritmo de Quine-McCluskey 

A garantia de que o algoritmo QM realmente fornece uma expressão minimal, equi
valente à expressão original, é uma decorrência óbvia do fato de que, em cada passo do 
algoritmo, são geradas todas as combinações possíveis entre os termos. 

Descrição dos passos do algoritmo QM 

A primeira parte do algoritmo QM consiste de um processo para determinação de todos 
os implicantes primos. A seguir descrevemos os processos que constituem esta parte e, ao 
mesmo tempo, mostramos a sua aplicação sobre a função f(x 1, x 2 , x3 ) = L m(O, 1, 4, 5, 6) . 

• Primeiro passo : converter os mintermos para a notação binária. 
000, 001, 100, 101 , 110 

• Segundo passo : Separar os mintermos em grupos de acordo com o número de 1 's 
em sua representação binária e ordená-los em ordem crescente, em uma coluna, 
separando os grupos com uma linha horizontal. 
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8 Tei'cedro passo : combinar todos os elementos de um grupo com todos os elementos
) grupo adjacente inferior para geração de cubos de dimensão maior. Para cada 2

grupos comparados entre si, gerar um novo grupo na próxima coluna e colocam os
novos cubos. Marcar com v os cubos que falam usados pala gerar novos cubos.

oox
xoo
x01
10x
IXO

Observação : o novo cubo gerado sela. inserido no novo conjunto se e somente se ele
ainda não estiver contido nele.

Repetir o processo para cada nova coluna formada, até que nenhuma. combinação
mais seja possível.

~/ oox
« xoo
./ xol l -::>
..,/ 10x

IXO

e Quarto passo : Listam' os implicantes primos. Os implicantes primos são aqueles que
não roíam combinados com nenhum outro, ou seja, aqueles que não estão com a
marca. v

IXOeXOX

A primeira vista, poderíamos afirmar que a soma de todos os implicantes primos
corresponde à expressão minimal da função Booleana. No entanto, existem casos em que
a soma de dois ou mais implicantes primos cobre um outro. Neste caso, este último termo
não é essencial, no sentido de que ele pode sei eliminado do conjunto de implicantes
primos, sem que a expressão resultante deixe de sei equivalente à expressão original.
Podemos ilustrar esta situação no seguinte exemplo

000

 
 

v'' o00
« 001
v' 100

v' 110

v' ooo
« 001
V' loo
V' 101
./ 110
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000 
001 
100 
101 
110 

• Terceiro passo : combinar todos os elementos de um grupo com todos os elementos 
o grupo adjacente inferior para geração de cubos de dimensão maior. Para cada 2 

.;- :upos comparados entre si, gerar um novo grupo na próxima coluna e colocar os 
novos cubos. Marcar com J os cubos que foram usados para gerar novos cubos . 

✓ 000 

✓ 001 

✓ 100 

✓ 101 

✓ 110 

===} 

oox 
xoo 
X0l 
lOX 
lX0 

Observação : o novo cubo gerado será inserido no novo conjunto se e somente se ele 
ainda não estiver contido nele. 

Repetir o processo para cada nova coluna formada, até que nenhuma combinação 
mais seja possível. 

✓ 000 ✓ oox 
✓ 001 ✓ xoo 
✓ 100 ===} ✓ X0l ===} xox 
✓ 101 ✓ lOX 
✓ 110 lX0 

• Quarto passo : Listar os implicantes primos. Os implicantes primos são aqueles que 
não foram combinados com nenhum outro, ou seja, aqueles que não estão com a 
marca J. 

lXO e XOX 

À primeira vista, poderíamos afirmar que a soma de todos os implicantes primos 
corresponde à expressão minimal da função Booleana. No entanto, existem casos em que 
a soma de dois ou mais implicantes primos cobre um outro. Neste caso, este último termo 
não é essencial , no sentido de que ele pode ser eliminado do conjunto de implicantes 
primos, sem que a expressão resultante deixe de ser equivalente à expressão original. 
Podemos ilustrar esta situação no seguinte exemplo . 
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Exemplo 2.4.5 C071sàdere a expressão BooZeana / = 000+001 +011 +111. rezo método
de QM obtemos os seguintes implicantes primos

00X, 0XI e XII.
Gra$camente, estes impl caules primos (otl cubos) correspondem respect lamente üos

ánZerualos 1000, 0011, j001,0111 e j011, 1111 Zustrados na ./ígzzra 2.6a. Note, porém, que

Xll

Uox] >

oox

Figura 2.6: Implicantes primos (a) e implicantes primos essenciais (b)

o {nÉerualo j001, 0111 é supérPuo, ou sqa, a mesma ezpressâo pode ser expressa pe/os
implicantes pomos 0QX e XIL (.Rgura 2.6b). 0

Portanto, o ponto central da segunda parte do algoritmo QM é o cálculo de um menti
subconjunto do conjunto de implicantes primos suficientes para cobrirá todos os mantermos
da função Booleana.

Definição 2.4.7 S'eya C uma colação de ánteruaZos maàmaÍs que cobre X e seja .S ç C.
Então S é uma subcoleção ótima de C que cobre X se

aJ não ezÍsíe outra stzóco/eçâo .S' Ç C que coZ)re X, fa/ que l.S/l < 1.Sl;

':«aFá)';=:'Ç=;1;', "' X . .s'] - ]s], «'. «';'. [", '] ' s' '.J .«' ':mq", '0 :»
0

Definição 2.4.8 Urna suócoZeçâo ótÍma dos àmp/{cantes primos gue cobre todos os mÍn-
fermos da ezpressâo Z?ooZeana oMginaJ é deram nada congunfo dos implicantes primos
essenciais

=Um conjunto de implicantes primos (cubos maximais) cobre um mintermo (0-cubo) se este é coberto
por pelo menos um dos implicantes primos
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Exemplo 2.4.5 Considere a expressão Booleana J = 000 + 001 + 011 + 111. Pelo m étodo 
de QM obtemos os seguintes implicantes primos : 

OOX , 0Xl e Xll. 

Graficamente, es tes implicantes primos ( 011, cubos) correspondem respectivamente aos 
intervalos [000 , 001], [001 , 011] e [011, 111] ilustrados na figura 2. 6a. Not e, porém, que 

ox1-

a b 

Figura 2.6: Implicantes primos (a) e implicantes primos essenciais (b) . 

o intervalo [001, 011] é supérfluo, ou seja, a mesma expressão pode ser expressa pelos 
implicantes primos 00X e Xll (figura 2. 6b). 

o 

Portanto, o ponto central da segunda parte do algori tmo QM é o cálculo de um menor 
subconjunto do conjunto de implicantes primos suficientes para cobrir2 todos os mintermos 
da função Booleana. 

Definição 2.4. 7 Seja C uma coleção de intervalos maximais que cobre X e seja S Ç C. 
Então S é uma subcoleção ótima de C que cobre X se : 

a) não existe outra subcoleção S' Ç C que cobre X, tal que IS'I < JSI ; 
b) VS' Ç C tal que S' cobre X e IS'I = ISI, não existe [A, B] E S' tal que dim([A, B]) > 

dim([A', B']) para todo [A' , B'] E S. 
o 

Definição 2.4.8 Uma subcoleção ótima dos implicantes primos que cobre todos os min
termos da expressão Booleana original é denominada conjunto dos implicantes primos 
essenciais . 

o 
2 Um conjunto de implicantes primos (cubos maximais) cobre um mintermo (O-cubo) se este é coberto 

por pelo menos um dos implicantes primos. 
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Os implicantes primos essenciais são calculados com a ajuda de uma tabela denomi-
nada Tabela de Implicantes Primos(IHP811). na qual é selecionado um subconjunto ótimo
de implicantes primos que cobre todos os mintenllos da expressão Booleaila inicial.

A sega'lr descrevemos os passos da segunda parte do algoritmo QM e mostramos sua
a!)locação .abre a função ./(ai, i2, z3, z4, zs) = )ll:(1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27)

Con. 'ruir a Tabela de Implicantes Primos : no topo das colunas deve-se colocar os
,nil mos de / e, à esquerda de cada linha, os implicantes primos. Os implicantes
pl'inll., devem ser listados em orderil deck'escente de acordo com a sua dimensão,
isto é. {lm ordem crescente de acordo com o número de literais. Deve-se acrescentar
uma cn::ina à esquerda e uma linha na. parte inferior.
Em cauü linha, marcam as colunas com v quando o implicante primo da linha cobre
o mintermo da coluna.

2 Selecionai os implicantes primos essenciais : deve-se procurar na tabela, as colunas
que contém apenas uma manca \./. A linha na qual estas colunas contém a marca
../ corresponde a um implicante primo essencial. Em outras palavras, este impli-
cante primo é o único que cobre o mintermo da coluna e, portanto, não pode sei
descartado. Então, deve-se marcar com um asterisco (*) esta linha na coluna mais
à esquerda, para indicar que este é um implicante primo essencial. A seguir, deve-se
marcar, na última linha da tabela, todas as colunas cujo mintermo é coberto pelo
implicante primo selecionado.

    l 2 3 3 9 1 o 1 1 18 19 2() 21 23 25 26 27

  xx01x   « «     « « « «         « «
  X10XI         «   «           «   «
  oxoXI «   «   «   «                
  oox01 «     «                      
  x0101       J             «        
  1010x                   « #        
  10Xll                 «     «      
  101XI                     « «      
                                 

    l 2 3 5 9 1() 11 18 19 20 21 23 25 26 27
# xx01x   « «     « « « «         « «

  X10XI         «   «           «   «
  oxoXI «   «   «   «                
  oox01 «     «                      
  x0101       «             «        
  1010x                   « «        
  10Xll                 «     «      
  101XI                     « «      
      « «     « « « «         « «
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Os implicantes primos essenciais são calculados com a ajuda de uma tabela denomi
nada Tabela de Implicantes Primos ([HP81 ]) , na qual é selecionado um subconjunto ótimo 
de implicantes primos que cobre todos os rnintermos da expressão Booleana inicial. 

A seg1•ir descrevemos os passos da segunda parte do algoritmo Qrvr e mostramos sua 
aplicação lbre a função J(x1 , X2, X3, X4, xs) = I:(1, 2, 3, 5, 9, 10, 11 , 18, 19, 20, 21 , 23, 25, 26, 27). 

1. Cor · ruir a Tabela de Implicantes Primos : no topo das colunas deve-se colocar os 
1n i1 ·mos de f e, à esquerda de cada linha, os implicantes primos. Os implicantes 
prim, ,,, devem ser listados em ordem decrescente de acordo com a sua dimensão, 
isto é t'm ordem crescente de acordo com o número de literais. Deve-se acrescentar 
uma e :na à esquerda e uma linha na parte inferior. 

Em catúi linha, marcar as colunas com ✓ quando o implicante primo da linha cobre 
o mintermo da coluna. 

1 2 3 5 !) 10 11 18 19 20 21 23 25 26 27 
XX0lX ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
XlOXl ✓ ✓ ✓ ✓ 
0X0Xl ✓ ✓ ✓ ✓ 
O0X0l ✓ ✓ 
X0101 ✓ ✓ 
1010X ✓ ✓ 
lOXll ✓ ✓ 
101Xl ✓ ✓ 

2. Selecionar os implicantes primos essenciais : deve-se procurar na tabela, as colunas 
que contém apenas uma marca ✓- A linha na qual estas colunas contém a marca 
✓ corresponde a um implicante primo essencial. Em outras palavras, este impli
cante primo é o único que cobre o mintermo da coluna e, portanto, não pode ser 
descartado. Então, deve-se marcar com um asterisco (*) esta linha na coluna mais 
à esquerda, para indicar que este é um implicante primo essencial. A seguir, deve-se 
marcar, na última linha da tabela, todas as colunas cujo mintermo é coberto pelo 
implicante primo selecionado. 

1 2 3 5 !) 10 11 18 19 20 21 23 25 26 27 
* XX0lX ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

XlOXl ✓ ✓ ✓ ✓ 
0X0Xl ✓ ✓ ✓ ✓ 
00X0l ✓ ✓ 
X0101 ✓ ✓ 
1010X ✓ ✓ 
lOXll ✓ ✓ 
101Xl ✓ ✓ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Deve-se iepetii este processo enquanto existir uma coluna cujo mintermo não está
coberto pelo con.jiinto de implicantes primos selecionados até o momento e que
satisfaz as condições descritas.

3 llgÉ!!!zl!:.3:.L&!Zela : montei apenas as colunas correspondentes aos mantermos não
cobertos pelos implicantes primos essenciais, e as linhas correspondentes aos impli-
cantes primos que não foram selecionados e que cobrem pelo menos um mintermo
ainda não coberto.

4 g!!11glg11gLos implicantes primos secundariamente essenciais : eliminar as linhas do
minadas e selecionar os essenciais, conforme definição a seguir:

Propriedade 2.4.1 Z){z-se que uma /inca .Á na Tape/a de /mplãcantes ramos do-
m:- "m" "f" Z{«A« B '' ' "me«íe « dám(H) ? dám(B), . .4 c.Z,« pe/o «.,e«o;
lodos os Tnintermos que estão nas colunas da tabela e que são cobertos por B. Se A
lâmina B, então existe uma jomna minimal que não utiliza o termo da linha B. .

A seguir, deve-se repetir o mesmo processo do passo 2, porém os implicantes primos
essenciais serão chamados secundariamente essenciais e marcados com dois astei iscos
(**), e em seguida fazer a redução da tabela (passo 3).

    l 2 3 5 9 10 1 1 18 19 20 2] 23 25  
+ xx01x   « «     # # J J         ./ ./
# X10XI         J   J           ./   ./

  oxox] #   «   «   «                
  oox01 «     «                      
  x0101       #             ~/        

+ 1010x                   J ./        
  10Xll                 #     */      
  101X]                     ./ ./      
      « «   « J # J ~/ */ ./   ./ ./ ./

    l 5 23

  oxoXI «    
  oox01 « 7  
  x0101   «  
  10Xll     «
  101XI     «
         

    Í 5 23

  oxoXI «    
  ooxo] « 7  
  10Xll     «
    / « «
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Deve-se repetir este processo enquanto existir uma coluna cujo mintermo não está 
coberto pelo conjunto de implicantes primos selecionados até o momento e que 
satisfaz as condições descritas. 

l 2 3 5 !) 10 11 18 19 20 21 23 25 26 27 
* XX0lX ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
* XlOXl ✓ ✓ ✓ ✓ 

0X0Xl ✓ ✓ ✓ ✓ 
00X0l ✓ ✓ 
X0IOl ✓ ✓ 

* lülOX ✓ ✓ 
l0Xll ✓ ✓ 
101Xl ✓ ✓ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. Reduzir a tabela : manter apenas as colunas correspondentes aos mintermos não 
cobertos pelos implicantes primos essenciais, e as linhas correspondentes aos impli
cantes primos que não foram selecionados e que cobrem pelo menos um mintermo 
ainda não coberto. 

1 5 23 
0X0Xl ✓ 
00X0l ✓ ✓ 
Xülül ✓ 
lOXll ✓ 
101Xl ✓ 

4. Selecionar os implicantes primos secundariamente essenciais : eliminar as linhas do
minadas e selecionar os essenciais, conforme definição a seguir: 

Propriedade 2.4.1 Diz-se que uma linha A na Tabela de Implicantes Primos do
mina uma outra linha B se e somente se dim(A) 2: dim(B), e A cobre pelo menos 
todos os mintermos que estão nas colunas da tabela e que são cobertos por B. Se A 
domina B , então existe uma forma minimal que não utiliza o termo da linha B. 

0 

A seguir, deve-se repetir o mesmo processo do passo 2, porém os implicantes primos 
essenciais serão chamados secundariamente essenciais e marcados com dois asteriscos 
(**) , e em seguida fazer a redução da tabela (passo 3). 

1 5 23 
OX0Xl ✓ 

** 00X0l ✓ ✓ 
** lOXll ✓ 

✓ ✓ ✓ 



38 Cap'ítulo 2. Tqnrnp q T) rolo.rnnn nrp q
x q qbr bFv uv al l Dual l vvs WWI uv

Deve-se repetir este processo até que isto não seja mais possível, ou se.ja, até atingir-
se um estágio em quc não rllais existe, na tabela deduzida, nenhuma coluna com
apenas um «' e não existe nenhuma linha que cobre outra.

Aplicar o método de Petrick : este método (de busca exaustiva) fornece todas as
possíveis combinações dos implicantes primos restantes que cobrem os mantermos
restantes. Deve-se escolher dentre elas, aquela que envolve o menor número de
termos. Clamo existam mais de uma nestas condições, deve-se escola)er a. de custo
mínimo (aquela que envolve menor número de literais).

O algoritmo QM

Apresentamos a seguir o algoiitmo QM em pseudo código

Entrada
Saída

Conjunto de mantermos
Conjunto de implicantes primos essenciais

1) Separe os mantermos em n blocos Z?0{, { = 0, 1, 2, 3, ..., n
fazendo B0{ = { todos os mantermos com á I's };

2) Para í de 0 até n l faça
Combine cada mintermo de B0{ com os mantermos de BOi+t e

se estes formam um ]-cubo, então
- marque estes dois mintermosl
- coloque o l-cubo no bloco Blil

3) Coloque todos os mantermos que não foram marcados na lista
de implicantes primosl

4) Repita o mesmo processo pala os blocos Bl{ e Bli+i para
á variando de 0 até n, -- 2 e coloque os 2-cubos nos blocos B2í;

5) Coloque todos os l-cubos que não roíam marcados na
lista de implicantes primosl

6) Repita este processo sucessivamente pala gelar 3-cubos, 4-cubos, etc,
até que nenhuma combinação seja mais possívell

7) Construa a Tabela de implicantes primos e selecione
os implicantes primos essenciaisl

O efeitos do algoritmo QK'r sobre a expressão / = E(0, 1, 4, 5, 6) podem ser gráfica.
mente vizua]izados na figura 2.7. A função minima] coiiespondente é ./' = ?2 + ztE3
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Deve-se repetir este processo até que isto não seja mais possível, ou seja, até atingir
se um estágio em que não mais existe, na tabela reduzida, nenhuma coluna com 
apenas um J e não existe nenhuma linha que cobre outra. 

Aplicar o método de Petrick : este método ( de busca exaustiva) fornece todas as 
possíveis combinações dos implicantes primos restantes que cobrem os mintermos 
restantes. Deve-se escolher dentre elas, aquela que envolve o menor número de 
termos. Caso existam mais de uma nestas condições, deve-se escolher a de custo 
mínimo (aquela que envolve menor número de literais) . 

O algoritmo QM 

Apresentamos a seguir o algoritmo QM em pseudo código : 

Entrada: Conjunto de mintermos 
Saída: Conjunto de implicantes primos essenciais 

1) Separe os mintermos em n blocos BOi, i = O, 1, 2, 3, ... , n 
fazendo BOi = { todos os mintermos com i l 's } ; 

2) Para i de O até n - 1 faça 
Combine cada mintermo de BOi com os mintermos de BOi+ 1 e 

se estes formam um 1-cubo, então 
- marque estes dois mintermos; 
- coloque o 1-cubo no bloco Bli ; 

3) Coloque todos os mintermos que não foram marcados na lista 
de implicantes primos; 

4) Repita o mesmo processo para os blocos Bli e Bli+1 para 
i variando de O até n - 2 e coloque os 2-cubos nos blocos. B2i; 

5) Coloque todos os 1-cubos que não foram marcados na 
lista de implicantes primos; 

6) Repita este processo sucessivamente para gerar 3-cubos, 4-cubos, etc, 
até que nenhuma combinação seja mais possível ; 

7) Construa a Tabela de implicantes primos e selecione 
os implicantes primos essenciais; 

O efeitos do algoritmo QM sobre a expressão f = I:;(O, 1, 4, 5, 6) podem ser grafica
mente vizualizados na figura 2.7. A função minimal correspondente é f' = x2 + x 1x3 . 
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Figura 2.7: Visualização do efeito causado pelo algoritmo de Quine-McCluskey sobre a
função / =.E(Ot1,4,5,6) a) os 0-cubos que inicializam o algoritmo. b) os l-cubos
obtidos combinado-se os o-cubos: c) os 2-cubos obtidos combinado-se os 1. cubos. dj
os implicantes primos XOX e IXO (32 e #l33). '
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a 

e 
d 

Figura 2.7: Visualização do efeito causado pelo algoritmo de Quine-McCluskey sobre a 
função J = I::(O, 1, 4, 5, 6) . a) os O-cubos que inicializam o algoritmo. b) os 1-cubos 
obtidos combinado-se os O-cubos. c) os 2-cubos obtidos combinado-se os 1-cubos. d) 
os implicantes primos XOX e lXO (x2 e x 1x3 ). 
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Complexidade do Algoritmo QM

A complexidade3 de tempo e espaço deste algoritíilo iio pior caso é exponencial, uma
vez que o número máximo de mantermos possíveis é 0(2"). Além disso, sabe-se que
o problema de escolha dos implicantes primos essenciais é um problema .VP'-completo
(IGJ701) .

2.5 Outros Conceitos Básicos

Grupo Abeliano

Um conjunto G, munido com uma operação binária +, é um grupo se satisfaz os seguintes
axiomas

. «+(b+c)=(a+Z,)+c, Va,Z,,cCG,

8 G contém um elemento e tal que e + a = a + e = a para cada a C G,

e para cada a C G, existe um elemento em G, denotado por
l a) +a= e.

-a, tal que a + (-a)

Se o grupo G satisfaz a + b = b + a, para qualquer a, b C G, então G é denominado
grupo comutativo ou grupo Abeliano (IMSM631).

30 tcrmo complexidade é utilizado para caracterizar a "eficiência" de um algoritmo. Informalmente,
dizer que um algoritmo teli] complexidade de tempo exponencial significa dizer que seu tempo de pro-
cessamento cresce em proporção exponencial em relação ao crescimento do tamanho que caracteriza os
dados de entrada. Uma definição formal pode ser encontrada por exemplo em ITLR901
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Complexidade do Algoritmo QM 

A complexidade3 de tempo e espaço deste algoritmo no pior caso é exponencial, uma 
vez que o número máximo de mintermos possíveis é 0(2n). Além disso , sabe-se que 
o problema de escolha dos implicantes primos essenciais é um problema NP-completo 

([GJ79]) . 

2.5 Outros Conceitos Básicos 

Grupo Abeliano 

Um conjunto G, munido com uma operação binária+, é um grupo se satisfaz os seguintes 
axiomas: 

• a+ (b +e)= (a+ ú) + e, Va, b, e E G, . 

• G contém uin elemento e tal que e + a = a+ e = a para cada a E G, 

• para cada a E G, existe um elemento em G, denotado por -a, tal que a+ (-a) = 
(-a)+ a= e. 

Se o grupo G satisfaz a+ b = b + a, para qualquer a, b E G, então G é denominado 
grupo comutativo ou grupo Abeliano ([MSM63]) . 

30 termo complexidade é utilizado para caracterizar a "eficiência" de um algoritmo. Informalmente, 
dizer que um algoritmo tem complexidade de tempo exponencial significa dizer que seu tempo de pro
cessamento cresce em proporção exponencial em relação ao crescimento do tamanho que caracteriza os 
dados de entrada. Uma definição formal pode ser encontrada por exemplo em [TLR90] 
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Morfologia Matemática

Os problemas em Análise de Imagens, quando restritos ao domínio das imagens binárias,
podem ser modelados por transformações entre subconjuntos. Consequentemente, o es-
tudo da ADIA/ para subconjuntos pode fornecer as soluções para estes problemas.

Para justificar esta afirmativa, mostraremos inicialmente que existe uma relação biuní-
voca entre as imagens binárias dehnidas em um determinado domínio e os subcon.juntos
deste mesmo domínio.

Em seguida, apresentaremos os elementos da À4A/ necessários para enunciar os teore-
mas de decomposição canónica e minimal, de uma particular classe de operadores deno-
minados invariantes por translação e localmente definidos. Os vários con.juntos criados a
partir das noções definidas no estudo destas decomposições serão relacionados através da
investigação das relações de isomorfismo existentes enfie eles.

Antes de prosseguirmos, lembramos que a À/M estuda mapeamentos entre dois reticu-
lados quaisquer. Entretanto, devido ao nosso interesse em imagens binárias, os conceitos e
resultados apresent.idos serão restritos ao reticulado Booleano das partes de um conjunto.

3.1 Imagens Binárias e sua Equivalência com Sub.
conjuntos

Neste texto, vamos supor que as imagens encontram-se definidas sobre um subcon.junto
não vazio 1: Ç: ;Z2, isto e, .is = Z?l x Zl;2, onde .Ei, .E2 (: Z:. - '-'''

Uma imagem definida sobre E pode ser representada por uma função / que a cada
ponto de E associa um valor entre 0 e k -- 1, chamado nível de cinza, isto é, / : E -+
{0,1,...,k -- 1}. 0 valor k conesponde ao número de tons de cinza presentes

' '. '
na Imagem.
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Morfologia Matemática 

Os problemas em Análise de Imagens, quando restritos ao domínio das imagens binárias, 
podem ser modelados por transformações entre subconjuntos. Conseqüentemente, o es
tudo da MM para subconjuntos pode fornecer as soluções para estes problemas. 

Para justificar esta afirmativa, mostraremos inicialmente que existe uma relação biuní
voca entre as imagens binárias definidas em um determinado domínio e os subconjuntos 
deste mesmo domínio. 

Em seguida, apresentaremos os elementos da MM necessários para enunciar os teore
mas de decomposição canônica e minimal, de uma particular classe de operadores deno
minados invariantes por translação e localmente definidos. Os vários conjuntos criados a 
partir das noções definidas no estudo destas decomposições serão relacionados através da 
investigação das relações de isomorfismo existentes entre eles. 

Antes de prosseguirmos, lembram.os que a MM estuda mapeamentos entre dois reticu
lados quaisquer. Entretanto, devido ao nosso interesse em imagens binárias , os conceitos e 
resultados apresentados serão restritos ao reticulado Booleano das partes de um conjunto. 

3.1 Imagens Binárias e sua Equivalência com Sub
conjuntos 

Neste texto, vamos supor que as imagens encontram-se definidas sobre um subconjunto 
não vazio E Ç 'ZL2

, isto é, E = E 1 x E2 , onde E 1 , E 2 Ç 7l . 

Uma imagem definida sobre E pode ser representada por uma função f que a cada 
ponto de E associa um valor entre O e k - 1, chamado nível de cinza, isto é, f : E -t 
{O, 1, ... , k - l}. O valor k corresponde ao número de tons de cinza presentes na imagem. 

41 
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Em particular, as imagens binárias são representadas por funções do tipo / : E -->

Denotaremos poi {0, ] }r o con.junto de todas as funções definidas de E enl {0, 1}, que
podem ser interpretadas como o conjunto de todas as imagens binárias definidas em E.

{0

Proposição 3.1.1 Sejam z C E e X Ç E. .4 /unção degrada por

:*(.) -{ l,i
se a; C X
caso contrário

é «m« Z,Üeção d. P'(E) em {0, 1J' e .- !n«« é d«d" p"

suP«{.(/) E : /(z) :# 0}

Dem A demostração pode ser encontrada em IBB041, página 8. 0

A proposição acima garante que existe uma relação de l para l entre {0, 11r e P(E).
Portanto, uma imagem binária definida em E pode ser representada pot um subconjunto

C EX

Exemplo 3.1.1 .4 ./igura 3.-í {/usara lodos os suócolÜuníos de ?lm quadrado 2 x 2 rOs
quadriculados escuros correspondem aos pontos que pertencem ao subconljunto). Cada
um dos subconljuntos pode ser inibi'Fretado como uma imagem binária de$nida numa
grade de dimensão 2 x 2. .4 colação dos quadr Guiados escuros e brancos correspondem,
respectivamente, à $gura e ao fundo da imagem.

Figura 3.1: Todos os subcon.juntos de um quadrado 2 x 2

0

3.2 Decomposição de Operadores

Uma função @ : 'P(E) --} P(E) sela denominada operador morfológico binário, ou
simplesmente operador, e pode ser interpretada como uma transformação de imagens
binárias.
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Em particular, as imagens binárias são representadas por funções do tipo f : E ~ 

{ o, 1 }. 

Denotaremos por { O, 1} E o conjunto de todas as funções definidas de E em { O, 1}, que 
podem ser interpretadas como o conjunto de todas as imagens binárias definidas em E. 

Proposição 3.1.1 Sejam x E E e X Ç E . A função definida por 

lx(x)={
1
' o, 

se x E X 
caso contrário 

é uma bijeção de P ( E) em { O, 1} E e sua inversa é dada por 

suporte(!)= {x E E: f(x) # O} . 

Dem.: A demostração pode ser encontrada em [BB94], página 8. ◊ 

A proposição acima garante que existe uma relação de 1 para 1 entre {O, l}E e P(E). 
Portanto, uma imagem binária definida em E pode ser representada por um subconjunto 

X Ç E. 

Exemplo 3 .1.1 A figura 3.1 ilustra todos os subconjuntos de um quadrado 2 x 2 ( Os 

quadriculados escuros correspondem aos pontos que pertencem ao subconjunto) . Cada 

um dos subconjuntos pode ser interpretado como uma imagem binária definida numa 

grade de dimensão 2 x 2. A coleção dos quadriculados escuros e brancos correspondem, 

respectivamente, à figura e ao fundo da imagem. 

EB ~ ~ ~ E- ~ -~ ~ 
~EI- ~~-- ■ 
Figura 3.1: Todos os subconjuntos de um quadrado 2 x 2. 

3.2 Decomposição de Operadores 

◊ 

l;ma função 'l/J. : P(E) ~ P(E) será denominada operador morfológico binário , ou 
simplesmente operado~, e pode ser interpretada como uma transformação de imagens 
binárias. 
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Vamos supor que o domínio E munido com uma operação de adição, denotada por
+, forma um grupo abeliano (E, +) (ve.ja IBB94j, capítulo 2). O elemento neutro de E,
também denominado origem, sela denotado por o e o oposto de z C E sela denotado poi

Z

A seguir apresentamos algumas definições necessárias mais adiante

Definição 3.2.1 Soam X C P'(.E) e A € E. Enfã',

X + A. = {z.ç h : z c X}
é de$n do corria o translado de X por h. 0

Definição 3.2.2 Seja X Ç .Z?. O transposto de X rem re/açâo a origem) é o c07zlunfo

X' = {z C' E : --z C X}.
0

Definição 3.2.3 Um operador @ : P'(E) -"> 7)(E) é dlZo invariante por translação,
ou sÍmpZesrnenZe i.t., sse

@(x + h) @(x) + h (X € 7'(.E), h c E)

Q

Definição 3.2.4 Sda W Ç E, W ./in11o. Um operador @ : 7)(E) --} 7'(E) é localmente
definido pela janela W sse

« c @(x n (w + z)) 4:::» z € @(x)
P«« Í.d. z C E ' X C 7'(E). 0

Os primeiros resultados sobre decomposição de operadores foram introduzidos por G.
Matheron em 1975. O Teorema de Representação de Matheron (IMat751) estabelece que
qualquer operador i.t. e crescentes pode ser expresso como uma união de operadóies
elementares denominados eiosões, ou dualmente, como uma inteiseção de operadores ele-
mentares denominados dilatações. Uma generalização destes resultados pala operadores
i.t., mas não necessariamente crescentes, foi introduzida por Banon e Barrela enl IBB911.

Nesta seção apresentaremos resultados referentes à decomposição de operadores i.t.,
localmente de6lnidos pot uma janela W. Em relação aos resultados de Banon e Batera.
no qual a noção de operadores localmente definidos por uma .janela não é levada em
consideração, os resultados a serem apresentados aqui têm um caráter mais geral, no
sentido que aqueles são um caso particular deste, quando consideramos a janela W - .E.

:@ : 7'(E) q 7'(E) é crescente se X Ç }' -> @(X) ç @(y), yX, }'' C 7'(E).

3.2. Decomposição de Operadores 43 

Vamos supor que o domínio E munido com uma operação de adição, denotada por +, forma um grupo abeliano (E,+) (veja [BB94], capítulo 2). O elemento neutro de E , 
também denominado origem , será denotado por o e o oposto de x E E será denotado por 
- x. 

A seguir apresentamos algumas definições necessárias mais adiante. · 

Definição 3.2.1 Sejam X E P(E) eh E E. Então, 

X+h={x+h:xEX} 
é definido como o translado de X por h. 

o 

Definição 3.2.2 Seja X Ç E . O transposto de X (em relação a origem) é o conjunto 
Xt = {x E. E: -x E X}. 

o 

Definição 3.2.3 Um operador 'l/J : P(E) -+ P(E) é dito invariante por translação, 
ou simplesmente i.t. , sse 

'l/J(X + h) = 'l/J(X) + h (X E P(E), h E E) . 

o 

Definição 3.2.4 Seja W Ç E, W finito. Um operador 'l/J : P(E) -+ P(E) é localmente 
definido pela janela W sse 

X E 'l/J(X n (l;V +x)) <=} X E 'l/J(X) 
para todo x E E e X E P(E). 

o 

Os primeiros resultados sobre decomposição de operadores foram introduzidos por G. 
Matheron em 1975. O Teorema de Representação de Matheron ([Mat75]) estabelece que 
qualquer operador i.t.. e crescente1 pode ser expresso como uma união de operadores 
elementares denominados erosões, ou dualmente, como uma interseção de operadores ele
mentares denominados dilatações. Uma generalização destes resultados para operadores 
i.t ., mas não necessariamente crescentes, foi introduzida por Banon e Barrera em [BB91]. 

Nesta seção apresentaremos resultados referentes à decomposição de operadores i.t., 
localmente definidos por uma janela W. Em relação aos resultados de Banon e Barrera, 
no qual a noção de operadores localmente definidos por uma janela não é levada em 
consideração, os resultados a serem apresentados aqui têm um caráter mais geral, no 
sentido que aqueles são um caso particular deste, quando consideramos a janela vV = E. 

11/J: P(E) ➔ P(E) é crescente se X Ç Y => 1/J(X) Ç v.,(Y), VX, Y E P(E) . 
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3.2.1 Operadores Elementares

No capítulo 1, comentámos que un] operador pode ser expresso em termos de (luatio
operadores elementares (erosão, anel-erosão, dilatação, anel-dilatação) e as operações de
supremo e ínfimo. No entanto, quando o reticulado possui uma operação de negação, o
conjunto consistindo dos operadores erosão e dilatação e as operações de negação, ínfimo
e supremo é suficiente para representar um operador qualquer. No caso do ieticulado das
partes de um conjunto, a negação corresponde ao operador complemento e as operaçoes
de ínfimo e supremo correspondem, respectivamente, à interseção e à união de conjuntos.

A seguir deflniremos os elementos necessários pa-ra a apresentação do Teorema da
Decomposição Canónica.

Definição 3.2.5 Sejam X, B Ç Z?. ,4 erosão de X por B é deÉrzáda por

.-(x) {z C E : (B + #) Ç X}

0

Exemplo 3.2.1 .4 ./igura 3.2 mostra uma aplicação de um operador erosão. O sinal +
indica a oràge7rt de B.

«:M

E (»
B

Figura 3.2: Erosão de X por B

Definição 3.2.6 Sejam X, B Ç E. .4 dilatação de .X' por B é de$nida por

õ-(x) {« c E : (B' + #) n x # 0}

0

0Exemplo 3.2.2 .4 ./igura 3.3 mostra uma aplicação de um operador d datação.
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3.2.1 Operadores Elementares 

No capítulo 1, comentamos que um operador pode ser expresso em termos de quatro 
operadores elementares ( erosão, anti-erosão, dilatação , anti-dilatação) e as operações de 
supremo e ínfimo . No entanto, quando o reticulado possui uma operaçã.o de negação, o 
conjunto consistindo dos operadores erosão e dilatação e as operações de negação, ínfimo 
e supremo é suficiente para representar um operador qualquer. No caso do reticulado das 
partes de um conjunto, a negação corresponde ao operador complemento e as operações 
de ínfimo e supremo correspondem, respectivamente, à interseção e à união de conjuntos. 

A seguir definiremos os elementos necessários para a apresentação do Teorema da 
Decomposição Canônica. 

Definição 3.2.5 S ejam X, B Ç E. A erosão de .X por B é definida por : 

EB (X) = {x E E: (B + x) Ç X}. 

o 

Exemplo 3.2.1 A figura 3.2 mostra uma aplicação de um operador erosão. O sinal+ 

indica a origem de B . 

IB-1-
X E (X) 

B 

Figura 3.2: Erosão de X por B . 

Definição 3.2.6 S ejam X, B Ç E. A dilatação de X por B é definida por : 

Exemplo 3.2.2 A figura 3.3 mostra uma aplicação de um operador dilatação . 

o 

o 
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ÕB(X)

Figura 3.3: Dilatação de X por B

Definição 3.2.7 $da W Ç E, T'r ./inÍío, e sejam .4,.B c P(W), ,4 Ç B. O operador
Ele$nido por

À8,q(x)=1"cE:..4+zçxn(w+z)ÇB+z}(x€7'(.E))
á denominado sup-gerador. 0

Exemplo 3.2.3 .4 ./igura 3..4 /ostra o uso de urn operador szzp-gerador para eztraçâo de
pontos entremos esquerdos de !incas horizontais de espessura l pi=el em imagens binárias.

«:w

À,X,na'

Figura 3.4: Extração de ponto extremo esquerdo através de um operador sup-gerador

O conjunto B Ç E que parametriza, respectivamente nas definições 3.2.5 e 3.2.6,
a erosão (cB) e a dilatação (õa) é denominado elemento estruturante. A seguinte
proposição estabelece uma relação entre os operadores definidos acima.

0
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11 ~ 1 ~ 11--
X õB(X) 

Figura 3.3: Dilatação de X por B. 

Definição 3.2.7 Seja liV Ç E , lV finito, e sejam A, B E P(W), A Ç B. O operador 
definido por 

(X E P(E)) 

é denominado sup-gerador. 
◊ 

Exemplo 3.2.3 A figura 3.4 ilustra o uso de um operador sup-gerador para extração de 
pontos extremos esquerdos de linhas horizontais de espessura 1 pixel em imagens binárias. 

A= B= 

H
1

I 111111 
X 

Figura 3.4: Extração de ponto extremo esquerdo através de um operador sup-gerador. 

◊ 

O conjunto B Ç E que parametriza, respectivamente nas definições 3.2.5 e 3.2.6, 
a erosão (E8) e a dilatação (c58 ) é denominado elemento estruturante. A seguinte 
proposição estabelece uma relação entre os operadores definidos acima. 
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Proposição 3.2.1 Um operador stop-gerador À8À,B) pode ser e:z;pressa como a níerseção
entre umo, erosão e o comi)lemenLo de hma dilat,açào (IBBOll), caracterizados resT)ectiuü-
merzte pelos elementos esfruZurariíes .4 e B't, ásío é,

ÀlvH,q(X)(X) n(Ó,.'(X))'(X C 'P(E)).
Q

Observe que os operadores acima definidos são todos invariantes poi translação e
localmente definidos.

Exemplo 3.2.4 .4 ./ig?lra 3.5 Zustra a decornpos çâo da sup-geradora Zusírada rza ./i
gata 3.4 em termos de uma erosão e RIRA anil-dilatação (complemento de uma dilatação,l

EA(x)n (ÕBa(x) )c

Figura 3.5: Erosão e dilatação que compõem uma sup-geradora
0

3.2.2 Decomposição Canónica

Um importante conceito que está associado à decomposição canónica de um operador é
o seu núcleo (IBS051), cuja noção apresentaremos na seguinte definição.

Definição 3.2.8 0 núcleo, ozl kernel, de zzm operador @ : P'(E) --} P(.E), á.f. e
localmente deÂnido por uma janela \X-r, é de$vtido por

K:w (@) {l' C 'P(W) : o C @(}'')}.
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Proposição 3.2.1 Um operador sup-gerador À(~ ,B) pode ser expresso como a interseção 
entre uma erosão e o complemento de uma dilatação ((BB91}} , caracterizados respectiva
mente pelos elementos estruturantes A e B el, isto é, 

o 

Observe que os operadores acima definidos sao todos invariantes por translação e 
localmente definidos . 

Exemplo 3.2.4 A figura 3. 5 ilustra a decomposição da sup-geradora ilustrada na fi
gura 3.4 em termos de uma erosão e uma anti-dilatação (complemento de uma dilatação) . 

Ô ct<X) 
B 

+ 

e 
( Ô Cl (X) ) 

B 

E A(X) O 

Figura 3.5: Erosão e dilatação que compõem uma sup-geradora. 

3.2.2 Decomposição Canônica 

o 

Um importante conceito que está associado à decomposição canônica de um operador é 
o seu núcleo ([BS95]) , cuja noção apresentaremos na seguinte definição . 

Definição 3.2.8 O núcleo, ou kernel, de um operador 1/; : P(E) -t P(E) , i.t. e 
localmente definido por uma janela l,V. é definido por 

K.w('l/; ) = {Y E P(lV): o E 1/;(Y)}. 
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Teorema 3.2.1 (Decomposição canónica IBB911) 2 Sda @
radar i.t. localmente de$Ttido por uma janela \V. Então,

P(E) --} P(E) um ope

@(x) U{À15,m(.X) : l.a, al Ç X:w(@)} (X € 7'(E))

O teorema 3.2.1 galante que qualquer operador i.t. e localmente definido por uma
janela W pode ser escrito como a união de um conjunto de operadores sup-geradores que,
por sua vez, podem ser expressos como a inteiseção entre uma erosão e o complemento de
uma dilatação (Proposição 3.2.1). Portanto, qualquer operador i.t. pode sei expresso em
termos de erosões, dilatações, complemento, interseção e união. Mais ainda, o teorema
explicita os elementos estruturantes (d e 23) que caracterizam, respectivamente, as erosões
p nc r]i] n t npÃn

vwYVubJ-

0

Exemplo 3.2.5 .4 ./igzzra 3. 6 á/usara a decomposição canónica do operador que ezf7a{ pon-
:os eürevnos de segvnentos de Tetas horizontais, com espessura de l pi=et. Observe que
êste operador é a uvtião de dois operadores sup-geradores, um para e:coração de pontos
:=tremos à esquerda e outro para e=tração de 7)autos extremos à direita.

0

%, -. ,eo

XtA.,nt)(X) U "h..J(X)

xh -:, oo

Figura 3.6: Decomposição canónica
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Teorema 3.2.1 (Decomposição canônica [BB91]) 2 Seja 'l/;: P(E) --* P(E) um ope
rador i. t. localmente definido por uma janela vV. Então 

'l/;(X) = LJ{>'(Á,ai(X): [A, B] Ç Kw('l/J)} (X E P(E)) . 

◊ 

O teorema 3.2.1 garante que qualquer operador i.t. e localmente definido por uma 
janela lV pode ser escrito como a uniã.o de um conjunto de operadores sup-geradores que, 
por sua vez, podem ser expressos como a interseção entre uma erosão e o complemento de 
uma dilatação (Proposição 3.2.1). Portanto, qualquer operador i.t. pode ser expresso em 
termos de erosões, dilatações, complemento, interseção e união. Mais ainda, o teorema 
explicita os elementos estruturantes (A e B) que caracterizam, respectivamente, as erosões 
e as dilatações. 

Exemplo 3.2.5 A figura 3. 6 ilustra a decomposição canônica do operador que extrai pon
tos extremos de segmentos de retas horizontais, com espessura de 1 pixel. Observe que 
este operador é a união de dois operadores sup-geradores, um para extração de pontos 
extremos à esquerda e outro para extração de pontos extremos à direita. 

/ 7 
À7"i·"1)(X) 8-

~ _J X 
w (X w 

À(A1 ,B1) ) u À("i,B.z)(X) 

Figura 3.6: Decomposição canônica 

◊ 



48 Capot'ul,o 3. Miar.fotogia Matemática

3.2.3 Decomposição Minimal

Os primeiros resultados de decomposição minimal foraíil apieseiltados poi h'laragos(INlar851)
pala a decomposição apresentada por N/latheion. Seguindo a mesma idéia, Banon e Bai-
rera introduziram o Teorema de Decomposição N'minimal (IBBOll) para a decomposição
canoiiica.

Não há dúvida de que, sob o aspecto teórico, o teorema da decomposição canónica
representa um resultado bastante interessante. No entanto, do ponto de vista prático, uma
simples análise mostra que existem iedundâ,nelas nesta decomposição. Basta verificarmos
que, se l.A, .BI e l.4', B'l são dois intervalos contidos em X:w(V') tais que l.4, .BI Ç l,4', n'l,
então, pela definição 3.2.7, VX C ?(E),

À15,n(x) ç .x8,,-o(x)

e, portanto, Àw,B)(X) é um elemento redundante pois

À15,n(x) ç À8,,.o(x) :::+ À8,n(x) u .xll,,-o(x)

Baseado na observação acima, podemos definia um outro conjunto equivalente ao
núcleo, porém de menti cardinalidade, que também caracteriza a decomposição.

Definição 3.2.9 Seja Â' uma colação de ãnterualos, isco é, .Y = {1.Á{,Bil Ç P(W)
iC /}, onde / é um conlunlo de íhdãces. O ánterz;alo l.4,BI C .Y é maximal em
,Y " ' «mente .e #l.4',n'l € ,Y, t.J q«e l.4,PI c ld',n'l ri.e , IH,nl Ç l,4',n'l) '
1..4',n'l # l.'!,BIJ. .

Definição 3.2.10 Seja @ : 7)(.E) --> 7)(E) wrn operador !.t. e /oca/mania degrada por uma
.j-.J« W. O co«Juízo Bw(@) de tod« « ante««J« «.afim.i. de X:w(@) é denomãn«do
base de @. .

Teorema 3.2.2 (Decomposição Minimal) Sda @ : 'P(E) --> P(E) urn operador {.Z. e
Z««Zme«t. de$«ád. p« «m« j-e/. W e .d« Bw(@) « .- b«.. . E«t'',

@(x) U{.x8,n(x):lH, l C w('P)} (XC'P(E))
0

Os resultados que falam apresentados nesta seção possuem uma versão dual. Os
operadores duais às sup-geradoras são as inf-geradoras, definidos como a união entre uma
dilatação e uma anui-erosão (complemento dc uma erosão). Os duais correspondentes aos
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3.2.3 Decomposição Minimal 

Os primeiros resultados de decomposição minimal foram apresentados por Ma.ragos ([Ma.r85]) 
para a decomposição apresentada por Matheron. Seguindo a mesma idéia, Banon e Bar
rera introduziram o Teorema de Decomposição Minimal ([BB91]) para a decomposição 
canônica. 

Não há dúvida de que, sob o aspecto teórico, o teorema da decomposição canônica 
representa um resultado bastante interessante. No entanto, do ponto de vista prático, uma 
simples análise mostra que existem redundâncias nesta decomposição. Bàsta verificarmos 
que, se [A, B] e [A', B'] são dois intervalos contidos em Kw('I/J) tais que [A, B] Ç [A', B'], 
então, pela definição 3.2.7, VX E P(E), 

e, portanto, À(Á,B) (X) é um elemento redundante pois : 

Baseado na observação acima, podemos definir um outro conjunto equivalente ao 
núcleo, porém de menor cardinalidade, que também caracteriza a decomposição. 

Definição 3.2.9 Seja X uma coleção de intervalos, isto é, X = {[Ai, Bi] Ç P(W) 
i E I} , onde I é um conjunto de índices . O intervalo [A, B] E X é maximal em 
X se e somente se f=l[A',B'] E X, tal que [A,B] e [A',B'] (i.e ., [A,B] Ç [A',B']) e 
[A', B'] # [A, B]). o 

Definição 3.2.10 Seja 'ljJ : P(E) ~ P(E) um operador i.t. e localmente definido por uma 
janela ltV. O conjunto Bw('l/J) de todos os intervalos maximais de Kw('l/J) é denominado 
base de 1/J. o 

Teorema 3.2.2 (Decomposição Minimal) Seja 'ljJ: P(E) ~ P(E) um operador i .t . e 
localmente definido por uma janela vV e seja Bw ( 1/J) a sua base . Então, 

1/J(X) = LJ{À(Á,B/X): [A, B] E Bw('I/J)} (X E P(E)). 

o 

Os resultados que foram apresentados nesta seção possuem uma versão dual. Os 
operadores duais às sup-geradoras são as inf-geradoras, definidos como a união entre uma 
dilatação e uma anti-erosão ( complemento de uma erosão). Os duais correspondentes aos 



9.3. Operadores Vastos .4traués de /somor$smos 49

teoremas 3.2.1 e 3.2.2 são aqueles nos quais os operadores são escritos como interseção de
opeiadoies inFgeiadores. Não aprofundaiemos as explanações sobre os resultados duais
uma vez que eles podem ser derivados facilmente a partir dos resultados apresentados.

3.3 Operadores Vistos Através de lsomorfismos

Na seção anterior vimos um importante resultado sobre os operadores invariantes por
translação e localmente definidos por uma janela. Dentro deste contexto de decomposição
canónica de operadores, podemos considerar os seguintes conjuntos

B o conjunto @w de todos os operadores i.t. localmente definidos por T4'',

. o conjunto P(P'(W)) de coleções de subconjuntos de W (que podem sei interpreta.
dos como todos os possíveis núcleos) e,

. o conjunto .M(I'r) de coleções de intervalos maximais (que podem ser interpretados
como todas as possíveis bases).

Nesta seção iremos estudar a estrutura destes conjuntos e investigar a relação existente
entre eles.

3.3.1 0 Conjunto @w

Sda Q' o conjunto de todos os mapeamentos de P(E) em 7'(E). O conjunto © herda a
estrutura de reticulado Booleano do conjunto (7)(E), Ç), quando definimos a relação de
ordem 3 dada por

'Pi :3 V'2 4'> V'i(X) ç V'2(X), (Úi,Ú2 c @ e X c P(.E)).

O ínfimo (/\) e o supremo (V) de uma família de operadores O ç @w, e o complemento
de um operador @ C @w são dados, respectivamente, poi :

(/\o)(x) Rto(x): oc o}, x c 7'(.E),

(V o)(x) ) : o € o}, x c p'(.E)

(«@)(x )

e

O conjunto ®w, com a relação de ordem induzida por :3, constitui um subreticulado
Booleano de ©. Usaremos a mesma notação , .3, para a relação de ordem induzida por ©
sobre @w.
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teoremas 3.2.1 e 3.2.2 são aqueles nos quais os operadores são escritos como interseção de 
operadores inf-geradores . Não aprofundaremos as explanações sobre os resultados duais 
uma vez que eles podem ser derivados facilmente a partir dos resultados apresentados. 

3.3 Operadores Vistos Através de Isomorfismos 

Na seção anterior vimos um importante resultado sobre os operadores invariantes por 
translação e localmente definidos por uma janela. Dentro deste contexto de decomposição 
canônica de operadores, podemos considerar os seguintes conjuntos : 

• o conjunto '11w de todos os operadores i.t. localmente definidos por W, 

• o conjunto P(P(W)) de coleções de subconjuntos de HI (que podem ser interpreta
dos como todos os possíveis núcleos) e, 

• o conjunto M (l,V) de coleções de intervalos maximais ( que podem ser interpretados 
como todas as possíveis· bases). 

Nesta seção iremos estudar a estrutura destes conjuntos e investigar a relação existente 
entre eles. 

3.3.1 O Conjunto '11w 

Seja W o conjunto de todos os mapeamentos de P(E) em P(E). O conjunto 'V herda a 
estrutura de reticulado Booleano do conj un to (P(E), Ç), quando definimos a relação de 
ordem j dada por : 

1/J1 ::S 1/J2 {=::} '!f;1(X) Ç 1/h(X), (1/J1,1/J2 E W e X E P(E)). 

O ínfimo (A) e o supremo (V) de uma família de operadores 8 Ç Ww, e o complemento 
de um operador 1/J E Ww são dados, respectivamente, por : 

(/\ 8)(X) = íl{0(X) : 0 E 8}, X E P(E), 

(V 8)(X) = LJ{0(X) : 0 E 8}, X E P(E) 
e 

(v'!/J) (X) = ( 1/J(X) t. 

O conjunto W w, com a relação de ordem induzida por j, constitui um subreticulado 
Booleano de W. Usaremos a mesma notação , ::s, para a relação de ordem induzida por w 
sobre Ww. 
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3.3.2 O Conjunto 7'(7'(W))

É fácil verificarmos que o con.junto (P(P(IV)), Ç) onde Ç é definido por ,Y Ç y -+::::> .X €
,Y --> X c y, V.r,y € P(P(T'T/)), e o supremo e o ínfimo de uma coleção {X. : X, C
7)(P'(W)), C /} e o complemento de Â' € P'(P(T4')) são de6nidos, respectivamente, pol

Vx. {X € P(W) : X C .Y. para algum { C /},

/\x. {X € 7'(W) : X C X,, V{ C .r}

,r' (w') - .v {x c I'(w) : x g À'}
é um ieticulado Booleano completo.

e

3.3.3 O Conjunto M(W)
Sda .M(W) o conjunto de todas as coleções de intervalos maximais contidos em P'(W),
isto é,

.M(W) À/-(.Y), À' Ç P'(W)}
onde A/az(,Y) denota o conjunto de intervalos maximais da coleção {l.4, BI Ç P(W)
l.A,nl ç ,r}.

Para X c .M(I'T''), denotaiemos

UX {'r c p(w) : 3 l.4, .el € x, }'' € 1.,'l, Bl}

Seja Â' Ç 7)(W). Observe (lue U Mal(.Y) = .V. Logo, ,Y pode sei representado pelo
conjunto de intervalos maximais Maz(.Y), o qual denotaremos, poi simplicidade, também
poi'X

Definimos uma relação binária E em .A''f(W) da seguinte forma

VX,yc.M(W),XEy v l.Á, nl c x, ] l..'l', B'l c }'' : l.4, BI ç l.4', B'l

A relação E é uma relação de ordem parcial.

O conjunto .M(W) com a relação de ordem E definida acima é um ieticulado Booleano
completo, onde o suptcmo (LJ), o ínfimo (n) e o complemento são definidos, respectiva-
mente, por

X- UX2 b/-(Â'- UX2), X-,X, c .M(W)
xi n x2 = Maz(,YI n X2), Xt, X2 C .A'{(W)

X = Maz(Â''), X c .A'í(W).
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3.3.2 O Conjunto P(P(W)) 

É fácil verificarmos que o conjunto (P(P(H' )), Ç) onde Ç é definido por X Ç Y <===* X E 

X -----t X E Y, \IX,Y E P(P(lV)), e o supremo e o ínfimo de uma coleçã.o {Xi : Xi E 

P(P(vV)), i E I} e o complemento de X E P(P(l'V)) sã.o definidos, respectivamente, por 

V Xi= {X E P(W) : X E Xi para algum i E I}, 

/\xi= {X E P(W) : X E xi, Vi E I} 

e 
xc = P(H' ) - X= {X E P(W) : X(/_ X} 

é um reticulado Booleano completo. 

3.3.3 O Conjunto M (W) 

Seja M(Hl) o conjunto de todas as coleções de intervalos maximais contidos em P(W), 
isto é, 

M(ltV) = {Max(X), X Ç P(W)} 

onde Max(X) denota o conjunto de intervalos maximais da coleçã.o {[A, E] Ç P(W) 
[A,B] Ç X}. 

Para X E M(vV), denotaremos 

LJX = {Y E P(W): :3 [A, E] E X, Y E [A, E]}. 

Seja X Ç P(W). Observe que U lv!ax(X) = X. Logo, X pode ser representado pelo 
conjunto de intervalos maximais J\1ax(X) , o qual denotaremos, por simplicidade, também 
por X . 

Definimos uma relaçã.o binária Ç em M (ltV) da seguinte forma : 

V X, Y E M(vV), X Ç Y <===* \I [A, B] E X, :3 [A', E'] E Y: [A, B] Ç [A', B']. 

A relaçã.o Ç é uma relação de ordem parcial. 

O conjunto M (l1V) com a relaçã.o de ordem Ç definida acima é um reticulado Booleano 
completo, onde o supremo (u), o ínfimo (n) e o complemento sã.o definidos, respectiva
mente, por : 

Xi UX2 = Max(X1 UX2), X 1,X2 E M(Hl ) 

X1 n X2 = Max(Xi n X2), X1, X2 E M(W) 

X= J\1ax(Xc), X E M(l1V). 
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3.3.4 Relações de lsomorfismo

Pode-se verificar facilmente que o con.junto das funções Booleanas,({0, 1J7'(n'), 5;), tambén]
' um ieticulado Booleano, onde $ é definido por ./i $ /2 +::> /i(X) $ /2(X), yÀ' C

Portanto, temos ern mãos quatro estruturas de reticulado completo Booleano. Uma
investigação mais profunda sobre possíveis relações enfie eles mostra-nos a existência
de isomorfismo de ieticulados entre eles, dos quais alguns são indicados na figura 3.7
(Veja IBS951). As seguintes quatro proposições são dedicadas para especificar cada uma
doccn q fti npÃnc

\Pw

]

7'(7'(W)) .M(W)

{0, 11p(n')

Figura 3.7: Diagrama dos isomorfismos

Proposição 3.3.1 0 mapearnerzío X:w(V') de @w em 7'(P'(W)) de$nãdo por

X:«.(#') = {X C 7'(W') : o C @(X)}, (@ € q'w)

«n.fif«{ «m á"m'r$'m. de «íã«/'d« e«t« (@w, 3) . (7'(7'(H')), ç). d «. {n««« é

deÊnida por

x:i' ( ,r )(x ) {z C E : (X #) n W € ,Y}, x € P'(w')

0

3. 3. Operadores Vistos A través de Isomorfismos 

3.3.4 Relações de Isomorfismo 

51 

Pode-se verificar faci lm ente que o conjunto das funções Booleanas, ( { O, 1} P(Wl, :S), também 
é um reticulado Booleano, onde :S é definido por J1 :S J2 <===} J1(X) :S f2 (X), YX E 
P(ltV). 

Portanto, temos em mãos quatro estruturas de reticulado completo Booleano. Uma 
investigação mais profunda sobre possíveis relações entre eles mostra-nos a existência 
de isomorfismo de reticulados entre eles, dos quais alguns são indicados na figura 3. 7 
(Veja [BS95]). As seguintes quatro proposições são dedicadas para especificar cada uma 
dessas funções. 

' ' ' ' 

T r-1 ' ' ' ' ' ~ 
P(P(W)) 

Bw 

a-1 
------+-+-----OM(W) 

w 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

11 

Figura 3. 7: Diagrama dos isomorfismos. 

Proposição 3.3.1 O mapeamento !Cw('l/J) de \J!w em P(P(W)) definido por 

!Cw('l/J) = {X E P(vV): o E '1/J(X)}, ('I/J E \J!w) 

constitui um isomorfismo de reticulados entre (\J!w, j) e (P(P(W)), Ç). A sua· inversa é 
definida por 

IC~}(X)(X) = {x E E : (X - x) n vV E X}, X E P(W). 

o 
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Proposição 3.3.2 Seja F uma /urzçâo de$nida de P'('P(T'r)) em {0, 11l:'(w) por

po)(x) -{ ã
se X C ,Y (X C P(W))
caso contrário

r'-:(./')(W): ./'(X) = 1}(/ C {0,117'(")).

Então, F é um isomo$smo de reZÍcuZados ent« (7'(P'(W)), Ç) e ({0, 1J7:'(w), .$)

e

0

Proposição 3.3.3 Seja T urna /uzzção de ©w em {0, 117'(w) d(%/unida por

rM(x) -lãi se o € @(X) (X C 7'(H'))
caso contráMo.

r':(/)(x) =lzc E:/((x z)nw)=1}
Então, T é u«. ãs.mo$.m. .nt« (q'w, :3) e ({0, 11'("), 5;).

Vamos denotar por @/ o opeiadoi de @w isomorfo a / c {0, 1J7'(w) e por /Ú a função
Booleana isomorfa a @ € @kv.

0

(x c P(W)).

Proposição 3.3.4 Seja 23w a /unção de$nida de P(7'(W)) em .M(W) por

23.«( ,:Y ) V,:v c P'(7:'(T't''))

e

zj# (x) {l' € 1'(w') : }' c l.'l, BI, l.Á, nl c x}, vx c .M(T'r)

Então, B. é «m üomod'mo .«'" o. «üc«/.d« (7'(7'(W)), Ç) . (.M(W), Ç;) 0

Observe que, a partir destas relações, podemos concluir que os quatro ieticulados
ilustrados na figura 3.7 são isoiiloifos 2 a 2.

Exemp[o 3.3.1 ]Va ./igura 3.8 ÍZusírarnos as diversas made ras de representar o operador
que calcula o complemento de uma imagem. A $gura 3.8a mostra as imageTts antepor
e postehor à transloT"maçã.o. O núcleo deste operador é mostrado através de elementos
do retãculado (círculos pretos) na ligara 3.8c e a sua base (círculos pretos e arestas evn
negMto) na $gura 3.8d. A juTLção Booteana correspondente é de$nida pela tabela-verdade
da figura 3.8b.
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Proposição 3.3.2 Seja Fuma Junção definida de P(P(W)) em {O, l}P(W) por 

F(X)(X) = { ~ se X E X (X E P(Hl )) 
caso contrário 

e 
p- 1(!) = {X E P(vV): f(X) = 1} (f E {O, l}P(W)). 

Então, F éum isomorfismo de reticulados entre (P(P(W)),Ç) e ({O,l}P(Wl,~)- o 

Proposição 3.3.3 Seja T uma Junção de 'Yw em {O, l}P(W) definida por 

T(1/J)(X) = { l, o, 
se o E 1/J(X) (X E P(W)) 
caso contrário. 

e 
r- 1(f)(X) = {x E E: f((X - x) n l,V) = 1} (X E P(W)). 

Então, T é um isomorfismo entre ('11w, ::s) e ( {O, l}P(w), ~) - o 

Vamos denotar por 1ÍJ f o operador de '11 w isomorfo a f E { O, 1} P(W) e por f 1/J a função 
Booleana isomorfa a 1ÍJ E '11 w . 

Proposição 3.3.4 Seja Bw a Junção definida de P(P(W)) em M(W) por: 

Bw(X) = l\llax(X), \IX E P(P(lV)) 

e 

B;;;}(X) = {Y E P(vV): Y E [A , B], [A, B] E X} , \IX E M(VV). 

Então, Bw é um isomorfismo entre os reticulados (P(P(W)), Ç) e (M(W), [:) . o 

Observe que, a partir destas relações, podemos concluir que os quatro reticulados 
ilustrados na figura 3. 7 são isomorfos 2 a 2. 

Exemplo 3.3.1 Na figura 3.8 ilustramos as diversas maneiras de representar o operador 
que calcula ·o complemento de uma imagem. A figura 3. 8a mostra as imagens anterior 
e posterior à transf armação . O núcleo deste operador é mostrado através de elementos 
do reticulado ( círculos pretos) na figura 3. 8c e a sua base ( círculos pretos e arestas em 
negrito) na figura 3. 8d. A função Booleana correspondente é definida pela tabela-verdade 
da figura 3.8b. 
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X= (x: f(x)

o00
001

010

011

100

101

l l o
l l l

l

0

0

l

l

0

()J «
b

C d

Figtiia 3.8: Equivalência de elementos dos quatro reticulados Booleanos

3.4 Algumas Conseqüências Interessantes

Sob a óptica dos isomorfismos estudados, é possível apresentarmos uma prova elegante
pala o Teorema da Decomposição Canónica. Se observarmos que

X:w(@) Ull.4, z?l : l..4, BI ç x:«(@)}

P

K(.x8,n) :
temos que

Kw('P) (.X8,«))
Tomando a inversa de X:w, temos

l.'!,.BI,

1..'l, BI ç x:« (@)}

X:FX:w(@ ) V{X:FX:(,X8,n) : l.'!, BI Ç X:w(@)}
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f(X) 

000 
001 1 

010 o 
011 o 
100 1 

101 1 

110 o ! ~· 111 o 
b 

e d a 

Figura 3.8: Equivalência de elementos dos quatro reticulados Booleanos. 

3.4 Algumas Conseqüências Interessantes 

Sob a óptica dos isomorfismos estudados, é possível apresentarmos uma prova elegante 
para o Teorema da Decomposição Canônica. Se observarmos que 

Kw('I/J) = LJ{[A, B] : [A, B] Ç Kw('I/J)} 

e 

temos que 

Kw('I/J) = LJ {K(À(Á,B)): [A,B] Ç Kw('I/J)}. 
Tomando a inversa de Kw, temos 
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de onde decorre que
@ V{À8,,) : 1.A, BI ç x:,«('P)}

O fato destes 4 ieticulados completos Booleanos serem isomorfos 2 a 2 permite que
um determinado problema definido em um destes espaços possa- ser estudado em qualquer
um dos outros. Em outras palavras, o estudo do espaço dos operadores em busca de um
operador para resolver um determinado problema, pode ser equivalentemente substituído
pelo estudo do espaço dos núcleos, das bases ou das funções Booleanas. Neste sentido, um
resultado teórico ei-n um espaço possui um equivalente nos outros espaçosa por exemplo, as
formas canónicas dos opeiadoies correspondem às coimas normais das funções Booleanas.

3.4.1 Relação entre Operadores e Funções Booleanas

verificamos que existe um isomorfismo de ieticulados enfie o conjunto üw e o conjunto
{0, 1J7'(w), a partia do qual não é difícil concluirmos que a forma canónica e minimal
dos operadores correspondem, respectivamente, à coima canónica e minimal das funções
Booleanas.

Uma regra para converter expressão Booleana em operador

Se.]am zi,a;2, ...,#,. e ?t,Z2, ...,T. os literais de lama. função Booleana / de n variáveis,
expressas como soma de produtos, e seja W a janela associada a estas n, variáveis. Um
produto mj de / é composto de no máximo n literais, tais que se z{ está presente em mj,
então 3í não está presente e vice-versa. Dado um produto mj, então o correspondente
intervalo l.4, nl, que caracteriza a sup-geradora na decomposição do operador correspon-
dente @.f é obtido da seguinte forma

,4 = {todos os pontos de I'r correspondentes aos literais não barrados em mj}
e

B todos os pontos de T' menos os pontos
correspondentes aos literais cariados em mj

Exemplo 3.4.1 .4 /tenção Boolearza constante igual a l corresponde ao operador clula base
é {10, i't/l} e a /unção BooZeana constante guaZ a 0 corresporzde ao operador cuja base é
0 Se H' = (z:,z,,a;), « á«le««Jo. «"e.p.«dení« ã /unção B«Ze-« / = 3: + «:B:
sao lO,t/P { 2ll e llzi},T'r-- {zall rou sz77zpJ{/içando (z ot(zçao, 1000,1011 e j100,1i10jJÕ

Esta regia permite que as funções Booleanas sejam facilmente convertidas para a
expressão correspondente no espaço Ww
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de onde decorre que 

O fato destes 4 reticulados completos Booleanos serem isomorfos 2 a 2 permite que 
um determinado problema definido em um destes espaços possa ser estudado em qualquer 
um dos outros. Em outras palavras, o estudo do espaço dos operadores em busca de um 
operador para resolver um determinado problema, pode ser equivalentemente substituído 
pelo estudo do espaço dos núcleos, das bases ou das funções Booleanas. Neste sentido, um 
resultado teórico em um espaço possui um equivalente nos outros espaços; por exemplo, as 
formas canônicas dos operadores correspondem às formas normais das funções Booleanas. 

3.4.1 Relação entre Operadores e Funções Booleanas 

Verificamos que existe um isomorfismo de reticulados entre o conjunto W w e o conjunto 
{O, l}P(W), a partir do qual não é difícil concluirmos que a forma canônica e minimal 
dos operadores correspondem, respectivamente, à forma canônica e minimal das funções 
Booleanas. 

Uma regra para converter expressão Booleana em operador 

Sejam x 1 , x2 , ... , Xn e x1, x2 , ... , Xn os literais de uma função Booleana J de n vanaveis, 
expressas como soma de produtos, e seja l,V a janela associada a estas n variáveis. Um 
produto mi de f é composto de no máximo n literais, tais que se Xi está presente em mj, 
então Xi não está presente e vice-versa. Dado um produto mj, então o correspondente 
intervalo [A, B], que caracteriza a sup-geradora na decomposição do operador correspon
dente '1/JJ é obtido da seguinte forma : 

A = { todos os pontos de HI correspondentes aos literais não barrados em mi} 

e 

todos os pontos de l✓v menos os pontos } 
correspondentes aos literais barrados em mi 

Exemplo 3.4.1 A função Booleana constante igual a l corresponde ao operador cuja base 
é {[0, l1/]} e a função Booleana constante igual a O corresponde ao operador cuja base é 
0. Se H1 = (x1,x2,x3), os inlervalos correspondentes à função Booleana f = x2 + x1x3 
são [0, l,V - {x2}] e [{xi} , W - {x3}] (ou simplificando a notação, [000 , 101] e [100, llO]}ó 

Esta regra permite que as funções Booleanas sejam facilmente convertidas para a 
expressão correspondente no espaço W w. 



3.5. Decomposi,ção de Opera,dores com Propriedades Especi,ais

3.4.2 Janela l\mínima

Dizer que um operador é caracterizado localmente por uma .janela W é dizer que o valor da
transformação de um ponto poi este operador depende apenas dos valores de um con.junto
de pontos da sua. vizinhança, delimitados pela. .janela W

Proposição 3.4.1 (Janela Mínima) Soam TV. W' ç .E, W Ç W'. Se @ : P(E) --> P(E)
â um operador i.t., !ocalmente de$nido por \Ar, então ® :'P(E) -+ 'P(E) é tavnbém [ocal-
menfe de$nido por W'. Q

Pela proposição acima, se @ é localmente definido por uma janela H'', então é também
localmente definido por qualquer outra janela W' tal que W ç W'. Isto garante a
existência de uma janela mínima, a menor janela que é suficiente para caracterizei a
operação desejada. A vantagens de utilizar a janela mínima está no fato de que os ele-
mentos do núcleo são elementos de 7)(}V) e, portanto, quanto menor a janela W, menor
é o conjunto P(W). No melhor caso, esta janela pode ser unitária (por exemplo, no caso
do cálculo do complemento de uma imagem binária) e, no pior caso, pode ser umajanela
do tamanho do domínio E.

3.5 Decomposição de Operadores com Propriedades
Especiais

A caracterização de propriedades sobre os operadores define classes de operadores. Algu-
mas destas classes posstierit características algébricas de decomposição mais simples que
a decomposição canónica. Apresentaremos as decomposições de duas classes particulares

operadores crescentes e operadores anel-extensivos.

3.5.1 Operadores Crescentes

A classe de operadores crescentes consiste de operadores que preservam a relação de
inclusão, isto é, @ é um operador crescente se X Ç y .:> .P(X) ç @(y), yX,y €
?(.E). Estes operadores podem ser decompostos como uniões de erosões e, do ponto de
vista prático, caracterizam transformações que "preservam o tamanho relativo entre as
imagens"

Teorema 3.5.1 (Representação de Matheron IMat75]) Sda@ : P'(E) -+ p(.E) um
)pecador ã.t., localmente de$nãdo por uma jaTLela W e crescente. Então, 'VX c 'P(E),

@(X) {.«(X) : .4 C X:w(@)}

3. 5. Decomposição de Operadores com Propriedades Especiais 

3.4.2 Janela Mínima 
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Dizer que um operador é caracterizado localmente por uma janela Hf é dizer que o valor da 
transformação de um ponto por este operador depende apenas dos valores de um conjunto 
de pontos da sua vizinhança, delimitados pela janela W. 

Proposição 3.4.1 (Janela Mínima) Sejam l,V, W' Ç E, l,V Ç W' . Se 1/; : P(E) ~ P(E) 
é um operador i.t., localmente definido por W, então 1/J: P(E) ~ P(E) é também local
mente definido por l,V'. o 

Pela proposição acima, se 'ljJ é localmente definido por uma janela vV, então é também 
localmente definido por qualquer outra janela vV' tal que l,V Ç vV' . Isto garante a 
existência de uma janela mínima, a menor janela que é suficiente para caracterizar a 
operação desejada. A vantagem de utilizar a janela mínima está no fato de que os ele
mentos do núcleo são elementos de P(l,V) e, portanto, quanto menor a janela W, menor 
é o conjunto P(lV) . No melhor caso, esta janela pode ser unitária (por exemplo, no caso 
do cálculo do complemento de uma imagem binária) e, no pior caso, pode ser uma janela 
do tamanho do domínio E. 

3.5 Decomposição de Operadores com Propriedades 
Especiais 

A caracterização de propriedades sobre os operadores define classes de operadores. Algu
mas destas classes possuem características algébricas de decomposição mais simples que 
a decomposição canônica. Apresentaremos as decomposições de duas classes particulares 
: operadores crescentes e operadores anti-extensivos. 

3.5.1 Operadores Crescentes 

A classe de operadores crescentes consiste de operadores que preservam a relação de 
inclusão, isto é, 1/; é um operador crescente se X Ç Y ====} 1/J(X) Ç 1/;(Y), VX, Y E 
P(E) . Estes operadores podem ser decompostos como uniões de erosões e, do ponto de 
vista prático, caracterizam transformações que "preservam o tamanho relativo entre as 
imagens" . 

Teorema 3.5.1 (Representação de Matheron [Mat75]) Seja 1/J : P(E) ~ P(E) um 
operador i.t. , localmente definido por uma janela W e crescente. Então , VX E P(E), 
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A expressão acima pode ser reescrita da seguinte forma

@(x) U{.«(x) : .'l c B«l@l}

onde BaslV'l é a classe minimal (não iedundant.e) dos elementos de X:lv(@), isto é, pala
qualquer B C Kw(@), existe B' C Basl@l, l?' Ç B e não existe, em nasl@l, um elemento
contido propriamente em outro.

Observe que a decomposição acima é um caso particular da decomposição canónica,
isto é.

.,4 C Basl@l <:::::> 1.'l, ivl C Ziw(@).

3.5.2 Operadores Anui-extensivos

Um operador @ é um operador anta-extensivo se @(X) Ç X, VX C P(E). Neste
caso, todos os elementos estruturantes que compõe o seu núcleo contém a origem, e do
ponto de vista prático, estes opeiadoies catacteiizam transformações cujo "resultado é
um subconjunto da imagem anterior à transformação'

O conjunto de pontos quc pertencem a X e não pertencem a @(X) pode ser expresso
pelo conjunto Z = X -- V,(X). O conjunto Z pode ser entendido como os pontos que são
eliminados" pelo opciador.

Baseado neste fato, todo operador anel-extensivo, i.t. e localmente definido por uma
janela W, possui uma representação definida da seguinte forma

@(x) U .x8,n(x)
IA ,BICA:

onde Ã:' é a classe de elementos est,ruturantes que define um operador que malga os
pontos de .Z. Em outras palavras, pala cada pai I'4,nl C K', o € Z?, l.4,nl localiza
pontos de Z.

No próximo capítulo apresentaremos idéias relacionados ao projeto de operadores mor-
fológicos ótimos, baseados nos resultados de decomposição. Resultados referentes à .&/M
para reticulados completos quaisquer, não necessariamente o ieticulado das partes de um
conjunto, podem ser encontrados em ISei88, BB931.
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A expressão acima. pode ser reescrita da. seguinte forma: 

onde Bas[1/J] é a classe minimal (não redundante) dos elementos de 1Cw(1/J), isto é, para 
qualquer BE 1Cw(1/J), existe B' E Bas[1/;], B' Ç B e não existe, em Bas['lj;], um elemento 
contido propriamente em outro. 

Observe que a decomposição acima é um caso particular da decomposição canônica, 
isto é, 

A E Bas[1/J] ~ [A, vV] E Bw('if;) . 

3.5.2 Operadores Anti-extensivos 

Um operador 1j; é um operador anti-extensivo se 1/;(X) Ç X, VX E P(E). Neste 
caso, todos os elementos estruturantes que compõe o seu núcleo contém a origem, e do 
ponto de vista prático, estes operadores caracterizam transformações cujo "resultado é 
um subconjunto da imagem anterior à transformação". 

O conjunto de pontos que pertencem a X e não pertencem a 1/;(X) pode ser expresso 
pelo conjunto Z = X - 'lj;(X). O conjunto Z pode ser entendido como os pontos que são 
"eliminados" pelo operador. 

Baseado neste fato, todo operador anti-extensivo, i. t. e localmente definido por uma 
janela W, possui uma representação definida da seguinte forma : 

1/;(X) = X - LJ À(Á ,B) (X) 
[A ,B) EK-

onde ,c- é a classe de elementos estruturantes que define um operador que marca os 
pontos de Z . Em outras palavras, para cada par [A, B] E ,c-, o E B, [A, B] localiza 
pontos de Z. 

No próximo capítulo apresentaremos idéias relacionados ao projeto de operadores mor
fológicos ótimos, baseados nos resultados de decomposição. Resultados referentes à MM 
para reticulados completos quaisquer, não necessariamente o reticulado das partes de um 
conjunto, podem ser encontrados em [Ser88, BB93] . 



Capítulo 4

Projeto de Operadores

A característica de (recomposição dos operadores morfológicos em termos de operadores
elementares introduziu mais uma área de pesquisa em À/À/, relacionada ao projeto de
operadores.

Um dos primeiros estudos nesta área é o trabalho de E.R.Dougherty(IDou92a, Dou92bl)
Dougherty estuda o projeto de Filtros Morfológicos ótimos, inserindo-os dentro do con-
texto de estimação estatística

O objetivo deste capítulo é apresentar um resumo do trabalho realizado por Dougherty
nesta linha de pesquisa, em relação às imagens binárias. Contudo, a colocação dos ope-
iadoies no contexto estatístico necessita ser justificada e, portanto, dedicamos uma parte
inicial deste capítulo pala a apresentação de alguns conceitos e iesiiltados relativos a
"Random Sets"(con.juntos aleatórios).

4.1 Conjuntos Aleatórios

De uma forma geral, as técnicas utilizadas em Processamento de Imagens podem ser
classificadas como estruturais ou estocásticas : as primeiras exploram as características
geométricas das figuras nas imagens, enquanto as últimas exploram a natureza aleatória
das mesmas. A maior parte delas explora apenas uma destas características. No caso
de técnicas estocásticas podemos citam aqueles que se baseiam em campos Markovianos,
variáveis aleatórias vetoiiais, etc. Por outro lado, a À/À/ é uma técnica que explora
amplamente as caiacLetísticas geométricas.

E quanto às técnicas que exploram simultaneamente as duas características ? Elas
existem ? O estudo de Conjuntos Aleatórios ("random sets"), uma teoria introduzida
independentemente por Matheron (IMat751) e l<endall (jl<en741) na década de 70, e sua
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relação com a À/]]/ permite esta conjugação de características. A formulação apresentada
poi R/latheion é mais interessant.e dentro do context.o de piocessament.o dc imagens, pois
encontra-se diretamente associada à À/À4.

Nesta seção apresentaremos conceitos e resultados sobre Conjuntos Aleatórios Discie.
tos e sua relação com a À/À/, baseados em um artigo de Goutsias (IGou921).

4.1.1 Conceitos Básicos

Considere um domínio E Ç :Z2. Cada ponto ({,.j) C E pode ser modelado por uma
variável aleatória binária z{,j que toma valores em zi,j C {0, 1}, segundo uma distribuição
de probabilidade P. A IEl-upla z = (zi,j)({,j)CE, jlmtamente com a distribuição de proba-
bilidade Plz = açl pala cada z C {0, 11lzl, define uma variáve] aleatória vetoria] (BRF).
Muitas das técnicas que realizam análises estatísticas sobre imagens utilizam BRF's.

Un} conjunto aleatório discreto (DRS) X em E é definido poi

X .j) € E : a:,j

Observe que, dado z € {0, 1Jlrl,

x .j) € E : #:,:j

(4.1)

O DRS X em E é estatisticamente equivalente ao BRF a em E, isto é, Plz = zl =
PJX = XI, pala cada z C {0, 11lZI

Seja S Ç E, finito. A função de distribuição acumulada de um DRS X é definida poi

rx(n) plx 2 BI, vn € 1'(s)
De fato, pode-se veiiflcai que

(4.2)

0 $ F.X (.B) $ 1, VB € 7'(S),

F.X (0)

eFX(B:)$F.X(.B2), VB:,B,€7'(S), :ç ,

Das equações 4.1 e 4.2 temos que, para cada B c P(S),
FX(B) >1: Plz

aç :X D .B
(4.3)

Vamos supor que PJX C 7)(S)j = 1. A partir das equações 4.2 e 4.3, verifica-se que
para cada BRF z e seu correspondente DRS X vale

Pjz }:(-1)i"'ill - F.X(X UX')l, VX C 7:'(S)(4.4)
X/CXC
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relaçào com a M!vf permite esta conjugação de características. A formulação apresentada 
por Matheron é mais interessante dentro do context.o de processamento de imagens, pois 
encontra-se diretamente associada à MM. 

Nesta seção apresentaremos conceitos e resultados sobre Conjuntos Aleatórios Discre
tos e sua relação com a MM, baseados em um artigo de Goutsias ([Gou92]). 

4.1.1 Conceitos Básicos 

Considere um domínio E Ç 'll,2. Cada ponto · ( i, j) E E pode ser modelado por uma 
variável aleatória binária xi,j que toma valores em xi,j E { O, 1}, segundo uma distribuiçào 
de probabilidade P. A IEl-upla x = (xi,j)(i,j)EE, juntamente com a distribuição de proba
bilidade P[x = x] para cada x E {O, l}IEI, define uma variável aleatória vetorial (BRF). 
~foitas das técnicas que realizam análises estatísticas sobre imagens utilizam BRF's. 

Um conjunto aleatório discreto (DRS) X em E é definido por 

X= {(i,j) E E: xi,j = 1} . ( 4.1) 

Observe que, dado x E {O, l}IEI , 

.X= {('i,j) E E: xi,j = 1} 

O DRS X em E é estatisticamente equivalente ao BRF x em E, isto é, P[x = x] = 
P[X = X], para cada x E {O, l}IEI_ 

Seja S Ç E, finito . A função de distribuição acumulada de um DRS X é definida por 

Fx(B) = 1 - P[X 2 B], VB E P(S) 

De fato, pode-se verificar que 

O:=:; Fx(B) :=:; 1, VB E P(S), 

Fx(0) = O, 

e Fx(Bi) :=:; Fx(B2), VB1 , B2 E P(S), B1 Ç B2 . 

Das equações 4.1 e 4.2 temos que, para cada B E P(S), 

Fx (B) = 1 - L P[x = x] . 
x:X'2,B 

(4.2) 

( 4.3) 

Vamos supor que P[X E P(S)] = 1. A partir das equações 4.2 e 4.3, verifica-se que 
para cada BRF x e seu correspondente DRS X vale 

P[x = x] = P[X =X]= L (-1)IX'l[1 - Fx(X uX')], VX E P(S) (4.4) 
X'ÇXc 
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onde X' é o complemento de .X enl P'(S). o

As equações 4.3 e 4.4 estabelecem uma relação biunívoca entre a distribuição de pro-
babilidade do BRF z e a distribuição dc probabilidade acumulada do DRS X

4.1.2 Estacionaridade

Um DRS X é estacionário de ordem n, n. ? 1, se a sua função de distribuição
acumulada FX(B) é invariante sob translação de X, para todo .B € P(S), ta] que
BI = n, isto é,

FX ...,( .B) r.x(B), vn c 7'(s), IBI n, e Nz € E

Uma. vez que B Ç X + z .+::::> B -- z Ç X, a condição acima é equivalente a
F.X (B + z) VB C P(S), lnl

Um DRS é estritamente estacionário se ele é estacionário de ordem n para cada

Seja W Ç S, finito. Se.ja P a distribuição de probabilidade de X e Pw: a distribuição
de probabilidade de Xw: = xnw+z(em particular, P» é a distribuição de probabilidade
de Xw, na origem).

n,n ? :l

Teorema 4.1.1 Sela X um Z)RS esfrdíamenfe estacáanário. Então,

/i.X(Zj) = 1 - Pw(Xw 2 B), VB C 7'(W).
onde XU, = X n W

Dem.: VB C 7'(W) e z € E,
FX (B)

] - P(X 2 B + ;)
1 - P(X 2 2 B)
1 - Pw: (X - , n w 2 B)
1 - Pw(X n H' 2 B)
1 - Pw(Xw 2 B)

(pois B ç n')
(X é estritamente estacionário)

Este teorema mostra que para qualquer .B € P(W), FX(B) pode ser caracterizada
pela distribuição de probabilidade associada à variável aleatória x n w = xu,. A
vantagem disto é que o conjunto das possíveis realizações de Xw é muito menor do que
o de X

0
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onde x c é o complemento de X em P(S). ◊ 

As equações 4.3 e 4.4 estabelecem uma relação biunívoca entre a distribuição de pro
babilidade do BRF x e a distribuição de probabilidade acumulada do DRS X. 

4.1.2 Estacionaridade 

Um DRS X é estacionário de ordem n, n 2'. 1, se a sua função de distribuição 
acumulada Fx (B) é invariante sob translação de X, para todo B E P(S) , tal que 
IBI = n, isto é, 

Fx+z(B) = Fx(B), VB E P(S), IBI = n e Vz E E. 

Uma vez que B Ç X + z {==:} B - z Ç X, a condição acima é equivalente a : 
Fx(B + z ) = Fx(B), VB E P(S), IBI = n e Vz E E. 

Um DRS é estritamente estacionário se ele é estacionário de ordem n para cada 
n, n 2'. 1. 

Seja W Ç S, finito . Seja P a distribuição de probabilidade de X e Pw, a distribuição 
de probabilidade de X w, = XnW +z (em particular, Pw é a distribuição de probabilidade 
de X w, na origem). 

Teorema 4.1.1 Seja X um DRS estritamente estacionário . Então, 

Fx(B) = 1 - Pw(X w 2 B), VB E P(W). 

onde X w = X n HI . 

Dem.: VB E P(vV) e z E E, 

Fx(B) Fx(B + z) 

1- P(X 2 B + z) 
1 - P(X - z 2 B) 
1 - Av, (X - z n W 2 B) 

1 - Av(X n W 2 B) 

l-Pw(Xw2B) 

(pois B Ç W) 

(X é estritamente estacionário) 

◊ 

Este teorema mostra que para qualquer B E P(W) , Fx (B) pode ser caracterizada 
pela distribuição de probabilidade associada à variável aleatória X n lV = X W· A 
vantagem disto é que o conjunto das possíveis realizações de X w é muito menor do que 
o de X. 
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4.1.3 Transformações Morfológicas de Conjuntos Aleatórios

Uma forma. que permite estudam as conexões do DRS com a À/À/, é a investigação das
relações entre Plx n B :# 01 e F.X(B). O funcional de capacidade TX de um DRS X é
definido por

TX (B) Pjx n zi # 01, B c I'(s) (4.5)

\,'ciifica-se que TX(B) = /i.X'(B) (isto é, TX(B) é a função de distribuição acumu-
lada de X'). Tanto FX(B) como TX(B) podem ser calculados a partir de Pjz = zl.

A modelagem de imagens binárias por conjuntos aleatórios torna possível o estudo das
imagens no contexto estatístico e, portanto, permite a criação de operadores baseados em
técnicas e critérios estatísticos. Segundo as observações apresentadas na seção anterior,
o DRS é equivalente ao BRF. Poi que há, então, necessidade de definirmos conjuntos
aleatórios em termos de vetores aleatórios ? A grande vantagem de encararmos imagens
como conjuntos aleatórios e não como vetotes aleatórios está no fato de que os conjuntos
preservam a forma geométrica.

Supondo que as transformações sobre as imagens serão realizadas por operadores da
À/À/, de que maneira eles afetam o conjunto aleatório que modela as imagens ?

Sda @ : P'(E) --> 7'(E) um operador i.t. Se X é um DRS, então y = @(X) é também
um DRS, uma vez que no caso discreto @( ) é sempre mensurável (ISer821). Para carac-
terizam o efeito de l/'(.) sobre X, é desejável estudarmos .rV(n) e 7:y(B). Baseado na
equação 4.5, temos

ly(B) = Plv'(x) n n:# al,VB c s.(4.6)
O interesse neste ponto é investigar a legação existente entre Ty(B) e TX (B). Algu-

mas destas relações estão sendo investigadas. Em IGou921, podemos encontrar as seguintes
t'nlnpÃnc'v'wYVvu-

TX..(B)
TX'(B)

FX..(B)
TX ©.( .B )
FX..(B)

Tx (.B n H''), vm'' c 7'(E)
FX (B)

Fx (B n T4''), vw € 7'(-E)
TX (B © .4')

FX (B © .'l)

Estas fórmulas ilustram alguns casos pa-rticulares nos quais é possível caracteriza.i
estatisticamente o DRS }' = @(X) a partir das caiactetísticas estatísticas do DRS X

Resumindo, uma vez que existe uma relação biunívoca entre os BRF's e os DRS's, es-
tabelecida pelas equações 4.3 e 4.4, todos os conceitos definidos sobre variáveis aleatórias
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Verifica-se que Tx(B) = Fxc(B) (isto é, Tx(B) é a função de distribuição acumu
lada de xc). Tanto Fx(B) como Tx(B) podem ser calculados a partir de P[x = x]. 
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imagens no contexto estatístico e, portanto, permite a criação de opera.dores baseados em 
técnicas e critérios estatísticos. Segundo as observações apresentadas na seção anterior , 
o DRS é equivalente ao BRF. Por que há, então, necessidade de definirmos conjuntos 
aleatórios em termos de vetores aleatórios ? A grande vantagem de encararmos imagens 
como conjuntos aleatórios e não como vetores aleatórios está no fato de que os conjuntos 
preservam a forma geométrica. 

Supondo que as transformações sobre as imagens serão realizadas por operadores da 
MM, de que maneira eles afetam o conjunto aleatório que modela as imagens ? 

Seja 'l/J : P(E) ~ P(E) um operador i.t. Se X é um DRS, então Y = 'l/J(X) é também 
um DRS, uma vez que no caso discreto 'l/J( ·) é sempre mensurável ([Ser82]). Para carac
terizar o efeito de 'l/J(·) sobre X, é desejável estudarmos Fy(B) e Ty(B). Baseado na 
equação 4.5, temos 

Ty(B) = P['l/J(X) n B-/- 0], VB E S. ( 4.6) 

O interesse neste ponto é investigar a relação existente entre Ty(B) e Tx(B) . Algu
mas destas relações estão sendo investigadas. Em [Gou92], podemos encontrar as seguintes 
relações. 

Txnw(B) 
Txc(B) 

Fxuw(B) 

Tx ffi A(B) 

FxeA(B) 

Tx(B n l1/), Vl1/ E P(E) 

Fx(B) 
Fx(B n l1/c), Vl1/ E P(E) 

Tx(B EB At) 

Fx(B EB A) 

Estas fórmulas ilustram alguns casos particulares nos quais é possível caracterizar 
estatisticamente o DRS Y = 'l/J(X) a partir das características estatísticas do DRS X. 

Resumindo, uma vez que existe uma relação biunívoca entre os BRF's e os DRS 's, es
tabelecida pelas equações 4.3 e 4.4, todos os conceitos definidos sobre variáveis aleatórias 
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(tais como distribuição de probabilidade, distribuição de probabilidade acumulada, mo-
mentos, correlação, etc) poderll sei dehnidas tambén] pala os conjuntos aleatórios. Por-
tanto, as imagens encaradas como con.juntos aleatórios podem ser inseridas no contexto
estatístico.

A conexão entre DRS's e À/À/ fica estabelecida através da investigação de relações
do tiPO x n .B # 0, x n H/, X e @(X), etc. Os resultados obtidos a partir destes
estudos podem ser empregados pala piojetar operadores @ com caracerísticas estruturais
e estocásticas desdadas (veja por exemplo, IGou921).

4.2 Projeto de Filtros Morfológicos Otimos

Nesta seção descreveremos as principais idéias e resultados sobre pro.fetos de flltios mor-
fológicos ótimos, introduzidos por E. R. Dougherty, que tiveram início com os artigos
IDou92al e IDou92bl. '

A noção de filtros morfológicos foi introduzida por Serra. (ISer821) e é amplamente
discutida, por exemplo, em ISer881. Um filtro morfológico é um operador crescente
(X C }' --> V,(X) ç V'(}'), VX,}'' C 7'(E)) e id'mpot'nte (V'('P(X)) - #'(X), VX C

Dougherty utiliza o termo filtro morfológico crescente para referir-se aos operadores
i.t. e crescentes, mas não necessariamente idempotentes. Ao longo dos seus trabalhos, o
teimo filtro é utilizado, de uma forma geral, para referir-se aos opeiadoies aplicados em
problemas de restauração, e o termo filtro binário é utilizado para. referir-se aos filtros
aplicados sobre imagens binárias

4.2.1 Definição do Problema

Consideremos um vedor aleatório binário n-dimensionar z = (zi, z2, --., z«), uma função
de z, denotado por y, e um estimador g de Z/.

Seja & = g(a) o estimados de Z/. Então, o ergo médio quadrático (MSE) de & é definido
por

wsz<Ú> = zllÜ - yl'l. (4.7)

Em relação ao MSE, o estimados ótimo é aquele que minimiza a esperança definida
acima. Sabe-se que, entre todos os estimadores, aquele que minimiza o MSE é a esperança
condicional, definida por

Ü
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(tais como distribuição de probabilidade, distribuição de probabilidade acumulada, mo
mentos, correlação, etc) podem ser definidas também para os conjuntos aleatórios . Por
tanto, as imagens encaradas como conjuntos aleatórios podem ser inseridas no contexto 
estatístico. 

A conexão entre DRS 's e MM fica estabelecida através da investigação de relações 
do tipo X n B -=/=- í/J, X n H1 , X e '!/J(X), etc. Os resultados obtidos a partir destes 
estudos podem ser empregados para projetar operadores 1/J com caracerísticas estruturais 
e estocásticas desejadas ( veja por exemplo, [Gou92]). 

, 
4.2 Projeto de Filtros Morfológicos Otimos 

Nesta seção descreveremos as principais idéias e resultados sobre projetos de filtros mor
fológicos ótimos, introduzidos por E. R. Dougherty, que tiveram início com os artigos 
[Dou92a] e [Dou92b]. 

A noção de filtros morfológicos foi introduzida por Serra ([Ser82]) e é amplamente 
discutida, por exemplo, em [Ser88] . Um filtro morfológico é um operador crescente 
(X Ç Y ---+ 1/J(X) Ç 1/J(Y), VX, Y E P(E)) e idempotente ('!/J('!/J(X)) = 1/J(X), VX E 
P(E)). 

Dougherty utiliza o termo filtro morfológico crescente para referir-se aos operadores 
i.t . e crescentes, mas não necessariamente idempotentes. Ao longo dos seus trabalhos, o 
termo filtro é utilizado, de uma forma geral, para referir-se aos operadores aplicados em 
problemas de restauração, e o termo filtro binário é utilizado para referir-se aos filtros 
aplicados sobre imagens binárias. 

4.2.1 Definição do Problema 

Consideremos um vetor aleatório binário n-dimensional x = (x 1 , x2 , ... , xn), uma função 
de x, denotado por y , e um estimador g de y. 

Seja y = g(x) o estimador de y. Então, o erro médio quadrático (MSE) de y é definido 
por: 

Jvf SE(y) = E[IY - Yl 2
]. (4.7) 

Em relação ao MSE, o estimador ótimo é aquele que minimiza a esperança definida 
acima. Sabe-se que, entre todos os estimadores, aquele que minimiza o MSE é a esperança 
condicional, definida por : 

y = E[y/x]. 
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C) erro médio absoluto (lvrAE) de & é definido por

À/..'iz<ú> = rllÚ - z/ll. (4.8)

Como as variáveis aleatórias consideradas são binárias, é imediato que MSE e N'IAE
são equivalentes. Se desejarmos que Ü tome valores em {0, 1}, então a esperança acima
deve ser arredondada para l caso ela seja maior ou igual a 0.5 e pala 0 caso contrário.

Suponha uma imagem X e um processo de ruído aleatório sobre X que produz uma
outra imagem X' (X' é a imagem X corrompida pelo ruído). Doughetty propõe métodos
baseados em estimação estatística pala encontrar um filtro @ tal que @(X') sda "seme-
lhante" a X

Para considerarmos os operadores morfológicos no contexto da estimação estatística,
deveremos encarar as imagens binárias como objetos aleatórios. Em geral, os vetores
aleatórios são utilizados pala modelar as imagens.

Seja z o vetou aleatório que modela as imagens de um determinado domínio E Ç Z:2,
e suponha a existência de um processo de ruído sobre z, que caracteriza um outro vetou
aleatório z'. Suponha também que z e ac' são estritamente estacionários.

Consideremos uma .janela de observação H/, tal que IWI = n. Seja zh: o vetar
aleatório associado aos pontos observados pela janela W quando seu centro encontra-se
sobre um ponto z em E arbitrário. Seja XI,vz o conjunto aleatório (veja equação 4.1)
correspondente ao vedor aleatório zh,

Sob a hipótese de estacionaiidade estrita, zh, e ah (ou equivalentemente, Xh,: e
Xh,) são equivalentes (Teorema 4.1.1). No restante deste capítulo, vamos supor que z' é
estritamente estacionário.

O problema de filtros ótimos envolve um processo de escolha de um melhor estimados
(isto é, aquele que minimiza. o eito) dentro de uma classe de estimadores. Dougherty
investiga os filtros crescentes (baseados no Teorema de Representação de Matheron) e
os filtros não-crescentes (baseados no Teorema da Decomposição Canónica). O critério
estatístico utilizado para medida de oiro é o MAE. Dougherty modela as imagens por
BRF's (z') e não poi DRS's (X'). Apresentamos os resultados usando a formulação
baseada em DRS e também em BRF

4.2.2 Filtros Crescentes

Lembremos que qualquer operador @, i.t. e crescente, pode sei expresso como união de
elosões, isto é (veja seção 3.5)

@(x') U{.«(x') : .e € B«IV,l} (4.9)
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O erro médio absoluto (iVf AE) de y é definido por : 

kf AE(y) = E[lfl - YI]- (4.8) 

Como as variáveis aleatórias consideradas são binárias, é imediato que MSE e MAE 
são equivalentes. Se desejarmos que fJ tome valores em { O, 1}, então a esperança acima 
deve ser arredondada para 1 caso ela seja maior ou igual a 0.5 e para O caso contrário. 

Suponha uma imagem X e um processo de ruído aleatório sobre X que produz uma 
outra imagem X' (X' é a imagem X corrompida pelo ruído). Dougherty propõe métodos 
baseados em estimação estatística para encontrar um filtro 'l/; tal que 'l/;(X') seja "seme
lhante" a X. 

Para considerarmos os operadores morfológicos no contexto da estimação estatística, 
deveremos encarar as imagens binárias como objetos aleatórios. Em geral, os vetores 
aleatórios são utilizados para modelar as imagens. 

Seja x o vetor aleatório que modela as imagens de um determinado domínio E Ç 71}, 
e suponha a existência de um processo de ruído sobre x, que caracteriza um outro vetor 
aleatório x'. Suponha também que x e x' são estritamente estacionários. 

Consideremos uma janela de observação vV, tal que IWI = n. Seja x~, o vetor 
aleatório associado aos pontos observados pela janela VV quando seu centro encontra-se 
sobre um ponto z em E arbitrário. Seja X~, o conjunto aleatório (veja equação 4.1) 
correspondente ao vetor aleatório x~,. 

Sob a hipótese de estacionaridade estrita, x~, e x~ (ou equivalentemente, X~, e 
X~) são equivalentes (Teorema 4.1.1). No restante deste capítulo, vamos supor que x' é 
estritamente estacionário. 

O problema de filtros ótimos envolve um processo de escolha de um melhor estimador 
(isto é, aquele que minimiza o erro) dentro de uma classe de estimadores. Dougherty 
investiga os filtros crescentes (baseados no Teorema de Representação de Matheron) e 
os filtros não-crescentes (baseados no Teorema da Decomposição Canônica) . O critério 
estatístico utilizado para medida de erro é o MAE. Dougherty modela as imagens por 
BRF's (x') e não por DRS 's (X'). Apresentamos os resultados usando a formulação 
baseada em DRS e também em BRF. 

4.2.2 Filtros Crescentes 

Lembremos que qualquer operador 'l/;, i. t . e crescente, pode ser expresso como união de 
erosões, isto é (veja seção 3.5) : 

'l/J (X') = LJ{é8 (X') : BE Bas['l/;]}. ( 4.9) 
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Se.ja Xh, o DRS correspondente ao BRF zÍI,
conjunto e, portanto

Uma realização Xtt. de Xlt, é um

/. . (xt. ) 0
se Z? Ç Xh
caso contrário

Em termos do BRF zh, podemos ieescrevei

(,(Xb) ' rTn{(zw)j : bj - l}
onde .B = (ót,b2,...,ó,). Note que /.,(Xh)
/., (xh) = 1 'f::+ B ç xh.

Adaptando esta formulação para 4.9, temos

l 4:::> (ó.f l ::+ (z{«)j 1), isto é,

@(X') - '«?x{/.,.(X')} m?x{«!«{z; : (Z':)j (4.10)

onde {.Bi} é a base de @

Portanto, quando consideramos uni filtro crescente @ como
sei expresso por

estimador, o MAE pode

w.'lz<Ú> ll' - @(x{.,)ll ZllT' - mj',x{/.,. (x{«)}ll

O filtro crescente ótimo é aquele que minimiza o MAE definido acima. As bases dos
filtros crescentes são formadas poi elementos estruturantes contidos em W. Como existem
2" elementos estruturantes em W, escolher a melhor base corresponde a escolhem dentre
todas as subcoleções destes 2" elementos, aquele que minimiza o MAE

Lote (ILoc931, seção 2.3) apresenta o Teorema do MAE que permite calcular o MAE
associado a um operador a partir do MAE de cada um dos elementos estruturantes que
caracterizam a sua base. A partir deste t;eorema é derivada também uma forma mais
eficiente de cálculo, bem adaptada para processos computacionais, conforme segue

NiAKk$«'} k$.-Ü-V MAE(B.à - UAEk$.-Ü.\irn/ }'] 'f']J-JV\Pn--l/ 't ]U7 /11-) \'Dn/

onde

B«.l@«-:l ,B:, ...,B«-:}
n«l@«l -:lu {z3«} B:, ...,n«}
B«l@« 1 { : U.B.,.B2UB«,...,.B.-:UB«}

Exemplo 4.2.1 .No caso de um operador @ com três eZemenfos na base, nasl@l
{.Bt , .B2, Z?3}, o cá/cu/o pelo teorema e pe/a /arma mais e$cienle s(ío, respecfÍuarnente,

À4..'1E<Bi, B2, .Ba> = À4.4.E<Bt> + M..4.E<B2> + À/.4E<.B3>

--À4,4E<.Bt U B2> -- À/.4.E<.Bi U Ba> -- .A/.ÁE<.B2 U .B3>
+M.'lE<Bi U B2 U B3>
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Seja X~ o DRS correspondente ao BRF x;v , Uma realizaçã.o X~, de X~v e um 
conjunto e, portanto 

(X' ) = { 1 se B Ç X~r 
JE 8 w O caso contrário. 

Em termos do BRF x~r, podemos reescrever 

J (X')= min{(x~)j: bj = l} 
EB W J 

onde B = (b1 , b2 , ... , b11 ). Note que Í Ea (X~) = 1 ~ (bj = 1 ==} (x~ )j = 1), isto é, 
Ít: 8 (X~) = 1 ~ B Ç X~. 

Adaptando esta formulaçã.o para 4.9, temos : 

(4.10) 

onde { Bi} é a base de 'ljJ. 

Portanto , quando consideramos um filtro crescente 'lj; como estimador, o MAE pode 
ser expresso por : 

M AE (1/J) = E[!Y -1/J(X~ )1) = E[!Y - max{fEa (X~)} I] . 
t l 

O filtro crescente ótimo é aquele que minimiza o MAE definido acima. As bases dos 
filtros crescentes são formadas por elementos estruturantes contidos em vV. Como existem 
2n elementos estruturantes em vV, escolher a melhor base corresponde a escolher dentre 
todas as subcoleções destes 2n elementos, aquele que minimiza o MAE. 

Loce ([Loc93], seção 2.3) apresenta o Teorema do MAE que permite calcular o MAE 
associado a um operador a partir do MAE de cada um dos elementos estruturantes que 
caracterizam a sua base. A partir deste feorema é derivada também uma forma mais 
eficiente de cálculo, bem adaptada para processos computacionais, conforme segue : 

onde 

Bas[1/Jn-1) = { B1, B2, ... , Bn-d 

Bas['l/Jn) = $as[1/Jn-1) U {Bn} = {B1, B2, ... , Bn} 
Bas[<Pn-iJ = {B1 U Bn, B 2 U Bn, ... , Bn-l U Bn} 

Exemplo 4.2.1 No caso de um operador 1/J com três elementos na base, Bas['l/J] 
{ B1 , B2, B3}, o cálculo pelo teorema e pela forma mais efici ente são, respectivamente, 

M AE(Bi, B2 , B3) = M AE(B1 ) + M AE(B2) + M AE(B3 ) 

-lvl AE(B1 U B2) - M AE(B1 U B3) - 1\1 AE(B2 U B3) 
+M AE(B1 u B2 U B3) 
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e

MAE k$,à M.AE<B- , B2> + À/''lE<B;> M.4E<B- U B;, B: U B;>

Este teorema pemtite que o ALAR possa ser calculado recursiuamente, para bases cada
uez maiores, a partir do f'4AE associado a subconjuntos próprios da base para o qua! se
deseja ca/cu/ar o À/4E. o

Abordagem baseada em restrições

Devido a quantidade enorme de possíveis bases, testar todas as possibilidades e escolhem

a de menor MAE não é uma. tarefa viável. Frente a este problema, algumas abordagens
que procuram reduzir o espaço e tempo de busca são apresentadas em ILoc931.

Em relação às abordagens que restringem o espaço de busca, são considerados basica-
mente os seguintes tipos de tratamento

8 uma das possíveis resta'ições que podem ser impostas é a restrição algébrica. Por
exemplo, pode-se iequerei que o operador a ser estimado seja crescente e anti-
extensivo. No caso de operadores anta-extensivos, cada elemento da base deve conter
a origem, e porta-nto, a busca de todas as possibilidades pode ser restrita sobre todas
as bases que integram apenas elementos estruturantes que contém a origem.

e Um outra. t'estrição diz respeito ao tamanho da base. Em vez de testar todas as
possíveis bases, testam-se todas as possíveis bases que integram no máximo m ele-
mentos. (vda IDL941).

e Outra i'estriçã.o rezei'e-se ao tamanho da janela de observação. Uma vez que o
número de elementos estiutuiantes possíveis é 21wl, utilizei T't/' Ç W em vez de }V,
reduz este espaço de busca. (veja ILoc93j, página 33).

8 pode-se considerei' também uma biblioteca de elementos estruturantes. isto é, em
vez de realizar a busca sobre o conjunto de todos os possíveis elementos estrutu-
rantes, consideram-se subgrupos deste, organizados como bibliotecas especializados
pala problemas específicos (veja ILoc931, página 35).

4.2.3 Filtros não-crescentes

Dougherty apresenta uma ouvia abordagem quando trata de filtros i.t. não necessaria-
mente crescentes. Este tratamento é baseado na decomposição canónica, apresentada no
capítulo anterior.
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Este teorema permite que o MA E possa ser calculado recursivamente, para bases cada 
vez maiores, a partir do MAE associado a subconjuntos próprios da base para o qual se 
deseja calcular o MAE. o 

Abordagem baseada em restrições 

Devido a quantidade enorme de possíveis bases, testar todas as possibilidades e escolher 
a de menor MAE nã.o é uma tarefa viável. Frente a este problema, algumas abordagens 
que procuram reduzir o espaço e tempo de busca sã.o apresentadas em [Loc93]. 

Em relaçã.o às abordagens que restringem o espaço de busca, sã.o considerados basica
mente os seguintes tipos de tratamento : 

• uma das possíveis restrições que podem ser impostas é a restriçã.o algébrica. Por 
exemplo, pode-se requerer que o operador a ser estimado seja crescente e anti
extensivo. No caso de operadores anti-extensivos, cada elemento da base deve conter 
a origem, e portanto, a busca de todas as possibilidades pode ser restrita sobre todas 
as bases que integram apenas elementos estruturantes que contém a origem. 

• Um outra restriçã.o diz respeito ao tamanho da base. Em vez de testar todas as 
possíveis bases, testam-se todas as possíveis bases que integram no máximo m ele
mentos. (veja [DL94]). 

• Outra restriçã.o refere-se ao tamanho da janela de observação. Uma vez que o 
número de elementos estruturantes possíveis é 21w1, utilizar ltV' Ç ltV em vez de vV, 
reduz este espaço de busca. (veja [Loc93], página 33). 

• pode-se considerar também uma biblioteca de elementos estruturantes. Isto é, em 
vez de realizar a busca sobre o conjunto de todos os possíveis elementos estrutu
rantes, consideram-se subgrupos deste, organizados como bibliotecas especializados 
para problemas específicos ( veja [Loc93], página 35). 

4.2.3 Filtros não-crescentes 

Dougherty apresenta uma outra abordagem quando trata de filtros i.t. nã.o necessaria
mente crescentes. Este tratamento é baseado na decomposição canônica, apresentada no 
capítulo anterior. 
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De forma análoga ao caso da erosão, pode-se aplicar um operador sup-gerador sobre
o conjunto aleatório X;t,

(/Alva.,, (Xh) - l) (.Á ç Xh ç Z?) <:::::+ (.4 Ç Xh e .B' Ç (Xh)')
Em termos do BRF zh podemos ieescievei

/XH.,,(X{«) - mi"l'V«{('';{«)j : 'Íj - 1}, «!«{("{«); : Z'; - ll}
Portanto um filtro @ i.t., adaptado à sua forma canónica, pode ser expresso pari

/@(X') - m?*lmi«{«!«{z;:('1:)j - l}, «!n{(z');:(b!)j - lll}. (4.11)

Existem 2" possíveis realizações Xu, de XÍ.,,, para as quais /@(Xh) = 1 ou /ú(Xh) =
0. Observe que cada realização Xw de Xh pode sei representada pelo par IXh,.XÜ,l.
Uma coleção de pares IXw,Xhl caracteriza um estimados dado pela expressão 4.11.
Assim, a escolha de um filtro i.t. ótimo corresponde à escolha de uma coleção de pares
IXh, Xhl que minimiza o MAE, dentre todos as possíveis coleções.

Para selecionar os pares de elementos estruturantes l.4, .al, consideram-se realizações
X/ de X'. Ao se transladar W sobre X', obtemos as realizações de Xh. Pata cada
realização Xw de Xh armazena-se o valor de X no ponto z, X,, juntamente com o par
IXÜ,,Xhl. O par IXw,Xwl é integrado na decomposição da equação 4.11 se o número
de I's armazenados excede o de 0's (este procedimento corresponde .justamente ao arre-
dondamento de El3//zl, para tornar o estimados uma função binária).

Os pares IXh,Xh,l selecionados correspondem aos mantermos da função Booleana
isomorfa ao operador estimado. Aplicando-se operações lógicas (pol exemplo, o algoritmo
de Quine-McCluskey) sobre estes mantermos, pode-se deduzir o número de termos na
expressão 4.11. (Em outras palavras, os pares selecionados correspondem exatamente aos
elementos de Xlw(V') e as operações de redução lógica, no seu limite, resultam na base do
operador).

No caso dos filtros crescentes, o cálculo do MAE depende da distribuição de probabi-
lidade conjunta de (X', X). Ela é estimada a partir de realizações (X',X) de (X', X).
No caso dos filtros não-crescentes, os pares IXw, Xhl são também selecionados de acordo
com esta distribuição estimada« Em IDL941, podemos encontrar algumas discussões que
comparam o desempenho de filtros crescentes e não-crescentes obtidos a partir de uma
distribuição estimada.

' Neste ponto há uma pequena diferença de notação entra a empregada por Dougherty e a aqui empre-
gada : Dougherty utiliza o conceito de operadores "hit or miss", que são equivalentes às Sup geradoras
(com excessão de sua caracterização que é totalmente baseada em erosões)
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De forma análoga. ao caso da erosão, pode-se a.plicar um operador sup-gerador sobre 
o conjunto aleatório X~1. 

Em termos do BRF x~v podemos reescrever 

Portanto um filtro 'l/; i.t.., adaptado à sua forma canônica, pode ser expresso por 1 

fw(X') = max{ min{ min{ x; : (A;)1 = 1}, min{ (x').i : (bf)1 = l}} }. 
t J J 

( 4.11) 

Existem 2n possíveis realizações X~, de X~v , para as quais ftJJ(X'w) = 1 ou Jt/J(X'w) = 
O. Observe que cada realização X~v de X~ pode ser representada pelo par [X'w,X'w]
Uma coleção de pares [ X'w, X'w] caracteriza um estimador dado pela expressão 4.11. 
Assim, a escolha de um filtro i.t. ótimo corresponde à escolha de uma coleção de pares 
[X'w, X'w] que minimiza o MAE, dentre todos as possíveis coleções. 

Para selecionar os pares de elementos estruturantes [A, B], consideram-se realizações 
X' de X' . Ao se transladar W sobre X', obtemos as realizações de X~. Para cada 
realização X'w de X~ armazena-se o valor de X no ponto z, Xz, juntamente com o par 
[X~1 ,X'w]- O par [X'w,X'w] é integrado na decomposição da equação 4.11 se o número 
de 1 's armazenados excede o de 0's ( este procedimento corresponde justamente ao arre
dondamento de E[y/x], para tornar o estimador uma função binária). 

Os pares [X~1, X'w] selecionados correspondem aos mintermos da funçã.o Booleana 
isomorfa ao operador estimado. Aplicando-se operações lógicas (por exemplo, o algoritmo 
de Quine-McCluskey) sobre estes mintermos, pode-se 1'eduzir o número de termos na 
expressão 4.11. (Em outras palavras, os pares selecionados correspondem exatamente aos 
elementos de lCw('l/J) e as operações de redução lógica, no seu limite, resultam na base do 
operador). 

No caso dos filtros crescentes, o cálculo do MAE depende da distribuição de probabi
lidade conjunta de (X' , X). Ela é estimada a partir de realizações (X' , X) de (X', X). 
No caso dos filtros não-crescentes, os pares [X'w, X'w] são também selecionados de acordo 
com esta distribuição estimada. Em [DL94], podemos encontrar algumas discussões que 
comparam o desempenho de filtros crescentes e não-crescentes obtidos a partir de uma 
distribuição estimada. 

1 Neste ponto há uma pequena diferença de notação entra a empregada por Dougherty e a aqui empre
gada : Dougherty utiliza o conceito de operadores "hit or miss", que são equivalentes às sup-geradoras 
(com excessão de sua caracterização que é totalmente baseada em erosões) 
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Observe também que en] ambos os casos, as expressões 4.10 e 4.1] refereril-se ao filtro
ótimo calculado sobre um ponto ; € E. Sob a hipótese de estacionaiidade estrita, este
filtro é o filtro ótimo sobre E, já que z é um ])onto arbitrário de E.

Todos os problemas tratados por Dougheity são problemas de restauração (isto justi-
fica poi que ele utiliza o termo "filtro", em vez de operador, em todos os seus trabalhos),
nos quais o critério estatístico para escolha do estimados ótimo é o MAE. Além disso,
nota-se em seus trabalhos uma nítida distinção enfie filtros crescentes e não-crescentes,
para os quais ele realiza tratamento diferenciado.
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Capítulo 5

Modelos de Aprendizado
Computacional

Os esforços que buscavam aproveitar o poder de processamento dos computadores digitais,
cada vez mais velozes, não excluiu o desejo de se criar uma "máquina inteligente" , capaz de
tomar decisões. Uma das áreas de pesquisa resultante destes esforços é uma. teoria ainda
decente conhecida por "Machine Leaining" (Teoria de Aprendizado Computacional), que
estuda métodos para modelar matematicamente os processos de aprendizado.

Alguns resultados signihcativos nesta área (teoria da decisão estatística IDH73j) foram
obtidos na década de 70. Um fundamento teórico mais sólido foi estabelecido com a
introdução do modelo PACK de aprendizado(do inglês "Probabjy Approximately Correct"),
proposto poi Valiant em IVa1841.

Na primeira pari.e deste capítulo situaremos o processo de aprendizado dentro de
uma modelagem matemática e na segunda pare apresentaremos os resultados referentes
ao modelo PAC de Valiant, baseado no texto IAB921. Na última seção deste capítulo,
apresentaremos alguns resultados referentes à extensão do modelo PAC, tomando como
referências principais os artigos de Haussjer (IHau921) e l<earns e Schapiro (IKS901).

5.1 Modelagem do Processo de Aprendizado

Informalmente, qualquer processo que é capaz de "aprender um conceito'', a partir de
exemplos que o ilustram, é denominado "aprendizado". Por exemplo, considere uma
caixa com bolas de cor vermelha e de várias outras cores. Suponha que um aluno quer
aprender o conceito "coi vermelha" . Então serão sorteadas, ao acaso, algumas bolas desta
caixa e o aluno recebem'á as informações "bola é vermelha" ou "bola não é vermelha" para
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cada bola sorteada. Baseado neste processo de treinamento, espeta-se que o aluno torne-se
capaz de distinguia a coi vcinlelha das demais cores.

Nesta seção, apresentaremos a modelagem do processo de aprendizado na qual está
baseado o modelo PAC básico de Valiant, que consiste basicamente do aprendizado de
"conceitos" que podem ser modelados por funções booleanas.

Consideremos um domínio D cu.ios elementos são as representações codificadas de um
"mundo real". Por exemplo, as imagens binárias definidas sobre o conjunto E Ç Z:2,
onde IZI = n, podem sei representadas poi vetores ou matrizes de bits de tamanho n. As
letras do alfabeto podem ser representadas por um vetou de atributos que indicam poi
exemplo características topológicas, sua altura, largura, existência ou não de "perninhas"
(como as letras g, j, q, p), existência (le pingos (como a leria i, j), etc

Sda }l:, denominado a{/abalo, um conjunto pala descrever elementos de Z). Denotamos
por )l:" o conjunto de todas as n-uplas de elementos de }l:

Seja X Ç )ll:". Um conceito c é uma função definida poi c : X -..> {0, 1}. X é deno-
minado o espaço de exemplos e seus elementos são denominados eiçernp/os. Um exemplo
z C X é um ezempZo positivo se c(z) = 1 e é um ezemp/o negaíiuo se c(z) = 0. Dado o
conjunto de todos os exemplos positivos, ele determina e é determinado por um conceito
c. Por esta razão, um conceito c pode sei também encarado como um subconjunto de X

O conjunto C' de todos os possíveis conceitos é denominado espaço de corzceátos. O
objetivo de um processo de aprendizado é produzir um conceito h que seja uma boa
aproximação de um conceito alvo t € (.;, que queremos aprender. O conjunto de todos os
conceitos que podem ser aprendidos é denominado espaço de Aàpáíeses e denotado por H

Uma amostra de tarnarzÀo m é uma sequência de rn exemplos, ou sela, uma m-upla.
z z,, ..., ««) C X'". Um« «m«t« d. f«{n«m.«to . de t.m-ho m é «-n eleme«to
de (X x {0, 1})", ou seja

S ((z:, Z,:),(z,, Z,,) , ...,(z., Z,.))

onde b{ = t(zi), indica se os exemplos são positivos ou negativos relativamente ao conceito
t. Dizemos que s é corzsãsZeníe se z{ = zj :::::> b{ = bj, l $ {,.j $ m.

Um aZgorÍtmo de aprerzdizado é uma função Z, que associa a cada amostra de tiei-
namento s consistente (le tamant)o m, relativo a um conceit.o alvo t C .17, uma hipótese
h C H. Denotamos Z,(s) = h

Uma hipótese /z € H é co is síenfe com uma amostra. s se h(z{) = bi pala cada
l $ á $ m. Um algoritmo de aprendizado é consistente se ele é consistente com todas as
possíveis amostras de treinamento s consistentes.
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x E X é um exemplo positivo se c(x) = 1 e é um exemplo negativo se c(x) = O. Dado o 
conjunto de todos os exemplos positivos, ele determina e é determinado por um conceito 
c. Por esta razão, um conceito c pode ser também encarado como um subconjunto de X. 
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objetivo de um processo de aprendizado é produzir um conceito h que seja uma boa 
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conceitos que podem ser aprend idos é denominado espaço de hipóteses e denotado por H. 
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onde bi = t(xi), indica se os exemplos são positivos ou negativos relativamente ao conceito 
t. Dizemos que s é consistente se Xi = Xj ==} bi = bj, 1 :S i, j :S m. 

Um algoritmo de aprendizado é uma função L que associa a cada amostra de trei
namento s consistente de tamanho m, relativo a um conceito alvo t E H, uma hipótese 
h E H. Denotamos L(s) = h. 

Uma hipótese h E H é consistente com uma amostra s se h(xi) = bi para cada 
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5.2 Modelo de Aprendizado PAC

Dentro da modelagem apresentada na seção anterior, o modelo de aprendizado PAC,
proposto poi Valiant, considera )11: = {0,1}. Além disso, supõe que os elementos do
espaço de exemplos X não são contraditórios, ou seja, todas as amostras são consistentes.
Vamos supor também que C' = H

Suponha que X define um espaço de probabilidades e seja /z a distribuição de proba-
bilidades associada a X. Dado um conceito-alvo t € ]:/, definimos o erro de uma hipótese
h € /r relativamente a {, da seguinte forma

e,, (h, t) Ptz C X : h(g) # t(z)}

O espaço X" de amostras de treinamento de tamanho m herda a estrutura de espaço
de probabilidades de X. Denotamos a distribuição de probabilidades correspondente a
X" por p" Dado y C X", interpretamos o valor p"(y) como sendo 'a probabilidade de
uma amostra aleatória de m exemplos, obtidos de X, segundo a distribuição p, pertencer
a

Sda S(m, t) o conjunto de amostras de treinamento de tamanho m. Existe uma bijeção
entre X" e S(m, t) expressa por uma função @ : X" --> S(m,t), que a cada m-upla de
exempl's " '(z-, :',, ..., a«) ass«ia a amostra s =((z:, b-),(a2, Z,,), ...,(z«, b«)).

Logo, p"ls C S(m, t) : s tem a propriedade P} pode ser interpretada como p"Íz €
X" : @(z) tem a propriedade P}. isto permite calcularmos o erro da hipótese à, = Z,(s)
e a probabilidade deste erro ser menor que um dado valor c em função da distribuição de
probabilidade sobre.X

Definição 5.2.1 ZI/m a/gorifmo L
espaço de hipóteses H se, dados

á PAC (ProbabtlJ Appro=imately Correct) T)ara um

. «m «'ím"o ««J á (0 < Õ < 1) .

. «m n'ím". «'/ . (0 < . < 1),

então existe u7n amieiro positivo mt} mo(ã, .) t.J q«

B para. qualquer conceito atum t C H, e

e para qualquer distribuição de probabilidade H sobre X,

"mp" que m ? m., p"{. € S(m,t) : e,,(Z.('),t) < .} > 1 -- Õ.
Estamos interessados em encontram um algoritmo de aprendizado PAC, isto é, um al-

goritmo que produz uma hipótese h, tal que, com alta probabilidade (l -- (i), o erro entre
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Definição 5.2.1 Um algoritmo L é PAC (Probably Approximately Correct) para um 
espaço de hipóteses H se, dados 

• um número real ó (O < ó< 1) e 

• um número real t (O < t < 1), 

então existe um inteiro positivo m 0 = m 0 ( ó, t) tal que 

• para qualquer conceito alvo t E H, e 

• para qualquer distribuição de probabilidade µ sobre X, 

sempre quem ~ m0 , µm{ s E S(m, t) : er1L(L(s ), t) < t} > 1 - ô. 

Estamos interessados em encontrar um algoritmo de aprendizado PAC, isto é, um al
goritmo que produz uma hipótese h, tal que, com alta probabilidade (1 - 8), o erro entre 
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a hipótese h e o conceito-alvo l se.ja menor que e. O terrllo "piovajvelment.e aproximada
mente correio" está associado à esta idéia.

Dado € c (0, 1), o conjunto

B. : «,(h, t) ? .}

é denominado o conjunto das hipóteses c-ruins

Definição 5.2.2 Seja /7 um espaço de hipóteses e .17lsl o colÜuriío de todas as hipóteses
de .l:í consásfentes com s. O espaço J7 é poíenciaZ se, dados c e õ faás que 0 < e,(i < 1,
e«{;te «m inteí« po.{t'" mo = «.o(., õ) t«J q«. p«« g««Jq«e, «. ? mo,

p"ls C S(m, {) Hlsl n B. = ç3} > 1 õ,

para qualquer distribuição de probab !idade H sobre X e qualquer t C H

Teorema 5.2.1 Qualquer espaço $nii,o de hipóteses é potencial. 0

Teorema 5.2.2 Se H é um espaço de Àípóteses poíencáaZ, e L é uln aZgoóÍmo de apren-
dizado corzsisZeníe, então L é /)HC' o

As demostrações destes dois teoremas podem ser encontradas em IAB921. A partir
destes teoremas, é conseqiiência imediata que qualquer algoritmo consistente quando con-
siderado um espaço finito de hipóteses é PAC. Apresentamos a seguir, como ilustração,
um exemplo de algoiitmo PAC introduzido por G. Valiant (IVa1841).

Exemplo 5.2.1 Seja Z).,É o espaço das /urzções f?ooleanas de n. ziaóáueis e que podem
'" 'zp""" como « dá©-çâo de monómào' de t'm-Ào má«àm. Ê (l < k < «). Vam«
supor que é dada tema amosl,va de trei7tamento de tamü7tho m.

faça h = dis:junção de todos os movtâmios de tamanho m(íhmo k
para { = 1 afé m /aça

.e Z,: e h(z:)
.«tâ. e/{mÍn' « m.«ómdo' M d' h í'i. q«e .M(z{) = 1 ;

z.(.)

Obseru«mo' q«e, no «Jgo,ümo, inÍcÍalmenfe h(zí) = 1 p«« todo z:. d c«da p«se
do «Zgo,alho, .e b: = 0 ' h(3:) = 1 eníâo o' monóm{« .M p«" o. q-i. .M(z:) = l
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a hipótese h e o conceito-alvo i seja menor que e O termo "provalvelmente aproximada
mente correto" está associado à esta idéia. 

Dado t E (O, 1), o conjunto 

é denominado o conjunto das hipóteses t-ruins . 

Definição 5.2.2 Seja H um espaço de hipóteses e H[s] o conjunto de todas as hipóteses 
de H consistentes com s. O espaço H é potencial se, dados t e ô tais que O < t, ô < 1, 
existe um inteiro positivo m 0 = m 0 (t, ô) tal que para qualquer m 2': m 0 , 

para qualquer distribuição de probabilidade µ sobre X e qualquer t E H. 

Teorema 5.2.1 Qualquer espaço finito de hipóteses é potencial. o 

Teorema 5.2.2 Se H é um espaço de hipóteses potencial, e L é um algoritmo de apren
dizado consistente, então L é PAC. o 

As demostrações destes dois teoremas podem ser encontradas em [AB92]. A partir 
destes teoremas, é conseqüência imediata que qualquer algoritmo consistente quando con
siderado um espaço finito de hipóteses é PAC. Apresentamos a seguir, como ilustração, 
um exemplo de algoritmo PAC introduzido por G. Valiant ([Va184]). 

Exemplo 5.2.1 Seja Dn,k o espaço das funções Booleanas de n variáveis e que podem 
ser expressas como a disjunção de monômios de tamanho máximo k (1 < k < n). Vamos 
supor que é dada uma amostra de treinamento de tamanho m. 

faça h = disjunção de todos os monômios de tamanho máximo k ; 
parai= 1 atém faça 

se bi = O e h(xi) = 1 
então elimine os monômios M de h tais que M ( xi) = 1 

L(s) = h ; 

Observamos que, no algoritmo, inicialmente h( Xi) = 1 para todo xi. A cada passo 
do algoritmo, se bi - O e h(xi) = 1 então os monômios M para os quais M (xi) = 1 
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são eliminados de h. Ao $na! do algoritmo h(=i)
algorãtmo é consistente e portanto é PAC.

bf para lodo ] 5; í $ m. Logo esse

0

Em resumo, dado um espaço de exemplos sem contradições relativamente a um conceito.
alvo í (i.e., no qual todas as amostras são consistentes) e um espaço finito de hipóteses,
qualquer algoritmo de aprendizado L consistente é PAC. Isto é, existe um inteiro ])ositivo
mo tal que se tomarmos uma amostra de treinamento s, com mais de mo exemplos, a
probabilidade do erro entre a hipótese A. = L(s) e o conceito-alvo Z sei menor que c é
maior que 1 -- õ.

Uma questão crucial nesta modelagem está associada ao número de exemplos mo
necessários para garantir esta precisão c e con6labilidade (í. Segundo IAB921, um limitante
supeiestimado é dado poi

m.H, 0 - +z«q
onde l.Zi/ representa a cardinalidade do espaço de hipóteses.

5.3 Extensão do Modelo PAC

O modelo PAC de Valiant impõe restrições sobre o espaço de exemplos e sobre a classe
de conceitos que podem ser aprendidos. Uma destas restrições é a suposição de que não
existem exemplos contraditórios no espaço de exemplos X, isto é, dados dois exemplos
z{, zj C X, se z{ = zj então óÍ = ój.

No entanto, na prática, é comum encontrarmos situações nas quais os exemplos são
contraditórios. Neste caso, pode-se supor que os exemplos são peles ordenados (z, b) onde
z é gerado segundo uma distribuição de probabilidade p sobre X conforme a descrição
da seção anterior, porém o elemento b não é determinístico, isto é, é gerado segundo uma
distribuição condicionali p(b/z). A distribuição p sobre X juntamente com a distribuição
condicional p(b/#) determinam naturalmente uma distribuição de probabilidade conjunta
P sobre X x {0, 1}.

Existem também outras restrições impostas pelo modelo PAC de Valiant (veja maiores
detalhes ern IHaii92, KS90j). No entanto, neste texto, abordaremos as extensões que estão
relacionadas com a restrição citada acima.

Na situação considerada acima, estamos interessados em aprender uma função Bo-
oleana (decisão) À, que seja uma boa aproximação do espaço X x {0,1}, a partir de
exemplos (z, ó) gerados aleatoriamente segundo a distribuição de probabilidade con.junta
P sobre X x {0, 1}

' Ver por exemplo IMey691, seção 6.2

I 
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0 

Em resumo, dado um espaço de exemplos sem contradições relativamente a um conceito
alvo t (i.e., no qual todas as amostras são consistentes) e um espaço finito de hipóteses , 
qualquer algoritmo de aprendizado L consistente é PAC. Isto é, existe um inteiro positivo 
mo tal que se tomarmos uma amostra de treinamento s, com mais de m 0 exemplos, a 
probabilidade do erro entre a hipótese h = L(s) e o conceito-alvo t ser menor que f é 
maior que 1 - ó. 

Uma questão crucial nesta modelagem está associada ao número de exemplos m 0 
necessários para garantir esta precisão te confiabilidade ó. Segundo [AB92], um limitante 
superestimado é dado por : 

1 IHI 
m0 (<5, t) = ;_ln5 

onde IHI representa a cardinalidade do espaço de hipóteses. 

5.3 Extensão do Modelo PAC 

O modelo PAC de Valiant impõe restrições sobre o espaço de exemplos e sobre a classe 
de conceitos que podem ser aprendidos. Uma destas restrições é a suposição de que não 
existem exemplos contraditórios no espaço de exemplos X, isto é, dados dois exemplos 
Xi,Xj E X, se Xi= Xj então bi = bi. 

No entanto, na prática, é comum encontrarmos situações nas quais os exemplos são 
contraditórios. Neste caso, pode-se supor que os exemplos são pares ordenados (x, b) onde 
x é gerado segundo uma distribuição de probabilidade µ sobre X conforme a descrição 
da seção anterior, porém o elemento b não é determinístico, isto é, é gerado segundo uma 
distribuição condicional1 p(b/x) . A distribuiçãoµ sobre X juntamente com a distribuição 
condicional p(b/ x) determinam naturalmente uma distribuição de probabilidade conjunta 
P sobre X x {O, 1} . 

Existem também outras restrições impostas pelo modelo PAC de Valiant (veja maiores 
detalhes em [Hau92 , KS90]). No entanto, neste texto, abordaremos as extensões que estão 
relacionadas com a restrição citada acima. 

Na situação considerada acima, estamos interessados em aprender uma função Bo
oleana (decisão) h, que seja uma boa aproximação do espaço X x {O, 1}, a partir de 
exemplos (x, b) gerados aleatoriamente segundo a distribuição de probabilidade conjunta 
P sobre X x {O, l}. 

1 Ver por exemplo [M ey69], seção 6.2 . 
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Se.ja À. : X --> {0, ]} uma hipótese (aqui será denominada decisão). No modelo PAC
básico, o erro de h ein relação a un] conceito-alvo Z : X --> {0, 1} é caracterizado em termos
da probabilidade associada aos elementos z C X para os quais h(z) :# Z(z). Hausslei
propõe uma generalização no qual o "erro'' é caracterizado através de uma função Zh,
denominada função de perda. A função de perda "mede" a perda cometida ao se
escolhem uma determinada decisão /}, isto é, Zh : X x {0, 1} -+ 10, 11 associa uma peida
não negativa Zh(z, b) para cada pai (z,Z,) em X x {0, 1}.

O i'isco de uma hipótese h c H, relativo à distribuição de probabilidade conjunta P
sobre .\ x {0, 1} e à funçã.o de perda Zh, é definido por

,p(Zh) .EIZh(z, b)j

Seja h* C H uma hipótese de menor fisco para o espaço de exemplos X x {0, 1}, segundo
a função de perda Zh. Isto é,

,P(ZA.) $ ,P(Zh), Vh G H'

Uma amost-a de treiname«to s de lama«ho m (s = {(=t,bi), (z2,b2), ..., (,ç..,Z,.)})
é definida da mesma forma, porém nesta generalização, cada exemplo (z{,b{) é obtido
segundo a distribuição de probabilidade conjunta P sobre X x {0, 1} (observe que neste
caso as amostras não são necessariamente consistentes).

Seja 8 0 processo aleatório que modela as amostras de treinamento de tamanho m, e
seja .r3,: a distribuição de probabilidade associada a s, em função de P

Com base nestes novos conceitos, podemos redefinir a noção de algoritmo PAC num
contexto mais genérico

Definição 5.3.1 Z)ízemos que um a/gor [mo L é P.4C' para um espaço de decisões /7 se,
dados

8 um número real õ ÍO < (5 < 1J e
euM ntÍrnero real c ÍO < € < 1J,

então existe uvn inteiro positivo mo mo(õ, .) t.J q«.

e para qualquer espaço de exemplos X x {0, 1},

8 para gualqtier d stMZ)uÍçâo de probab Zádade conjunta P sobre X x {0, 1}

sempre que m ? mo
Pm (l,p(Z.H) ) rp(Zh.)l < c) > l Õ
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Seja h* E H uma hipótese de menor risco para o espaço de exemplos X x { O, 1}, segundo 
a função de perda l1i. Isto é, 

Uma amostra de treinamento s de tamanho m (s = {(x1, b1), (x2, b2), ... , (xm, bm)}) 
é definida da mesma forma, porém nesta generalização, cada exemplo (xi, bi) é obtido 
segundo a distribuição de probabilidade conjunta P sobre X x { O, 1} ( observe que neste 
caso as amostras não são necessariamente consistentes). 

Seja s o processo aleatório que modela as amostras de treinamento de tamanho m, e 
seja Pm a distribuição de probabilidade associada as, em função de P. 

Com base nestes novos conceitos, podemos redefinir a noção de algoritmo PAC num 
contexto mais genérico : 

Definição 5.3.1 Dizemos que um algoritmo L é PAC para um espaço de decisões H se, 
dados 

• um número real ó {O < ó < 1) e 

•um número real E (O < E < 1) , 

então existe um inteiro positivo m 0 = m 0 (ó, E) tal que 

• para qualquer espaço de exemplos X x {O, 1}, 

• para qualquer distribuição de probabilidade conjunta P sobre X x { O, 1} 

sempre que m 2: mo 
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O objetivo de um processo de aprendizado é escolhem uma decisão de menor risco entre
todas as decisões em //. Para isto, deve-se escolher un] critério de decisão que minimiza
a função de perda Zh.

Vamos considerar a inexistência de exemplos contraditórios em X x {0, 1} e a função
de peida /h(z, b) = lh(z) -- Z,l. Então é fácil verificam que rp(Jh.) = 0 e

,p(Z«) EIZ«(z, Ó)l
E lh(«)

(=c,b)C.X x {0,1}

E h(z) - t(.)IP(z)
ze.X

P"({z C X : h(Z) # t(z)})

ólp(«, ó)

Sob estas condições, a definição apresentada aqui reduz-se à dehnição de Valiant, apre-
sentada na seção anterior.

Notemos que, para Zh(z,b) = lh(z) -- ól, este modelo trata também o problema de
restauração estudado por Dougherty (capítulo 4).

O estudo para determinar o valor mo da amostra de treinamento, neste caso mais
geral, envolve vários conceitos teóricos complexos. Além disso, observa-se que o limite
teórico apresentado em IHau921 está muito acima dos valores observados na prática (veja
capítulos 9 e 10). Por estes motivos, omitimos a sua apresentação aqui. Algumas dis-
cussões relacionadas com o tamanho da amostra de tieinamento, sob um aspecto prático,
seixo apresentadas no capítulo lO
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O objetivo de um processo de aprendizado é escolher uma decisão de menor risco entre 
todas as decisões em H . Para isto , deve-se escolher um critério de decisão qu e minimiza 
a função de perda l1i. 

Vamos considerar a inexistência de exemplos contraditórios em X x { O, 1} e a função 
de perda l1i (x, b) = lh(x) - bl. Então é fácil verificar que rp(l1i•) = O e 

E[l1i(x, b)] 
L lh(x) - blP(x, b) 

(x,b)EXx {0,1} 

L lh(x) - t(x)lµ(x) 
xEX 

Sob estas condições, a definição apresentada aqui reduz-se à definição de Valiant, apre
sentada na seção anterior. 

Notemos que, para lh(x, b) = lh(x) - bl, este modelo trata também o problema de 
restauração estudado por Dougherty ( capítulo 4). 

O estudo para determinar o valor m 0 da amostra de treinamento, neste caso mais 
geral, envolve vários conceitos teóricos complexos. Além disso , observa-se que o limite 
teórico apresentado em [Hau92] está muito acima dos valores observados na prática (veja 
capítulos 9 e 10). Por estes motivos, omitimos a sua apresentação aqui. Algumas dis
cussões relacionadas com o tamanho da amostra de treinamento, sob um aspecto prático, 
serão apresentadas no capítulo .10. 





Capítulo 6

Algoritmos para o Aprendizado de
Funções Booleanas

No capítulo anterior, apresentamos algumas noções e resultados associados ao modelo
PAC, que estuda o aprendizado de conceitos que podem sei modelados por funções Boo-
leanas, e algumas generalizações baseadas naquele modelo.

Um algoritmo de aprendizado PAC trivial pode ser escrito da seguinte forma

Entrada:
Saída

Conjunto de exemplos S = {(#{, b{)
uma hipótese (função Booleana) /

l$ ;m}

{

/ = 0; % conjunto vazio
Para á de l até nl} faça

se b{ = 1 então faça
/ = / U {zil;

Devolva /l
}

Este algoritmo fornece como resultado uma função Booleana na FND. E fácil obsei var
que ele é PAC pois ele.é consistente, isto é, para cada (zi, bi) C S, se b{ = 1 então ./'(zi) = l
e s' b: = 0 e«tão /(«:) = 0

Entretanto, na prática, representar uma função Booleana na FND não é interessante.
uma vez que o número de termos e literais envolvidos geralmente é grande, comprome-
tendo a sua manipulação. Em geral estamos interessados em encontrar uma expressão
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Algoritmos para o Aprendizado de 
Funções Booleanas 

No capítulo anterior, apresentamos algumas noções e resultados associados ao modelo 
PAC, que estuda o aprendizado de conceitos que podem ser modelados por funções Boo
leanas, e algumas generalizações baseadas naquele modelo. 

Um algoritmo de aprendizado PAC trivial pode ser escrito da seguinte forma: 

Entrada: - Conjunto de exemplos S = { (xi, bi) : 1 '.S i '.S m} 
Saída: - uma hipótese (função Booleana) J 

{ 

} 

J = 0; % conjunto vazio 
Para i de 1 até m faça 

se bi = l então faça 
J = f U {xi}; 

Devolva J; 

Este algoritmo fornece como resultado uma função Booleana na FND. É fácil observar 
que ele é PAC pois ele é consistente, isto é, para cada (xi, bi) E S, se bi = l então f (xi) = l 
e se bi = O então f (xi) = O. 

Entretanto, na prática, representar uma função Booleana na FND não é interessante, 
uma vez que o número de termos e literais envolvidos geralmente é grande, comprome
tendo a sua manipulação. Em geral estamos interessados em encontrar uma expressão 
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equivalente mais simples, que envolve um menor número de termos e literais.

Sabemos que uma expressão Booleana pode sei minimizada através de simplificação
de expressões (ver capítulo 2). Eiii particular, as funções Booleanas expressas ürll FND
podem ser minimizadas pelo algoritmo QN'r apresentado no capítulo 2. Entretanto, quando
o número de variáveis Booleanas envolvidas é grande, este algoritmo toma-se inviável pois
requer grande espaço de memória e tempo de processamento.

Motivados por esta lazão, começamos a investigar algoritmos alternativos e desta
investigação resultou um novo algoritmo que não encontramos na literatura consultada.
Este capítulo será dedicado à apresentação deste novo algoritmo e também à avaliação de
seu desempenho, inclusive em comparação ao desempenho do algoritmo QM.

Deste ponto em diante, os mintetmos para os quais a função toma valor l serão denomi-
nados mantermos positivos e aqueles para os quais ela toma valor 0 serão denominados
mintermos negativos, pot uma convenção estabelecida neste texto pata mantem a as-
sociação entre mantermos e exemplos de tieinamento considerados no capítulo 5. Em
outras palavras, os exemplos positivos e negativos correspondem, respectivamente, aos
mantermos positivos e negativos.

6.1 Um Novo Algoritmo para Minimização de Funções
Booleanas

Sda / uma função Booleana com n. variáveis expressa na. FND. Estamos interessados
em obter a sua representação cúbica minimal, isto é, sua iepiesentação em termos de um
conjunto de sub-cubos maximais, cm relação ao n-cubo definido no n-espaço Observe que
na tepiesentação cúbica minimal, os pontos pertencentes aos sub-cubos são exatamente
os pontos correspondentes aos mantermos positivos de /

No caso do algoiitmo QX'í, esta iepiesentação é obtida pelo seguinte processo : inicial-
mente combinam-se todos os minteimos positivos dois a dois de modo a gerar os l-cubos.
A seguir estes l-cubos são combinados dois a dois para geral os 2-cubos e assim sucessiva-
mente até que nenhuma combinação seja mais possível. Os sub-cubos que não puderam
sei utilizados para gerar sub cubos de dimensão maior constittiern o conjunto de sub-cubos
maximais no qual estamos interessados.

Neste novo algoritmo, o processo é inicializado com o n-cubo (que equivale à. função
Booleana constante 1) e a pari,ir dele os pontos correspondentes aos mantermos negativos
de / são eliminados sucessivamente. Após todos os mantermos negativos terem sido elimi-
nados, os pontos instantes do n-cubo correspondem ao conjunto de mantermos positivos
e mais aqueles que não foram definidos (não são positivos nem negativos).
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Se encararmos o cubo como uma estrutura de ieticulado Booleano, o n-cubo pode sei
visto como um intervalo lç), t,t'l, onde lt't/l = n. Neste caso, estamos interessados enl obter
a representação minimal dc ./ ein termos de un] conjunto de intervalos maximais. O ponto
chave deste novo algoiitnlo é a possibilidade de iepiesentai o conjunto de todos os pontos
de um intervalo, a menos de um, em teimas de um con.junto de intervalos maximais. Este
resultado é formalizado pelo seguinte teorema.

Teorema 6.1.1 S©a l.4,nl Ç 7'(W) e P C l.4, nl. Então,

l.a,Bl- {p} {l,4,Bn {al'l: a C P} U {l.'! UÍb}, Pl: Z, C p'},

onde .' é o como/errzenZo em relação a T4/1 ,4/érn d sso, os ànterua/os do /ado d reãZo da
igualdade são ma=itnais.
Dem.:

w-(l.'!, BI {p})
w-(l.'i, .BI - ip, pl) ({p}
M«(IÁ, nl n IP, PJ')
Maz(ld, nl) n Maz(IP, PI') (definição de n)
{l.4,al} n({lü,{al'l : a c p} u {llZ,},WI : b € p'})(Proposição 3.4 en} IBS95j)
Ma/(l.A,BI n({l0,{al'l : a C P} UtllZ,},Wj: be p'}))(definição de n)
À/az({l.A,Bn {al'l : a € P} u {lló} u ..'i,.el : b C p'})(distributividade de n)
{l.4, .B n {al'l : a c P} u {llz,} u .Á, BI : z, c p'}

0

Corolário 6.1.1 Sda l,4, BI Ç P(W) e P C l,4, .al. E7ztâo,

1..'!,.BI {P} = {ld,Pn {al'l : a c P n .4'} u {lló} u .Á, .al : Z) c P' n B}

Dem.: Decorre imediatamente do teorema anterior se observarmos que

se a c P e a c .Á -:> IÁ, B n {al'l = ü e se Z, c P' e Z, c B' :::+ lló} u ,4, BI = 0

0

Corolário 6.1.2 0 nürnero de áníerüa/os ria decomposição acama é eaatamenfe água/ â
dome«'âo' do {«ie«,'Jo l.4, PI, {.lo é, Im«(ld, BI -- {P})l = dim(l.4, BI).

iA definição de dimensão de ur/l iRIa alo está na página 32
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Se encararmos o cubo como uma estrutura de reticulado Booleano, o n-cubo pode ser 
visto como um intervalo [0 , H' ] onde IH 1 = n. Neste caso, estamos interessados em obter 
a representação minimal de f em termos de um conjunto de intervalos maximais. O ponto 
chave deste novo algoritmo é a possibilidade de repre~entar o conjunto de todos os pontos 
de um intervalo, a menos de um, em termos de um conjunto de intervalos maximais . Este 
resultado é formalizado pelo seguinte teorema. 

Teorema 6.1.1 Seja [A, B] Ç P(W) e P E [A, B]. Então, 

[A, B] - { P} = { [A , B n {a} e] : a E P} U { [ A u { b}, B] : b E pc}, 

onde .e é o complemento em relação a w: Além disso, os intervalos do lado direito da 
igualdade são maximais. 

Dem.: 

Max([A,B]- {P}) 
M ax([A, B] - [P, P]) 
M ax([A, B] n [P, P]c) 
Max([A, B]) n Max([P, Pie) 

( {P} = [P,P]) 

( definição de n) 
{[A, B]} n ({[0, {a}c]: a E P} U {[{b}, W]: b E pc}) 
Max([A, B] n ({[0, {a}c]: a E P} U {[{b}, W]: b E pc})) 
Max( {[A, B n {a}c]: a E P} U {[{b} U A, B]: b E Pc}) 
{[A, B n {a}c]: a E P} U {[{b} u A, B]: b E pc} 

(Proposição 3.4 em [BS95]) 

( definição de n) 
(distributividade de n) 

o 

Corolário 6.1.1 Seja [A , B] Ç P(W) e P E [A, E]. Então, 

Dem.: Decorre imediatamente do teorema anterior se observarmos que 

se a E P e a E A===} [A, B n {aY] = 0 e se b E pc e b E Bc ===} [{b} U A, B] = 0. 

o 

Corolário 6.1.2 O número de intervalos na decomposição acima é exatamente igual à 
dimensão 1 do intervalo [A, B], isto é, \max([A, B] - {P} )\ = dim([A, B]). 

1 A definição de dimensão de um intervalo está na página 32 
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Dem

p n.4'l+l p'n nll (IPjl .'1ll)+(llnll llPI)(poisPCI..4,BI)
Bi ll.al

dám(l.Á , nl)

0

6.1.1 Descrição do Algoritmo

Com base nos resultados acima, ao se extrair um mintermo negativo Pi do intervalo inicial
10, WI, o conjunto de pontos correspondente a 10, WI -- {Pt} pode ser expresso poi um
conjunto ./V' de intervalos maximais. Ao se extrair um segundo mintermo negativo Pe,
este deve ser extraído de 10, WI -- {Pt} e não de 10, WI. Isto significa dizei que P2 deve
ser extraído de cada um dos intervalos de .A/ que o contém. Este processo pode originar
vários conjuntos de intervalos maximais, cuja união não necessaiiarnente é um conjunto
de intervalos maximais.

Pata garantir que o conjunto de todos os intervalos (aqueles que foram gelados ao se
extrair P2 mais aqueles de ./V que não foram "particionados") é maximal, antes de extrair
um terceiro exemplo negativo P3, devem-se eliminam os intervalos que estão contidos em
outros de dimensão maior. Neste caso, note que apenas os intervalos que foram gerados
neste momento podem estar contidos em outros, que são necessariamente aqueles que não
foram paiticionados neste rnorilento

Tendo-se este processamento adicional ao final da extiaçã.o de cada mintermo negativo,
obtém-se um conjunto de intervalos maximais, que correspondem a todos os elementos do
intervalo inicial, menos aqueles que foram extraídos até o momento.

Portanto, ao final da expiação de todos os minteimos negativos, obtém-se exatamente
o conjunto de intervalos maximais correspondente à representação minimal de ./ (isto é,
todos os implicantes primos de /).

Este processo de extração sucessivo de minteimos negativos está associado a uma idéia
de particionamento sucessivo de intervalos, no qual, a cada passo, são gelados intervalos
de dimensão menor. Baseado nesta observação, poderíamos sugerir um nome como, pol
exemplo, "Particionamento Sucessivo de Intervalos" pala este novo algoritmo. Por moti-
vos de simplihcação e conveniência, decidimos adorai o nome "lSl" (do inglês "incremental
splítting of inteivals'' )

A seguir descre't'canos os passos do algoritmo IST.

8 Passo 0 Seja 'r o conjunto de intervalos iniciais (usualmente 10, WI) Separe os
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Dem.: 

IIP n Acll + IIPG n BII (IIPII - IIAII) + (IIBII - IIPII) (pois P E [A, B]) 

IIB[I-IIAII 
dim([A, B]) 

o 

6.1.1 Descrição do Algoritmo 

Com base nos resultados acima, ao se extrair um mintermo negativo P1 do intervalo inicial 
[0, l,V], o conjunto de pontos correspondente a [0, vV] - { Pi} pode ser expresso por um 
conjunto N de intervalos maximais . Ao se extrair um segundo mintermo negativo P2 , 

este deve ser extraído de [0, W] - { Pi} e não de [0, vV] . Isto significa dizer que A deve 
ser extraído de cada um dos intervalos de N que o contém. Este processo pode originar 
vários conjuntos de intervalos maximais, cuja união não necessariamente é um conjunto 
de intervalos maximais. 

Para garantir que o conjunto de todos os intervalos (aqueles que foram gerados ao se 
extrair P2 mais aqueles de N que não foram "particionados") é maximal, antes de extrair 
um terceiro exemplo negativo P3 , devem-se eliminar os intervalos que estão contidos em 
outros de dimensão maior. Neste caso, note que apenas os intervalos que foram gerados 
neste momento podem estar contidos em outros, que são necessariamente aqueles que não 
foram particionados neste momento. 

Tendo-se este processamento adicional ao final da extração de cada mintermo negativo, 
obtém-se um conjunto de intervalos maximais, que correspondem a todos os elementos do 
intervalo inicial, menos aqueles que foram extraídos até o momento. 

Portanto, ao final da extração de todos os mintermos negativos, obtém-se exatamente 
o conjunto de intervalos maximais correspondente à representação minimal de f (isto é, 
todos os implicantes primos de J). 

Este processo de extração sucessivo de mintermos negativos está associado a uma idéia 
de particionamento sucessivo de intervalos, no qual, a cada passo, são gerados intervalos 
de dimensão menor. Baseado nesta observação, poderíamos sugerir um nome como, por 
exemplo, "Particionamento Sucessivo de Intervalos" para este novo algoritmo. Por moti
vos de simplificação e conveniência, decidimos adotar o nome "ISI" (do inglês "incremental 
splitting of intervals" ) . 

A seguir descrevemos os passos do algoritmo ISI. 

• Passo O : Seja T o conjunto de intervalos iniciais (usualmente [0, vV]). Separe os 
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minternlos negativos dos positivos. Se não existir nenhum mintermo negativo, então
devolvem 7'. Sc não existir nenhum minteimo positivo, então devolver 0.

8 .l?a68eJ : Sepat'e os intervalos de 'r pelo seguinte critério : colocar os intervalos de

T que contém o próximo minteimo negativo a ser extraído (P) em Zo e os que não
contém ein 'n. E faça .A/ = 0.

8 Pa88a..2 : paiticionar cada um dos intervalos de Zo e gerar os subintervalos. Os
subintervalos que não estiverem contidos ern algum intervalo de '7i senão colocados
emNl

8 ]l:a88e..3 : faça 'r = 7i U .A/' e i'apita os passos l a 3 para o próximo mintermo
negativo, enquanto existirem.

O algoritmo ISI

Descrevemos a seguir o algoritmo IST em pseudo-código

Entrada:

Saída

Conjunto de mantermos positivos e negativos
Intervalos de inicialização
Conjunto de implicantes primos essenciais

{

'r = intervalos de inicializaçãol
Pala cada mintermo negativo P faça

N-$.,
Zo = intervalos de T que contém P;
'7; = intervalos de T que não contém PI
Para cada intervalo / de Zo faça

Elimine P de / e gele os sub-intervalos .r;;
Pala cada C,

se .r; çl 'n
então ./V = .V u {«};

T = 'T\ u .V',
Devolva Ti

}

O algoritmo ISI
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mintermos negativos dos positivos. Se não existir nenhum mintermo negativo , então 
devolver T. Se não existir nenhum mintermo positivo, então devolver 0. 

• Passo 1 : Separe os intervalos de T pelo seguinte critério : colocar os intervalos de 
T que contém o próximo mintermo negativo a. ser extraído (P) em To e os que não 
contém em Ti. E faça. N = 0. 

• Passo 2 : particionar cada um dos intervalos de To e gerar os subintervalos. Os 
subintervalos que não estiverem contidos em algum intervalo de Ti serão coloca.dos 
emN. 

• Passo 3 : faça T = Ti U N e repita os passos 1 a 3 para o próximo mintermo 
negativo, enquanto existirem. 

O algoritmo ISI 

Descrevemos a seguir o algoritmo ISJ em pseudo-código : 

Entrada: - Conjunto de mintermos positivos e negativos 
- Intervalos de inicialização 

Saída : - Conjunto de implicantes primos essenciais 

{ 

} 

T = intervalos de inicialização; 
Para cada mintermo negativo P faça 

N=0; 
To = intervalos de T que contém P; 
Ti = intervalos de T que não contém P; 
Para cada intervalo I de To faça. 

Elimine P de I e gere os sub-intervalos II; 
Para cada II, 

se II (/. Ti 
então N =NU {II}; 

T=Ti uN; 
Devolva T; 

O algoritmo ISI. 
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C) processamento sucessivo dos passos deste algoritmo pode ser visualizado através de
uma árvore, onde os nós dc uin determinado nível são os intervalos resultantes após a
execução do passo conespondentc ao nível. isto é, se consideramos a raiz no nível zero,
então os nós no primeiro nível são os intervalos resultantes após a extração do ponto
correspondente ao primeiro mintermo negativo; os nós no segundo nível são os intervalos
conespondentes à extração do ponto correspondente ao segundo mintern)o negativo e
assim por diante. Esta dinâmica pala a minimização da função / = Em(0, 1,4,5,6) é
mostrada na figura 6.2. Geometricamente, este mesmo processo pode ser ilustrado pelos
respec'uivos cubos no n,-espaço, conforme mostra a figura 6.2.

Figura 6.1: Expansão em árvore produzida pe]o a]goritmo ]S] para ./ = )ll: m(0, ] , 4, 5, 6)

Como o insultado (to algoiitmo ISI conesponde ao conjunto de todos os implicantes
primos, existe necessidade de selecionarmos os essenciais, da mesma forma que procedemos
na segunda parte do algoritmo Qh'í (ver capítulo 2). Quando nos referirmos ao algoritmo
IST daqui para frente, estaremos considerando o algoritmo descrito acima mais a. segunda
parte do algoritmo QM.
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Figura 6.1: Expansão em árvore produzida pelo algoritmo ISI para f = I:: m(O, 1, 4, 5, 6). 

Como o resultado do algoritmo ISI corresponde ao conjunto de todos os implicantes 
primos, existe necessidade de selecionarmos os essenciais, da mesma forma que procedemos 
na segunda parte do algoritmo Qrvr (ver capítulo 2). Quando nos referirmos ao algoritmo 
ISI daqui para frente, estaremos considerando o algoritmo descrito acima mais a segunda 
parte do algoritmo QM. 
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Figum 6.2: 5Visualização do efeito causado pelo algoritmo ISI no n-cubo para /
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Figura 6.2: Visuali zação do efeito causado pelo algoritmo ISI no n-cubo para J 
I: m(O, 1, 4, 5, 6). 
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6.1.2 Complexidade

Conforme ilustra a águia 6.1, o comportamento dest.e algoritmo pode sei visualizado
através de um gráhco em foinla de uma árvore. A profundidade da árvore é equivalente ao
número de mantermos negativos. E interessante notar também que, quanto mais descemos
o nível na árvore, menor é o grau dos nós e que, em termos de implementação, somente
as folhas da álvoie devem ser conservadas.

A expansão da árvore produzida pelo algoritmo depende da distribuição dos minter-
mos, o que torna difícil uma análise da complexidade do algotitmo. Portanto optamos
poi ilustrar a sua complexidade através de comparações com o algoiitmo QM, o que é
bem conhecido.

6.2 Quine-McCluskey x ISI

Pala que uma função Booleana / com n variáveis seja completamente definida, devemos
conhecer o seu valor em cada um dos possíveis 2" pontos do seu domínio. Na prática. é
muito comum que o valor da função em alguns (ou vários) destes pontos seja desconhecido
ou irrelevante. Este conjtlnto de pontos é denominado "don't cale". Em outros termos,
significa dizei que não interessa qual valor toma a função nestes pontos.

No algoritmo Qh'í, estes pontos devem ser tratados como mantermos positivos, já
que isto aumenta a possibilidade de combinações, para geral cubos maiores, nas fases
intermediárias do algoritmo. E, em consequência, a possibilidade dos implicantes primos
serem cubos de dimensão maior também aumenta, o que implica menos cubos ou cubos
maiores no conjunto de implicantes primos essenciais.

Note que na tabela de implicantes primos, utilizada pata selecionai os implicantes pri-
mos essenciais na segunda paire do algoritmo, não há necessidade de incluirmos os "don't
cores" nas colunas, uma vez que a função minimal resultante não precisa, necessariamente,
tomar valor l nestes pontos

Por outro lado, este procedimento de consideram todos os "don't cases" como manter-
mos positivos possui a desvantagem de influir diretamente no aumento de espaço e tempo
necessários pala- o piocessament,o, pois causa um aumento no número de combinações nas
fases irúermediárias do algoritíno, além da necessidade de maior espaço de memória para
armazena-los

A diferença significativa enfie o algoiitmo IST e QK'r está exatamente no que diz respeito
aos "don't cases". No caso do algolitmo ISI, todos os minteimos que não são negativos são
considerados positivos (com exce$ão .da segunda parte do algoritmo, no qual os intervalos
que contém apenas "don't caiem" são eliminados).
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6.1.2 Complexidade 

Conforme ilustra a figura 6.1, o comportamento deste algoritmo pode ser visualizado 
através de um gráfico em forma de uma árvore. A profundidade da árvore é equivalente ao 
número de mintermos negativos. É interessante notar também que, quanto mais descemos 
o nível na árvore, menor é o grau dos nós e que, em termos de implementação, somente 
as folhas da árvore devem ser conservadas. 

A expansão da árvore produzida pelo algoritmo depende da distribuição dos minter
mos, o que torna difícil uma análise da complexidade do algoritmo. Portanto optamos 
por ilustrar a sua complexidade através de comparações com o algoritmo QM, o que é 
bem conhecido. 

6.2 Quine-McCluskey x ISI 

Para que uma função Booleana f com n variáveis seja completamente definida, devemos 
conhecer o seu valor em cada um dos possíveis 211 pontos do seu domínio. Na prática é 
muito comum que o valor da função em alguns ( ou vários) destes pontos seja desconhecido 
ou irrelevante. Este conjunto de pontos é denominado "don 't care". Em outros termos, 
significa dizer que não interessa qual valor toma a função nestes pontos. 

No algoritmo QM, estes pontos devem ser tratados como mintermos positivos, já 
que isto aumenta a possibilidade de combinações, para gerar cubos maiores , nas fases 
intermediárias do algoritmo. E , em conseqüência, a possibilidade dos implicantes primos 
serem cubos de dimensão maior também aumenta, o que implica menos cubos ou cubos 
maiores no conjunto de implicantes primos essenciais. 

Note que na tabela de implicantes primos, utilizada para selecionar os implicantes pri
mos essenciais na segunda parte do algoritmo, não há necessidade de incluirmos os "don 't 
cares" nas colunas, uma vez que a função minimal resultante não precisa, necessariamente, 
tomar valor 1 nestes pontos. 

Por outro lado, este procedimento de considerar todos os "don 't cares" como minter
mos positivos possui a desvantagem de influir diretamente no aumento de espaço e tempo 
necessários para o processamento, pois causa um aumento no número de combinações nas 
fases intermediárias do algoritmo, além da necessidade de maior espaço de memória para 
armazená-los. 

A diferença significati,·a entre o algoritmo IST e Qt-.11 está exatamente no que diz respeito 
aos "don 't cares" . No caso do algoritmo ISI , todos os mintermos que não sã.o negativos são 
considerados positivos ( com exce~ã.o .da segunda parte do algoritmo, no qual os intervalos 
que contém apenas "don 't cares" são eliminados). 
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Em outras palavras, a primeira parte do algoritmo ISI depende dos mantermos nega-
tivos, enquanto quc o QNÍ depende dos mintermos positivos e "don't cores". O algoritmo
TSI permite siínplihcat funções com muitas variáveis, desde quc o número de "don't cores
se.ja relativamente grande. Isto não é possível com o algoritrno QK4.

Apresentamos a seguir, limo série de tabelas que comparam o desempenho dos algo-
ritmos QM e IST pala várias situações diferentes. As colunas "negativos", "positivos"
e "d.c." indicam, respectivamente, o número de mantermos negativos, positivos e don't
caiesl a coluna "base" indica o tamanho da base (implicantes primos essenciais) obtidas
o tempo é medido em horas(h), minutos(m) e segundos(s); "mem." indica a quantidade
máxima de intervalos (cubos) que coexistiram simultaneamente durante o processo de
minimização. O tempo quando medido em unidades menores que o segundo não é muito
preciso, portanto pala efeitos de análise, desprezamos este tempo aitedondando aqueles
maiores que 0.5s pala is e os menores ou iguais a 0.5 pala Os. O tempo indicado por oo
tepiesenta tempo superior a 24 bolas. O espaço ("mem.") indicado por oo indica que o
espaço em memória disponível no equipamento não foi suficiente para realizar o respectivo
testeS

Todos os experirnentos foram realizados em um equipamento com processador Pen
bum, 82 Mhz. Os dados falam gelados aleatoriamente.

ISI
tempo

Is
6s

Is
Is
Is
2s

Os

Os

1,075Is
40s 18,702
2s 2,301

1,075
1,054

Is 222
2s 2,885

1,549Is
Is 2,489
Os 1,479

10
51

154
256
260
410
128
205

216
277

Trem
234
898
399
234
221
96

415
331
136
137

1,415
10

Tabela 6.1: Tabela comparativa para 9 variáveis

Os valores observados na tabela 6.1 não oferecem evidências muito concretas acerca do
tempo de processamento, mas está claro que o algoritmo QM utiliza muito mais espaço de
memória (medido em número de intervalos) do que o TSI. Na primeira linha da tabela 6.2
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Em outras palavras , a. primeira parte do a lgoritmo ISI depende dos mintermos nega
tivos , enquanto que o Ql\ I depende dos mintermos positivos e "don 't cares'. O algoritmo 
ISI permite simplificar fun ções com muitas variáveis, desde que o número de "don ' t cares" 
seja relativamente grande. Isto não é possível com o a lgoritmo QM. 

Apresentamos a seguir , uma série de tabelas que comparam o desempenho dos a lgo
ritmos QM e ISI para várias situações diferentes. As colunas ' negativos" , "posit ivos" 
e "d .e ." indicam, respectivamente, o número de mintermos negativos, positivos e don 't 
cares; a coluna "base" indica o tamanho da base (implicantes primos essenciais) obt ida ; 
o tempo é medido em horas(h), minutos(m) e segundos(s); "mem ." indica a quantidade 
máxima de intervalos (cubos) que coexist iram simul taneamente durante o processo de 
minimização. O tempo quando medido em unidades menores que o segundo não é muito 
preciso, portanto para efeitos de aná lise, desprezamos este tempo arredondando aqueles 
maiores que 0.5s para 1s e os menores ou iguais a 0.5 para Os. O tempo indicado por oo 
representa tempo superior a 24 horas. O espaço ( "mem.") indicado por oo indica que o 
espaço em memória disponível no equipamento não foi suficiente para realizar o respectivo 
teste. 

Todos os experim entos foram realizados em um equipamento com processador Pen
tium, 82 Mhz. Os dados foram gerados aleatoriamente. 

ISI QM 
negativos positivos d.e. base tempo mem. tempo mem. 

10 502 o 85 l s 234 ls 1,075 
51 461 o 59 6s 898 40s 18,702 

154 358 o 80 3s 399 2s 2,301 
256 256 o 85 1s 234 ls 1,075 
260 252 o 84 1s 221 2s 1,054 
410 102 o 52 ls 96 ls 222 
128 128 256 41 2s 415 2s 2,885 
205 51 256 30 1s 331 ls 1,549 
216 212 84 27 Os 136 ls 2,489 
277 170 65 37 Os 137 Os 1,479 
312 193 7 27 ls 241 Os 1,415 
504 1 7 1 l s 207 Os 10 

Tabela 6.1: Tabela comparativa para 9 variáveis. 

Os valores observados na tabela 6.1 não oferecem evidências muito concretas acerca do 
tempo de processamento, mas está claro que o algoritmo QM utiliza muito mais espaço de 
memória (medido em número de intervalos) do que o IS!. Na primeira linh a da tabela 6.2 
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Tabela 6.2: Tabela comparativa pala 10 variáveis

pode-se verificar uma grande diferença de tempo enfie o ISI e o QM. Casos em que há
poucos mantermos negativos são favoráveis ao TSI, enquanto os casos em que há muitos
mantermos positivos são desfavoráveis ao QM.

Tabela 6.3: Tabela comparativa para ll variáveis

Na tabela 6.3 observamos que o tempo de processamento em vários casos aproxima-se
ou supera os minutos, enquanto na tabela anterior, com 10 variáveis somente um caso
passou de um minuto. Podemos observar um crescimento muito mais rápido do tempo de
processamento e espaço ocupado relativamente ao crescimento do número de variáveis

Na tabela 6.4, toma-se evidente que o algoiitmo IST é muito mais eficiente do que o
QM nos casos pala os quais o número de "don't caiem" é relativamente gra.nde.

Na tabela 6.5, podemos vertical que o processamento em alguns casos levou horas.

negativos positivos cl.c. base
ISI QN'í

temi)o rr) eni . tempo mean .
2] 1,003 () 38 3s 479 Im2s 22,542

  973 0 59 6s 898 40s 18,702
102 922 () 88 7s 909 24s 13,910
205 818 () 132 9s 1,099 10s 8,032
307 717 0 155 12s 945 10s 5,459
512 512 0 159 8s 563 7s 2,414
819 205 () 97 Is 188 Os 493
922 102 0 57 Is 96 Is 207
256 256 512 79 Is 939 9s 6,770
410 102 512 54 4s 74] 2s 3,711

negativos positivos d.c base
ISI QM

tempo mem. tempo meia.
205 1,843 0 148 Im46s 2,337 3m32s 36,744
359 1,689 () 198 Im3s 2,126 Im46s 24,213
655 1,393 0 275 59s 1,991 51s 12,071

1024 1,024 0 281 30s 1,19] 23s 5,599
1689 359 0 174 4s 332 Is 843
208 688 1.152 96 46s 2,350 2m31s 36,443
425 688 935 135 50s 2,082 Im12s 21,666
754 359 935 112 19s 1,386 16s 11,384
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ISI QM 
negativos positivos d.e. base tempo mem . tempo mem. 

21 1,003 o 38 3s 479 lm2s 22 ,542 
51 973 o 59 6s 898 40s 18,702 

102 922 o 88 7s 909 24s 13,910 
205 818 o 132 9s 1,099 lüs 8,032 

307 717 o 155 12s 945 lüs 5,459 
512 512 o 159 8s 563 7s 2,414 
819 205 o 97 ls 188 Os 493 
922 102 o 57 l s 96 ls 207 

256 256 512 79 ls 939 9s 6 ,770 
410 102 512 54 4s 741 2s 3,711 

Tabela 6.2: Tabela comparativa para 10 variáveis. 

pode-se verificar uma grande diferença de tempo entre o ISI e o QM. Casos em que há 
poucos mintermos negativos são favoráveis ao ISI , enquanto os casos em que há muitos 
mintermos positivos são desfavoráveis ao QM. 

ISI QM 
negativos positivos d.e. base tempo mem. tempo mem. 

205 1,843 o 148 lm46s 2,337 3m32s 36,744 
359 1,689 o 198 lm3s 2,126 lm46s 24,213 
655 1,393 o 275 59s 1,991 51s 12,071 
1024 1,024 o 281 30s 1,191 23s 5,599 
1689 359 o 174 4s 332 ls 843 
208 688 1,152 96 46s 2,350 2m31s 36 ,443 
425 688 935 135 50s 2,082 lml2s 21 ,666 
754 359 935 112 19s 1,386 16s 11,384 

Tabela 6.3 : Tabela comparativa para 11 variáveis . 

Na tabela 6.3 observamos que o tempo de processamento em vários casos aproxima-se 
ou supera os minutos , enquanto na tabela anterior, com 10 variáveis somente um caso 
passou de um minuto. Podemos observar um crescimento muito mais rápido do tempo de 
processamento e espaço ocupado relativamente ao crescimento cio número de variáveis . 

Na tabela 6.4, torna-se evidente que o algoritmo ISI é muito mais eficiente cio que o 
QM nos casos para os quais o número de "don't cares" é relativamente grande. 

Na tabela 6.5 , podemos verficar que o processamento em alguns casos levou horas . 
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Tabela 6.4: Tabela cornpaiativa para 12 variáveis

Tabela 6.5: Tabela comparativa pala 15 vai dáveis

Observe novamente que quando o número de "don't cores" é grande, o ISI é estremamente
eficiente (vda linha 2), porém não se pode generalizar (compare linhas 2 e 4). Na linha 4,
referente ao QM, o tempo de processamento (não terminado) foi superior a 4 dias e meio.

Tabela 6.6: Desempenho do ISI

Na tabela 6.6 apresentamos o desempenho do ISI para alguns casos com 16, 20, 25
e 39 variáveis. Não realizamos os testes com o QM para estes casos, pois estes levariam
dias de processamento.

negativos positivos d.c. base
  QK4

tempo rnen}. tempo mem.
1035 3.06] 0 430   4,580 ím7s 38.524
2048 2,048 0 418 Im30s 1.942 Im22s 15.876
3061 1,035 () 411   993 14s 3.069
712 724 2,660 90   2,202 20m10s 89.824
835 601 2.660 82   2.160 16m 80.682

negativos positivos d.c. base
rsi-o QM

tempo l mean.tempo mem.
16.384 16.384 0 1.768 6h46m15s 12.728 7h19m54s 213.10]

42 18 32.708 6 29s 4.146    
565 16,384 15,819 220 35m2s 13,900    

1.706 1,031 30.03] 110 26m18s 21,389    
12.880 18 19.878 17 26m35s 12,094    

variáveis negativos positivos d.c. base temi)o riem.
16 163 204 65.169 4 2s 550
16 177 193 65.166 3 2s 529
16 2,069 1,155 62.312 91 Ih9m38s 39.440
20 285 306 1,047,985 2 6s 929
20 2] 1052 1,047,503 25 8s 744
25 36 2,493 33,551.903 32 Ih42mls 32.880
25 472 446 33.553.514 3 32s 2.308
39 740 803   3 9m18s l0.455

6.2. Quine-McCluskey x IS] 85 

ISI-0 QM 
negativos positivos d.e. base tempo mem. tempo mem. 

1035 3,061 o 430 7m 4,580 7m7s 38,524 
2048 2,048 o 418 lm30s 1,942 lm22s 15,876 
3061 1,035 o 411 26s 993 14s 3,069 
712 724 2,660 90 24s 2,202 20m10s 89,824 
835 601 2,660 82 21s 2,160 16m 80,682 

Tabela 6.4: Tabela comparativa para 12 variáveis. 

ISI-0 QM 
negativos positivos d.e. base tempo mem. tempo mem. 

16.384 16.384 o 1.768 6h46m15s 12,728 7h19m54s 213,101 
42 18 32,708 6 29s 4,146 00 -
565 16,384 15,819 220 35m2s 13,900 - -

1.706 1,031 30,031 110 26m18s 21,389 00 -
12.880 18 19,878 17 26m35s 12,094 - -

Tabela 6.5: Tabela comparativa para 15 variáveis. 

Observe novamente que quando o número de "don't cares" é grande, o ISI é estremamente 
eficiente (veja linha 2), porém não se pode generalizar (compare linhas 2 e 4). Na linha 4, 
referente ao QM, o tempo de processamento (não terminado) foi superior a. 4 dias e meio. 

variáveis negativos positivos d.e. base tempo mem. 
16 163 204 65,169 4 2s 550 
16 177 193 65,166 3 2s 529 
16 2,069 1,155 62,312 91 lh9m38s 39,440 
20 285 306 1,047,985 2 6s 929 
20 21 1052 1,047,503 25 8s 744 
25 36 2,493 33,551,903 32 lh42mls 32,880 
25 472 446 33,553,514 3 32s 2,308 
39 740 803 239 - 1 543 , 3 9m18s 10,455 

Tabela 6.6: Desempenho do ISI. 

Na tabela. 6.6 apresentamos o desempenho do ISI para alguns casos com 16, 20, 25 
e 39 variáveis. Não realizamos os testes com o QM para estes casos, pois estes levariam 
dias de processamento. 
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6.3 As Variantes do Algoritmo ISI

Verificamos que o algoritmo IST elimina sucessivamente os mantermos negativos e expressa
os mintermos restantes em termos de um con.junto de intervalos maximais. Estes intervalos
maximais cobrem todos os nlintermos positivos e também todos os "don't cases". Na
segunda parte do algoiitmo, todos os intervalos que cobrem apenas "don't cases" (isto é,
aqueles ques não contém nenhum mintermo positivo) são eliminados. Como conseqüência
deste })rocessamento, o resultado final consiste de um conjunto mínimo de intervalos
maximais necessários para cobrir todos os mantermos positivos.

Uma observação decorrente deste fato é a possibilidade de uma pequena alteração
na primeira parte do algoritmo ISI. Pata isto, observe o seguinte fato : se um intervalo
não contém nenhum mintermo positivo, então todos os seus sub-intervalos também não
contêm. Logo, intervalos com esta propriedade podem sei eliminados após cada passo na
primeira parte do algoiitmo.

Esta observação levou-nos a sugerir três variantes do algoritmo ISI. Para evitar con-
fusões entre eles, denominaremos de IST-0 a versão original do algoritmo e de TST-l, ISl-2
e ISl-3, respectivamente, as três variantes.

6.3.1 Algoritmo ISl-l

Nesta. variante do ISI, ao final de cada passo da primeira parte do algoritmo, elimina-
mos todos os intervalos que não contém nenhum mintermo positivo. isto corresponde a
antecipam a filtragem que na versão original é realizada na segunda parte do algoritmo.

Com este procedimento, o tempo de processamento médio em relação ao ISl-0 diminui,
pois o algoritmo manipula menos intervalos durante o processo. Outro fato bastante
interesante é que o TST-l, embora não produza os mesmos implicantes primos que o IST-
0 na primeira parte do algoritmo, produz os mesmos intervalos essenciais ao final do
processo.

A seguir apresentamos o algoiitmo TST-l, em pseudo-código. Observe que apenas uma
linha (marcada por *) foi alterada em relação à versão original do algoritmo.

86 Capítulo 6. Algoritmos para o Aprendizado de Funções Booleanas 

6.3 As Variantes do Algoritmo ISI 

Verificamos que o algoritmo ISI elimina sucessivamente os mintermos negativos e expressa 
os mintermos restantes em termos de um conjunto de intervalos maximais. Estes intervalos 
maximais cobrem todos os mintermos positivos e também todos os "don't cares' . Na 
segunda parte do algoritmo, todos os intervalos que cobrem apenas "don't cares" (isto é, 
aqueles ques não contém nenhum mintermo positivo) são eliminados. Como conseqüência 
deste processamento, o resultado final consiste de um conjunto mínimo de intervalos 
maximais necessários para cobrir todos os mintermos positivos. 

Uma observação decorrente deste fato é a possibilidade de uma pequena alteração 
na primeira parte do algoritmo ISI. Para isto, observe o seguinte fato : se um intervalo 
não contém nenhum mintermo positivo, então todos os seus sub-intervalos também não 
contêm. Logo, intervalos com esta propriedade podem ser eliminados após cada passo na 
primeira parte do algoritmo. 

Esta observação levou-nos a sugerir três variantes do algoritmo ISI. Para evitar con
fusões entre eles, denominaremos de ISI-0 a versão original do algoritmo e de ISI-1, ISI-2 
e ISI-3, respectivamente, as três vadantes . 

6.3.1 Algoritmo ISI-1 

Nesta variante do ISI, ao final de cada passo da primeira parte do algoritmo, elimina
mos todos os intervalos que não contém nenhum mintermo positivo. Isto corresponde a 
antecipar a filtragem que na versão original é realizada na segunda parte do algoritmo. 

Com este procedimento, o tempo de processamento médio em relação ao ISI-0 diminui, 
pois o algoritmo manipula menos intervalos durante o processo. Outro fato bastante 
interesante é que o ISI-1, embora não produza os mesmos implicantes primos que o IST
O na primeira parte do algoritmo, produz os mesmos intervalos essenciais ao final do 
processo. 

A seguir apresentamos o algoritmo ISI-1, em pseudo-código. Observe que apenas uma 
linha (marcada por *) foi alterada em relação à versão original do algoritmo. 
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Entrada:

Saída

Con.junto de mantermos positivos e negativos
Intervalos de inicialização
Con.junto de implicantes primos essenciais

{

7' = intervalos de inicialização;
Para cada mintermo negativo P faça

N-$',
Zo = intervalos de 7' que contém P;
'7i = intervalos de 'r que não contém P;

Para cada intervalo / de Zo faça
Elimine P de / e gere os sub-intervalos «l
Pala cada #,

se # « 'n e # contém algum mintermo positivo (*)
então JV' = .V U {«};

T = T\ u N'.
Devolva 'rl

}

Algoiitmo IST-l

6.3. As Variantes do Algoritmo !SI 

Entrada: - Conjunto de mintermos positivos e negativos 
- Intervalos de inicialização 

Saída : - Conjunto de implicantes primos essenciais 

{ 

} 

T = intervalos de inicialização; 
Para cada mintermo negativo P faça 

N=0; 
To = intervalos de T que contém P; 
Ti = intervalos de T que não contém P; 
Para cada intervalo I de To faça 

Elimine P de l e gere os sub-intervalos l}; 
Para cada lf, 

se l} ~ Ti e II contém algum mintermo positivo (*) 
então N =NU {l]}; 

T= Ti uN; 
Devolva T; 

Algoritmo ISI-1. 

87 
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6.3.2 Algoritmo ISl1-2

A segunda variante do TSI consist.e en] gelar, a cada passo, alguns subintervalos até que
todos os mantermos positivos estejam cobertos, ou seja, quando se extrai um ponto de unl
intervalo de dimensão k, nem todos os k subinteivalos de dimensão k -- l são gerados. Isto
torna esta versão do algoiitmo mais estável quanto a. sua complexidade de espaço (que
será. limitado pelo número de exemplos positivos). Pol outro lado, alguns dos intervalos
que deixaram de ser gelados poderiam ser os intervalos essenciais. Em conseqüência,
o rest=it,ado final poderá contei mais intervalos em relação ao resultado fornecido pelas
variantes anteriores. Esta é uma versão que fornece um resultado sub-ótimo.

A seguir apresentamos o algoritmo IST-2, em pseudo-código. Observe que as linhas
marcadas poi 'F representam as alterações em relação à versão original do algoritmo.

Entrada: - Conjunto de minteimos positivos e negativos
- Intervalos dc inicialização

Saída : - Conjunto de implicantes primos essenciais

{

'r = intervalos de inicialização;
Pala cada minteimo negativo P faça

N-$.
Tn = intervalos de 'r que contém PI
7i = intervalos de 'r que não contém PI
cobertura-ok = falso; (*)
Pala cada intervalo / de Zo enquanto cobertura-ok = falso

Enquanto cobertura-ok = falso e
não foi gerado todos os subintervalos de /
Gei'e o próximo subintervalo /; ; (*)
Se a cobre mintermo positivo não coberto por .V

.v

se todos os mantermos positivos estão
cobertos pelos intervalos de .V U '7i
então cobertura-ok = verdadeiro;

faça (*)

(*)

U 'n então (*)

(*)
T = T\ u N',

Devolva 'r;
}

Algoritmo ISl-2
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6.3.2 Algoritmo ISI-2 

A segunda variante do ISI consiste cm gerar , a cada passo, alguns subintervalos até que 
todos os mintermos positivos estejam cobertos, ou seja, quando se extrai um ponto de um 
intervalo de dimensão k, nem todos os k subintervalos de dimensão k -1 são gerados. Isto 
torna esta versão do algoritmo mais estável quanto a sua complexidade de espaço (que 
será limitado pelo número de exemplos positivos). Por outro lado, alguns dos intervalos 
que cki xaram de ser gerados poderiam ser os intervalos essenciais. Em conseqüência, 
o res u [.ado final poderá conter mais intervalos em relação ao resultado fornecido pelas 
varian es anteriores. Esta é uma versão que fornece um resultado sub-ótimo. 

A seguir apresentamos o algoritmo ISI-2, em pseudo-código. Observe que as linhas 
marcadas por * representam as alterações em relaçã.o à versã.o original do algoritmo. 

Entrada: - Conjunto de mintermos positivos e negativos 
- Intervalos de inicializaçã.o 

Saída : - Conjunto de implicantes primos essenciais 

{ 

} 

T = intervalos de inicialização; 
Para cada mintermo negativo P faça 

N=0; 
To = intervalos de T que contém P; 
Ti = intervalos de T que não contém P; 
cobertura-ok = falso; (*) 
Para cada intervalo l de To enquanto cobertura-ok = falso faça (*) 

Enquanto cobertura-ok = falso e 
não foi gerado todos os subintervalos de l (*) 
Gere o próximo subintervalo lf ; (*) 
Se 1; cobre mintermo positivo não coberto por NU Ti então (*) 

N = Nu {lf} ; 

T= Ti uN; 
Devolva T; 

se todos os mintermos positivos estão 
cobertos pelos intervalos de NU Tí 
entã.o cobertura-ok = verdadeiro; 

Algoritmo ISI-2. 

(*) 



Õ.#. .4s Uaráamtes do .4Zgoritmo /S/ 89

6.3.3 Algoritmo ISl-3

Na terceira variante do ISI, escolhe-se ur]] subcon.junto ótimo de intervalos necessários para
cobrir todos os minteimos positivos ao final de cada passo (isto é, aplica-se o procedimento
correspondente à segunda parte do algoritmo Qix'r) . Pela mesma razão do ISl-2, o insultado
final do IST-3 pode conter mais intervalos do que o ISl-l. A prática mostra que este número
é menor do que na segunda variante (isto deve-se provavelmente ao fato de que a cada
passo escolhemos un] subcon.junto ótimo naquele momento). Esta versão do algoritmo
também fornece um insultado sub-ótimo.

Entrada

Saída

Conjunto de minteimos positivos e negativos
Intervalos de inicialização
Conjunto de implicantes primos essenciais

{

T = intervalos de inicialização
Para cada mintermo negativo P faça

Zo = intervalos de 'r que contém PI
7i = intervalos de 'r que não contém P;
Pata. cada intervalo / de Zo faça

Elimine P de / e gele os sub-intervalos #i
Pnt'n pn,l , T/

se « # 'L e « contém minteimo positivo (*)
.«tão ./V' JV' U {#l;

'r = subconjunto ótimo de 'n U./V
que cobre todos os mantermos positivosl (*)

Devolva 'r;
}

Algoiitmo ISl-3

6.3. As Variantes do Algoritmo IS! 

6.3.3 Algoritmo ISI-3 

89 

Na terceira variante do ISI, escolhe-se um subconjunto ótimo de intervalos necessários para 
cobrir todos os mintermos positivos ao final de cada passo (isto é, aplica-se o procedimento 
correspondente à segunda parte do algoritmo QTvf). Pela mesma razão do ISI-2, o resultado 
final do ISI-3 pode conter mais intervalos do que o ISI-1. A prática mostra que este número 
é menor do que na segunda variante (isto deve-se provavelmente ao fato de que a cada 
passo escolhemos um subconjunto ótimo naquele momento). Esta versão do algoritmo 
também fornece um resultado sub-ótimo. 

Entrada: - Conjunto de mintermos positivos e negativos 
- Intervalos de inicialização 

Saída : - Conjunto de implicantes primos essenciais 

{ 

} 

T = intervalos de inicialização 
Para cada mintermo negativo P faça 

N=©; 
To = intervalos de T que contém P; 
Ti = intervalos de T que não contém P; 
Para cada intervalo I de To faça 

Elimine P de I e gere os sub-intervalos II; 
Para cada II, 

se 1: (/:. Ti e 1: contém mintermo positivo (*) 
então N =NU{!:}; 

T = subconjunto ótimo de Ti U N 
que cobre todos os mintermos positivos; (*) 

Devolva T; 

Algoritmo ISI-3. 
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6.3.4 Análise Comparativa

As complexidades dos algoritmos TSI são difíceis de serem calculadas uma vez que o de-
sempenho de cada um deles depende fortemente da distribuição dos mantermos positivos,
mantermos negativos e "don't caias'

Na seqüência apresentamos valias tabelas que campa-iam o desempenho dos algorit-
mos TSl-0, ISl-l, ISl-2 e ISl-3. As observações feitas pala as tabelas da seção anteiiot
continuam valendo para estas tabelas. O sinal "?" presente em algumas tabelas indica un]
valor que não foi anotado. Optamos por apresentar estas tabelas, mesmo que incompletas,
pois representam dados obtidos a partir de problemas reais (ver experimentos descritos
no capítulo lO).

12 variáveis

Uma das primeiras características das variantes do ISI que podemos observar é que nos
casos em que não há "don't cores" o TS1-2 e ISl-3 são ineficientes quando comparados
com o ISl-0 e ISl-l (veja as tabelas (c), (d) e (e) a seguir). O ISl-3 é, em particular,
mais ineficiente pois, a cada passo, ele calcula um subconjunto ótimo que cobre todos os
mantermos positivos.

negativos
a) positivos

don't Gare

1,128
25

2,943

(27.54%)
(0.61%)
(71.85%

negativos
b) positivos

don't cale

24

1,129
2,943

(0.59%)
(27.56%)
(71 .85%

negativos
c) positivos

don't cara

2, 048 (50%)
2, 048 (50%)
0

Alg. tempo mem. base
ISl-o 29s 2,154 8

ISl-l Is 115 8
ISl-2 Is 14 9

TSl-3 Is 21 8

Alg tempo mem. base
IST-O Is 32 16
ISl-l Is 32 16
ISl-2 Is 23 21
ISl-3 Is 24 18

Alg tempo mini. base
ISl-o Im39s0 1,942 418
ISl-l Im45s 1,942 418
ISl-2 12m45s 706 7o3
ISl-3 19m40s 496 49]
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6.3.4 Análise Comparativa 

As complexidades dos algoritmos ISI são difíceis de se rem calculadas uma vez que o de
sempenho de cada um deles depende fortemente da distribuição dos mintermos positivos, 
mintermos negativos e "don ' t cares" . 

Na seqüência apresentamos várias tabelas que comparam o desempenho dos algorit
mos ISI-0, ISI-1, ISI-2 e ISI-3. As observações feitas para as tabelas da seção anterior 
continuam valendo para estas tabelas. O sinal "?" presente em algumas tabelas indica um 
valor que não foi anotado. Optamos por apresentar estas tabelas, mesmo que incompletas, 
pois representam dados obtidos a partir de problemas reais (ver experimentos descritos 

no capítulo 10). 

12 variáveis 

Uma das primeiras características das variantes do ISI que podemos observar é que nos 
casos em que não há "don 't cares" o ISI-2 e ISI-3 sã.o ineficientes quando comparados 
com o ISI-0 e ISI-1 (veja as tabelas (c), (d) e (e) a seguir). O ISI-3 é, em particular, 
mais ineficiente pois, a cada passo, ele calcula um subconjunto ótimo que cobre todos os 
mintermos positivos. 

a) 

b) 

c) 

negativos 
positivos 
don't care 

negativos 
positivos 
don't care 

negativos 
positivos 
don 't care 

1,128 
25 
2,943 

24 
1,129 
2,943 

2, 048 
2,048 
o 

(27.54%) 
(0.61 %) 
(71.85% 

(0.59%) 
(27.56%) 
(71.85% 

(50%) 
(50%) 

Alg. tempo 
ISI-0 29s 
ISI-1 ls 
ISI-2 ls 
ISI-3 ls 

Alg. tempo 
ISI-0 ls 
ISI-1 ls 
ISI-2 ls 
ISI-3 ls 

Alg. tempo 
ISI-0 lm39s0 
ISI-1 lm45s 
ISI-2 12m45s 
ISI-3 19m40s 

mem. base 
2,154 8 
115 8 
14 9 
21 8 

mem . base 
32 16 
32 16 
23 21 
24 18 

mem. base 
1,942 418 
1,942 418 
706 703 
496 491 
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negativos
d) positivos

don't caro

], 033 (25.3%)
3, 061 (74.7%)
0

negativos
e) positivos

don't Gare

3, 061 (74.7%)
1, 035 (25.3%)
0

15 variáveis

Na. tabela (b) a seguir, o IST-3 não conseguiu terminal o processamento por falta de
espaço em memória. Na coluna mem. de todas as tabelas desta seção estamos indicando
o número máximo de "folhas" na árvore gerado pelo algoritmo durante o processamento.
Em geral, podemos observar que "mem." referente ao ISl-3 é menor que o referente a ISl-
1, por exemplo. Entretanto, antes de geral as folhas da árvore, o algoritmo ISl-3 constrói
a tabela dos implicantes primos que consiste de uma matriz cujas colunas estão associadas
aos minteimos positivos e as linhas são associadas aos intervalos. Esta é uma matriz que
pode ocupar muito mais espaço em memória do que o espaço necessário pata armazenar
o número de intervalos indicado em mem., e isto justifica por que o IS1-3 deparou com o
problema de falta de espaço em memória.

negativos
a) positivos

don't caro

42
18

32,708

(0.13%)
(0.05%)
(99.82%)

negativos
b) positivos

don't cale

16, 384 (50%)
16, 384 (50%)
0

negativos
positivos
don't caro

12,880
18

19,870

(39.31%)
(0.05%)
l60.64%)

.)

Alg. tempo rolem . base
ISl-o 7m 4,580 430
ISl-l 7m12s 4,580 430
ISl-2 14m2s 862 855
ISl-3 26m20s 588 576

Alg tempo mem. base
ISl-o 26s 993 411
rSl-l 29s 991 411
ISl-2 6m40s 557 551
ISl-3 13m14s 487 480

Alg tempo mem. base
ISl-o 29s 4,146 6

ISl-l 12s 1,820 6
IS1-2 2s 17 14
IS1-3 2s 29 9

Alg tempo mem. base
ISl-o 6h46m14s 12,728 1768
ISl-l 6h56m6s 12,728 1768
ISl-2 97h30m16s 4,608 4601
ISl-3      

 
Alg tempo mem. base  
ISl-o 26m35s 12,094 17  
ISl-l 8s 166 17  
IS1-2 3s 19 18  
ISl-3 3s 36 17  

6.3. As Variantes do Algoritmo JS] 

d) 
negativos 
positivos 
don ' t care 

negativos 
e) positivos 

don ' t care 

15 variáveis 

1, 035 
3,061 
o 

(25. 3%) 
(74.7%) 

3, 061 (74.7%) 
1,035 (25 .3%) 
o 

Alg. 
ISI-0 
ISI-1 
ISI-2 
ISI-3 

Alg. 
ISI-0 
ISI-1 
ISI-2 
ISI-3 
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t empo mem. base 
7m 4,580 430 

7m12s 4,580 430 
14m2s 862 855 

26m20s 588 576 

tempo mem . base 
26s 993 411 
29s 991 411 

6m40s 557 551 
13m14s 487 480 

Na tabela (b) a seguir, o 1S1-3 não conseguiu terminar o processamento por falta de 
espaço em memória. Na coluna mem. de todas as tabelas desta seção estamos indicando 
o número máximo de "folhas" na árvore gerado pelo algoritmo durante o processamento. 
Em geral, podemos observar que "mem ." referente ao ISl-3 é menor que o referente a ISI-
1, por exemplo. Entretanto, antes de gerar as folhas da árvore, o algoritmo ISI-3 constrói 
a tabela dos implicantes primos que consiste de uma matriz cujas colunas estão associadas 
aos mintermos positivos e as linhas são associadas aos intervalos. Esta é uma matriz que 
pode ocupar muito mais espaço em memória do que o espaço necessário para armazenar 
o número de intervalos indicado em mem., e isto justifica por que o ISl-3 deparou com o 
problema de falta de espaço em memória. 

negativos 
a) positivos 

don't care 

negativos 
b) positivos 

don't care 

negativos 
e) positivos 

don't care 

42 (0.13%) 
18 (0.05%) 
32, 708 (99.82%) 

16, 384 (50%) 
16,384 (50%) 
o 

12, 880 (39 .31 %) 
18 (0 .05%) 
19, 870 (60.64%) 

Alg. 
ISI-0 
ISI-1 
ISI-2 
ISI-3 

Alg. 
ISI-0 
ISl-1 
ISl-2 
ISI-3 

Alg. 
ISI-0 
ISI-1 
ISI-2 
ISI-3 

tempo mem . base 
29s 4,146 6 
12s 1,820 6 

2s 17 14 
2s 29 9 

tempo mem. base 
6h46m14s 12,728 1768 

6h56m6s 12,728 1768 
97h30m16s 4,608 4601 

- 00 -

tempo mem . base 
26m35s 12,094 17 

8s 166 17 
3s 19 18 
3s 36 17 
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negativos
d) positivos

don't caro

565

16,384
15,819

(1 .7%)
(50%)
(48.3%)

16 va!'dáveis

Em todas as tabelas observa-se que a base obtida pelos algoritmos TSl-0 e ISl-l possui o
mesmo tamanho. Observa-se também (lue o TSl-3 tem um resultado melhor do que o IST-2
em todos os casos. A base obtida pejo ISl-3 tem tamanho próximo da base ótima (obtida
pelo IS1-0 e IST-l) em vários casos, enquanto a base obtida pelo TSl-2 tem tamanho rmiito
aquém do ótimo em vários casos.

negativos
a) positivos

don't core

2,069
1, 155
62,312

(3.16%)
(1 .76%)
(95.08%)

negativos
b) positivos

don't cale

177
193

65,166

(0.27%)
(0.29%)
(99.44%)

negativos
c) positivos

don't caro

163 (0.25%)
204 (0.31%)
65, 169 (99.44%)

20 variáveis

Com 20 variáveis o TSl-0 torna-se ineficiente pala vários casos. Observe as tabelas (c) e
(d) abaixo.

negativos
a) positivos

don't Gare

21

1,052
1,047,503

(0.002%)
(o.100%)
(99.898%)

\lg tempo mem. base
IST-0 35m3s 13,900 220
ISl-l 37mls 13,900 220
ISl-2 44m10s 1.004 992
ISl-3 34m53s 394 347

Alg tempo mem. base
ISl-o Ih9m38s 39,440 9]
ISl-l 49m34s 29,108 91

ISl-2 16s 180 174
ISl-3 39s 174 99

Alg tempo mem. base
ISl-o 2s 529 3

ISl-l 2s 528 3
ISl-2 Is 11 10
ISl-3 Is 18 3

Alg tempo mem. base
ISl-o 2s 12,094 17
ISl-l Is 166 17
ISl-2 Is 19 18

ISl-3 Is 36 17

Alg. tempo mem. base
ISl-o 8.4s 744 25
ISl-l 7.9s 743 25
ISl-2 Is 61 55
ISl-3 2.Is 170 27

92 Capítulo 6. Algoritmos para o Aprendizado de Funções Booleanas 

negativos 
d) positivos 

don't care 

16 vm·iáveis 

565 (1.7%) 
16,384 (50%) 
15 , 819 ( 48.3%) 

Alg. tempo 
ISI-0 35m3s 
ISI-1 37mls 
ISI-2 44m10s 
ISI-3 34m53s 

mem. base 
13 ,900 220 
13,900 220 
1.004 992 
394 347 

Em todas as tabelas observa-se que a base obtida pelos algoritmos ISI-0 e ISI-1 possui o· 
mesmo tamanho. Observa-se também que o ISI-3 tem um resultado melhor do que o ISI-2 
em todos os casos . A base obtida pelo ISI-3 tem tamanho próximo da base ótima (obtida 
pelo ISI-0 e ISI-1) em vários casos, enquanlo a base obtida pelo ISI-2 tem tamanho muito 
aquém do ótimo em vários casos. 

negativos 
a) positivos 

don't care 

negativos 
b) positivos 

don't care 

c) 
negativos 
positivos 
don't care = 

20 variáveis 

Alg. 
2,069 (3.16%) ISI-0 
1, 155 (1.76%) ISI-1 
62,312 (95.08%) ISI-2 

ISI-3 

Alg. 
177 (0.27%) ISI-0 
193 (0.29%) ISI-1 
65 , 166 (99.44%) ISI-2 

ISI-3 

Alg. 
163 (0.25%) ISI-0 
204 (0 .31 %) ISI-1 
65, 169 (99.44%) ISI-2 

ISI-3 

tempo 
lh9m38s 
49m34s 

16s 
39s 

tempo 
2s 
2s 
ls 
ls 

tempo 
2s 
ls 
ls 
ls 

mem . base 
39,440 91 
29,108 91 

180 174 
174 99 

mem. base 
529 3 
528 3 
11 10 
18 3 

mem. base 
12,094 17 

166 17 
19 18 
36 17 

Com 20 variáveis o ISI-0 torna-se ineficiente para vários casos. Observe as tabelas ( c) e 
(d) abaixo. 

negativos 
a) positivos 

don ' t care 

21 (0.002%) 
1, 052 (0 .100%) 
1,047, 503 (99.898%) 

Alg. 
ISI-0 
ISI-1 
ISI-2 
ISI-3 

tempo mem . base 
8.4s 744 25 
7.9s 743 25 

ls 61 55 
2.ls 170 27 
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negativos
b) positivos

don't caro

1, 020 (0.097%)
53 (0.005%)
1, 047, 503 (99.898%)

negativos
c) positivos

don't core

1,235
10

1,047,331

(0.1178)
(0.0009)
(99.8813)

negativos
d) positivos

don't Gare

1,803
6

1,046,767

(0.1719%)
(0.0006%)
(99.8275%)

negativos
e) positivos

don't Gare

285
306

1,047,985

25 variáveis

Pala 25 variáveis o ]S]-] também torna-se ineficiente em vários casos

negativos
positivos
don't Gare

2,493
36
33,551,903

(0.0074%)
(o.o001%)
(99.9925%)

a)

negativos
b) positivos

don't Gare

1,451
57
33,552.924

lo.o043%)
(0.0002%)
(99.9955%)

Alg tempo unem. base
ISl-o      
ISl-l      
ISl-2 0.6s 44 43
ISl-3 0.9s 44 27

Alg tempo mem. base
ISl-o      
ISl-l 3m7s 2,247 10
ISl-2 1.5s 11 10
IST-3 0.7s 23 10

Alg tempo rnem. base
ISl-o 128h29m3s 258.25] 6
ISl-l 49.5s 1,056 6

ISl-2 0.7s 8 6

ISl-3 0.6s 21 6

Alg. tempo mem. base
ISl-o 7.9s 1,095 3
ISl-l 4.7s 1,080 3
ISl-2 0.9s 11 10
ISi-3 0.5s 22 3

Alg tempo mem. base
ISl-o      
[S[-]      
IS1-2 0.9s 36 34
ISl-3 1.4s 73 27

Alg tempo mem. base
ISl-o      
ISl-l      
ISl-2 0.6s 45 41
ISl-3 1.0s 53 29
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b) 

c) 

negativos 
positivos 
don't care 

negativos 
positivos 
don't care 

negativos 
d) positivos 

don't care 

e) 
negativos 
positivos 
don't care 

25 variáveis 

= 1,020 (0.097%) 
= 53 (0.005%) 
= 1,047,503 (99.898%) 

= 1,235 
10 
1,047,331 

(0.1178) 
(0.0009) 
(99.8813) 

1,803 (0.1719%) 
6 (0.0006%) 
1,046,767 (99.8275%) 

285 
= 306 

1,047,985 

Alg. 
ISI-0 
ISI-1 
ISI-2 
ISI-3 

Alg. 
ISI-0 
ISI-1 
ISI-2 
ISI-3 

Alg. 
ISI-0 
ISI-1 
ISI-2 
ISI-3 

Alg. 
ISI-0 
ISI-1 
ISI-2 
ISI-3 

tempo mem . base 
- - -
- - -

0.6s 44 43 
0.9s 44 27 

tempo mem. base 
- 00 -

3m7s 2,247 10 
1.5s 11 10 
0.7s 23 10 

tempo mem. 
128h29m3s 258,251 

49.5s 1,056 
0.7s 8 
0.6s 21 

tempo mem. base 
7.9s 1,095 3 
4.7s 1,080 3 
0.9s 11 10 
0.5s 22 3 

Para 25 variáveis o ISI-1 também torna-se ineficiente em vários casos. 

negativos 
a) positivos 

don't care 

negativos 
b) positivos 

don't care 

2,493 (0.0074%) 
36 (0.0001 %) 
33,551,903 (99 .9925%) 

1,451 (0.0043%) 
57 (0.0002%) 
33,552, 924 (99.9955%) 

Alg. tempo 
ISI-0 -
ISI-1 -
ISI-2 0.9s 
ISI-3 1.4s 

Alg. tempo 
ISI-0 -

ISI-1 -
ISI-2 0.6s 
ISI-3 1.0s 

mem. base 
- -
- -

36 34 
73 27 

mem. base 
- -
- -

45 41 
53 29 

93 

base 
6 
6 
6 
6 
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negativos
c) positivos

don't cale

472 (0.0014)
446 (0.0013)
33,553,514 (99.9973)

negativos
d) positivos

don't gare

36

2,493
33,551,903

(o.o001%)
(0.0074%)
(99.9925%)

negativos
' positivos

21,336
2,337

39 variáveis

Aqui queremos mostrar que alguns casos ainda podem sei resolvidos pelos algoritmos
IST-0 e IST-l, mesmo que o número de variáveis seja grande.

a)
negativos
positivos

2,341
55

b)
negativos
positivos

2,228
196

c)
negativos
positivos

740
803

49 variáveis

Para esta quantidade de variáveis, o tempo gasto poi ISl-0 e ISl-l é extremamente alto.
Por isso não realizamos testes com essas duas versões do ISI. Na tabela (b) abaixo pode-se

Alg tempo mem. base
ISl-o 32.5s 2,308 3

[S[-] 19.8s 2,250 3

ISl-2 1.2s 1 1 10
ISl-3 0.8s 27 3

Alg tempo mem. base
TSl-0 Ih42mls 32,880 32
ISl-l l h41 m41s 32,872 32
ISl-2 4.5s 113 111
IST-3 12s 150 56

Alg tempo rnern. base
ISl-3 20m53s ? 416

Alg tempo mem. base
ISl-o      
ISl-l      
ISl-2 1,3s 45 32
ISl-3 1,3s 86 20

Alg tempo mem. base
ISl-o      
ISl-l      
ISl-2 1.4s 66 58

ISl-3 2.5s 130 17

Alg tempo mem. base
ISl-o 9m18s l0,455 3
[S[-] 5m42s 2,250 3
ISl-2 0.7s 9 8

ISl-3 0.7s 41 3
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e) 

d) 

e) 

negativos 
positivos 
don ' t care 

negativos 
positivos 
don't care 

negativos 
positivos 

39 variáveis 

472 (0 .0014) 
446 (0.0013) 
33,553,514 (99.9973) 

36 (0 .0001 %) 
2,493 (0.0074%) 
33,551,903 (99.9925%) 

21,336 
2,337 

Alg. 
ISI-0 
ISI-1 
ISI-2 
ISI-3 

Alg. 
ISI-0 
ISI-1 
ISI-2 
ISI-3 

Alg. 
ISI-3 

tempo mem . base 
32.5s 2,308 3 
19.8s 2,250 3 
1.2s 11 10 
0.8s 27 3 

tempo mem. base 
lh42mls 32,880 32 

lh41m41s 32,872 32 
4.5s 113 111 
12s 150 56 

tempo mem . base 
20m53s ? 416 

Aqui queremos mostrar que a lguns casos ainda podem ser resolvidos pelos algoritmos 
ISI-0 e ISI-1 , mesmo que o número de variáveis seja grande. 

a) 

b) 

e) 

negativos 
positivos 

negativos 
positivos 

negativos 
positivos 

49 variáveis 

2,341 
55 

2,228 
196 

740 
803 

Alg. tempo 
ISI-0 -

ISI-1 -
ISI-2 1,3s 
ISI-3 1,3s 

Alg. tempo 
ISI-0 -

ISI-1 -
ISI-2 1.4s 
ISI-3 2.5s 

Alg. tempo 
ISI-0 9m18s 
ISI-1 5m42s 
ISI-2 0.7s 
ISI-3 0.7s 

mem. base 
- -

- -
45 32 
86 20 

mem . base 
- -

- -
66 58 
130 17 

mem. base 
10,455 3 
2,250 3 

9 8 
41 3 

Para esta quantidade de variáveis , o tempo gasto por ISI-0 e ISI-1 é extremamente alto. 
Por isso não realizamos testes com essas duas versões do ISI. Na tabela (b) abaixo pode-se 
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verificar a diferença dos resultados fornecidos por TST-2 e TSl-3. O tamanllo da base gelado
poi TSl-2 tende a sei mais distante do ótimo quanto maior fogem os mantermos negativos.

a)
negativos
positivos

2,338
150

b)
negativos

' positivos
56, 191
4,239

81 variáveis

Aqui observamos que a]guns casos com 8] variáveis podem ser resolvidos em "poucas"
horas ou até alguns segundos de processamento. Isto indica que outros casos com maior
número de variáveis provavelmente poderão também sei resolvidos.

,) negativos
' positivos

2,545
303

b)
negativos

' positivos
67,119
7,823

Nas tabelas que comparam o algoritmo ISl-0 com o algoritmo QM podemos verificar
que quando a quantidade de "don't core" é grande, em geral o algoritmo ISl-0 é muito
mais rápido que o algoritmo QM. O algoritmo QM mostra-se melhor quando o número
de minteimos negativos é grande. Nos casos em que 50% dos minteimos são negativos
e ouvi'os 50% são positivos, aparentemente o desempenho do QM é melhor. No entanto.
para o caso de 15 variáveis não se pode afirmar a mesma coisa. Independentemente destes
fatos, em geral o número máximo de intervalos gerados pelo QM durante o processamento
é superior ao gerado pelo ISl-0. Isto leva-nos a concluir que se considerarmos um número
crescente de variáveis, o algoritmo QM esbarrará primeiro no limite de memória disponível

O algoritmo TSl-0 pode ser utilizado para casos nos quais o número de variáveis é
grande, desde que o número de mantermos negativos e positivos seja relativamente pe-
queno. Se observarmos que na prática dificilmente encontraremos situações nos quais o
valor da. função Booleana está definido para todos os possíveis 2" mantermos e sim, em
geral pala poucos deles, o algoritmo ISl-0 representa uma alternativa viável e eficiente.

Apesar destas características do ISl-0, os testes realizados mostram que os casos que

Alg tempo menu . base
ISl-2 2s 66 55
ISl-3 2.5s 118 21

Alg tempo mem. base
ISl-2 Ih46m15s '? 1,348
ISl-3 24m31s ? 284

Alg tempo mem. base
ISl-2 14h42m39s ? 2,798
ISl-3 3h44m43s ? 551
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verificar a diferença. dos resultados fornecidos por ISI-2 e ISI-3 . O tamanho da base gerado 
por ISI-2 tende a ser mais distante do ót imo quanto maior forem os mintermos negativos. 

a) 
negativos 2,338 
positivos 150 

Alg. tempo mem . base 
ISI-2 2s 66 55 
ISI-3 2.5s 118 21 

b) 
negativos 56,191 
positivos 4,239 

Alg . tempo mem . base 
ISI-2 lh46m15s ? 1,348 
ISI-3 24m31s ? 284 

81 variáveis 

Aqui observamos que alguns casos com 81 variáveis podem ser resolvidos em "poucas" 
horas ou até a lguns segundos de processamento. Isto indica que outros casos com maior 
número de variáveis provavelmente poderã.o também ser resolvidos. 

a) 
negativos 2,545 
positivos 303 

Alg. tempo mem. base 
ISI-2 3.3s 69 61 
ISI-3 5.9s 163 15 

b) 
negativos 67,119 
positivos 7,823 

Alg. tempo mem. base 
ISI-2 14h42m39s ? 2,798 
ISI-3 3h44m43s ? 551 

Nas tabelas que comparam o a lgori t mo ISI-0 com o a lgoritmo QM podemos verificar 
que quando a quantidade de "don 't care" é grande, em geral o a lgoritmo ISI-0 é muito 
mais rápido que o algoritmo QM. O a lgoritmo QM mostra-se melhor quando o número 
de mintermos negativos é grande . Nos casos em que 50% dos mintermos são negativos 
e outros 50% são positivos, aparentemente o desempenho do QM é melhor. No entanto, 
para o caso de 15 variáveis não se pode afirmar a mesma coisa. Independentemente destes 
fatos, em geral o número máximo de intervalos gerados pelo QM durante o processamento 
é superior ao gerado pelo ISI-0 . Isto leva-nos a concluir que se considerarmos um número 
crescente de variáveis, o algoritmo QM esbarrará primeiro no limite de memória disponível. 

O a lgoritmo ISI-0 pode ser utilizado para casos nos quais o número de variáveis é 
grande, desde que o número de mintermos negativos e positivos seja relativamente pe
queno. Se observarmos que na prática dificilmente encontraremos sit uações nos quais o 
valor da função Booleana está definido para todos os possíveis 2n mintermos e sim, em 
geral para poucos deles, o a lgoritmo ISI-0 representa uma alternativa viável e eficiente. 

Apesar destas características do ISI-0 , os testes realizados mostram que os casos que 
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envolvem alguns milhares de exemplos, com número de variáveis em torno de 20, leva
algumas horas de processamento.

Em vários destes casos as variantes do IST mostram-se bastante interessantes. Nos
casos em que há poucos mantermos positivos, a variante ISl-l mostra-se muito mais efi-
ciente que ISl-0. Já no caso inverso a este, pode-se dizer que os dois são praticamente
equivalentes.

Se estamos interessados em obter os implicantes primos essenciais e não todos os im-
plicantcs primos, o ISl-l é equivalente ao IST-0. Estas duas versões fornecem um resultado
ótimo. No entanto, para- vários casos envolvendo 20 ou mais variáveis, elas são pratica-
mente inviáveis, exigindo dias de processamento.

Pala estes casos, embora não forneça uii] resultado ótimo mas apenas sub-ótimo, as
variantes ISl-2 e ISl-3 são alternativas bastante eficientes.

Em particular, o ISl-3 fornece um resultado melhor que o ISl-2. O resultado de ambos
tende a ser pior, relativamente ao ótimo, quanto maior forem o número de exemplos nega-
tivos (pois a cada exemplo negativo extraído do cubo, vários "don't cares" são eliminados
também). Este comportamento é mais acentuado no caso do TSl-2. Por outro lado, vários
casos que não podem ou levam horas pala serem resolvidos pelas variantes ISl-0 e TSl-l
podem sel resolvidos em questão de segundos pelo TST-3 e ISl-2.

A vantagem do TSl-2 em relação aos demais é que o espaço de memória necessário é
constante, no sentido de que é equivalente ao númei'o de mantermos positivos (uma. vez
que no pior caso é necessário no máximo um intervalo para cobrir cada um dos mantermos
positivos).

Verificamos que enl gela] o iesu]tado (]o TST-3 é melhor que o do ISl-2. Em algumas
situações é também mais rá.pião. No entanto, uma vez que ele repete o processo de escolha
do subcon.junto ótimo, torna-se ineficiente quando existem muitos mantermos positivos e
negativos (pois um grande número de mantermos negativos faz com que o número de
intervalos gerados fique maior, e um grande número de mantermos positivos faz com que
o número de intervalos necessários para cobií-los seja relativamente maior também, e o
processo de escolha de um subcon.junto ótimo é um processo demorado quando existem
muitos minternios positivos e muitos intervalos).

A conclusão a que chega.mos é que os algoiitmos ISI representam uma alternativa
viável para resolver muitos problemas de minimização de funções Booleanas que não são
resolvidos pelos algoritmos clássicos. Além disso, observamos que todas as variantes do
IST são algoritmos consistentes cona os minteimos positivos e negativos.
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envolvem alguns milhares de exemplos , com número de variáveis em torno de 20 , leva 

algumas horas de processamento . 

Em vários destes casos as variantes do ISI mostram-se bastante interessantes. Nos 

casos em que há poucos mintermos positivos , a variante ISI-1 mostra-se muito mais efi

ciente que ISI-0. Já no caso inverso a este, pode-se dizer que os dois são praticamente 

equivalentes. 

Se estamos interessados em obter os implicantes primos essenciais e não todos os im

plican tes primos, o ISI-1 é equivalente ao ISI-0 . Estas duas versões fornecem um resultado 

ótimo. No entanto, para vários casos envolvendo 20 ou mais variáveis, elas são pratica

mente inviáveis, exigindo dias de processamento. 

Para estes casos, embora não forneça um resultado ótimo mas apenas sub-ótimo, as 

variantes ISI-2 e ISI-3 são alternativas bastante eficientes. 

Em particular, o ISI-3 forn ece um resultado melhor que o ISI-2. O resultado de ambos 

tende a ser pior, relativamente ao ótimo, quanto maior forem o número de exemplos nega

tivos (pois a cada exemplo negativo extraído do cubo, vários "don 't cares" são eliminados 

também). Este comportamento é mais acentuado no caso do ISI-2. Por outro lado, vários 

casos que não podem ou levam horas para serem resolvidos pelas variantes ISI-0 e ISI-1 

podem ser resolvidos em questão de segundos pelo ISI-3 e ISI-2. 

A vantagem do ISI-2 em relação aos demais é que o espaço de memória necessário é 

constante, no sentido de que é equivalente ao número de mintermos positivos (uma vez 

que no pior caso é necessário no máximo um intervalo para cobrir cada um dos mintermos 

positivos). 

Verificamos que em geral o resultado do ISI-3 é melhor que o do ISI-2 . Em algumas 

situações é também mais rápido . No entanto, uma vez que ele repete o processo de escolha 

do subconjunto ótimo, torna-se ineficiente quando existem muitos mintermos positivos e 

negativos (pois um grande número de mintermos negativos faz com que o número de 

intervalos gerados fique maior , e um grande número de mintermos positivos faz com que 

o número de intervalos necessários para cobrí-los seja relativamente maior também, e o 

processo de escolha de um subconjunto ótimo é um processo demorado quando existem 

muitos mintermos positivos e muitos intervalos). 

A conclusão a que chegamos é que os algoritmos ISI representam uma alternativa 

viável para resolver muitos problemas de minimização de funções Booleanas que não são 

resolvidos pelos algoritmos clássicos. Além disso , observamos que todas as variantes do 

ISI são algoritmos consistentes com os mintermos positivos e negativos. 



Capítulo 7

Geração -A-utomática de Operadores
Morfológicos

Neste capítulo estaremos interessados enl modelam un] sistema para programação au-
tomática de MMach's binárias, tendo como base os resultados teóricos apresentados nos
capítulos anteriores (veja também IBTdST051).

7.1 Considerações Preliminares

Conforme mencionamos nos capítulos anteriores, para programar uma MMach (para que
esta resolva problemas de processamento de imagens), precisamos encontrar uma frase da
ÉÀ/ que conesponde à solução do problema considerado.

Entretanto, escievei uma frase adequada da Z;À/ não é uma tarefa simples e requer
conhecimentos especínlcos e profundos em À/À/. Em geral esta tarefa é realizada empiri-
camente, através de tentativas, o que nem sempre produz uma solução adequada.

O Teorema da Decomposição Canónica (Teorema 3.2.1) estabelece uma metodologia
bem definida para a programação automática de MMach's, que pode ser definida pela
seguinte seqüência de operações

B Determinam' o núcleo do operador desejados

8 Calcular os intervalos maximais do núcleo, isto é, a base do operador' ;

B Escl'evei' o open'adoi' corno uma união de operador'es sup-geradores, cujos elementos
estruturantes (.4, Z?) que os caracterizam correspondem aos extremos esquerdo e
direito de cada intervalo da base

Embora esta metodologia se.ja. bem dehnida, a sua aplicação na prática não é em
geral possível, pois se consideramos uma janela W com n pontos. existem 2" possíveis
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estruturantes (A, B) qu e os caracterizam correspondem aos extremos esquerdo e 
direito de cada intervalo da base. 

Embora esta metodologia seja bem definida, a sua aplicação na prática não é em 
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elementos que pert.encem ou não ao núcleo. Para uma .janela relativamente pequena, poi
exemplo ri. :: 25, o núnleio de cleíllentos que piecisaiíamos analisar relativamente ao fato
de pertencerem ou não ao núcleo é 22s :: 33, 554, 432.

Por outro lado, a programação automática de lvíNlach's padece estai diretamente leia
cionada com a automatização destas tarefas, uma vcz que elas estão hein definidas e são
suhcientes para caracterizar a classe de opeiadoies i.t. e localmente definidos por uma
janela

Coiisiderenlos inicialmente o seguinte problema. Se.ja (X,Y) um pai de con.juntos
aleatórios que modelam as imagens antes e depois da transformação dose.fada. Queremos
encontiai um operador @ tal que, dada uma realização (X, }') de (X, y), @(X) seja "uma
boa aproximação" de }

Se X e Y forem estritamente estacionários, então eles podem ser caiacteiizados por
uma janela T4' (vda teorema 4.1.1). Neste caso, podemos reformular a questão : estamos
interessados em encontiai um operador i.t. e localmente clcfinido pela janela W tal que
@(X) seja uma boa aproximação de y

Vamos analisam primeiramente o caso em que existe urn operador i.t. localmente
definido poi uma janela T'V tal que y = @(X) (isto é, dadas realizações (Xi,}'q) e
(X2,Y2) de (X, y), XI = X2 -::> }'i = }'2). Nestas condições, se considerarmos todas as
possíveis realizações de (Xw, yu,), pode-se calcular o núcleo de @ e, conseqüentemente,
a sua base através de um processo de minimização lógica.

Embora em teoria este seja um método ideal, na prática existem obstáculos que o
tornam pouco viável. Uíii destes obstáculos receie-se à questão de como seriam gerados
todas as possíveis realizações dc (XW, yw) e o outro refere-se a quantidade de iecuisos
computacionais necessários pala manipulam todos estes dados.

Os casos em que existem realizações (Xi,}'';) e (X2,}'2) de (X,y) tal que Xt =
X2 mas yl :# }/2 sã.o aqueles pala os quais nã.o existe un] operador i.t. e localmente
definido por W tal que Y = @(X). Como estamos interessados em um operador @ i.t.
e localmente definido, estes casos apresentam uma questão adicional que envolve uma
tomada de decisão : se (X, }'i) e (X, }'2) são duas possíveis realizações de (X, y), a qual
delas @ deve se "ajustam" ? Isto é, deve-se escolher V, tal que @(X) = }'1 ou @(X) = y2 ?

A abordagem natural para contornam estes obstáculos é a inserção do problema no
contexto estatístico. A idéia básica é estimar uma distribuição de probabilidade de(X, y)
a partir de algumas realizações e usam algum critério estatístico para tomai a decisão
mencionada acima.

O trabalho dc Dougheity (veja capítulo 4) corresponde exatamente a esta abordagem.
O critério de decisão utilizado poi Dougherty é aquele que minimiza o li4AE(eito absoluto
médio) segundo a distribuição de probabilidade estimada.
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Um pont.o delicado nesta aboidagenl é que não sabermos deterininai a "qualidade" do
operador estimado, pelo fato deste ter sido obtido a paio,ir de uma distribuição de pro-
babilidade estimada. O modelo dc aprendizado PAC, apresentado no capítulo 5, oferece
bases teóricas sólidas pala foirnalizai e tratar esta questão.

Motivado por esse fato, apresentaremos nesta seção um método baseado no modelo
de aprendizado PAC, ob.jetivando a construção de urn sistema computacional pala pro-
gramação automática de máquinas morfológicas binárias.

Do ponto de vista de urJ] sistema computacional para programação automática de
MMach's, as realizações de (X, }') podem ser entendidas como exemplos que o usuário
fornece ao sistema pala indicar a operação que deseja realizar. Estes exemplos, represen-
tando respectivamente as imagens anterior e posteiioi à transformação desejada, podem
ser gerados manualmente pelo usuário, por exemplo através de um editor de imagens,
e serão denominados imagens de treinamento. As figura 7.1 e 7.2 mostram alguns
exemplos de imagens de treinamento. Na figura 7.3 esquematizamos a estrutura geral do

Figura 7.1: Extração de bordas

4:.É:lço:Q''p.ü Ê;:i 'J;
B.:lg; MN: a.p. Q k .é.:

i; !Í'' .Ü. l\f . #ã '.'®lY ::
ã:b.ii d:e'lFá''.1111;Í ;K' ilú';'

i!: -#:bli.q. r, i:.tl Ü:.#:k:li. 'h':' $1

.\
r

P

ABCDEFGHIJ
KLMNOpQRS
TUVXZWY
a b c d e fg h ij k l m

nopqrs tu vxzwy

Figura 7.2: Filtragem de ruídos

sistema que estamos propondo. Os elementos X e }' tepiesentam imagens que expressam
o operador dele.lado (isto é, são realizações do conjunto aleatório (X, y) que modela o
domínio das imagens); "tieinamento" refere-se a um processo no qual as informações con-
tidas nas imagens X e y serão convertidas para uma frase da Z)/l/, conforme descreveremos
a seguir.
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sistema que estamos propondo. Os elementos X e Y representam imagens que expressam 
o operador desejado (isto é, sã.o realizações do conjunto aleatório (X, Y) que modela o 
domínio das imagens); "treinamento" refere-se a um processo no qual as informações con
tidas nas imagens X e Y serão convertidas para uma frase da LM, conforme descreveremos 
a seguir. 
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Treinamento

Figura 7.3: N'rodeio pala programação automática dc MN'Tach's

7.2 Especificação do Sistema

Vamos considerar as seguintes hipóteses

1. as imagens a serem transformadas são realizações de um conjunto aleatório binário,
denotado por X l

2. as imagens correspondentes à transformação ideal de X são também realizações de
um outro conjunto aleatório binário, denotado poi y;

3. os con.juntos aleatórios que modelam as imagens são, cada um deles, estritamente
estacionários e são também conjuntamente estacionários (isto é, (X, y) é estrita-
mente estacionário).

Sob a hipótese de estacionaiidade estrita, podemos caracterizar um conjunto aleatório
através de uma janela T'l'''. Logo, lml pai de conjuntos aleatórios (X,Y) estritamente
estacionários, ou equivalent,cmente (Xtt,, YH,), pode ser caracterizado por um operador
i.t. e localmente definido pela janela }V

O sistema saia "treinado" pata "aprender" um operador @ i.t e localmente definido
pelajanela. T4' a partir de imagens de treinamento (X, y) fornecidos pelo usuário, segundo
um critério de decisão que minimiza a peida especificada poi uma função de peida J,
também especificado pelo usuáiio (isto é, o sistema gera um operador de menor fisco
relativamente a Z, conforme dehnição apresentada na página 72, segundo a distribuição
de probabilidade conjunta estimada a partir de (X, y)).

O processo do sistema envolve uma primeira etapa que consiste da estimação da distri-
buição de probabilidade conjunta sobre (Xw, yW). Esta etapa sela denominada "colete
de exemplos". A segunda etapa do processo iefeie-se a decisão já mencionada anterior-
mente. A terceira é a etapa na qual o sistema gera uma função Booleana (oii equivalente-
mente, a base de uíil opeladoi i.t. e localmente definido) que é consistente com a decisão
tomada na segunda etapa.

A figura 7.4 ilustra a est,rutuia do sistema com as três etapas
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7 .2 Especificação do Sistema 

Vamos considerar as seguintes hipóteses : 

1. as imagens a serem transformadas são realizações de um conjunto aleatório binário, 
denotado por X ; 

2. as imagens correspondentes à transformação ideal de X são também realizações de 
um outro conjunto aleatório binário, denotado por Y ; 

3. os conjuntos aleatórios que modelam as imagens são, cada um deles, estrita.mente 
estacionários e são também conjuntamente estacionários (isto é, (X, Y) é estrita
mente estacionário) . 

Sob a hipótese de estacionaridade estrita, podemos caracterizar um conjunto aleatório 
através de uma janela lV . Logo , um par de conjuntos aleatórios (X, Y) estritamente 
estacionários, ou equivalentemente (X w, Y w·), pode ser caracterizado por um operador 
i.t. e localmente definido pela janela l1V. 

O sistema será "treinado" para "aprender" um operador 1j; i.t e localmente definido 
pela janela l1V a partir de imagens de treinamento (X, Y) fornecidos pelo usuário, segundo 
um critério de decisã.o que minimiza a perda especificada por uma função de perda l, 
também especificado pelo usuário (isto é, o sistema gera um operador de menor risco 
relativamente a l, conforme definiçã.o apresentada na página 72, segundo a distribuição 
de probabilidade conjunta estimada a partir de (X, Y)). 

O processo do sistema envolve uma primeira etapa que consiste da estimação da distri
buição de probabilidade conjunta sobre (X w, Y w ) . Esta etapa será denominada "coleta 
de exemplos". A segunda etapa do processo refere-se a decisão já mencionada anterior
mente. A terceira é a etapa na qual o sistema gera uma função Booleana ( ou equivalente
mente, a base de um operador i.t. e localmente definido) que é consistente com a decisão 
tomada na segunda etapa. 

A figura 7.4 ilustra a estrutura do sistema com as três etapas : 
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1 - Colega de exemplos 2 Decisão 3 - Nliniinização

Figura 7.4: As três partes do sistema

A seguir, descrevemos cada uma das etapas detalhadamente

7.2.1 Coleta de Exemplos

Seja (X,y) um pai de imagens de treinamento e seja C(Xw) = {x n w + z : z c E}.
Os elementos de C(Xw) são denominados configurações e são obtidos transladando-se a
janela W de modo que o seu centro hque sobre cada ponto de E, conforme mostra a
figura 7.5.

centro da janela o : o : o : o : o :o:o 0

()

0

()

0

()

0

o : o : o : o : o : o

a

C

Figura a) janela; b) e c) imagens de treinamento; d) uma configuração

Cada elemento de C(Xw) pode ser descrito através de seqüências de bits. Por exemplo,
a configuração observada pela janela W na figura 7.5 pode ser representada pela seqüência
11100. Para cada uma das configurações de C(Xw) encontra-se associado um valor }C
igual a 0 ou l na segunda imagem. Ao se percorrer toda a imagem X, pala todo z,
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Figura 7.5: a) janela; b) e c) imagens de treinamento; d) uma configuração. 

Cada elemento de C(Xw) pode ser descrito através de seqüências de bits. Por exemplo, 
a configuração observada pela janela l1V na figura 7.5 pode ser representada pela seqüência 
11100. Para cada uma das configurações de C(Xw) encontra-se assoc iado um valor }~ 
igual a O ou 1 na segunda imagem . Ao se percorrer toda a imagem X, para todo z, 
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obtém-se limo tabela consistindo dc três colunas : a configuração, a frequência com que
ela ocorre com valor associado igual a 0 (./o) e a ficqüência com que ela ocorre com valor
associado igual a l (/i). Esta tabela deílne uma distribuição de probabilidade conjunta
P sobre Xw x {0, 1}. As configurações tais que ./o :# 0 e /i # 0 serão denominadas
configurações Oli exemplos contraditórios.

A coleta. de exemplos sobre as,imagens da figura 7.5 resulta na tabela de exemplos
especificada pela tabela 7.1.

Configuração
11100
ooooo
11000
10010

/-
0
3

2

2

6

()

0

0

0

2

0

0

2

0

1111 l

10100
10110
0110o
00110
01001
01101
00111
o0011
00101

Tabela 7.1: Tabela de exemplos

7.2.2 Decisão ótima

Baseado na distribuição P determinada pela tabela de exemplos, estamos interessados
em encontiai um operador @, i.t. e localmente definido por W, que melhor represente
a transformação caracterizada pelo pai (XW, ll'w). Observe que, se @ é i.t., então para
qualquer z C E,

; € @(x n w + ,) . c @(x n w + .)
o c @((x n w + ,)

o € @(x n w)
o C @(Xw).

Z

,)

Portanto, Xw C X:«,(@) <-:> , c @(x n w + z), e ; C @(X n w + z) se y, é igual a l
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obtém-se uma tabela consistindo de três colunas : a configuração, a freqüência com que 
ela. ocorre com valor associado igual a O (!o) e a freqüência com que ela ocorre com valor 
associado igual a 1 (fi). Esta tabela define uma distribuição de probabilidade conjunta 
P sobre X w x { O, 1}. As configurações tais que lo f. O e 11 f. O serão denominadas 
configurações ou exemplos contraditórios. 

A coleta de exemplos sobre as _imagens da figura 7.5 resulta na tabela · de exemplos 
especificada pela tabela 7.1 . 

Configuração lo li 
11100 o 1 
00000 3 o 
11000 2 o 
10010 2 o 
11111 6 o 
10100 o 1 
10110 o 1 
01100 o 1 
00110 o 1 
01001 2 o 
01101 o 1 
00111 o 1 
00011 2 o 
00101 o 1 

Tabela 7.1: Tabela de exemplos. 

7.2.2 Decisão ótima 

Baseado na distribuição P determinada pela tabela de exemplos, estamos interessados 
em encontrar um operador 1/J, i.t. e localmente definido por ltV, que melhor represente 
a transformação caracterizada pelo par (X w, Yw ). Observe que, se 1/J é i.t., então para 
qualquer z E E, 

z E 1/J(X n ltV + z ) ~ o E 1/J(X n W + z ) - z 

~ o E 1/J((X n W + z) - z) 
~ o E 1/J(X n W) 

~ o E 1/J(Xw) . 

Portanto, Xw E Kw('l/J) ~ z E 1/J(X n ltV + z ), e z E 1/J(X n W + z) se Yz é igual a 1. 
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Portanto, o núcleo de Vi pode sei estimado a partir das configurações obtidas no
processo de colega de exemplos.

Vamos inserir o problema no contexto de aprendizado. Isto é, estamos interessados enl
encontrei uma decisão (funçã.o Booleana) /} de risco mínimo iejativamente a uma função
de perda Z. Pala cada configuração z da tabela de exemplos devemos decidir se h(z) = l
ou h(z) = 0. Esta decisão é realizada segundo um critério de decisão que minimiza a
perda caracterizada poi Z.

Se associarmos uma variável Booleana a cada um dos pontos da janela H/, podemos
encaram cada uma das configurações como mantermos de uma função Booleana. O pro-
cesso de decisão resulta em uma segunda tabela, denominada tabela de mantermos.
consistindo de duas colunas : uma coluna com os mantermos e outra com o valor de b.
para cada um dos mantermos.

Por exemplo, no caso da tabela de exemplos acima, se a função de perda é dada poi
Z(h(z),Z') = lh(a) -- Z,l, onde (z,ó) é um elemento de Xw x {0,1}, então de«-se fazer

h(z) = 1 se b = 1 e À(z) = 0 se b = 0. Este processo origina a tabela de minteimos
descrita pela tabela 7.2.

Con figu ração
11100
ooooo
11000
10010
11111
10100
10110
01100
00110
01001
01101
00111
o0011
00101

h

l
0

0

0

0

]

l
l
l
0
l
l
0
l

Tabela 7.2: Tabela de mantermos obtida de uma tabela de exemplos

Os mantermos da função Booleana h correspondem exatamente às configurações que
fazem parte do núcleo estimado de @.
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01101 1 
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00011 o 
00101 1 
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7.2.3 Minimização

Uma vez realizada a decisão ótirna pata a aillostia considerada, precisamos geral a função
correspondente a esta decisão. Vamos considerar que os mantermos correspondentes às
configurações não observadas são "don't cores" e aplicaremos o algoritmo ISI , que é un]
algoritmo de aprendizado consistente, sobre estes mantermos. O algoritmo IST gera uma
função Booleana /IÜ na FND que é consistente com a tabela de mintermos. Os termos
da função Booleana ./'Ú correspondem aos intervalos da base do operador @ aprendido. A
conversão para a notação de intervalos é trivial, conforme regra apresentada no capítulo 3.

Observe que o operador aprendido é unl operador ótimo em relação à distribuição de
probabilidade P, segundo a função de perda Z.

7.2.4 Aplicação

Seja Zi(@) = {1.4{, nil : € /} a base do operador l/' aprendido e seja X uma realização de
X. Então, conforme o teorema 3.2.2 a transformação @(X) pode sei obtida calculando-se

@(x) U{,x8,n(x) : l.4, BI c zj(V')}

Denominaremos a estrutura definida neste capítulo como estrutura básica do sis-
tema (figura. 7.6). Observe que para iealizai o tleinamento, o usuário deve fornecer as
imagens de tieinamento, uma .janela de observação W e um ciitéiio de decisão que mi-
nimiza a perda. Após o treinamento, o sistema devolve a base de um operador i.t. e
localmente definido pela .janela T't'. A base obtida poderá ser aplicada sobre qualquer
l ealização X do conjunto aleatório X

7.3 Considerações de Aspecto Prático

Do ponto de vista prático, um usuáiio deste sistema poderá depaiai com as seguintes
questões

8 qual deve ser a janela a sei' utilizada ?

B quantas imagens de treinamento são necessárias ?

8 qual critério de decisão deve ser utilizado ?

Todas estas questões ainda não possuem resposta. Quanto ao tamanho da janela a sei
utilizada, sugerimos dois critérios
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critério de decisã(

Colega
de

Pios
decisão

---»IMinimizaçãoli---3- @

'l.}einamento

@(z)

Figura 7.6: Estrutura básica do sistema

B lembrando que a janela delimita uma vizinhança ao redor de um ponto qualquer
da imagem, cujas características serão importantes para definir o valor da trans-
formação neste ponto, deve-se tentei delimitar esta vizinhaça levando em consi-
deração as formas e o tamanho dos objetos presentes na imagem que se dele.ja
transformar. A .janela escolhida deve ser maior ou igual a esta vizinhança.

© Outra sugestão é a análise do conjunto C(Xw) para diferentes tamanhos de janela.
Se os elementos de C(XLt,) não forem contraditórios, então o aumento da. .janela não
introduzirá contradições (ver janela mínima no capítulo 3). Por outro lado, o au-
mento do tamanho da janela tende a diminuir o número de elementos contraditórios
.m C(X«.).

Pala realizar esta análise, deve-se repetir a. colete de exemplos sobre as imagens
de treinamenLo (.X, y) pala janelas sucessivamente maiores, tomando-se o cuidado
para que cada janela contenha a janela anterior. Os dados devem ser representados
em um gráfico, cuja abscissa corresponde ao tamanho das janelas e a ordenada
corresponde à poicentagem de elementos contraditórios em C(Xw) para a janela
considerada.

Quando a curva gerada por este processo atingir uma certa estabilidade (isto é,
quando a diferença relativa do valor da curva. entre dois pontos consecutivos da abs-
cissa tomar-se muito pequena) ou se a ordenada atingir um valor muito pequeno,
o aumento da janela não irá acrescentar maiores informações ao conjunto de exem-
plos. Portanto, o tamanho da janela no ponto em que a curva se estabiliza pode ser
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considerado um bom parânletio para a escolha do tamanho da janela a ser utilizada
pata o treinamento.
Apesar de ser útil pala estimar o tamanho da janela, não existe nenhuma garantia
de que este método funciona. Além disso, janelas muito grandes comprometem o
frei«cimento(«- capot"l' lO).

A quantidade de imagens necessárias para o treinamento está relacionada com a pre-
cisão da distribuição de probabilidade conjtmta a. ser estimada a. partir deles. Intuitiva-
mente, quanto maior o número de imagens, melhor será esta estimação e vice-versa.

No caso en] que C(Xlt,) não apresenta element,os contraditórios, iecaímos no modelo
PAC básico. E neste caso, um linlitante supeiioi para o núnleio de exemplos necessários
para se obter uma precisa.o ((i, c) (no sentido PAC apresentado no capítulo 5) é dado por

onde .17 = 22iw

Quanto ao caso mais genérico, no qual existem elementos contraditórios em C(Xw),
este limitante não está bem dehnido:

Quanto a decisão associada aos exemplos contraditórios na fase de decisão ótima, a
principal pergunta está associado ao critério que deve ser utilizado pata decidir se um
dado exemplo contiaditóiio é positivo ou negativo. O usuálio deve escolher uma função
de perda e fornecer um critério de decisão que minimiza o risco. Mas como são estas
funções de perda ?

O caso mais trivial é aquele no qual o domínio de exemplos não apresenta contradições.
Neste caso, uma função de perda pode sei dada por

-«(., o -{ l, se h(z) :# ó
se h(z) = Z,

e o critério de decisã.o que minimiza a peida pala (z, b) é dado por

«(«) -{ &

se b = l
se b = 0

No caso de problemas de instauração existem exemplos contraditórios no domínio.
Portanto não existe um operador i.t. (isto é, uma função Booleana) que realiza uma

l Pode-se encontrar um estudo relativo a este valor ern IHau921 . No entanto, preferimos omití-lo deste
texto pois o estudo envolve vários conceitos complexos, além de tratar casos mais genéricos do que o
tratado neste texto.
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restauração 100% correra. Admitindo que o operador não se.ja perfeito neste sentido.
queremos encontram (centre todos eles, aquele que ''ena menos". A função de perda neste
caso é dada poi

Zh(#, Z,) h(z) - Z, .

O critério que minimiza a perda é a decisão ótima de Bares, dada por

«(.)-iã i= ;i::ií il: 0.5
0.5

Destacamos quatro pontos básicos que diferenciam o método definido neste capítulo
com o método utilizado por Dougheity.

B inserimos a estimação do operador' dentro do contexto de api'endizado PAC

8 as aplicações não são restritas a problemas de restauração. Consideramos todos os
operadores i.t. e localmente dehnidos

B utilizamos o conceito de função de pei'da, pai'a caracterizei' o erl'o de um operador
(Dougherty utiliza somente o MAE)

B utilizamos o algoz'itmo ISI pai'a calcular a base, que é muito melhor que o algoritmo
QM pala diversos casos leais.

No próximo capítulo descreveremos a implementação deste sistema. Todas as partes
deste sistema estão baseadas em resultados teóricos formais e sua foimujação é inédita.
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Capítulo 8

Implementações

O sistema descrito no capítulo 7 foi implementado sobre um sistema denominado l<HO-
ROS, no ambiente UNIX. O objetivo deste capítulo é descrever as implementações realiza-
das e as especificações de uso deste sistema, além de sugerir melhorias de implementação
pala um desempenho mais eficiente do sistema.

Inicialmente apresentaremos uma descrição suscinta do sistema KHOROS e da "tool.
box mmach". Em seguida descreveremos a implementação que corresponde à estrutura
básica do sistema, conforme descrito no capítulo anterior, e descreveremos também estru-
turas que exploram o refinamento dos resultados através da composição de operadores.

8.1 Plataforma de Trabalho IKHOROS

O sistema KHOROS (IKASW901) é um software desenvolvido por uma equipe do "De-
partment ofElectiical and Computer Engineering" da "University of New Mexico", e que
proporciona um ambiente para o desenvolvimento de piogiamas e aplicações relacionados
com o processamento de imagens

Este sistema possui uma interface para o desenvolvimento de novos programas, o qual
gerencia a criação dos programas fontes, sua documentação e geração dos programas
executáveis. Além disso, possui também uma interface gráfica de alto nível, chamado
CANTATA, que oferece um ambiente para programação visual.

Um conjunto de programas desenvolvidos neste ambiente pode ser agrupado e orga-
nizado como uma "toolbox" (caixa de ferramentas) e pode ser facilmente integrado ao
sistema, de acordo com a. necessidade do usuário. Os programas da toolbox podem ser
acessados no CANTATA por meio de menus de seleção e ligados entre si de forma que
a saída de um deles se.ja a entrada de outro. Estes programas são representados grafica-
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mente por um ícone (uma pequena 6lguia qtiadiiculada) e o fluxo de dados é representado
pot arestas orientadas ligando estes ícones (veja figura 8.1). Estes ícones ligados con-
venientemente representam um programa típico no cantata, os quais são denominados
workspaces.

mlaT
Edit

bbr}.s)ne

CMTÂTÂ Visual f'rog'n)n9 Ewtrawent fa" tte lOiROS SUsteR

KgT

RWTIKS

KLP

WIT

gg
Ê--

Figura 8.1: Um u,orkspace no Cantata

8.1.1 A Toolbox MMach

Existe um conjunto de piogiamas, denominado h'lNlach, que inclui operadores elementares
e mais uma série de outros operadores úteis da À/À/ (ver apêndice A em IBB041). A
MMach está implementada como uma toolbox (denominada, também, toolbox MIVrach)
no ambiente l<nOROS(IBBL041).

Utilizaremos elementos da toolbox MÃ/íach para implementar os opeiadoies aprendidos
pelo sistema descrito no capítulo 7.

PRa;Pm UliLiiilS l l --- -; ll "«#ni«i
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Figura 8.1: Um workspace no Cantata. 

A Toolbox MMach 

Existe um conjunto de programas, denominado IvIMach, que inclui operadores elementares 
e mais uma série de outros operadores úteis da MM (ver apêndice A em [BB94]). A 
MMach está implementada como uma toolbox (denominada, também, toolbox MMach) 
no ambiente KHOROS ([BBL94]). 

Utilizaremos elementos da toolbox MMach para implementar os operadores aprendidos 
pelo sistema descrito no capítulo 7. 
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8.2 Softwares Implementados

Pala implementar o sistema descrito no capítulo anterior, criamos um conjunto de progra-
mas escritos em ]inguageni de programação C, no ambiente l<HOROS. Estes programas
rolam instalados como uma "toolbox" do CANTATA, denominada "PAC" e são divididos
em três grupos : módulo de treinamento, módulo de aplicação e módulo de ferramentas
auxiliares.

8.2.1 Módulo de 'l:reinamento

O módulo de treinamento engloba rotinas necessárias para implementar as três partes do
sistema.

1. xwln; especifica o tamanho e formato da janela W'

e Entrada

imagem binária especificando formato da janela, ou dimensão dajanela no caso
de janela retangulai

B Saída

especificação da janela

2. vpat realiza a colete de exemplos de tieinamento

e Entrada

especificação de uma janela ou uma tabela de exemplos
imagens de treinamento (X, y)

máscara para colete de exemplos M (opcional)

8 Saída

tabela de exemplos

relatório sobre exemplos coletados (opcional)

As imagens de treinamento devem ser de mesmo tamanho para que, ao se
tiansladal a janela T'r sobre X, seja possível associar um valor yl, pala cada
configuração x n w + z. Caso seja especificado uma tabela de exemplos na
entrada, então os novos exemplos coletados serão acrescentados a ela.
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8.2 Softwares Implementados 

Para implementar o sistema descrito no capítulo anterior, criamos um conjunto de progra
mas escritos em linguagem de programação C, no ambiente KHOROS. Estes programas 
foram instalados como uma "toolbox" do CANTATA, denominada "PAC" e são divididos 
em três grupos : módulo de treinamento, módulo de aplicação e módulo de ferramentas 
auxiliares. 

8.2.1 Módulo de Treinamento 

O módulo de treinamento engloba rotinas necessárias para implementar as três partes do 
sistema. 

1. vwin : especifica o tamanho e formato da janela W. 

• Entrada: 

- imagem binária especificando formato da janela, ou dimensão da janela no caso 
de janela retangular 

• Saída : 

- especificação da janela 

2. vpat : realiza a coleta de exemplos de treinamento. 

• Entrada: 

- especificação de uma janela ou uma tabela de exemplos 

- imagens de treinamento (X, Y) 

- máscara para coleta de exemplos M (opcional) 

• Saída: 

- tabela de exemplos 

- relatório sobre exemplos coletados ( opcional) 

As imagens de treinamento devem ser de mesmo tamanho para que, ao se 
transladar a janela 11/ sobre X, seja possível associar um valor Yz para cada 
configuração X n 11/ + z. Caso seja especificado uma tabela de exemplos na 
entrada, então os novos exemplos coletados serão acrescentados a ela. 
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A máscara, que deve ser também uma imagem com as mesmas dimensões
de X e }', indica pala quais z C E a correspondente configuração deve sei
obtida (isto é, x n }y + z c C(xu') 4-+ A/; = 1). A especificação é útil, por
exemplo, quando sabemos que o operador @ a ser aprendido é um operador
anel-extensivo, isto é, @(X) Ç X. Neste caso, z g X ::+ z çl @(X), e
portanto somente as configurações que contém a origem(isto é, aqueles tais que
X, = 1) precisam ser analisadas. E possível coletar somente as configurações
que satisfazem esta propriedade utilizando uma máscara À/ = X

T = Ü ou tabela de entrada l (Tabela de exemplos)
Para cada z C Z? (onde E é o domínio da imagens)

se À/, = 1 então
calcule z = x n w + z e }C ;
se z está em T então

se yz = 1 e«tão /: (z) = /. (z) + l;

se«ão ./b(z)
senão

insira z em 7' :
se }Ç = 1 e«tão /: (z) = l

se«ão .Ü(z) = 1 ;
Devolva T;

A tabela de exemplos foi implementada utilizando-se a estrutura de árvore
balanceada (jlCnu73, Amm921) para tornar as buscas eficientes, uma vez que
pala cada configuração coletada, deve-se veri6icat se ela já está. contida na
tabela.

3. vnpat : realiza a colete de exemplos de treinamento a partir de múltiplos pares de
imagens.

© Entrada
especihcação dc uma .janela

conjunto de imagens de treinamento {(Xí, X)}

conjunto de máscaras pala colete. de exemplos {À/.} (opcional)

8 Saída

tabela de exemplos

relatório sobre exemplos cojetados (opcional)

histograma subtrativo(opcional)
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A máscara , que deve ser também uma imagem com as mesmas dimensões 
de X e Y, indica para quais z E E a correspondente configuração deve ser 
obtida (isto é, X n 14' + z E C(Xw) {:::=> Mz = 1). A especificação é útil, por 
exemplo, quando sabemos que o operador 1/; a ser aprendido é um operador 
anti-extensivo, isto é, 1/;(X) Ç X. Neste caso, z (/:. X ==> z (/:. 1/J(X), e 
portanto somente as configurações que contém a origem (isto é, aqueles tais que 
X z = 1) precisam ser analisadas. É possível coletar somente as configurações 
que satisfazem esta propriedade utilizando uma máscara M = X. 

T = 0 ou tabela de entrada ; (Tabela de exemplos) 
Para cada z E E (onde E é o domínio da imagens) 

se Mz = 1 então 

Devolva T ; 

calcule x = X n vV + z e 1'z, ; 
se x está em T então 

senão 

se Yz = 1 então li (x) = li (x) + 1; 
senão fo(x) = fo( x ) + 1 ; 

insira x em T ; 
se Yz = 1 então J1(x) = 1 
senão J0 (x) = 1 ; 

A tabela de exemplos foi implementada utilizando-se a estrutura de árvore 
balanceada ([Knu73, Amm92]) para tornar as buscas eficientes, uma vez que 
para cada configuração coletada, deve-se verificar se ela já está contida na 
tabela. 

3. vnpat : realiza a coleta de exemplos de treinamento a partir de múltiplos pares de 
imagens . 

• Entrada: 

especificação de uma janela 

conjunto de imagens de treinamento { (Xi, >'i)} 

conjunto de máscaras para coleta de exemplos {Mi} (opcional) 

• Saída: 

tabela de exemplos 

relatório sobre exemplos coletados (opcional) 

- histograma subtrativo (opcional) 
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Valem as mesmas observações feitas em relação a upas. Aqui a diferença em
relação ao rapaz é a possibilidade de coletar exemplos a partir dc vários pares
de imagens de tieinamento.

A análise da distribuição de configurações nas imagens de treinamento pode ser
útil pala definir a quantidade de imagens a serem utilizadas no treinamento. O
"histograma subtrativo" é uma saída opcional que gera um conjunto de dados
cujo gráfico correspondente pode ser interpretado da seguinte forma : a abs-
cissa indica o número de imagens das quais foram coletadas as configurações.
A ordenada correspondente a { é a quantidade de novas configurações distin-
tas observadas em (Xi, }l) em relação às configurações distintas observadas
em {(X:, }'l), ...,(X:-:, }l-:)}.

4. )Z.!!il:erXI : define o(s) intervalo(s) de inicialização do algoritmo de aprendizado ISI

© Entrada

tipo de intervalo desejado : 10, WI ou llo}, WI
especificação dejanela

© Saída

especificação de intervalo

O intervalo 10, WI corresponde aos operadores i.t. localmente definidos por
W gerais, c o intervalo llo}, tVI corresponde aos operadores i.t. localmente
definidos por T'T'' e anel-extensivos (pois todos os intervalo que caracterizam
um operador i.t. anil-extensivo estão contidos erll llo}, WI).

5. vxPI : gera uma tabela de minteimos a partir de uma tabela de exemplos

e Entrada

tabela de exemplos

critério de seleção (0 5; ai $ 1)

ciitéiio de decisão (0 5; a2 $ 1, ação)

8 Saída

tabela com mantermos
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Valem as mesmas observações feitas em relação a vpal. Aqui a diferença em 
relação ao vpat é a possibilidade de coletar exemplos a partir de vários pares 
de imagens de treinamento. 

A análise da distribuição de configurações nas imagens de treinamento pode ser 
útil para definir a quantidade de imagens a serem utilizadas no treinamento. O 
"histograma subtrativo" é uma saída opcional que gera um conjunto de dados 
cujo gráfico correspondente pode ser interpretado da seguinte forma : a abs
cissa indica o número de imagens das quais foram coletadas as configurações. 
A ordenada correspondente a i é a quantidade de novas configurações distin
tas observadas em (Xi, Yi) em relação às configurações distintas observadas 
em {(Xi, Y1), ... , (Xi-1, 1~-1)}. 
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4. vinterv : define o(s) intervalo(s) de inicialização do algoritmo de aprendizado IST. 

• Entrada: 

tipo de intervalo desejado : [0, W] ou [ {o}, \IV] 

especificação de janela 

• Saída: 

- especificação de intervalo 

O intervalo [0, l;l/] corresponde aos operadores i.t. localmente definidos por 
W gerais, e o intervalo [ {o}, W] corresponde aos operadores i. t. localmente 
definidos por lV e anti-extensivos (pois todos os intervalo que caracterizam 
um operador i.t. anti-extensivo estão contidos em [{o}, W]) . 

5. vxpl : gera uma tabela de mintermos a partir de uma tabela de exemplos . 

• Entrada: 

- tabela de exemplos 

- critério de seleção (O~ a 1 ~ 1) 

- critério de decisão (O ~ a 2 ~ 1, ação) 

• Saída: 

- tabela com mintermos 
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O critério de seleção pode sei usado para rejeitar configurações pouco freqüentes
Se /o(z) + ./i(z) $ ni então a configuração z não será inserida na tabela de
mantermos.

O critério de decisão é utilizado pala decidir se uma dada configuração é
positiva ou negativa.

- se /o > ./'1 e .f.(,;)-t-.fi(z) > a'2 'ntão h(z) = 0
se /l > /o e .f.(,:)-l-.fl(=) 2 a' então h(z) = 1 ;

r h(z) = 1 se ação = positivo
- cFlso contrário l h(z) = 0 se ação = negativo

1. rdeita # caso contrário

6 vlearn : realiza a minimização a partir dos mantermos, utilizando o algoritmo IST
8 Entrada

tabela de mantermos

tipo do algoritmo (ISl-0, ISl-l, IST-2, TSl-3)

8 Saída

base ótima. ieduxida (oii sub-ótima) - impjicantes primos essenciais
base completa. (opcional para ISl-0 e IST-l) - implicantes primos
relatório (opcional)

8.2.2 Módulo de Aplicação

O módulo de aplicação corresponde à implementação do operador gelado pelo sistema,
utilizando elementos da toolbox Nlmach.

1. vun suP : realiza a aplicaçã.o do resultado do aprendizado (união de sup-geradoras)
Este programa utiliza algumas rotinas da "toolbox" MN'lach.

8 Entrada
base de um operador (B)
imagem binária (X)

B Saída

resultado da aplicação do operador sobre a imagem (@(X))

Calc«la @(X) U{,XlvÁ,q(X) : l.'{, BI C 23}
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O critério de seleção pode ser usado para rejeitar configurações pouco freqüentes. 
Se f 0 (x) + f 1(x) :'S a 1 então a configuração x não será inserida na tabela de 
mintermos. 

O critério de decisão é utilizado para decidir se uma dada configuração é 
positiva ou negativa. 

- se fo > !1 e 10cfft~)i(x) > 0'2 então h(x) = O ; 

se !1 > fo e 10cf;t)i(x) ~ 0'2 então h(x) = 1 ; 

{ 

h(x) = 1 se ação = positivo 
- caso contrário h(_x~ = O se ação = negativo 

re.1e1ta x caso contrário 

6. vlearn : realiza a minimização a partir dos mintermos, utilizando o algoritmo ISI. 

• Entrada: 
- tabela de mintermos 

- tipo do algoritmo (ISI-0, ISI-1, ISI-2, ISI-3) 

• Saída: 
- base ótima reduxida (ou sub-ótima) - implicantes primos essenciais 

- base completa ( opcional para ISI-0 e ISI-1) - implicantes primos 

- relatório (opcional) 

8.2.2 Módulo de Aplicação 

O módulo de aplicação corresponde à implementação do operador gerado pelo sistema, 
utilizando elementos da toolbox Mmach . 

1. vunisup: realiza a aplicação do resultado do aprendizado (união de sup-geradoras). 
Este programa utiliza algumas rotinas da "toolbox" Mrviach. 

• Entrada: 
- base de um operador (B) 

- imagem binária (X) 

• Saída: 

- resultado da aplicação do operador sobre a imagem ('l/J(X)) 

Calcula 'l/J(X) = LJ{À(Á,s)(X): [A, B] E B} . 
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8.2.3 Módulo de Ferramentas Auxiliares

h/módulo de feiiarnentas auxiliares são programas que facilitam a análise de dados obtidas
durante o processo de trcinamento.

1. vdspbas mostra os elementos de uma base

8 Entrada
base de um operador

quantidade de elementos pala serem mostrados

e Saída

formato geométrico dos elementos da base

Um elemento .4 € W é codificado e gravado em notação hexadecimal. A seguir
mostramos a codificação dos elemento de uma base, onde W é um quadrado
3 x 3, e sua respectiva forma geométrica exibida por udspbas.

BASE 9 4
WINSPEC
739c0
lO 100
10 40
10 4
10 1

5 5 9

VISUALIZATION OF BASIS
Total of base elements

o o o
l) o l o

o o o

l l l
l l l
l l o

o o o
2) 0 1 0

o o o

l l l
l l l
o l l

o o o
3) 0 1 0

o o o

l l o
l l l
l l l
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8.2.3 Módulo de Ferramentas Auxiliares 

Módulo de ferramentas auxiliares são programas que facilitam a análise de dados obtidas 
durante o processo ele treinamento. 

1. vdsp bas : mostra os elementos de uma base. 

• Entrada: 

- base de um operador 

- quantidade de elementos para serem mostrados 

• Saída: 

- formato geométrico dos elementos da base 

Um elemento A E lV é codificado e gravado em notação hexadecimal. A seguir 
mostramos a codificação dos elemento de uma base, onde W é um quadrado 
3 x 3, e sua respectiva forma geométrica exibida por vdspbas. 

BASE 9 4 
WINSPEC 5 5 9 
739c0 
10 100 
10 40 
10 4 
10 1 

VISUALIZATION OF BASIS 
Total of base elements = 4 

o o o 1 1 1 
1) O 1 O 1 1 1 

o o o 1 1 o 

o o o 1 1 1 
2) o 1 o 1 1 1 

o o o o 1 1 

o o o 1 1 o 
3) O 1 o 1 1 1 

o o o 1 1 1 
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o o o
4) 0 1 0

o o o

o l l
l l l
l l l

2 vdspcff
e E1ltrada

tabela de exemplos
quantidade de elementos para serem mostrados

mostra os exemplos de tieinamento coletados poi upas/ Oli unpaí

8 Saí(!a

formato geométrico dos elementos da tabela de exemplos

3 v(isPXPI : mostra a configuração associada aos mantermos gerados por uzpZ.
B Entrada

-- tabela de mantermos

-- quantidade de mantermos pala serem mostrados

8 Saída
-- formato geométrico dos mantermos

4. vmere.e : realiza a união de duas tabelas de exemplos
8 Entrada

duas tabelas de exemplos

e Saída

união das duas tabelas de exemplos

5. .V.lliljS.L : cria histograma associado a uma tabela de exemplos
B Entrada

tabela de exemplos

8 Saída
histograma coiiespondente à tabela de exemplos.

Este programa ordena os exemplos da tabela de exemplos poi freqüência,
e gera um conjunto de dados que iepiesentam o gráfico da distribuição de
exemplos. Estes dados podem sel visualizados através de uma das opções do
CANTATA (ver figura 8.2).
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o o o 
4) O 1 O 

o o o 

O 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
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2. v pcfg : mostra os exemplos de treinamento coletados por vpatl ou vnpat. 

• ;~ ·1trada : 
- tabela de exemplos 

quantidade de elementos para serem mostrados 

• Saíc a : 
- formato geométrico dos elementos da tabela de exemplos 

3. vdspxpl : mostra a configuração associada aos mintermos gerados por vxpl. 

• Entrada: 
tabela de mintermos 

quantidade de mintermos para serem mostrados 

• Saída : 
- formato geométrico dos mintermos 

4. vmerge : realiza a união de duas tabelas de exemplos. 

• Entrada: 
- duas tabelas de ·exemplos 

• Saída: 
- união das duas tabelas de exemplos 

5. vhist : cria histograma associado a uma tabela de exemplos. 

• Entrada: 

- tabela de exemplos 

• Saída : 
- histograma correspondente à tabela de exemplos. 

Este programa ordena os exemplos da tabela de exemplos por freqüência, 
e gera um conjunto de dados que representam o gráfico da distribuição de 
exemplos . Estes dados podem ser visualizados através de uma das opções do 
CANTATA (ver figura 8.2). 
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Figura 8.2: Histograma da distribuição de exemplos

8.3 Estrutura Básica

Pala implementar a estrutura básica do sistema, os programas listados acima devem ser
convenientemente "ligados" , conforme ilustra a figura 8.3. As imagens de treinamento
(X, y) e a especificação de uma janela devem alimentar o programa upaí] (ou unpaZ), que
realiza a colete de exemplos. O programa uzpl decide qual das configurações coletadas
serão positivos e quais serão negativos de acordo com um critério de decisão especificado
pelo usuário. O resultado do aprendizado, gelado pelo programa uZearn, é a base do
operador estimado. Para aplicar este operador, este deve alimentar o programa uun sup
juntamente com uma imagem Z que se deseja processar.

decisão

.+.

vlearn vunisup

Colete de Exemplos minimização Aplicação

Figura 8.3: Estrutura básica
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Figura 8.2: Histograma da distribuiçã.o de exemplos. 

8.3 Estrutura Básica 

Para implementar a estrutura básica do sistema, os programas listados acima devem ser 
convenientemente "ligados", conforme ilustra a figura 8.3. As imagens de treinamento 
(X, Y) e a especificação de uma janela devem alimentar o programa vpatl (ou vnpat), que 
realiza a coleta de exemplos. O programa vxpl decide qual das configurações coletadas 
serã.o positivos e quais serã.o negativos de acordo com um critério de decisão especificado 
pelo usuário. O resultado do aprendizado, gerado pelo programa vlearn, é a base do 
operador estimado. Para aplicar este operador, este deve alimentar o programa vunisup 
juntamente com uma imagem Z que se deseja processar. 

decisão 

t 
•· 

vpat · vxpl 

vumsup 
···· · ··· · 

vitrv 

.. , ·············7 
Coleta de Exemplos minimização 

\ 
Aplicaçã.o 

Figura 8.3: Estrutura básica. 
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.A implementação seqüencial da estrutura básica será denominada estrutura seqüencial.
Do ponto de vista teórico, a estrutura seqiiencial corresponde à composição de operadores e
do ponto de vista prático corresponde a unl processo sucessivo de refinamento do resultado
obtido.

Se.jam /i,/2,...,.r. conjuntos de índices disjuntor 2 a 2 e sejam {X{ : á C /j}, j €
{l, ..., ri} e {lq : C /l} coleções de realizações dos conjuntos aleatórios X e y respectiva-
mente, isto é, (X{, X) são imagens de treinamento. Suponha que as imagens das coleções
correspondentes a /i são utilizados pala aprender um operador Úi. Os pares do tipo
(@t(Xi), X), { € .r2, podem sei utilizados para treinei unl segundo operador @2, que age

como um filtro sobre ÚI(.). Os pares (@2(@i(X{)),}l), { C /3, podem ser utilizados para
tieinai Ú3 e assim sucessivamente. Esta dinâmica determina a esttutuia seqüencial do
sistema e o número de operadores treinados determina o número de estágios da estrutura.
O operador f]na] @ após n. estágios é o opeiadoi obtido a partir da composição dos rz
operadores aprendidos, isto é, @ = @. . ' Ú2@i.

Pala implementar a estiututa seqüencial, não necessitamos de nenhum programa adi-
cional, pois basta utilizarmos repetidas vezes a estrutura básica descrita na seção anterior.

Tlustramos na figura 8.4 a. implementação de uma estrutura seqüencial. O número de
estágios de um treinarnento nesta estrutura não pode ser pré-estabelecidos ele depende de
uma série de favores como poi exemplo a característica das imagens, o tamanho da janela
do primeiro estágio, entre outros, conforme verificamos experimentalmente (capítulo lO).

Os operadores gerados pela estrutura básica do sistema possuem uma representação es-
tritamente paralela(união de sup-geiadoias), enquanto os gelados pela estiutuia sequencial
possuem uma estrutura paralelo-seqüencial (composição de operadores, cada qual repre-
sentados por uma união de sup-geiadoias).

A utilização deste sistema envolve várias questões como a escolha dajanela e critério de
decisão, entre ouvias questões já mencionadas nos capítulos anteriores. Nos próximos dois
capítulos apresentaremos vários exemplos de aplicação deste sistema, tentando inclusive
abordar estas questões.
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8.4 Estrutura Seqüencial 

A implementação seqüencial da estrutura. básica será denominada estrutura. seqüencial. 
Do ponto de vista teórico , a estrutura seqüencial corresponde à composição de operadores e 
do ponto de vista prático corresponde a um processo sucessivo de refinamento do resultado 
obtido. 

Sejam 11 , 12 , .. . , [ 11 conjuntos de índices disjuntos 2 a 2 e sejam {Xi : i E 11}, j E 

{1, ... , n} e {Y;: i E rd coleções de realizações dos conjuntos aleatórios X e Y respectiva
mente, isto é, (Xi, 1~) são imagens de treinamento. Suponha que as imagens das coleções 
correspondentes a 11 são utilizados para. aprender um opera.dor 1/;1 . Os pares do tipo 
(1/J1(Xi), 1~), i E 12, podem ser utilizados para. treinar um segundo operador 'ljJ2, que age 
como um filtro sobre 1/;1 (-). Os pares (1/J2(1/J1 (Xi)), 1-i), i E 13 , podem ser utilizados para 
treinar 1/)3 e assim sucessivamente. Esta dinâmica determina a estrutura seqüencial do 
sistema e o número de opera.dores treinados determina o número de estágios da estrutura. 
O operador final 1/J após n estágios é o operador obtido a partir da composição dos n 
operadores aprendidos, isto é, 1/J = 1/Jn · · · 1/J21/J1. 

Para implementar a estrutura seqüencial, não necessitamos de nenhum programa adi
cional, pois basta utilizarmos repetidas vezes a estrutura básica descrita na seção anterior. 

Ilustramos na figura 8.4 a implementação de uma estrutura seqüencial. O número de 
estágios de um treinamento nesta estrutura não pode ser pré-estabelecido; ele depende de 
uma série de fatores como por exemplo a característica das imagens, o tamanho da janela 
do primeiro estágio, entre outros, conforme verificamos eÀ7Jerimentalmente ( capítulo 10) . 

Os opera.dores gerados pela estrutura básica do sistema possuem uma representação es
tritamente paralela (união de su p-geradoras), enquanto os gerados pela estru t.ura seqüencial 
possuem uma estrutura. paralelo-seqüencial (composição de operadores, cada qual repre
sentados por uma união de sup-geradoras). 

A utilização deste sistema envolve várias questões como a escolha da janela e critério de 
decisão, entre outras questões já mencionadas nos capítulos anteriores . Nos próximos dois 
capítulos apresentaremos vários exemplos de aplicação deste sistema, tentando inclusive 
abordar estas questões. 
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Figura 8.4: Estrutura seqüencial com 2 estágios. 





Capítulo 9

Alguns Exemplos de Aplicação do
Sistema

Neste capítulo apresentaremos uma série de exemplos de aplicações do sistema descrito no
capítulo 7, cuja implementação foi realizada conforme descrição apresentada no capítulo 8.

Esta série de exemplos ilustra a qualidade de "abrangência", citada como uma das
características dese.dáveis em um sistema para programação automática de MMach's. isto
é, o sistema pode sei utilizado para resolver vários tipos de problemas no domínio das
imagens binárias.

Em cada um dos exemplos, apiesentaiemos os experimentos realizados através de
uma tabela que descreve o tamanho da janela, o número de exemplos coletados (m),
o número de exemplos distintos na amostra coletada (ezempZos d stínfos), o número
de exemplos contraditórios distintos observados na amostra coletada (exemplos confra-
difórios), o número de exemplos negativos distintos (ezemp/os negar uos), o número de
exemplos positivos distintos (erempZos posãÉíuos), o algoritmo de aprendizado utilizado
(aZgorifmo), o tempo gasto pelo algoritmo de aprendizado (tema)o), o número máximo
de intervalos simultâneos na memória durante a execução do algoritmo de aprendizado
(memória) e o tamanho da base obtida (bczse). O tempo de processamento é descrito eTn
termos de horas(h), minutos(m) e segundos(s).

9.1 Reconhecimento de Pontos Extremos

Neste exemplo, o objetivo consiste em identificar os pontos extremos de segmentos de
reta, cuja expesstita é de l pixel, sem levar em consideração a inclinação dos mesmos.
Este tipo de operação pode ser útil, por exemplo, pala identificar pontos de conexão em
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9.1 Reconhecimento de Pontos Extremos 

Neste exemplo, o objetivo consiste em identificar os pontos extremos de segmentos de 
reta, cuja expessura é de 1 pixel, sem levar em consideração a inclinação dos mesmos. 
Este tipo de operação pode ser útil, por exemplo, para identificar pontos de conexão em 
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placas de circuitos elétlicos, medir o comprimento de um objeto a partir do seu esqueleto,
etc

9.1.1 Pontos Extremos de Segmentos de Retas

As imagens de tieinamento devem expressar a idéia da operação desdada. Neste sentido,
elas podem ser bastante simples desde que contenham informações (exemplos) relevantes
como ilustram as imagens da figura 9.1.

Figura 9.1: imagens de treinamento relativos ao reconhecimento de pontos extremos de
segmentos de Feia - dimensão da imagem 64 x 64 pixels.

Utilizamos as imagens da figura 9.1 para realizam o treinamento, conforme descrição
da tabela 9.1. Os elementos da base obtida, listados a seguir, foram aplicados sobre a

Tabela 9.1: Experimento relativo à extração de bordas

imagem da figura 9.2a e o resultado obtido é ilustrado na figura 9.2b

A B

o o o o o o

Parâmetro valor ou medida
janela

exemplos distintos
exemplos contraditórios
exemplos negativos
exemplos positivos
algoritmo
tempo
memoria
base  
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Figura 9.1: Imagens de treinamento relativos ao reconhecimento de pontos extremos de 
segmentos de reta - dimensão da imagem 64 x 64 pixeis. 

Utilizamos as imagens da figura 9.1 para realizar o treinamento, conforme descrição 
da tabela 9.1. Os elementos da base obtida, listados a seguir, foram aplicados sobre a 

Parâmetro 
janela 
m 
exemplos distintos 
exemplos contraditórios 
exemplos negativos 
exemplos positivos 
algoritmo 
tempo 
memória 
base 

valor ou medida 
3 X 3 
3,844 

94 

o 
88 

6 
ISI-3 
0.6s 

16 
4 

Tabela 9.1 : Experimento relativo à extração de bordas. 

imagem da figura 9.2a e o resultado obtido é ilustrado na figura 9.2b. 
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o o o o o o 
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Figura 9.2: Resultado relativo à extração de pontos extremos - dimensão da imagem
64 x 64 pixels. '

b

Observe que todos os pontos extremos, e somente os pontos extremos, foram extraídos.
Este é um exemplo nos quais as amostras de treinamento são consistentes, e portanto ela
decai no modelo PAC básico. A função de perda utilizada é o MAE.

9.2 Extração de Bordas

Em uma imagem binária, um ponto é considerado ponto de borda se possui pelo menos
um ponto vizinho com valor distinto dele. O conjunto de pontos de borda. que pertencem
(estão contidos) nos objetos da imagem formam as bordas internas e as outras formam
as bordas externas. A operação de extração de bordas pode ser útil para estabelecer o
limite de cada objeto na imagem, classificar os objetos quanto à sua forma, etc.

Realizamos dois experimentos no que diz respeito a extração de bordas internas. com
o intuito de ilustrar a. importância de riqueza de informações nas imagens de treinamento.
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Figura 9.2: Resultado relativo à extração de pontos extremos - dimensão da imagem 
64 x 64 pixeis. 

Observe que todos os pontos extremos, e somente os pontos extremos, foram extraídos. 
Este é um exemplo nos quais as amostras de treinamento são consistentes, e portanto ela 
recai no modelo PAC básico. A função de perda utilizada é o MAE. 

9.2 Extração de Bordas 

Em uma imagem binária, um ponto é considerado ponto de borda se possui pelo menos 
um ponto vizinho com valor distinto dele. O conjunto de pontos de borda que pertencem 
(estão contidos) nos objetos da imagem formam as bordas internas e as outras formam 
as bordas externas . A operação de extração de bordas pode ser útil para estabelecer o 
limite de cada objeto na imagem, classificar os objetos quanto à sua forma, etc. 

Realizamos dois experimentos no que diz respeito a extração de bordas internas, com 
o intuito de ilustrar a importância de riqueza de informações nas imagens de treinamento. 
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9.2.1 Primeiro Experimento

Consideramos inicialmente o expciiniento realizado com as imagens dc tieinamento ilus-
tradas na águia 9.3

Figura. 9.3: Imagens de tieinarnento pala o piinieiro experimento relativo à extração de
bordas - dimensão da imagem 64 x 64 pixels.

A tabela 9.2 descreve o experimento realizado com as imagens de treinamento da
figura 9.3.

Tabela 9.2: Primeiro experimento relativo à expiação de bordas

Foi obtida urna base (base 1) de 2 elementos, listados a seguir

o o o l l l
l) o l o l l l

o o o l l o

o o o o l l
2) 0 1 0 1 1 1

Paiâmetio valor ou medida
janela

exemplos distintos
exemplos contraditórios
exemplos negativos
exemplos positivos
algoritm o
tempo
memoi'ia
base  
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9.2.1 Primeiro Experimento 

Consideramos inicialmente o experimento realizado com as imagens de treinamento ilus
tradas na figura 9.3 : 
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Figura 9.3: Imagens de treinamento para o primeiro experimento relativo à extração de 
bordas - dimensão da imagem 64 x 64 pixeis . 

A tabela 9.2 descreve o experimento realizado com as imagens de treinamento da 
figura 9.3. 

Parâmetro 
janela 
m 

exemplos distintos 
exemplos contraditórios 
exemplos negativos 
exemplos positivos 
algoritmo 
tempo 
memória 
base 

valor ou medida 
3 X 3 
3,844 

26 
o 

18 
8 

ISI-3 
0.5s 

10 
2 

Tabela 9.2: Primeiro experimento relativo à extração de bordas. 

Foi obtida uma base (base 1) de 2 elementos, listados a seguir : 

o o o 1 1 1 
1) o 1 O 1 1 1 

o o o 1 1 o 

o o o o 1 1 
2) o 1 o 1 1 1 

o o o 1 1 1 
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9.2.2 Segundo Experimento

Em um segundo expcriinento de extlação dc l)Ondas, utilizamos uni outro par de imagens
de treinanlento, ilustrados na figura 9.4. Note que há um maior número (variação) dc
exemplos enl relação ao piimeiio experimento.

Figura 9.4: Imagens de treinamento para o segundo expcrimeto relativo à extração de
bordas - dimensão da imagem 64 x 64 pixels.

A tabela 9.3 descreve o segundo experimento realizado

Tabela 9.3: Segundo experimento relativo à extração de bordas

Foi obtida uma base (base 2) com 4 elementos, listados a seguir

o o o
o l o
o o o

l l l
l l l
l l o

1)

o o o
2) 0 1 0

l l l
l l l

Parâmetro valor ou medida
janela

exemplos distintos
exemplos contraditórios
exemplos negativos
exemplos positivos
3algoritmo
tempo
me rn OI' i a

base  
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9.2.2 Segundo Experimento 
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Figura 9.4: Imagens de treinamento para o segundo experimeto relativo à extração de 
bordas - dimensão da imagem 64 x 64 pixeis. 

A tabela 9.3 descreve o segundo experim ento realizado. 

Parâmetro 
,i anela 
m 
exemplos distintos 
exemplos contraditórios 
exemplos negativos 
exemplos positivos 
3algoritmo 
tempo 
memória 
base 

valor ou medida 
3 X 3 
3,844 

46 
o 

22 
24 

ISI-3 
0.5s 

10 
4 

Tabela 9.3: Segundo experimento relativo à extração de bordas . 

Foi obtida uma base (base 2) com 4 elementos, listados a segu ir : 

o o o 1 1 1 
1) o 1 o 1 1 1 

o o o 1 1 o 

o o o 1 1 1 
2) o 1 o 1 1 1 

o o o o 1 1 
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o o o
o l o
o o o

l l o

l l l
l l l

o o o
o l o
o o o

o l l
l l l
l l l

4)

Aplicamos as bases l e 2 sobre a imagem da. figura 9.5a e obtivemos, respectivamente,
as imagens ilustradas nas figuras 9.5b e 9.5c.

Observe que a base do segundo experimento fornece um resultado perfeito(figura 9.5c),
enquanto que a base do primeiro experimento apresenta pequenas falhas (não reconhe-
ceu todos os pontos de brida - figura 9.5b). Esta diferença nos resultados é devido à
expressividade dos exemplos contidos nas imagens de treinamento, ou seja, quanto mais
expressivos (no sentido de representar bem a operação desejada) falem as imagens de
treinamento. melhor é o resultado final.
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o o o 1 1 o 
3) o 1 o 1 1 1 

o o o 1 1 1 

o o o o 1 1 

4) o 1 o 1 1 1 

o o o 1 1 1 

Aplicamos as bases 1 e 2 sobre a imagem da figura 9.5a e obtivemos, respectivamente, 
as imagens ilustradas nas figuras 9.5b e 9.5c. 

Observe que a base do segundo experimento fornece um resultado perfeito (figura 9.5c), 
enquanto que a base do primeiro experimento apresenta pequenas falhas (não reconhe
ceu todos os pontos de borda - figura 9.5b). Esta diferença nos resultados é devido à 
expressividade dos exemplos contidos nas imagens de treinamento, ou seja, quanto mais 
expressivos (no sentido de representar bem a operação desejada) forem as imagens de 
treinamento, melhor é o resultado final. 
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Figura 9.5: Resultado relativo à extração de bordas - dimensão da imagem 256 x 256
pixels.
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Figura 9.5: Resultado relativo à extração de bordas - dimensão da imagem 256 x 256 
pixeis. 
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9.3 Restauração
A iestauiação de imagens coiiompidas poi ruídos é um problema aíill)lamente pesquisado
(IGW02, Ha1791). Dougherty, por exemplo, dedicou especial atenção ao piojeto de filtros
ótimos (ve.ja capítulo 4). Realizamos alguns experimentou para iestauiação de imagens
com puídos puntuais de distribuição uniforme. Para podermos aplicam o método de apren-
dizado proposto sobre problemas de restauração, é necessário que a irnagenl a sei filtrada
possua uma. distribuição homogénea. A condição de estacionaridade é fundamental pala
conseguirmos bons insultados utilizando operadores invariantes por translação.

A funçã.o de perda que deve sei utilizada nos problemas de restauração é o MAE.

9.3.1 Filtragem de Ruídos sobre Listras

O primeiro experimento é semelhante ao apresentado por Doughetty em IDou92al. Cria
mos uma imagem listrada (figura 9.6b) e adicionamos ruídos aditivos e subtrativos pun
duais de distribuição uniforme, (]e densidade 5%, conforme ilustra a figura 9.6.

Figura 9.6: Imagens de tteinamento relativo à filtragem de ruído sobre listras - dimensão
da imagem 64 x 64 pixels.

O treinamento realizado sobre estas imagens é descrito na. tabela 9.4.

A base obtida, com 5 elementos, foi aplicada sobre a imagem da figura 9.7a, que
consiste da mesma imagem usada no treinamento, a menos dos itiídos (de mesma distri-
buição) que foram gelados novamente. O resultado obtido está ilustrado na figura 9.7b.
Desconsiderando os pontos da primeira linha e coluna e última linha e coluna(que sofrem
efeitos de borda) o opetadoi eiiou em apenas dois pixels.
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Figura 9.6: Imagens de treinamento relativo à filtragem de ruído sobre listras - dimensão 
da imagem 64 x 64 pixeis. 

O treinamento realizado sobre estas imagens é descrito na tabela 9.4. 

A base obtida, com 5 elementos, foi aplicada sobre a imagem da figura 9.7a, que 
consiste da mesma imagem usada no treinamento, a menos dos ruídos (de mesma distri
buição) que foram gerados novamente. O resultado obtido está ilustrado na figura 9. 7b. 
Desconsiderando os pontos da primeira linha e coluna e última linha e coluna (que sofrem 
efeitos de borda) o operador errou em a.penas dois pixeis. 
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Parâmetro
.janela

exemplos distintos
exemplos conflitantes
exemplos negativos
exemplos positivos
algoritmo
tempo
memoria.
base

valor ou medida
3 x 3

3,844
119

l
56
63

IST-3
0.7s

12
5

Tabela
pixels.

Experimento relativo à hltragcm de ruído dirilensão da imagem 64 x 64

Figtiia Resultado da filtragem de ruído sobre listras

9. 3. Restauração 

Parâmetro 
janela 
m 
exemplos distintos 
exemplos conflitantes 
exemplos negativos 
exemplos positivos 
algoritmo 
tempo 
memória 
base 

valor ou medida 
3 X 3 
3,844 

119 
1 

56 
63 

ISI-3 
0.7s 

12 
5 

129 

Tabela 9.4: Experimento relativo à filtragem de ruído - dimensão da imagem 64 x 64 
pixeis. 

a b 

Figura 9. 7: Resultado da filtragem de ruído sobre listras. 
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9.3.2 Filtragem de Ruídos sobre Caracteres

Neste experimento, consideramos um trecho de texto capturado diretaniente do monitor de
vídeo. Sobre a imagem assim obtida, adicionamos ruídos aditivos e subtiativos puntuais,
de distribuição unifornlc e densidade 5%, conforme ilustra a figura 9.8.
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y
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no pqrstu vxzwy

Figura 9.8: Imagens de tieinamento relativo à filtragem de itiído sobre letras - dimensão
da imagem 140 x 179 pixels.

Realizamos dois experimentes sobre dois pares de imagens de treinamento, variando
apenas o tamanho da janela, conforme descrevemos nas tabelas 9.5 e 9.6.

Tabela 9.5: Primeiro experimento relativo à filtragem de ruído sobre letras

O primeiro treinamento resultou em uma base de 28 elementos e o segundo em uma
de 245 elementos. Os iesttltados da aplicação destas bases sobre a imagem da figura 9.9a
são ilustrados respectivamente nas figuras 9.9b e 9.9c. O resultado iefeiente à janela
3 x 3 parece, aparentemente, melhor do que o referente à janela 5 x 5, o que contradiz o
resultado esperado. Porém, se analisarmos a quantidade de exemplos distintos nos dois

Parâmetro valor ou medida
janela

exemplos distintos
exemplos contraditórios
exemplos negativos
exemplos positivos
algoritmo
tempo
rriernol'ia
base

4
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Neste experimento, consideramos um trecho de texto capturado diretamente do monitor de 
vídeo. Sobre a imagem assim obtida, adicionamos ruídos aditivos e subtrativos puntuais, 
de distribuição uniforme e densidade 5%, conforme ilustra a figura 9.8. 
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Figura 9.8: Imagens de treinamento relativo à filtragem de ruído sobre letras - dimensão 
da imagem 140 x 179 pixeis . 

Realizamos dois experimentos sobre dois pares de imagens de treinamento, variando 
apenas o tamanho da janela, conforme descrevemos nas tabelas 9.5 e 9.6. 

Parâmetro 
janela 
m 
exemplos distintos 
exemplos contraditórios 
exemplos negativos 
exemplos positivos 
algoritmo 
tempo 
memória 
base 

valor ou medida 
3 X 3 

48,852 
482 
174 
247 
222 

ISI-3 
0.95s 

48 
28 

Tabela 9.5: Primeiro experimento relativo à filtragem de ruído sobre letras. 

O primeiro treinamento resultou em uma base de 28 elementos e o segundo em uma 
de 245 elementos. Os resultados da aplicação destas bases sobre a imagem da figura 9.9a 
são ilustrados respect ivamente nas figuras 9.9b e 9.9c. O resultado referente à janela 
3 x 3 parece, aparentemente , melhor do que o referente à janela. 5 x 5, o que contradiz o 
resultado esperado. Porém , se analisarmos a quantidade de exemplos distintos nos dois 
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Parâmetro
janela

exemplos distintos
exemplos contiaditóiios
exemplos negativos
exemplos positivos
algoritmo
tempo
memoria
base

valor ou medida
D X D

47,600
12,847

26

9,490
3,34]
ISl-3

10m49s
1,080

245

Tabela 9.6: Segundo experimento relativo à filtragem de puído sobre letras

casos, podemos constatar que : no caso da janela 3 x 3 observamos 482 exemplos distintos
em 29 = 512 possíveis, ou seja, mais de 94%l no caso da janela 5 x 5, observamos 12, 847
em 22Õ = 33, 554, 432 possíveis, ou seja, menos de 1%. Portanto, a probabilidade de uma
configuração não observada no treinamento ser ol)servida na aplicação é muito maior no
caso dajanela 5 x 5.

Aplicamos estas duas bases sobre a imagem usada no treinamento e os resultados
obtidos são mostrados na figura 9.10. Em situações nos quais os exemplos não são con-
traditórios o resultado assim obtido deve ser perfeito, uma vez que o operador aprendido
deve ser consistente com os exemplos de treinamento. Entretanto, quando há contradições
nos exemplos, o operador é consistente com a decisão tomada. Os resultados relativos
às janela 3 x 3 e 5 x 5 são apresentados, respectivamente, nas figuras 9.10a e 9.10b. O
resultado deferente à janela 5 x 5 é melhor que o referente à janela 3 x 3, uma vez que a
amostra deferente à primeira contém menos exemplos contraditórios.

9. 3. Restauração 

Parâmetro 
janela 
m 
exemplos distintos 
exemplos contraditórios 
exemplos negat ivos 
exemplos positivos 
algoritmo 
tempo 
memória 
base 

valor ou medida 
5 X 5 

47,600 
12,847 

26 
9,490 
3,341 
ISI-3 

10m49s 
1,080 

245 

Tabela 9.6: Segundo experimento relativo à filtragem de ruído sobre letras. 
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casos, podemos constatar que : no caso da janela 3 x 3 observamos 482 exemplos distintos 
em 29 = 512 possíveis, ou seja, mais de 94%; no caso da janela 5 x 5, observamos 12,847 
em 225 = 33 ,554,432 possíveis, ou seja, menos de 1 %. Portanto, a probabilidade de uma 
configuração não observada no treinamento ser observada na aplicação é muito maior no 
caso da janela 5 x 5. 

Aplicamos estas duas bases sobre a imagem usada no treinamento e os resultados 
obtidos são mostrados na figura 9.10. Em situações nos quais os exemplos não são con
traditórios o resultado assim obtido deve ser perfeito, uma vez que o operador aprendido 
deve ser consistente com os exemplos de treinamento. Entretanto, quando há contradições 
nos exemplos, o operador é consistente com a decisão tomada. Os resultados relativos 
às janela 3 x 3 e 5 x 5 são apresentados, respectivamente, nas figuras 9. lüa e 9. lüb. O 
resultado referente à janela 5 x 5 é melhor que o referente à janela 3 x 3, uma vez que a 
amostra referente à primeira contém menos exemplos contraditórios. 
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Figura 9.9: Resultado da filtragem de puído sobre letras - dimensão da imagem 140 x 179
pixels.
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Figura 9.10: Aplicação sobre imagem de treinamento - dimensão da imagem 140 x 179
pixels.
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Figura 9.9: Resultado da filtragem de ruído sobre letras - dimensão da imagem 140 x 179 
pixeis. 
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Figura 9.10: Aplicação sobre imagem de treinamento - dimensão da imagem 140 x 179 
pixeis. 
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9.4 Restauração e Extração

Nesta seção apresentaremos exemplos de aplicação combinada, isto é, a aplicação do
sistema para resolver problemas que consistem da combinação de dois problemas básicos.

9.4.1 Extração de Bordas de llmagens com Ruído

Suponha que desejamos extrair a doida (contorno) das figuras de uma determinada ima-
gem (este problema foi ilustrado na seção 9.2). Vamos supor também que estas imagens
roíam corrompidas pot algum tipo de puído. Nesta situação, o problema combina dois
casos básicos : extinção de bordas e restauração.

Considere os dois pares de imagens de treinamento, ilustrados na figura 9.11. Os
ruídos, aditivos e stibtrativos, são de distribuição uniforme e de densidade 5%

Figura 9.11: Imagens de tieinamento relativo à iestautação e extração de bordas
menção da imagem 128 x 128 e 256 x 256 pixels, respect.ivamente

di
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9.4 Restauração e Extração 

Nesta seçã.o a.presenta.remos exemplos de aplicação combina.da., isto é, a. aplicação do 
sistema para resolver problemas que consistem da combinação de dois problemas básicos. 

9.4.1 Extração de Bordas de Imagens com Ruído 

Suponha que desejamos extrair a borda (contorno) das figuras de uma determinada ima
gem (este problema foi ilustrado na seção 9.2). Vamos supor também que estas imagens 
foram corrompidas por algum tipo de ruído. Nesta situação, o problema. combina. dois 
casos básicos : extração de bordas e restauração . 

Considere os dois pares de imagens de treinamento, ilustrados na figura 9.11. Os 
ruídos, aditivos e subtrativos, são de distribuição uniforme e de densidade 5%. 

o D 
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Figura 9.11: Imagens de treinamento relativo à restauração e extração de bordas - di
mensão da imagem 128 x 128 e 256 x 256 pixeis, respectiYamente. 
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A tabela 9.7 descreve o experinlent.o realizado a partir das imagens de treinamento
ilustrados na figura 9.11.

Tabela 9.7: Experimento relativo à filtragem e extração de bordas

Na figura 9.12 mostramos o teste realizado com a base obtida, sobre uma outra imagem
com as mesmas ca.tacterísticas da imagem utilizada no tieinamento.

Paiâmetio valor ou medida
janela

exemplos distintos
exemplos contiaditóiios
exemplos negativos
exemplos positivos
algoritmo
tempo
rnemona
base  
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A tabela 9.7 descreve o experimento realizado a partir das imagens de treinamento 
ilustrados na figura 9.11. 

Parâmetro 
janela 
m 
exemplos distintos 
exemplos contraditórios 
exemplos negativos 
exemplos positivos 
algoritmo 
tempo 
memória 
base 

valor ou medida 
3 X 3 

80,392 
378 

91 
293 
85 

ISI-3 
1.5s 
289 

29 

Tabela 9. 7: Experimento relativo à filtragem e extração de bordas. 

Na figura 9.12 mostramos o teste realizado com a base obtida, sobre uma outra imagem 
com as mesmas características da imagem utilizada no treinamento. 
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Figura 9.12: Resultado da filtragem e extinção de bordas
pixels.

dimensão da imagem 256 x 256
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Figura 9.12: Resultado da filtragem e extração de bordas - dimensão da imagem 256 x 256 
pixeis. 
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9.5 Reconhecimento de Textura

Unia tcxtuia é caiacteiizada pela repetição de unl detciminado padrão. Por exemplo,
uma. área preenchida covil linhas horizontais paralelas e equidistantes entre si, ou uma
área preenchida com linhas horizontais e verticais, ou áreas preenchidas com bolinhas,
listras, pontilhados ou pequenos padrões geométricos, caiacteiizam várias texturas. Estas
texturas são importantes, por exemplo, pala demaicai diferentes regiões (baseadas em
divisão política, tipo de solo, condições sócio-económicas, entre outros) em uma figura de
um mapa, pala distinguir diferentes elementos em un) gráfico, etc.

Em processamento de imagens, a análise de texturas peirnite reconhecer regiões de
interesse tais como áreas de cultivo de determinado produto agrícola em imagens obtidas
por satélites.

Neste exemplo ilustramos a aplicação do sistema. para reconhecimento de texturas.
Utilizamos unia parte dc uma imagem (figura 9.13) pala realizar o treinamento do opera-
dor e em seguida aplicamos o operador aprendido sobre a. imagem inteira (figura 9.14). A
tabela 9.8 descreve o treinamento realizado a partir das imagens ilustradas na figura 9.13.
O resultado obtido está ilustrado na figura 9.15.

Tabela 9.8: Experimento relativo ao ieconheciemnto de texturas

Parâmetro valor ou medida
janela

exemplos distintos
exemplos contraditórios
exemplos negativos
exemplos positivos
algoiitmo
tempo
m e niol' i a
base

9
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9.5 Reconhecimento de Textura 

Uma textura é caracterizada pela repetição de um determinado padrão. Por exemplo, 
uma área preenchida com linhas horizontais paralelas e equidistantes entre si, ou uma 
área preenchida com linhas horizontais e verticais , ou áreas preenchidas com bolinhas, 
listras, pontilhados ou pequenos padrões geométricos, caracterizam várias texturas . Estas 
texturas são importantes, por exemplo, para demarcar diferentes regiões (baseadas em 
divisão política, tipo de solo, condições sócio-econômicas, entre outros) em uma figura de 
um mapa, para distinguir diferentes elementos em um gráfico, etc. 

Em processamento de imagens, a análise de texturas permite reconhecer regiões de 
interesse tais como áreas de cultivo de determinado produto agrícola em imagens obtidas 
por satélites. 

Neste exemplo ilustramos a aplicação do sistema para reconhecimento de texturas. 
Utilizamos uma parte de uma imagem (figura 9.13) para realizar o treinamento do opera
dor e em seguida aplicamos o operador aprendido sobre a imagem inteira (figura 9.14). A 
tabela 9.8 descreve o treinamento realizado a partir das imagens ilustradas na figura 9.13. 
O resultado obtido está ilustrado na figura 9.15 . 

Parâmetro 
janela 
m 
exemplos distintos 
exemplos contraditórios 
exemplos negativos 
exemplos positivos 
algoritmo 
tempo 
memória 
base 

valor ou medida 
5 X 5 

90,216 
5,098 

19 
5,024 

74 
ISI-3 
0.79s 

64 
12 

Tabela 9.8: Experimento relativo ao reconheciemnto de texturas . 
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Figura 9.13: Imagens de treinamento para reconhecimento de textura
imagem 256 x 362 pixels.
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Figura 9.13: Imagens de treinamento para reconhecimento de textura - dimensão da 
imagem 256 x 362 pixeis. 
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Figura 9.14: Imagem para testam operador de reconhecimento de textura - dimensão da
imagem 512 x 512 pixels.

138 Capítulo 9. Alguns Exemplos de Aplicação do Sistema 

,,.. .......... __ .,,. .,,- --- -- ,.,,. .,,... ,,-.,.,. _,.,,.._,, _,~ _,.,. _,,,,.,.,, 
.,_-;,.-- ------ .,, ,,-_,,., - _.,, - .,,,. ___ ,,,,,. 

,.,. -- -- -- -------- - - -----:. .:: .,,,.. -- ___ .. ~-.:..; _ __,,, 

--- -----
.,.,,... _.I'.,,.,,,,.. -- .,,,,,,. 

,~ ;~~\:\\,~tt~~\~\ ~5J J J j J 

' \. 
1 
1 

' 

Figura 9.14: Imagem para testar operador de reconhecimento de textura - dimensão da 
imagem 512 x 512 pixeis. 
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Figura 9.15: Resultado relativo ao reconhecimento de textura - dimensão da imagem
512 x 512 pixels.
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Figura. 9.15: Resultado relativo ao reconhecimento de textura - dimensão da imagem 
512 x 512 pixeis. 
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9.6 Localização de Código de Barras
Ein algumas aplicações de processamento de imagens, o primeiro processarllento consiste
em isolei a área de interesse numa imagem. Por exemplo, se a aplicação é o reconhecimento
automático de CEP nos envelopes, é desejável que o ieconhecedor se.la capaz de localizar
a região no envelope que contém o CEP, pala, a partir dele, passai para o processo de
reconhecimento do CEP propriamente dito. O mesmo vale para problemas de autenticação
de assinaturas de um documento, leitura de código de beiras, etc.

Estamos interessados em localizar uma subregião da imagem que corresponde à área
que contém um código de barras. Dependendo do tipo de documento, pala que as carac-
terísticas que distinguem o código de baixas de outros elementos no documento não seja
perdido, muitas vezes é necessário adquirir a imagem em alta resolução (o que aumenta
o tamanho da imagem).

A figura 9.16 ilustra urna imagem correspondente a um documento contendo um código
de barras. A dimensão original, 1, 772 x 799, pixels foi reduzida pala 768 x 370 para poder
ser ilustrada neste texto.

Para aplicam o processo de aprendizado neste caso, o tamanho da janela deve sei
grande, o que pode não sei viável na prática. Por outro lado, reduzir a escala da imagem
não tepiesenta uma boa alternativa pois este procedimento deforma as figuras presentes
na imagem.

A abordagem encontrada para este caso consiste em realizarmos um pté-processamento
na esca]a original da imagem (resolução alta). Com a aplicação de uma sequência de
opeladoies denominados fechaínentos (isto é, dilatação seguida de erosão) sobre a imagem
oiigina[, foi possível gelar imagens como a i]ustlada do dado es(]ueido na figura 9.17.
Observe que nessa imagem, muitos eleíitentos sofreram deformações, inclusive o código de
barbas. Porém a informação piincipa], a área que contém o código de barras, é preservada.

.\ tabela 9.9 descreve o experimento realizado com as imagens de treinamento ilustra-
dos na figura 9.17 e a. figura 9.18 mostra, respectivamente, a imagem no qual a base foi
aplicada, e o resultado obtido.
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9.6 Localização de Código de Barras 

Em algumas aplicações de processamento de imagens, o primeiro processamento consiste 
em isolar a área de interesse numa imagem. Por exemplo, se a aplicação é o reconhecimento 
automático de CEP nos envelopes, é desejável que o reconhecedor seja capaz de localizar 
a região no envelope que contém o CEP, para, a partir dele, passar para o processo de 
reconhecimento do CEP propriamente dito. O mesmo vale para problemas de autenticação 
de assinaturas de um documento , leitura de código de barras, etc. 

Estamos interessados em localizar uma subregião da imagem que corresponde à área 
que contém um código de barras. Dependendo do tipo de documento, para que as carac
terísticas que distinguem o código de barras de outros elementos no documento não seja 
perdido, muitas vezes é necessário adquirir a imagem em alta resolução (o que aumenta 
o tamanho da imagem). 

A figura 9.16 ilustra uma imagem correspondente a um documento contendo um código 
de barras. A dimensão original, 1, 772 x 799, pixeis foi reduzida para 768 x 370 para poder 
ser ilustrada neste texto. 

Para aplicar o processo de aprendizado neste caso, o tamanho da janela deve ser 
grande, o que pode não ser viável na prática. Por outro lado, reduzir a escala da imagem 
não representa uma boa alternativa pois este procedimento deforma as figuras presentes 
na imagem. 

A abordagem encontrada para este caso consiste em realizarmos um pré-processamento 
na escala original da imagem (resolução alta) . Com a aplicação de uma seqüência de 
operadores denominados fechamentos (isto é, dilatação seguida de erosão) sobre a imagem 
original, foi possível gerar imagens como a ilustrada do lado esquerdo na figura 9.17. 
Observe que nessa imagem, muitos elementos sofreram deformações, inclusive o código de 
barras. Porém a informação principal , a á rea que contém o código de barras, é preservada. 

A tabela 9.9 descreve o experimento realizado com as imagens de treinamento ilustra
dos na figura 9.17 e a figura 9.18 mostra, respectivamente, a imagem no qual a base foi 
aplicada, e o resultado obtido. 
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Tabela Experimento relativo à localização de código de barras

Parâmetro valor ou medida
janela

exemplos distintos
exemplos contraditórios
exemplos negativos
exemplos positivos
algoritmo
tempo
base

[[ x ]]

20,764
13,067

0

11,659
1,408
ISl-3

Im28s
23

9. 6. Localização de Código de Barras 

Parâmetro 
janela 
m 
exemplos distintos 
exemplos contraditórios 
exemplos negativos 
exemplos positivos 
algoritmo 
tempo 
base 

valor ou medida 
11 X 11 
20,764 
13,067 

o 
11,659 
1,408 
ISI-3 

lm28s 
23 

Tabela 9.9: Experimento relativo à localização de código de barras. 
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Figura 9.17: Imagens de treinamento relativos à localização de código de banal
da imagem 202 x 98 pixels.
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Figura 9.18: Resultado da localização de código de beiras
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Figura 9.17: Imagens de treinamento relativos à localização de código de barras - dimensão 
da imagem 202 x 98 pixeis. 

a b 

Figura 9.18: Resultado da localização de código de barras. 
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9.7 Identificação de Fissuras em Metais

O problema de identificação de hssuias en] imagens microscópicas de metais é um pro-
blema clássico (ISch891). As fissuras são caracterizadas poi regiões desconexas entre os
filamentos observáveis nas imagens, como a ilustrada na figura 9.19. Tal estudo permite,
por exemplo, avaliar a resistência de um metal.

Figura 9.]9: imagem de metal dimensão da imagem 250 x 250 pixels

Se consideiaiinos este problema no contexto de aprendizado proposto, realizei o trei-
namento na escala original da imagem requer uma janela relativamente grande, dadas as
características dos ob.fetos na imagem. Realizamos alguns testes, porém nenhum resul-
tado satisfatório foi obtido, uma vez que a única imagem disponível eia esta, e o número
de exemplos é muito pequeno relativamente ao tamanho da janela utilizada.

Uma abordagem encontrada foi a realização de um plé-processamento na escala origi-
nal da imagem, seguida de dedução de escala, sobre o qual foi realizado o treinamento. O
pié-processamento consistiu de algumas transformações na imagem original, para alargam
os espaços existentes enfie as pontas dos filamentos, de forma a evitar que dois filamentos
separados se unissem ao se ieduzit a escala da imagem. A figura 9.20 mostra as imagens
de treinamento, com escala reduzida.

A tabela 9.10 descreve o experimento realizado com as imagens de tieinamento ilus-
trados na figura 9.20.

Na figura 9.21 mostramos a imagem no qual foi aplica(to a base obtida, o resultado
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Figura 9.20: Imagens de treinamento relativos à identificação de fissuras em metais

Tabela 9.10: Experimento relativo à identificação de fissuras em metais

obtido, e a sobreposição das duas.

Parâmetro valor ou medida
janela

exemplos distintos
exemplos contiaditóiios
exemplos negativos
exemplos positivos
algoiitmo
tempo
base

5 x 5
7,260
3,812

65

3,519
293

ISl-3
30.s
127

9. 7. Identificação de Fissuras em Metais 145 

~\~~ ~~,---
1/: 

✓, I ~/ 

~~& ~-· 
/1 r 

/ 1/ 
" 

/ 
/ .. /Y ., 

Figura 9.20: Imagens de trei namento relat ivos à identificação de fissuras em metais . 

Parâmetro 
janela 
m 
exemplos distintos 
exemplos contrad itórios 
exemplos negativos 
exemplos positivos 
algoritmo 
tempo 
base 

valor ou medida 
5 X 5 
7,260 
3,812 

65 
3,519 

293 
ISI-3 

30s 
127 

Tabela 9.10: Experimento relativo à identificação de fissuras em metais. 

obtido, e a sobreposição das duas . 
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Figura 9.21: Resultado relativo à identificação de hssuras em metais
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Figura 9.21: Resultado relativo à identificação de fissuras em metais. 
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9.8 Reconhecimento de Padrões

Os problemas de reconhecimento de padrões são problemas clássicos. Existem valias
técnicas utilizadas pala resolvem estes l)toblenlas (IG\V92, TG741). Encontramos algtms
trabalhos como IDF173j e ITG74j que apresentam alguns métodos de reconhecimento au-
tomático de padrões baseado, por exemplo, em funções de decisão.

Q R l Tn+rndllpãn
V 0 \-/ ql .B. .H XXq/A. v \.R L4 qÍLAv

Um padrão pode ser uma estrutura, uma propriedade, um comportamento, uma forma
ou aspecto que catact.erizam ejernentos dentro de um determinado contexto. Uma vez
que existam padrões suficientes para caracterizar os diversos elementos do contexto. o
desafio que se segue é o reconhecimento de elementos de interesse pela observação de
padrões que os caiacterizanl. Em análise de imagens, os padrões mais comuns são formas
ou texturas. Existem várias aplicações, tais como, o reconhecimento de células doentes
em funçã.o de seu tamanho anormal, ou o reconhecimento de áreas que representam a
plantação de determinado produto agrícola baseado na textura observada em imagens de
satélites, o reconhecimento de letras 'a' em um texto baseado estritamente no seu formato
o reconhecimento de defeitos em produtos numa linha de produção, etc.

Nesta seção, formalizaiemos os problemas de reconhecimento de padrões que sã.o ba.
seados em análise de formas dentro do contexto da .A4À/.

Um padrão 'r ein E é uma coleção de subconjuntos de E. Um elemento X c 7- é
denominado um elemento de padrão 'r.

O problema de reconhecimento de padrões pode ser formulado da seguinte forma

Seja / um conjunto de índices e seja {'E : { C /} uma coleção de padrões tal que
'7; n '7; = 0 pala { :# .j, {,.j C .r. O problema de reconhecimento de padrões pode ser
formulado através da seguinte pergunta : dado um elemento X c U{'7; : ã C /}, a qual
dos padrões pertence X 'p

Uma colação de operadores i.t. localmente definidos {@{ c @w. : { C /,Wl: ç E} tal
que para qtialquet á, ! c /, @{ satisfaz

@{(x) :# o, v x € 'E

@i(X) = 0, V X € {'E : .j C /,j :# {}
pode ser utilizada para resolvem este problema.

O operador @{ é denominado marcador do padrão 'E e é localmente definido pela
janela t4q. A menor .janela l,t': que satisfaz as condições acima determina a dimensão do
problema de reconhecimento do padrão '7;.
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Nesta seção, formalizaremos os problemas de reconhecimento de padrões que são ba
seados em análise de formas dentro do contexto da MM. 

Um padrão T em E é uma coleção de subconjuntos de E. Um elemento X E T é 
denominado um elemento de padrão T. 

O problema de reconhecimento de padrões pode ser formulado da seguinte forma. 

Seja I um conjunto de índices e seja {Ti : i E I} uma coleção de padrões tal que 
Ti n 0 = 0 parai i=- j, i,j E I. O problema de reconhecimento de padrões pode ser 
formulado através da seguinte pergunta : dado um elemento X E U{Ti : i E I}, a qual 
dos padrões pertence X ? 

Uma coleção de operadores i.t. localmente definidos {'Wi E '11w; : i E I, Wi Ç E} tal 
que para qualquer i, i E I, 'Wi satisfaz 

'Wi(X) =/= 0, V X E Ti 
e 

'l/Ji (X) = 0, V X E { 0 : j E I, j =/= i} 
pode ser utilizada para resolver este problema. 

O operador '1/Ji é denominado marcador do padrão Ti e é localmente definido pela 
janela lf'i. A menor _janela l1Vi que satisfaz as condições acima determina a dimensão do 
problema de reconhecimento do padrão T;. 
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Observe que todos os marcadores são operadores anui-extensivos. Portanto, quando
consideramos o problema no contexto dc aprendizado, pode-se utilizar o intervalo lto}, t,i'l
pala inicializar o algoritnlo de aprendizado IST. A função dc perda pala os problemas de
reconhecimento de padrões é da(lo poi

0

Z« (z, b)
se h(z) = Z, = 0 ,
« h(.) = Z, = 1 e p(Z, = 1/z) = ]

caso contrário

O critério de decisão que minimiza a peida de (z, b) é dado poi

se b = 1 e p(Z, = 1/z) = ]
caso contrário

9.8.2 Reconhecimento de Dígitos

Neste experimento, geiamos dígitos de 0 a 9, ein 10 fontes distintas, conforme ilustra a
águia 9.22. Seleciona.mos manualmente todos os dígitos 8 desta imagem (figura 9.23) e
efetuamos o treinaiiiento sobre este pai de imagens. O objetivo é obter um ínatcador pala
os dígitos 8, ou seja, reconhecem os padrões que caracterizam os dígitos 8.

9 02 3 4 5 6 7 8l

2 3 5 6 7 8 9 0l 4

l 2 3 4 5 6 7 8 9 0

6 8l 2 3 4 5 7

l 2 3 4 5 6 7 8

l 2 3 4 5 6 7 8

3 5 6 7 82 4

2 3 4 5 6 7 8l
2 3 5 84

3 6 752l 4

Figura 9.22: Imagem com dígitos de "0" a "9

A tabela 9.11 descreve o expeiinlento realizado utilizando-se uma janela 3 x 3
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{ 

O se h(x) =ó= O , 
l1i(x,ú)= O seh(x )=b=lep(ú=l/x) =l 

1 caso contrário 

O critério de decisão que minimiza a perda de (x, b) é dado por 

h( x) = { 1 se ó = l e ?(_b = 1 / x) = 1 
O caso contra.no 

9.8.2 Reconhecimento de Dígitos 

Neste experimento, geramos dígitos de O a 9, em 10 fontes distintas, conforme ilustra a 
figura 9.22. Selecionamos manualmente todos os dígitos 8 desta imagem (figura 9.23) e 
efetuamos o treinamento sobre este par de imagens. O objetivo é obter um marcador para 
os dígitos 8, ou seja, reconhecer os padrões que caracterizam os dígitos 8. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 

Figura 9.22: Imagem com dígitos de "O" a "9". 

A tabela 9.11 descreve o experimento realizado utilizando-se uma janela 3 x 3. 
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Figura 9.23: Imagem apenas com os dígitos "8"

A base obtida, com 7 elementos, foi aplicada sobre a mesma imagem de treinamento e
resultou nos marcadores (pontos pretos, subi'epostos sobre a imagem na qual foi aplicada)
expressos na imagem da figura 9.24.
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8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

F igura 9.23: Imagem apenas com os dígitos "8" . 
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A base obtida, com 7 elementos , foi aplicada sobre a mesma imagem de treinamento e 
resultou nos marcadores (pontos pretos, sobrepostos sobre a imagem na q ual foi aplicada) 
expressos na imagem da figura 9.24. 
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Paiâmetio
.janela
n?,

exemplos distintos
exemplos contraditórios
exemplos negativos
exemplos l)ositivos
algoiitmo
tempo
melhoria
base

x.aloi ou medida
3 x 3

168,345
268
80

257
11

ISl-3
0.8s

16
7

Tabe[a 9.1 ] : Reconhecimento dc dígitos .janela 3 x 3

Figtiia 9.24: 1K'laicadores obtidos com tina .janela 3 x 3
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Parâmetro 
janela 
m 
exemplos distintos 
exemplos contrad itórios 
exemplos negativos 
exemplos positivos 
algoritmo 
tempo 
memória 
base 

valor ou medida 
3 X 3 

168,345 
268 
80 

257 
11 

ISI-3 
0.8s 

16 
7 

Tabela 9.11: Reconhecimento de dígitos - janela 3 x 3. 

Figura 9.24: rvlarcadores obtidos com uma janela 3 x 3. 
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Observe que este operador não foi capaz de reconhecer todos os dígitos 8 (Deixou
de rnarcai os dígitos "8" das linhas 1, 6 e 9). Isto indica-nos quc o taman})o da .janela
considerada não foi suhcientc para o pioblerila considerado. Portanto. realizamos unl
outro experimento cona uma .janela maior, conforme descrevermos na tabela 9.12.

Parâmetro
.janela

exemplos distintos
exemplos contraditórios
exemplos negativos
exemplos positivos
algotitmo
tempo
memoi'ia
base

valor ou medida
4 x 3

167,910
756
124
719

37
IST-3
0.81s

35
24

Tabela 9.12: Reconhecimento de dígitos .janela 4 x 3

Pala o experimento coral a janela 4 x 3 foi obtida uma base maior, com 24 elementos
e, confoinic ilustra a figura 9.25, a janela foi suficiente para gerar marcadores pala todos
os dígitos 8.

A reconstrução (vda, por exemplo, IBB941, página 139) da imageri) através dos maica-
dotes obtidos extrai todos os dígitos marcados, desde (lue os dígitos não estejam conexos
uns aos outros. A figura 9.26 mostra a sobreposição da imagem reconstruída sobre a
imagem original.

Obviamente, ao sc aplicar o operador aprendido sobre a própria imagem de treina-
mento o testiltado obtido deve ser perfeito no caso em que não há exemplos contraditórios
na amostra. Entretanto, quando a janela não é suficientemente grande para caracterizam
determinados padrões de interesse, existem exemplos contraditórios, e portanto o resul-
tado não é perfeito. A medida que se aumenta o tamanho da.janela, o número de exemplos
contraditórios tende a diminuir e, conseqüentemente, o insultado aproxima-se do ideal.
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contraditórios tende a diminuir e, conseqüentemente, o resultado aproxima-se do ideal. 
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Figura 9.25: N'marcadores obtidos coiii uma janela 4 x 3

Figura 9.26: Reconstitição a partir dos marcadores obtidos com uma .janela 4 x 3
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Figura 9.25: Marcadores obtidos com uma janela 4 x 3. 
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Figura 9.26: Reconstrução a partir dos marcadores obtidos com uma janela 4 x 3. 
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9.8.3 Reconhecimento de Letras

Neste exemplo consideramos trechos de texto capturados do íilonitoi dc vídeo. O tieina-
mento foi realizado sobre as imagens da hgura 9.27. Este exemplo ilustra uma aplicação
do sistema pala o ieconllecimento dc letras "a" minúsculas.

ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRS
TUVXZWY
a b c d e fg h ij k l m
n opqrstuv xzwy

Figura 9.27: imagens de tieinainento para o reconhecimento de leria

A tabela 9.13 descreve o tieinamento realizado

Tabela 9.13: Reconhecimento de letras "a"

A base obtida, com 2 elementos, conforme relação a seguir, foi aplicada sobre a ima-
gem da figura 9.28a e os marcadores obtidos roíam sobrepostos à imagem original (fi-
gura 9.28b). A ieconstiução a partir dos marcadores foi sobreposta sobre a imagertl
original para melhor vistializaimos o resultado final, na figura 9.28c

l o o
o l o
l o o

l o l
o l l
l l l

1)
l l o
l l o
o o l

l l l
l l o
l o l

2)

Parâmetro valor Oli medida
janela

exemplos distintos
exemplos contraditórios
exemplos negativos
exemplos positivos
algoritmo
tempo
memoria
base  

9.8. Reconhecimento de Padrões 153 

9.8.3 Reconhecimento de Letras 

Neste exemplo cons ideramos t rechos de texto capturados do monitor de vídeo. O treina
mento foi realizado sobre as im agens da figura 9.27. Este exemplo ilustra um a apli cação 
do sistema para o reconhecimento de letras "a' minúsculas. 

ABCDEFGHIJ 

KLMNOPQRS 

TUVXZWY 

abcdefghijklm 

nopqrstu vxzwy 

a 

Figura 9.27: Imagens de treinamento para o reconhecimento de letra "a". 

A tabela 9.13 descreve o tre inamento realizado. 

Parâmetro 
janela 
m 
exemplos distintos 
exemplos contraditórios 
exemplos negat ivos 
exemplos positivos 
algoritmo 
tempo 
memória 
base 

valor ou medida 
3 X 3 

24,426 
273 

25 
271 

2 
ISI-3 
0.8s 

14 
2 

Tabela 9.13: Reconhecimento de letras "a". 

A base obtida, com 2 elementos, conforme relação a seguir , foi aplicada sobre a ima
gem da figura 9.28a e os marcadores obtidos foram sobrepostos à imagem original (fi
gura 9.28b). A reconst ru ção a part ir dos marcadores foi sobreposta sobre a im agem 
origin a l para melhor visuali zarmos o resu ltado final , na figura 9.28c . 

1) 

1 O O 
O 1 O 
1 O O 

1 O 1 
O 1 1 
1 1 1 

2) 
1 1 O 
1 1 O 
O O 1 

1 1 1 
1 1 O 
1 O 1 
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CHARLES BABBAGE Everyone from bunkers to navegators de-
pended on mathematical tables during the Industrial Revolution.
However, these hand-calculated tables were usually full of erros. Af-
ter discovering that his own tables were riddled with mistéikes.
Charles Babbage envisioned a steam powered diHerential ensine and
then an analytical engane that would perform tedious calculations ac-
curately.

à,

íí a i:i ai} a
a

a ;;i;l; i =; 1:: ?Í .::i'lli;';: 11:i:l;::lll:(i: :i,l; < a a a

C

Figura 9.28: Resultado relativo ao reconhecimento de letras
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CHARLES BABBAGE Everyone from bankers to navegators de
pended on mathematical tables during the Industrial Revolution. 
However, these hand-calculated tables were usually full of erros. Af· 
ter discovering that his own tables were riddled with mistakes. 
Charles Babbage envisioned a steam powered differential engine and 
then an analytical engine that would perform tedious calculations ac
curately. 
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Figura 9.28: Resultado relativo ao reconhecimento de letras "a" , 



Capítulo IO

Reconhecimento de Caracteres
Impressos

O reconhecimento de caracteres impressos é uma. atividade importante pois permite que
textos impressos (livros, documentos, enciclopédias) possam ser codificados de modo a
serem armazenados em um meio mais compacto (tais como fitas e discos magnéticos
ou discos óticos) e possam ser manipulados eficientemente através de vários recursos de
computação disponíveis.

O problema de reconhecimento de caracteres impressos é mais complexo do que muitos
exemplos tratados no capítulo anterior, pois o processo de aquisição de imagens está sujeito
a alguns tipos de ruído.

10.1 Reconhecimento de Caracteres Impressos

Realizamos vários experimentou de reconllecimento de caracteres impressos de dois livros
velhos, escritos em português (veja também IBTdST961). Pala entendermos os tipos
de ruídos envolvidos no problema, descrevemos inicialmente o processo de aquisição de
imagens.

lO.l.l Colete de imagens

Foram geradas as imagens coilespondentes a 15 páginas escolhidas aleatoriamente de cada
um dos livros, a partir de um digitalizados óptico ("scanner"). Utilizamos a resolução de
200 dpi(pontos poi polegada). As imagens obtidas em níveis de cinza foram segmentadas
poi opeiadoies morfológicos pata transfoimá-las ürn imagens binárias (na qual os pixels de
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Reconhecimento de Caracteres 
Impressos 

O reconhecimento de caracteres impressos é uma atividade importante pois permite que 
textos impressos (livros, documentos , enciclopédias) possam ser codificados de modo a 
serem armazenados em um meio mais compacto (tais como fitas e discos magnéticos 
ou discos óticos) e possam ser manipulados eficientemente através de vários recursos de 
computação disponíveis. 

O problema de reconhecimento de caracteres impressos é mais complexo do que muitos 
exemplos tratados no capítulo anterior, pois o processo de aquisição de imagens está sujeito 
a alguns tipos de ruído. 

10.1 Reconhecimento de Caracteres Impressos 

Realizamos vários experimentos de reconhecimento de caracteres impressos de dois livros 
velhos, escritos em português (veja também [BTdST96]). Para entendermos os tipos 
de ruídos envolvidos no problema, descrevemos inicialmente o processo de aquisição de 
imagens. 

10.1.1 Coleta de imagens 

Foram geradas as imagens correspondentes a 15 páginas escolhidas aleatoriamente de cada 
um dos livros , a partir de um digitalizador óptico ("scanner"). Utilizamos a resolução de 
200 dpi (pontos por polegada). As imagens obtidas em níveis de cinza foram segmentadas 
por operadores morfológicos para transformá-las em imagens binárias (na qual os pixeis de 
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valor l correspondem aos caract.eles e os de valor 0 coriespondenl ao fundo da iínagern)
Estas imagens foram ainda icdtizidas cíil alia escala para 50'K da sua dimensão original
Post.auto estão envolvidos três tipos (lc itiído neste processo : 1) duiant.e a digitalização,
2) na segmentação e 3) na indução de escala

.As fÍBulas lO.l, l0.2 e l0.3 ilustram as imagens envolvidas neste processo. A figura lO.l
corresponde à imagem obtida pelo digitalizados óptico, a figura l0.2 corresponde à seg-
mentação da primeira e a figura l0.3 corresponde à imagem segmentada deduzida.

Figura 10.1: imagem capturado por um digitalizador óptico

De cada. imagem segmentada foram extraídas manualmente (através de um editor de
imagens) todas as ocoiiências de letras "a" e letras "s" minúsculas. As 15 páginas colam
separadas em dois grupos : imagens de tieinamento e imagens de validação. As imagens
de treinamento foiaíil utilizadas para realizei o treinamento e as imagens de validação
foram utilizadas pala avaliam a precisão do operador aprendido. Todos os tieinainentos
foram realizados sobre as imagens reduzidas.
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valor 1 correspondem aos caracteres e os de valor O correspondem ao fundo da imagem). 
Estas imagens foram ainda reduzidas em sua escala para 50% da sua dimensão original. 
Port.anto estão envolvidos três tipos de ruído neste processo : 1) duran te a digitalização, 
2) na segmentação e 3) na redução de escala . 

As figuras 10.1 , 10.2 e 10.3 ilustram as imagens envolvidas neste processo. A figura 10.1 
corresponde à imagem obtida pelo digitalizador óptico, a figura 10.2 corresponde à seg
mentação da primeira e a figura 10.3 corresponde à imagem segmentada reduzida. 

:::m!t:ll:i'='r.:::::c:íis:t:1.~ ·· .·ia -. a~::., 

~r:t~::;;:m:: 

Figura 10.1: Imagem capturado por um digitalizador óptico. 

De cada imagem segmentada foram extraídas manualmente (através de um editor de 
imagens) todas as ocorrências de letras "a" e letras "s" minúsculas. As 15 páginas foram 
separadas em dois grupos : imagens de treinamento e imagens de validação. As imagens 
de treinamento foram utilizadas para realizar o treinamento e as imagens de validação 
foram utilizadas para avaliar a precisão do operador aprendido. Todos os t reinamentos 
foram realizados sobre as imagens reduzidas . 
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Figura l0.2: Imagem segmentada

lO.1.2 Descrição dos Resultados Obtidos

A seguir apresentamos duas tabelas, tabelas 10.1 e l0.2, que descrevem, respectivamente,
vários experimentos realizados para o ieconhecirnento das letras "s" e "a" do livro l.

Cada uma das linhas das tabelas 10.1 e l0.2 correspondem a um experimento. Em
cada uma destas tabelas .janela indica as dimensões da janela utilizadas /\Umero de erem-
pZos indica o tamanho da amostra de treinamento (independente de exemplos repetidos);
tipo do aZgorÍímo indica a variante do algoritmo ISI utilizador Tardarão da base indica o
taman})o da base do opeiadot apiendidol tempo de IreÍnamenÍo indica o tempo de pro-
cessamento do algoritmo TST, dado em teimas de horas (h), minutos (m) e segundos (s);
erro relativo indica a poicentagem de erros cometido pelo operador aprendido.

Os exemplos contraditórios foram todos considerados negativos. O erro relativo foi
calculado sobre as imagens de validação, levando-se em conta dois tipos de erro : erro
por falta e eno por excesso. Os erros por falta são caracterizados quando o open'adoi
aprendido não marca uma letra que deveria sei reconhecida e os erros por excesso são
caracterizados quando o operador manca. uma leria que não corresponde à letra. que deveria
ser reconhecida. O eito relativo é a proporção da soma destes dois tipos de erro em relação
ao total de caracteres sobre as quais foram aplicadas a validação.
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Figura 10.2: Imagem segmentada. 

10.1.2 Descrição dos Resultados Obtidos 

157 

A seguir apresentamos duas tabelas, tabelas 10.1 e 10.2, que descrevem, respectivamente, 
vários experimentos realizados para o reconhecimento das letras "s" e "a" do livro 1. 

Cada uma das linhas das tabelas 10.1 e 10.2 correspondem a um experimento. Em 
cada uma destas tabelas janela indica as dimensões da janela utilizada; Número de exem
plos indica o tamanho da amostra de treinamento (independente de exemplos repetidos); 
tipo do algoritmo indica a variante do algoritmo ISI utilizado; Tamanho da base indica o 
tamanho da base do operador aprendido; tempo de treinamento indica o tempo de pro
cessamento do algoritmo ISI, dado em termos de horas (h), minutos (m) e segundos (s); 
erro relativo indica a porcentagem de erros cometido pelo operador aprendido. 

Os exemplos contraditórios foram todos considerados negativos. O erro relativo foi 
calculado sobre as imagens de validação, levando-se em conta dois tipos de erro : erro 
por falta e erro por excesso. Os erros por falta são caracterizados quando o operador 
aprendido não marca uma letra que deveria ser reconhecida e os erros por excesso são 
caracterizados quando o operador marca uma letra que não corresponde à letra que deveria 
ser reconhecida . O erro relativo é a proporção da soma destes dois tipos de erro em relação 
ao total de caracteres sobre as quais foram aplicadas a validação. 
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Figura l0.3: imagem deduzida em escala

Tabela 10.1: Experimentos pala o reconhecimento da leria "s" no livro l

Em relação a estes experimentos, observamos claramente que o número de exemplos
considerado no tieinarnento afeta diretamente a. qua]idade do resu]tado final (veja linhas
1, 2 e 4 na tabela l0.2). Entretanto, quanto maior o número de exemplos de treinamento,
maior é o tempo gasto pelo algoz'itiilo de aprendizado (linhas 1, 2 e 4 da tabela l0.2).
Portanto, aumentar indiscriminadamente o número de exemplos não parece sei uma boa
solução pala melhoram o insultado. Além disso, pode-se observam nas ]inhas ] e 2 da
tabela 10.1 que o gantlo relativo em se aumentam o número de exemplos não é muito
significativo.

Podemos observar também, nas linhas 2 e 4 da tabela 10.1, ou linhas 2 e 6 ou 3 e 5 da
tabela l0.2, que não há uma legação evidente enfie o tamanho da janela e o erro relativo.

Além disso, conforme vimos no capítulo 6, as variantes do algoritmo ÍSI produzem
bases de tamanho diferente pala uma mesma amostra de treinarrlento (basicamente dife-
rem quanto à atribuição de valor aos don't cases). Conseqiientemente, o resultado final
relativo aos opeiadoies gerados poi diferentes algoritmos podem diferir, como podemos
verificar nas linhas 3 e 4 da tabe]a ]0.1 ou nas linhas 2 e 3 ou linhas 5 e 6 da tabela l0.2.

janela número de
exemplos

tipo do
algoritmo

tamanho
da base

tempo de
tieinamento

erro

relativo (%)
5 x 5 270,267 ISl-2 1,560 5h20m 6.2
5 x 5 79,049 IST-3 416 20m53s 7.66
{'x'l 79,040 ISl-2 1,348 Ih46m 14.85

  79,040 ISl-3 284 25m 5.12
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Figura 10.3: Imagem reduzida em escala. 

número de tipo do tamanho tempo de 
exemplos algoritmo da base treinamento 
270,267 ISI-2 1,560 5h20m 
79,049 ISI-3 416 20m53s 
79,040 ISI-2 1,348 1h46m 
79,040 ISI-3 284 25m 

erro 
relativo (%) 

6.2 
7.66 

14.85 
5.12 

Tabela 10.1: Experimentos para o reconhecimento da letra "s" no livro 1. 

Em relação a estes experimentos, observamos claramente que o número de exemplos 
considerado no treinamento afeta diretamente a qualidade do resultado final ( veja linhas 
1, 2 e 4 na tabela 10.2). Entretanto, quanto maior o número de exemplos de treinamento, 
maior é o tempo gasto pelo algoritmo de aprendizado (linhas 1, 2 e 4 da tabela 10.2) . 
Portanto, aumentar indiscriminadamente o número de exemplos não parece ser uma boa 
solução para melhorar o resultado. Além disso, pode-se observar nas linhas 1 e 2 da 
tabela 10.1 que o ganho relati\o em se aumentar o número de exemplos não é muito 
significativo. 

Podemos observar também, nas linhas 2 e 4 da tabela 10.1, ou linhas 2 e 6 ou 3 e 5 da 
tabela 10.2, que não há uma relação evidente entre o tamanho da janela e o erro relativo. 

Além disso, conforme vimos no capítulo 6, as variantes do algoritmo ISI produzem 
bases de tamanho diferente para uma mesma amostra de treinamento (basicamente dife
rem quanto à atribuição de valor aos don 't cares). Conseqüentemente, o resultado final 
relativo aos operadores gerados por diferentes algoritmos podem diferir , como podemos 
verificar nas linhas 3 e 4 da tabela 10.1 ou nas linhas 2 e 3 ou linhas 5 e 6 da tabela 10.2. 
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Tabela l0.2: Experimentou para o reconhecimento da letra "a" no livro l

lO.1.3 Experimentou com Múltiplos Estágios de 'lFeinamento

Nos expeiimentos da seção anterior, notamos que quase todos os ermos verificados são
erros por excesso. Ou se.ia, muitos caiacteies que não deveriam ser reconhecidos foram
marcados. Esta observação, sugeriu-nos a aplicação da estrutura seqüencial do sistema,
descrita no capítulo 8. Neste caso, um segundo operador seria aprendido a partir das
imagens transfoiinadas pelo primeiro operador. Este segundo operador age como uma
espécie de 6]tro, cuja finalidade é refinar o resultado anterior. Esta mesma idéia pode
sei aplicada sucessivamente até que alguma estabilidade seja atingida. O número de
tieinamentos realizados determina o número de estágios do experimento.

As tabelas l0.3 e l0.4 descrevem resultados iefeientes a vários experimentou realizados
com treinamento de múltiplos estágios. A coluna .gane/a no estágio / indica. o tamanho da
janela utilizada no ptimeiio estágios ntímero coza/ de ezemp/os indica a soma do número
total de exemplos utilizados (sem levar as repetições em consideração)l ntírnero de esfágÍos
indica o número de estágios do treinamentol tarnanÀo fatal da base indica a soma do tama-
nho das basesl tempo total de íre narnento indica a sorna do tempo total de treinamento:
erro relaZÍuo indica o erro relativo do resultado final.

O con.junto de imagens de treinamento foi subdividido em grupos, de modo que as
imagens utilizadas em um estágio de treinamento não fossem mais utilizadas nos demais
estágios. O tamanho da janela foi reduzido por 2 pontos, tanto na largura como na altura,
de um estágio pala o estágio subsequente. Em todos os treinamentos dos experimentos
com múltiplos estágios foi utilizado o algoritmo ISl-3.

Os experimentou com treinamentos de múltiplo estágio permitiram-nos observar alguns
resultados interessantes.

Observamos inicialmente que há uma considerável reduçã.o do eixo relativo do treina-
mento de l estágio pala o de 2 estágios (compare figuras l0.4 e l0.5, onde as pequenas
regiões poetas representam os marcadores isto é, o resultado do operador aprendido. Es-

janela número de
exemplos

tipo de
algoiitmo

tamanho
da base

tempo dc
tteinarrlento

erl'o

relativo (%)
7 x 7 270,192 ISl-2 5,059 267h12rn 15.5
7 x 7 79,040 ISl-2 2,311 19h20m 25.56
7 x 7 79,040 IST-3 644 2h47m28s 1o.4
7 x 7 37,201 ISl-2 1,447 5h18m 35.3]
9 x 9 79,019 ISl-3 55] 3h45m 12.75
9 x 9 79,0]9 ISl-2 2,798 14h42m 31.45
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janela número de tipo de tamanho tempo de erro 
exemplos a lgoritmo da base treinamento relativo (%) 

7 X 7 270,192 ISI-2 5,059 267hl2m 15.5 
7x7 79,040 ISI-2 2,311 19h20m 25.56 
7 X 7 79,040 ISI-3 644 2h47m28s 10.4 
7x7 37,201 ISI-2 1,447 5hl8m 35.31 
9x9 79,019 ISI-3 551 3h45m 12.75 
9 X 9 79,019 ISI-2 2,798 14h42m 31.45 

Tabela 10.2: Experimentos para o reconhecimento da letra "a" no livro 1. 

10.1.3 Experimentos com Múltiplos Estágios de Treinamento 

Nos experimentos da seção anterior, notamos que quase todos os erros verificados são 
erros por excesso. Ou seja, muitos caracteres que não deveriam ser reconhecidos foram 
marcados. Esta observação, sugeriu-nos a aplicação da estrutura seqüencial do sistema, 
descrita no capítulo 8. Neste caso, um segundo operador seria aprend ido a partir das 
imagens transformadas pelo primeiro operador. Este segundo operador age como uma 
espécie de filtro, cuja finalidade é refinar o resultado anterior. Esta mesma idéia pode 
ser aplicada sucessivamente até que alguma estabilidade seja atingida. O número de 
treinamentos realizados determina o número de estágios do experimento. 

As tabelas 10.3 e 10.4 descrevem resultados referentes a vários experimentos realizados 
com treinamento de múltiplos estágios. A coluna janela no estágio 1 indica o tamanho da 
janela utilizada no primeiro estágio; número total de exemplos indica a soma do número 
total de exemplos utilizados (sem levar as repetições em consideração); número de estágios 
indica o número de estágios do treinamento; tamanho total da base indica a soma do tama
nho das bases; tempo total de treinamento indica a soma do tempo total de treinamento; 
erro relativo indica o erro relativo do resultado final. 

O conjunto ele imagens de treinamento foi subdividido em grupos, de modo que as 
imagens utilizadas em um estágio de treinamento não fossem ma.is utilizadas nos demais 
estágios. O tamanho da janela foi reduzido por 2 pontos, tanto na largura como na altura, 
de um estágio para o estágio subsequente. Em todos os treinamentos dos experimentos 
com múltiplos estágios foi utilizado o algoritmo ISI-3. 

Os experimentos com treinamentos de múltiplo estágio permitiram-nos observar alguns 
resu 1 tados in teressantes. 

Observamos inicialmente que há uma considerável redução do erro relativo do treina
mento de 1 estágio para o de 2 estágios (compare figuras 10.4 e 10.5, onde as pequenas 
regiões pretas representam os ma.readores isto é, o resultado do operador aprend ido. Es-
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Tabela l0.3 Reconhecimento da letra "s" no livro l treinamento de múltiplos estágios

Tabela l0.4 Reconhecimento da letra "a" no livro l treinamento com múltiplos estágios

tes marcadores são mostrados sobrepostos sobre a imagem anterior à transformação),
enquanto o acréscimo no tempo de treinamento e no tamanho da base não é signihcativo
relativamente a esta indução. Uma explicação informal para este fato pode ser expressa
através do próximo parágrafo.

Após a aplicação do primeiro operador(aprendido no primeiro estágio de tleinamento),
observa-se que a irnagcrn iestiltante possui uma concentração de marcas sobre a letra-alvo
(aqueles que devem ser reconhecidos) e alguns marcadores esparsos (erros por excesso)
sobre as demais letras (veja figura l0.4). Nota-se que, embora a forma da letra-alvo nem
sempre se preserve após a aplicação do operador, esta concentração de pontos é suficiente
para distinguir as letras-alvo das demais. O segundo operador (obtido do tieinamento
realizado no segundo estágio) age como um filtro sobre esta imagem, eliminando a maior
parte dos marcadores esparsos. A partir do terceiro estágio, esta característica .já não
é mais tão acentuada, provavelmente porque o número de pontos esparsos foi reduzido
significativamente pelo segundo operador.

janela no
estágio ]

número total
de exemplos

número de
estágios

tamanho total
da base

tempo total
de treinamento

erro

-.bati« (%)
b X D 79,049 l 416 20m53s 7.66
5 x 5 86,11] 2 429 20m54s 1.3]
7 x 7 79,040 l 284 24m31s 5.12
7 x 7 83.237 2 354 24m49s 0.49
7 x 7 87,288 3 388 24m50s 0.35

janela no
estágio ]

número tota]
de exemplos

número de
estágios

tamanho total
da base

tempo total
treinamento

erro

-elati« (%)
7 x 7 79,040 l 644 2h47m28s l0.4
7 x 7 88,333 2 726 2h47m55s 1.38
7 x 7 96,532 3 762 2h47m56s 0.50
9 x 9 79,019 l 551 3h45m 12.75
9 x 9 88,275 2 700 3h47m52s 0.80
9 x 9 96,12] 3 760 3h48m13s 0.47
9 x 9 103,530 4 781 3h48m14s 0.38
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janela no número total número de tamanho total tempo total erro 
estágio 1 de exemplos estágios da base de t reinamento relativo (%) 

5 X 5 79,049 1 416 20m53s 7.66 
5 X 5 86,111 2 429 20m54s 1.31 
7 X 7 79 ,040 1 284 24m3ls 5.12 
7x7 83 ,237 2 354 24m49s 0.49 
7x7 87,288 3 388 24m50s 0.35 

Tabela 10.3: Reconhecimento da letra "s" no livro 1 - treinamento de múltiplos estágios. 

janela no número total número de tamanho total tempo total erro 
estágio 1 de exemplos estágios da base treinamento relativo (%) 

7x7 79,040 1 644 2h47m28s 10.4 
7x7 88,333 2 726 2h47m55s 1.38 
7x7 96,532 3 762 2h47rn56s 0.50 
9x9 79,019 1 551 3h45m 12.75 
9x9 88,275 2 700 3h47m52s 0.80 
9 X 9 96,121 3 760 3h48ml3s 0.47 
9 X 9 103,530 4 781 3h48ml4s 0.38 

Tabela 10.4: Reconhecimento da letra "a" no livro 1 - treinamento com múltiplos estágios. 

tes marcadores são mostrados sobrepostos sobre a imagem anterior à transformação), 
enquanto o acréscimo no tempo de treinamento e no tamanho da base não é significativo 
relativamente a esta redução. Uma explicação informal para este fato pode ser expressa 
através do próximo parágrafo. 

Após a aplicação do primeiro operador (aprendido no primeiro estágio de treinamento), 
observa-se que a imagem resultante possui uma concentração de marcas sobre a letra-alvo 
(aqueles que devem ser reconhecidos) e alguns marcadores esparsos (erros por excesso) 
sobre as demais letras (veja figura 10.4). Nota-se que, embora a forma da letra-alvo nem 
sempre se preserve após a aplicação do operador, esta concentração de pontos é suficiente 
para distinguir as letras-alvo das demais. O segundo operador (obtido do treinamento 
realizado no segundo estágio) age como um filtro sobre esta imagem , eliminando a maior 
parte dos marcadores esparsos. A partir do terceiro estágio, esta característica já não 
é mais tão acentuada, provavelmente porque o número de pontos esparsos foi reduzido 
significativamente pelo segundo operador. 
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Figura l0.5: Resultado do segundo estágio
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Figura 10.5: Resultado do segundo estágio. 
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Experimentou com o segundo livro mostiaiam que a partir de um determinado estágio,
os erros por falta começam a ser supeiiorcs aos brios poi excesso. Este fato impõe um
limite na aplicação sequencial deste método.

Estas observações sugereili que as aplicações sucessivas de estágios de treinamento
fazem o erro por excesso deciescei até urn ponto de equilíbrio no qual o erro relativo
atinge o mínimo, e a partir deste ponto os estágios subsequentes começan] a adicional
erros pol falta, acarretando o ctecimento do Crio relativo.

Uma ouvia observação, diz respeito ao tamanho dajanela utilizada no primeiro estágio
de treinamento. Pelas linhas 2 e 4 da tabela l0.3 ou linhas 2 e 5 da tabela l0.4 veriflca-
se que o tamanho da janela utilizada no primeiro estágio está diretanlente associado à
qualidade do resliltado final.

162 Capítulo 1 O. Reconhecimento de Caracteres Impressos 

Experimentos com o segundo livro mostraram que a partir de um determinado estágio, 
os erros por falta começam a ser superiores aos erros por excesso. Este fato impõe um 
limite na aplicação sequencial deste método. 

Estas observações sugerem que as aplicações sucessivas de estágios de treinamento 
fazem o erro por excesso decrescer até um ponto de equilíbrio no qual o erro relativo 
atinge o mínimo, e a partir deste ponto os estágios subsequentes começam a adicionar 
erros por falta , acarretando o crecimento do erro relativo . 

Uma outra observação, diz respeito ao tamanho da janela utilizada no primeiro estágio 
de treinamento. Pelas linhas 2 e 4 da tabela 10.3 ou linhas 2 e 5 da tabela 10.4 verifica
se que o tamanho da janela utilizada no primeiro estágio está diretamente associado à 
qualidade do resultado final. 
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As hgura l0.6 mostra o resultado dos três estágios de treinamento, referentes ao livro
1, iniciados corri uma janela 7 x 7 pala o reconhecimento da leria "a'' . Observe que o
número de marcadores diminui de urn estágio para outro.
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Figura l0.6: Os três estágios de reconhecimento de letras do livro l

10.1. Reconhecimento de Caracteres Impressos 163 

As figura 10.6 mostra o resultado dos t rês estágios de treinamento , referentes ao li vro 
1, iniciados com uma janela 7 x 7 para o reconhecimento da letra "a'· . Observe que o 
número de marcadores diminui de um estágio para outro . 
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Figura 10.6: Os três estágios de reconhecimento de letras "a" do livro 1. 
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A figura l0.7 mostra o resultado dos quatro estágios (iniciados com uma .janela 9 x 9),
letra "a'

ágil!.,ÊÜ$1::iãi ;: ü!$: ü.Êi":üãí) ii
":' '.'..

[ [[ [i[ ::]],]; Ü ::]i:; E: Eã ]]:: <:]Í;]i:: :]: Ê Ê]:]: ]: ]].!:]];] ]; Ê

E"!::.:93 :i$g!?ã. :a
n . fr ;r r -.'.' .'.'.' ' . --

,ã,:lígmê:ê i:;;;âê,:::Í:!,ê iil:g ,a,:; â.il:; i:l.gg

(.]:Ê %]g ã $ g ::: ,ii;ã. ]Í.]; ê]? ]l:

2

g:iill:il:B::i:;?.a ::ü.

:::

:9;E:: :::.::'a
iiliR!"i1l:!:!;.ã ::l lll

â. i; ii.i liii::l l! l::!i !!; ÊBi ii iiiiiã::l 1:: il1lll:iil: .Rlii::;i1liil1l

iiiii:ã ii::!ini iiiii !: 1 1 iliiiiiii:iil: ;ii:::::;R::ii i.iiiii ii:: :iii::i!!::i!;:"iiiii;!i i:

3 l ini llliillllii ii llii ;iliii ll ll :l !illiiiiiii iillil ll :lllii "i1ll;? a.
. :;: ., --- ... ' - '.

iii]. iii :ini iiiiiiiã ii ;iiiii ini :: :íi:ini:i!: ii ;ii:li:: lã, ::: Ü. ii

iiiii!!!! ::::: iiiiii::ã. l

Os quatro estágios de reconhecimento de ]etras "a" do livro l
4

! i::!i !!;:gii l iã::lli :: i!!iii:iii: .üi!!::;iiiiijlii :.ii:%
:-:. :.='11

ill. ii:..:;ii"::ll.., ll:: :iiill li:=.i::i lil:l ;li ::ll..:l;' lil.

Êãi:iii":!: l ;ii ii:: lã, :::: :l 111 1 i111:

: ll;!1ll llÊligll llllllllill 111 :11111111 1 :1 11111 i. 'll:: :!il"iilii lll'::

Figura l0.7

164 Capítulo 1 O. Reconhecimento de Caracteres Impressos 

A figura 10.7 mostra o resultado dos quatro estágios (iniciados com uma janela 9 x 9) , 
referente ao livro 1 ara reconhecimento da letra "a". 

a ·\/' a:1:::r:1 
'.:tt=::t a == ::::: a 

1 

3 

::::t ::ta =t:y=a 

t.... a 
\.~::;; 

. .::::ra tJ=r::: 3.\i' B 

1::ta 
·•:: .• 

(} :I]fl. I fa} 

2 

4 

a 
.r}a·:1:11::::::,, 

Figura 10. 7: Os quatro estágios de reconhecimento de letras "a" do livro 1. 
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A figura l0.8 mostra. o insultado dos três estágios, iniciados
'efeiente ao livro 2, pala reconhecimento da letra "a"
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uma .janela 7 x 7,com
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Figura l0.8: Os três estágios de reconhecimento de letras do bvl'o 2
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A figura 10.8 mostra o resultado dos t rês estágios , iniciados com uma janela 7 x 7, 
referente ao livro 2, para reconhecimento da letra "a" . 
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Figura 10.8: Os três estágios de reconhecimento de letras "a" do livro 2. 
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A figura l0.9 mostra o resultado dos quatro estágios 9iniciados com uma janela 9 x 9),
ie a letlê\ "a
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Figura l0.9: Os quatro estágios de reconhecimento de letras do livro 2
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A figura 10.9 mostra o resultado dos quatro estágios 9iniciados com uma janela 9 x 9) , 
referente ao livro 2 )ara reconhecimento da letra "a''. 
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Figura 10.9: Os quatro estágios de reconhecimento de letras "a" do livro 2. 
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A figura [O.]0 ínostia o resultado do primeiro e terceiro estágios de tieinanlento
iniciados com uma .jane]a 7 x 7, referentes ao livro 2, pata ieconhecinlento da letra "s"
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Figura 10.10: Resultado dos estágios l e 3 pata reconhecimento de letras do livro 2
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A figura 10.10 mostra o resultado do primeiro e terceiro estágios de treinamento, 
iniciados com uma janela 7 x 7, referentes ao li vro 2, para reconhecimento da letra "s" . 

1 

3 

Figura 10.10: Resultado dos estágios 1 e 3 para reconhecimento de letras "s" do livro 2. 
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I0.2 Análise dos Resultados

Apesar da existência de certas limitações (como o tempo de tieinamento necessário),
os resultados obtidos são bastante âncora.dadores. Além disso, a aplicação da estrutura
seqüencial mostrou-se um alternativa viável pala contornar esta limitação, oferecendo um
insultado melhor, sem no entanto aumentam demasiadamente o número de exemplos de
treinamento. Sem o uso da estrutura seqüencial, o mesmo resultado só poderia ser atingido
com um conjunto de exemplos de treinamento muito maior. Verificamos, no entanto que,
pala se obter algum ganllo significativo no resultado, a quantidade de exemplos adicionais
necessários pode ser extremamente alta.

Outra vantagem da aplicação sequencial é que ela gera os operadores numa forma
sequencial, ou seja, uma frase mais curta do que a gelada pelo treinamento de um único
operador (com maior número de exemplos).

Uma outra questão que merece ser analisada está relacionada ao número de exemplos
utilizados nos tieinamentos. Podemos dizei que os resultados obtidos (mais de 99.5%
de acerto) são excepcionais. No entanto, observamos uma distância significativa entre o
limite teórico (mo) e o número real utilizado. Pala termos uma idéia desta distância,
analisemos o caso de uma janela 7 x 7, para c - õ = 0.25, utilizando o limite teórico pala
o modelo PAC básico. O limite teórico neste caso é dado por

1 .2249

«.0, .) - Õ.Üz"(liR) - io:'

enquanto que pala um cxpeiimento utilizando m = 270, 000 obtivemos a mesma precisão.

Acreditamos que esta distância pode estai relacionada com o fato de estarmos consi-
derando, para o cálculo do limite teórico, todas as 22'"' possíveis configurações, quando
na prática as conhguiações observadas por uma janela estão restritos a um suconjunto
.,4 Ç P(W). Neste caso, o tamanho do espaço de hipóteses seita dado por 21'41

No entanto, modelam o contexto no qual se encontram as configurações não é sim-
ples.Neste ponto, padece-nos que os "random sets" são recursos importantes

A conclusão que podemos extrair dos expeiimentos realizados é que a abordagem con-
siderada representa uma forma sólida e abrangente para a resolução de vários problemas
de processamento de imagens binárias

Paralelamente, verificamos que existem muitas questões que ainda não podem ser
respondidas pois necessitam de investigações mais profundas. Abordaremos estas questões
na conclusão deste texto
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Conclusão

11.1 Um Apanhado (;eral

Com base no fato de que, quando restritos ao domínio das imagens binárias, vários pro-
blemas de análise de imagens podem ser resolvidos usando a À/À/ para subconjuntos e,
em particular, por unia classe formada por aqueles que são invariantes por translação e
localmente definidos por uma janela W, estudamos a sua decomposiçã.o canónica e in-
vestigamos sua relação com o conjunto das funções Booleanas de n variáveis onde n é a
cardinalidade da janela W (capítulo 3).

Face à di6lculdade de geração ou criação de um operador morfológico adequado pala
resolver um determinado problema, sugerimos um modelo pala programação automática
de MMach's, isto é, um modelo pata geração automática de operadores morfológicos
binários (capítulo 7), corri base no Teorema da Decomposição Canónica da À/.&/ e em
modelos de aprendizado computacional (capítulo 5).

Nesta modelagem, tivemos a preocupação de criar uma estrutura "formalmente com-
pleta" e útil do post,o de vista de um usuário pouco familimizado com os resultados
teóricos. A parte fotma} da estrutura está solidamente baseada nos resultados da À/À4.
no modelo de aprendizado "PAC" e suas extensões, no fato da existência de isomorfismo
entre o reticulado dos operadores morfológicos binários e o reticulado das funções Boolea-
nas e na modelagem do domínio das imagens por "random sets". Os elementos formais
garantem as qualidades "abrangência", "precisão" e "formalismo" ao modelo. Por ou-
tro lado, a forma pela qual o problema que se deseja resolvem é especificada no modelo.
galante-lhe a "facilidade de uso"

Dois pontos falam importantes para o sucesso deste trabalho. O primeiro foi a abor-
dagem na qual inserimos o problema de programação automática dentro do contexto de
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apiendizadot. O segundo, foi o desenvolvimento de um algoritmo de aprendizado "eficien-
te". Esse algoiitrno (ISI), que taiilbérii pode sei utilizado para minimização de funções
Booleanas a partir de sua foinia canónica, não foi encontrado na literatura consultada e
mostra-se muito melhor que outros algoiitmos clássicos, quando a função Booleana possui
muitos "don't cores'

Podemos dizei que este é um trabalho bastante completo, que envolveu estudos teóricos
(Morfologia Matemática, Random Sets, Estimação Estatística, Algoritmos, PAC Leai-
ning), modelagem de um sistema, implementação (deste modelo como um sistema com-
putacional - toolbox PAC), aplicações (utilização deste sistema para resolver problemas
reais) e análise dos resultados. Os vários expeiimentos realizados permitiram verificam
resultados altamente positivos e animadores (capítulo 9 e lO).

No capítulo 4 apresentamos os trabalhos realizados por Dougherty para estimação de
filtros morfológicos ótimos. Embora nosso trabalho apresente alguns pontos em comum
com o trabalho de Dougherty, destacamos que é mais geral pois

B inserimos a estimação do operador dentro do contexto de aprendizado PACK

B as aplicações não são restritas a problemas de restauração. Clorlsideramos todos os
operadores i.t. localmente definidos e variadas aplicações (capítulos 9 e lO)l

© utiliza.mos o conceito de função de peida, pala caracterizar o Crio de um operador
(Dougherty utiliza somente o MAE);

© utilizamos o algoritmo ISI para calculei a base, que é muito melhor que o algoritmo
QM pala diversos casos leais.

Um ponto delicado quando a escolha do operador ótimo é realizado a partir de amostras
é que não sabermos deteiminai a sua "qualidade" , pelo fato deste tet sido obtido a partir
de uma distribuição de pi'obabilidade estimada. O mérito da inserção do problema de
estimação no contexto de aprendizado PAC é que ele possui bases teóricas sólidas para
formalizar e tratar esta questão, ainda que os valores teóricos nele estabelecidos se.jam
diferentes daqueles que observamos na prática.

11.2 Futuras Considerações

Acreditamos que est.e trabalho vem reforçar ainda mais as evidências de que a À/.4/ é
uma poderosa ferramenta pata tratamento de imagerls e (lue pode ser aplicada inclusive a
problemas classicaillente abordados poi pedes neutais, como reconhecimento de caracteres.

l Esta abordagem é inédita
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De fato, o nosso trabalho aponta a À4.4/ como uma alternativa para as redes neurais
supervisionadas (IHas951).

Certamente existerli vários pontos citados neste trabalho que ainda merecem urn es-
tudo mais profundo. A seguir procuraremos analisar vários destes pontos e indicar algu-
mas investigações que poderei ser realizadas eni relação a cada um deles

Não existe ainda nenhum critério conhecido para escolha do tamanho ideal de janela.
Também não existe nenhum estudo sobre a influência do tamanho da janela (considerada
no treinamento) sobre a qualidade do resultado final.

Intuitivamente, padece-nos que este estudo relaciona-se diretamente com o estudo do
domínio das imagens, ou seja, das características das imagens. Um recurso que possibilita
a modelagem do domínio das imagens são os "random sets", que inserem as imagens e os
operadores morfológicos no contexto estatístico.

Os experimentou indicam que a modelagem do domínio das imagens poderá também
sei investigada para reduzir o espaço de busca dos operadores. Como o conllecimento
sobre o domínio das imagens pode ser inserido anajiticamente no contexto formal dos
operadores ?

Nesta mesma linha dc questionamento, certas propriedades dos operadores implicam
a simplificação da alia decomposição (como o caso dos operadores crescentes). Quais
outras propriedades acarretam simplificações na fórmula de decomposição dos operadores
? Será possível combinei duas propriedades e simplificam ainda mais a decomposição 'z
Se existirem respostas afirmativas a estas questões, provavelmente isto implicará uma
redução no espaço de busca. Ainda no caso afirmativo, de que n)odo as evenl,uais formas
simplihcadas poderão sel inseridas no contexto de aprendizado ?

Em relação ao algolitnlo TST, utilizado para o aprendizado de funções Booleanas, um
grande desafio consiste em investigar a sua complexidade de tempo e espaço. Uma outra
questão que também merece ser investigada no tocante a este algoritmo e a de suas
variantes é o comportamento dos mesmos em relação ao tratamento de "don't cores"
Ou seja, de que maneira eles diferem em se tratando de atribuição de valores aos "don't
cores" ? Este estudo pode scr importante para deteiminai quais das variantes devem
ser utilizadas em um determinado processo de aprendizado. É melhor aquele que atribui
valor l ao menor número possível de "don't cores" ? Ou é melhor aquele que atribui valor
l aos "don't cases" que são "parecidos" com os exemplos positivos ?

Quanto ao processo de aprendizado, uma incógnita é o valor de mo, isto é, o número de
exemplos de treinamento necessários pata garantir um "bom resultado". Verificamos nos
expeiimentos que, os litilites teóricos conhecidos para mo parecem ser muito superiores
em relação aos valores experimentados na prática. Isto sugere a necessidade de imia maior
investigação para detelrllinai um limite mais justo.

Outra questão intrigante são os treinamentos de múltiplos estágios, que padece ser um
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campo fértil de pes(guisa, com interessantes aplicações em problemas de classiílcação.

Finalizamos este texto corri esta série de perguntas. Para iespondei estas questões,
parece-nos (lue várias teorias tais como À/JW, teoria das probabilidades, "Random Sets" ,
complexidade de algoiitmos, teoria de aprendizado computacional, entre outros devem
ser estudados com maior profundidade e conjugados entre si.
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