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Resumo

A À/morfologia Matemática estuda os mapeamentos, também chamados

operadores, entre reticulados completos. Através da teoria da b/morfologia

h/matemática pode-se provar que qualquer operador pode ser decomposto
em termos de quatro classes de operadores elementares: dilatação, erosão,
anti-dilatação e anel-erosão. Outro importante resultado é que os operadores
elementares são caracterizados por funções estruturantes em reticulados sup-
gerados. Uma importante família de funções estruturantes são as baseadas
em gratos de vizinhança.

Podemos construir uma linguagem formal sobre um conjunto finito de
reticulados completos usando os operadores elementares da Morfologia Ma-
temática e as operações de ínfimo e supremo sobre cada reticulado completo.
Esta linguagem é chamada linguagem morfológica, uma implementação des-
sa linguagem e denominada máquina morfológica. Um exemplo de máquina
morfológica é a ".A/À4ach TooJZ)oáç", implementada no sistema de processa-
mento de imagens "KHOROS"

Em IVin891 são estudados operadores morfológicos construídos a partir
de grifos de vizinhança. Inspirado neste trabalho propomos uma extensão
da ' .A/ac/t Too/boz" que dispõe de operadores baseados em gratos de vi-
zinhança. Com estes operadores podemos abordar problemas de processa-
mento de imagens que dependem de relações de vizinhança entre objetos,
tais como: cálculo do cisalhamento de um material metálicos segmentação
da imagem da polpa do eucaliptal análise reticular da imagem celular endo-
thelial da córneal segmentação de imagens eni geral.



Abstract

Nlathematical À/lorphology studies the mappings, also called operators,
between complete lattices. Through Mathematical Morphology theory it is
possible to proof that any operator can be decomposed in terms of tour clas-
ses of elementary operators: dilation, erosion, anta-dilation and anta-erosion.
Other important result is that in sup-generated lattices these elementary ope-
rators are characterized by structuring functions. Examples of structuring
functions are the ones based on neighborhood graphs.

We can construct a formal language on a rinite set of complete lattices,
using the elementary operators of Nlathematical Morphology and the opera-
tions of infimum and supremum of each lattice. This language is called a
morphological language. An implementation of the morphological language
is called morphological machine. An example of a morphological machi-
ne is the "À4]Wach Too/boz", implemented on the image processing system
"KHOROS"

In IVin891 are studied morphological operators constructed through
neighborhood graphs. Inspired in this paper we proposed an extension of
"À/.A/acA Zoo/Z)oz" that deals with operators based on neighborhood graphs.
Applying these operators we can solve image processing problems which
depend on neighborhood relations between objects, for example: detection
of defect lhes in alloy imagesl segmentation of eucalypt pulpwood imagesl
network analysis of cornea endothelial cell imagesl segmentation of images
in general.
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CAPÍTULO l

Introdução

Apresentamos neste capítulo uma introdução do nosso trabalho sobre operadores mor-
fológicos baseados em gratos de vizinhança. Começamos descrevendo alguns problemas
de processamento de imagens que podem ser resolvidos através destes operadores. Em
seguida, apresentamos a Morfologia Matemática, teoria que descreve matematicamente
estes operadores. Apresentamos também a "MMach Toolbox" , ferramenta que viabiliza
a solução de problemas de processamento de imagens usando os operadores morfológicos.
Finalmente, apresentamos a organização desse texto.

1.1. Processamento de imagens
Pense numa imagem. Pode ser uma imagem vista de uma nave espacial ou de um

microscópio eletrõnico, ou até mesmo uma imagem criada pela nossa imaginação, como
uma pintura. Será que é possível extrair automaticamente informações quantitativas dessas
imagens? Após o advento da aplicação dos computadores digitais ao processamento de
imagens, a resposta a esta pergunta é cada vez mais categoricamente positiva.

Podemos exemplificar a resposta a esta pergunta ilustrando alguns problemas resol
vidos por processamento de imagens.

Considere uma imagem microscópica de uma liga metálica, como ilustrado na Figura
1.1.a. E possível encontrar uma linha de cisalhamento entre dois pontos pré-determinados?
Veja Figura l.l.b.

l



2 1.INTRODUÇÃO

FiGuRA l.l. (a) Imagem sintética de uma liga metálica e (b) IK'larcadores

A resposta a esta pergunta é afirmativa. Podemos encontrar a solução usando dois
conceitos. Primeiro, podemos encontrar a solução manipulando os dize/s (do inglês 'bác-
ture e/ement", menor elemento da imagem) das imagens apresentadas na Figura l.l. O
result.ado pode ser visto na Figura 1.2. Uma outra solução é manipular objetos (compo-
nentes conexas) de imagens. Podemos considerar cada buraco da Figura l.l.a como sendo
um objeto. E possível também usar informações sobre as vizinhanças entre estes obje-
tos. Manipulando estes objetos com as informações de vizinhança, também encontramos
a mesma solucã.o.

FicuKA 1.2. Imagem com uma possível linha de cisalhamento

Outro exemplo ilustrando problemas de processamento de imagens é encontrar a área
improdutiva da polpa do eucalipto, na industrialização da celulose. \;eja na Figura 1.3
uma imagem microscópica da polpa do eucalipto.
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FiaunA 1.3. Imagem da polpa do eucalipto

Podemos também usar os dois conceitos apresentados anteriormente, pixel e objeto,
para resolver este problema. Veja a solução na Figura 1.4.

FicunA 1.4. Área improdutiva da polpa do eucalipto em destaque

Na Figura 1.5.a mostramos uma imagem de um bloco. E possível segmentar (IG'W921)
as faces deste bloco e o fundo desta image, preservando seus limites? Marcando estas faces.
como ilustra a Figura 1.5.b, podemos encontrar a imagem da Figura 1.6. Se resolvermos
este problema usando objetos, podemos propagar as regiões usando a noção de máxima
proximidade de regiões, onde a vizinhança é determinada pela adjacência destas regiões.

Na imagem microscópica do músculo humano, ilustrada na Figura 1.7, desejamos
encontrar as células claras rodeadas de células escuras. Como resolver este problema?
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(,) (b)

FicunA 1.5. (a) Imagem do bloco (b) À/larcadores

FIGURA 1.6. Segmentação do bloco

Podemos considerar que cada célula é um objeto e usar uma relação de vizinhança de-
terminada pela adjacência entre células. Manipulando estas informações encontramos a
solução ilustrada na Figura 1.8.

FiGuRA 1.7. Imagem microscópica do músculo humano

Podemos armazenar os objetos, citados nos problemas anteriores, em vetores contendo
as coordenadas espaciais do centro geométrico dos objetos. Podemos também armazenar
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FicunA 1.8. Imagem segmentada

neste vetor alguma informação relevante aos objetos. Como, por exemplo, média dos
níveis de cinza, área, etc. Essas funções (imagens ezpZícàtas) são transformadas tendo em
vista relações de vizinhança entre objetos, representadas por gratos de vizinhança.

Em certas aplicações de Processamento de imagens é mais natural usarmos o con-
ceito de objetos do que o de pixels. Nos exemplos apresentados anteriormente, podemos
encontrar a solução desejada facilmente, como veremos no Capítulo 6.

Além disso, comparando os dois conceitos, vê-se que podemos resolver certos pro-
blemas com menor esforço computacional usando o conceito de objeto, pois não é mais
necessário percorrer a imagem, mas sim uma transformação desta contendo apenas infor-
mações relevantes.

1.2. Morfologia Matemática
Uma forma elegante de resolver problemas de processamento de imagens é utilizar

uma base teórica consistente. Uma destas teorias é a À/ozl/elogia À/atemáfãca, criada na
década de 60 por Jean Serra e George Matheron na .Ecole .Vatàona/e Superiéure des .A4à-

nes de País, em Fantaineó/eau, trança. Nesta teoria estudamos transformações entre
reticulados completos. Uma transformação entre reticulados completos é chamada opera-
dor mora/ológáco. Na À/morfologia h/latemática temos quatro classes de operadores básicos,
chamados elementares. Podemos provar que todos os operadores morfológicos podem ser
obtidos a partir de combinações destes operadores elementares (IBB931).

Um outro resultado importante da Nlorfologia Nlatemática (quando os reticulados

considerados são sup-geradores) é que esses operadores são caracterizados por /uniões
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estruttiranteslil (IBB931). O que é uma função estruturante? Os operadores elementares
têm como principal característica percorrer todos os pixels de uma imagem e para cada
pixel visitar seus pixels "vizinhos" (determinados por uma função estruturante) fazendo
uma conta e armazenando o resultado neste pixel visitado.

Usando os operadores morfológicos podemos construir uma Jinguagerrz /ormaZ
(IBB921). Uma implementação de uma linguagem formal é uma mzáquina mora/o/ógica.

Um exemplo de máquina morfológica é a "À/À/ücA TooZZ.oz"(IBB941 e IBBLI).

1.3. A ' ch :ZlooZboz" antiga
A "MÀ4ac/t TooZbor" é uma caixa de ferramentas para resolver problemas de proces-

samento de imagens usando operadores morfológicos (IBBLI).

Uma forma tradicional de usar os operadores morfológicos na ".A/.AdaGA Toolboz" é

considerar uma imagem armazenada em forma de matriz, onde cada pixel da imagem
corresponde a uma coordenada da matriz. Esta imagem é chamada imagem àmpZüáta. A
função estruturante é também armazenada em forma de matriz. Este exemplo de função
estruturante ilustra o conceito de vizinha entre pixels. Na Figura 1.9 apresentamos este
caso onde temos uma imagem sintética microscópica de uma liga metálica como entrada
e uma função estruturante particular caracterizada por um conjunto chamado elemento
estruturante (IBB941). A saída também é uma imagem implícita ilustrando uma possível
linha de cisalhamento.

1.4. Extensão da ' Zboz"

O problema do cisalhamento, apresentado na seção anterior, pode também ser resol.
vido usando um conceito de vizinhança diferente, a vizinhança entre objetos.

O primeiro passo para isto é transformar a imagem implícita em imagem ezp/ícÍta,
imagem contendo pixels esparsos de uma imagem implícita, armazenando as coordenadas
e um valor para cada pixel. A partir deste ponto, os elementos de uma imagem explícita
serão chamados de oójetos. As coordenadas dos pixels da imagem explícita correspondem
ao baricentro (centro geométrico) dos objetos da imagem implícita. Os valores dos pixels

lil As definições de reticulados, sup-geradores e funções estruturantes serão definidos no próximo
capítulo.
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estrutut:ante

FIGURA 1.9. Diagrama da ' cÀ 7'ooZboz" antiga

são determinados por argu uos de medidas, arquivos criados a partir de imagens implícitas
ou de grato de vizinhança.

Nos arquivos de medidas, cada componente coneza da imagem implícita (image7zs par-
fáção ou imagem roeu/ada) produz uma lista de medidas. Por exemplo, podemos calcular,
para cada objeto, sua área, perímetro, projeções horizontal e vertical, etc. Estas medidas
são denominadas medidas índíuáduaãs. Podemos também calcular medidas sobre nível de
cinza. Neste caso, temos duas imagens implícitas de entrada, uma em níveis de cinza
e a outra determinando os objetos (imagens pad ção ou imagem rotti/ada). Para cada
objeto calculamos média, mediana, entropia e valor máximo dos níveis de cinza, armaze-
nando estes cálculos num arquivo de medidas. Denominamos estas medidas por medidas
recto'nata.

O próximo passo é construir gra/os de uáz nAança. Temos três formas de construção de
gratos. A partir de uma imagem explícita e de uma imagem partição, construímos um grafo
onde os vértices são determinados pela imagem explícita. As arestas são determinadas
pelos objetos da imagem partição, onde existe uma aresta no grato se seus extremos
correspondem a partições (componetes conexas) adjacentes na imagem partição. Uma
outra forma de criar gratos de vizinhança é usando uma imagem explícita fornecendo os
vértices, as arestas são as com distância menor que um certo escalar. Podemos também
construir gratos de vizinhança onde o número de vizinhos de cada vértice são os k mais
próximos, onde k é um escalar.
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A partir das imagens explícitas e dos grafos construídos podemos aplicar os operadores
morfológicos da ".A4A/ac/z Too/boz"

Finalmente, para visualizar as imagens explícitas e os grafos criamos duas ferramentas
que têm como saída imagens implícitas.

Veja na Figura 1.10 uma ilustração de operadores morfológicos baseados em gratos
an vi?inhn.Pn

Imagem de entrada
Imagem processada

Vetar

FIGURA I.IO Diagrama da "À/À/acA TooZboz" estendida

Quando executamos um operador morfológico sobre uma imagem explícita, usando
uma função estruturante baseada em gratos de vizinhança, percorremos os objetos desta
imagem e para cada objeto visitamos seus pixels "vizinhos" determinados pela função
estruturante (grafo).

1.5. Organização do texto
Apresentamos no Clapítulo 2 noções preliminares de teoria dos grifos e de geometria

computacional. Mostramos também formas de construir gratos de vizinhança, dado um
conjunto de pontos no plano. No Capítulo 3 mostramos resultados de teoria dos conjun-
tos, reticulados e Morfologia N'matemática. No Capítulo 4 apresentamos como foi estendida
a "MÀ/ach TooZóoz", discutimos ainda a plataforma de trabalho KHOROS e também a
arquitetura e o polimorfismo da "À/A/acA TooZboz". No Capítulo 5 apresentamos vários
algoritmos baseados em gratos de vizinhança. No Capítulo 6 apresentamos algumas apli-
cações usando a "À4.ü4acA Too/Z)oz" estendida. A conclusão é dada no Capítulo 7. Temos
também quatro apêndices. No Apêndice A apresentamos a estrutura de dados para as
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funções estruturantes. No Apêndice B aprofundamos o problema da triangulação de De-
launay, dando um algoritmo eficiente com sua corretude e seu desempenho. No Apêndice
C apresentamos todos os operadores da "À//l/acÀ Too/boz". Finalmente, no Apêndice D
apresentamos os dois tipos de documentação existentes para a "MA/acA TooZboz".
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CAPÍTUI,0 2

Noções Preliminares

Este capítulo contém noções preliminares de Teoria dos Gratos e de Geometria Com-

putacional, além de apresentar alguns tipos de construir grafos de vizinhança.

Um dos objetivos deste texto é resolver problemas práticos de processamento de ima-
gens usando gratos de vizinhança. O primeiro passo para isto é estabelecer formas de
construir grafos de vizinhança a partir de objetos de imagens explícitas (neste capítulo
usaremos o conceito de pontos no plano para representar este objetos). Isto será feito
na Seção 2.3, destacando a triangulação de Delaunay. Na Seção 2.4 definimos imagens
partição e imagem rotulada.

2.1. Elementos de [Feoria dos Gratos
Nesta seção apresentaremos definições de Teoria dos Gratos (IBM76j e IBar921).

A Zeoha dos Gra/os estuda a interrelação entre os elementos de um conjunto y. Um
elemento de y é denominado uédice. A interrelação entre os vértices é representada por
um conjunto ,4 de pares de vértices, isto é, .4 Ç V2. Um elemento de ,4 é denominado

aresta. Um grc!/o C(V:.4) é definido como uma estrutura constituída por um conjunto
de vértices y e um conjunto de arestas ,4. Se o conjunto de vértices e o conjunto de
arestas a que estamos nos referindo são óbvios pelo contexto o grafo G(y. .4) é denotado
simplesmente por (l;.

11
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Se u e u são os vértices extremos de uma aresta a então ?z é adjacente a u e a incide
em u e u. A aresta a com extremos u e u também é denotada por uu.

Duas arestas com um extremo em comum são chamadas adjacentes. Duas arestas
com os mesmos extremos são chamadas paralelas ou mtí/íip/as. Uma aresta com extremos
idênticos é chamada laço.

O grau ou ntímero de uizán/zos de um vértice u num grato G, denotado por gC(u), é o
número de arestas que incidem em u onde os laços são contados duas vezes.

Um grifo é simples se não tem laços e nem arestas múltiplas. Um grato G(y. .4) é
./inÍlo se y e .4 são ambos finitos.

Os nossos estudos se restringirão a grafos não orientados, simples e finitos

Um passeio em um grato é umaseqüência finita e não vazia P = {t;o, ai, ui, , ak,uk},
cujos termos são alternadamente vértices ui e arestas aj, e tal que, para todo {, l 5; ã $ k,
os extremos de ai são ui.i e u{. Dizemos que P é um passeio de uo a uA e que os vértices
uo e t;k são a origem e o término de P, respectivamente. O inteiro k é o comprimento de
P. Um caminho é um passeio sem vértices repetidos.

Um grato G é conexo se para todo par de vértices distintos u,u em G existe um
caminho de u para u. Dizemos que G é desconexo se G não for conexo.

Sejam u e u vértices de um grifo G. A distancia de u a u em G, denotada por d(u, u),
é o comprimento de um caminho mais curto de u a u em G. Se não existe nenhum caminho

de u a u então definimos d(u, u) como sendo infinito, ou seja, d(u, u) = oo.

Um grafo (7(y. .4) é k-regular se gG(u) = k para todo u c y. G é rega/ar se é k-regular
para algum k.

Um grato G'(y',.4') é um suZ)gra/o de um grafo G(y. .A), denotado por G' Ç G, se
y' Ç V, ..4' Ç .A e para toda aresta de G', seus extremos em G' são também seus extremos
emG

Seja Z o conjunto dos inteiros. Se G'(V',.4') é um subgrafo de um grato regular
G(Z2,.A) tal que .4' = .A n y'2 então G' é dito um gra/o quase regra/ar. A Figura 2.1
mostra três exemplos de grafos quase regulares: em (a) ternos uma grade quadrada com
uiz nhança-4 ou comectàt,idade-g ; em (b) temos uma grade qual«da com uíz{«dança-.g ou
«««t{«ád.de-8; e em (c) te:nos «ma g«de Àe«go-/.
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(a) (b) (c)

FIGURA 2.1 Grifos quase regulares

Se y é um conjunto de pontos do plano e 4 é um conjunto de arestas construídas
pela análise das relações de vizinhança entre estes pontos então dizemos que G(y. .4) é
um grtiE/b de uà.z ri.hct72ça.

Um grafo em n,úeís de cÍlzza G = (/, y. Á) é a estrutura constituída pelo grato G(y. .4)
e pela função / de y em Ã = {0,1,...,Ar -- 1} com .N € Z+. O grafo G(y...4) é
denominado grei/o de re/erêncÍa de G = (/, y. .4).

Dois grifos em níveis de cinza G e G' são ditos sina/ares se eles têm o mesmo grato
de referência, isto é, se G(y, .4) = G'(y', .4').

O grato G é chamado um gra/o bínádo se .K = {0, 1}. Os vértices u de G são chamados
«édic« Z,«nc« se .f(«) = 1 e «Ódio« p«t« se /(«) = 0

Dois t;érfices brancos ul e u2 de um grato binário G são ditos conectados se existe um
caminho de ui a u2 em G tal que todos os vértices deste caminho são vértices brancos.
Um uédice u é dito cancelado a unz c07Üunto S de uédices brancos se u é conectado a
algum vértice de S. Um conjunto de uérfices brancos S é dito corzecÉado a um c07Üunto
de uédices brancos 7' se existe algum vértice em S conectado a algum vértice em T
Um c07%junto S de uédáces brancos é dito conexo se S não pode ser particionado em
dois subconjuntos que não estão conectados um com outro. Uma cornporzente cozleza de
um corÜunto de z;édíces brancos S é um subconjunto conexo não vazio de S que não é
conectado a nenhum outro vértice de S.

Podemos generalizar as definições de conectividade em grafos binários para grafos em
níveis de cinza fazendo preto valer zero e branco valer um nível de cinza diferente de zero.
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2.2. Elementos de Geometria Clomputacional
Nesta seção apresentaremos elementos de Geometria Computacional (IRS941).

GeomefHa (17omputaciona/ é a área da computação que trata de soluções de problemas
geométricos. Como nosso trabalho estuda grato de vizinhança é importante definirmos
quais são as operações elementares da geometria computacional.

Inicialmente vamos escolher uma forma para representar as entidades geométricas.
Usualmente representamos um ponto p no plano através de suas coordenadas cadesãanas
(z, y) , onde z e y são r úmeros reais (z, 3/ c R) medidos a partir de alguma origem arbitrária
ao longo de dois eixos ortogonais. A totalidade destes pontos constitui o p/ano cartesiano
IR2

Uma Teta no plano é definida por três coeficientes (Á, B,(7). Um ponto (z,y) está
na reta sselil 4z + .BZ/ + C' = 0. Uma rega só está definida se .4 :# 0 ou .B # 0. Duas
regas (.A, B, O) e (aÁ, c!.B, cvC') são representações da mesma reta, onde cl C ]R. As retas
(.4, -B, C') e (-Á, -.B, -C) são .p«t«.

Uma reta divide o plano em dois lados. Um ponto p = (z, g/) está no lado positivo da
rega (.A, .B, O.) se .4# + By + C' > 0. Se .Az + -By +. C' < 0 então p está no lado negativo.

O ponto médio rn de dois pontos pi = (zi, Z/i) e p2 = (z2, y2) é definido por

«-( -P, "P )

Dados dois pontos pi = (ai, Z/i) e p2 = (z2, 3/2), a reta que passa por eles é definida
por

a.t l l «:
\ : «

onde det(X) é o determinante da matriz X

0

Dados três pontos pi (z:,Z/:), p, Z/,) e p;

,-«'l; ! :l
(z3, 3/3), seja

lil Lê-se: se e somente se
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Se D > 0 então p3 está à direita da reta definida por pi e p2. Se .D :: 0 então pi,p2,p3
são co/ineares. Se .D < 0 então p3 está à esquerda da reta definida por pi e p2.

Dados quatro pontos não colineares pl = (zt,yi), P2 = (z2,y2), Pa = (sç3,Z/a) e
p4 = (a4, y4), seja

zl
Z2

Z3

Z4

g/i

g/2

g/3

3/4

Se Z) < 0 então p4 pertence ao círculo definido por pt,p2,p3. Se .D > 0 então p4 não
pertence ao círculo definido por p] ,p2,p3-

O segmenfoliil com extremidades pi e p2, denotado por pipa, é o conjunto dos pontos
obtidos por combinação convexa de pi e p2, isto é,

api + (l - a)p2 0 5; a 5; l}

Uma será-Tela é um segmento de rega com um dos extremos no infinito.

Uma função d : lt2 x Ru --} R é chamada de distancia se satisfaz as seguintes proprie-
dades:

(i) d(P, P) 0, para todo p C R21

(n) d(p, q) d(q,p), para todo p, q C ]R2;

(iii) d(p,q) >0, sep#q, paratodop,q C R2;

(iv) d(P,q) + d(q,r) ? d(p,r), para todo p,q,r € R'

Dados pi
entre pi e p2:

(z:, Z/:) e p, (a2, 3/2) pontos do plano, definimos as seguintes distância

(a) Euclídiana: d.(pi,p2) 'GÍ:;aí;liÍ:'DN;
(b) City-Block: di(pi,p2) zi -- z2 1 + 1 yi -- y2 l;

(c) Chessboard: d«(pi,p2) maxljz- «:l, l3/: V,l}

lüJ Nesse texto iremos representar as arestas de um grato de vizinhança por segmentos de retas
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Seja Z o conjunto dos inteiros. Seja z um elemento de Z2 e r um inteiro positivo.
Um disco digital com distância d de centro # e raio r é um subconjunto de Z2 dado por
Z)a(aç, r) = {Z/ € Z: : d(#, y) $ r}. .A distância entre um ponto l e um subconjunto X de
Z2 com distância d é um valor dado por d(aç,X) = minld(z,Z/) : y € X}.

C) tHánguZo pqr determinado pelos pontos p, q e r é o conjunto de todas as combinações
convexas dos três pontos, isto é,

pqr {. : . aip+a2(7+a3r, >1 oí 1, crl ? 0, á = 1, 2, 3}

Os segmentos pq, qr e rp formam a /ronceira do triângulo pqr. Os pontos que não
estão na fronteira estão no interior ou no exterior do triângulo. Dizemos que um triângulo
é degenerado se seu interior for vazio. Denotamos por ;)rq o ângulo entre pr e rq.

Definimos /echo conuezo de um conjunto P de pontos no plano como sendo o menor
conjunto convexos"'J que contém P

2.3. Construção de gratos de vizinhança
Nesta seção iremos considerar P como sendo um conjunto finito com n pontos no

plano e usaremos apenas distância euclidiana.

Apresentaremos a seguir alguns métodos para construir arestas a partir de P (IVin891,
IRs941, IFC911, IGs851, lcn8õl, ILee821 e IJRZ911).

O primeiro método a ser apresentado será a triangulação de Delaunay. Este método
tem tempo de execução O(alga)[i'] (IFC911). Dada a triangulação de Delaunay de
P, existem outros métodos de construção de arestas para P em tempo O(n), como por
exemplo, o grato de vizinhança relativa, o grato de Gabriel e a árvore geradora mínima
(IVin891 e IRS941).

2.3.1 Tlriangulação de Delaunay

A triangulação de Delaunay determina uma partição do plano para o conjunto P onde
cada partição, também chamada /ace, é um triângulo com seus extremos sendo vértices

líiíl Veja a definição de conjunto convexo em IRoc701
li«l Veja em ICLR90) a definição da notação O.
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de P. A definição da triangulação de Delaunay é obtida a partir da definição do diagrama
de Voronoi, ambas apresentadas a seguir.

Considere um ponto p{ € P, definimos região de Vorono de pí, denotado por Z(pi),
da seguinte forma:

Z(pi) = {pc R' : d.(p,pi) $ d.(p,pJ), Vj = 1,2,.-. ,n},

onde d. é a distância Euclidiana.

FicunA 2.2. Diagramas de Voronoi(- ) e Delaunay (--) (IJRZ9il)

Note que {Z(p{), ã = 1,2, . . . ,n} particiona o plano em regiões convexas onde a

interseção de dois convexos é um segmento de reta, uma semi-reta ou uma reta. Esta
decomposição é chamada diagrama de Vorono{.

O algoritmo watershád ou zona de influência (IVin891) é uma aproximação do diagra-
ma de Voronoi pois trabalha no plano finito e considera regiões ao invés lq#e pontos. No
watershã:l as regiões (componentes conexas de uma imagem implícita) vão aumentando
proporcionalmente e simultaneamente até se tocarem, quando isto ocorre, os pontos que
pertencem a duas ou mais regiões fazem parte da zona de influência dessas regiões. O
diagrama de Voronoi de P também é a zona de influência de P se o crescimento das regiões
centradas em P for infinito.

Dado o diagrama de Voronoi de P, o diagrama de Z)e/azznag/ é o grato não orientado
G(P, .4) onde Á é o conjunto de arestas definido por

.'l Pj: lz(pí)nz(pj)l > 1; í,.j=i,2,... ,neÍ#.j},
onde lsçjé a cardinalidade de z.



18 2. NOÇOES PRELIX41NARES

Dizer que IZ(Pi) n z(Pj)l > 1 é equivalente a dizer que Z(P{) n z(Pj) é uma rega, uma
semi-reta ou um segmento de reta não degenerados"] . Um diagrama de Delaunay de P é
chamado tràangtz/anão de l)e/aunag/ se todas as faces internas do diagrama são triângulos.

Teorema 2.1. Dado P com no míhàmo três pontos, boda IdanguZação do /echo
conuezo de P possuí ezatamente 2n -- u -- 2 íóánguZos e 3n -- u -- 3 arestas, onde u é o
número de pontos de P que estão na fro'nteira. do fecho conveio de P. Q

Exemplo 2.2. Um exemplo trivial de triangulação é o triângulo. Nele temos três
pontos extremos (n) e três pontos na fronteira (v). Assim, temos um triângulo com três
arestas e o Teorema 2.1 se aplica. o

Uma importante aplicação deste teorema é que o número de triângulos e o número de
arestas numa triangulação com n pontos são respectivamente O(n) (IFC911, p. 75 e 76).
Através deste resultado vários problemas apresentados neste capítulo serão resolvidos em
tempo linear, quando o dado de entrada for uma triangulação.

2.3.2 Gratos derivados da triangulação de Delaunay
Apresentaremos a seguir três classes de gratos que podem ser gerados a partir da

triangulação de Delaunay.

Grato de Gabriel

O grct/o de Ganhe/ de P é o grafo G(P, .4), onde .4 é o conjunto de arestas formado
pelos segmentos de retas pq, onde p e q são pontos de P e o círculo de diâmetro pq passando
por p e q é livre de pontos em P, veja Figura 2.3 (a aresta tracejada não pertença ao
grato de Gabriel). Pode-se provar que o grafo de Gabriel é um subgrafo da triangulação
de Delaunay. Usando o Lema B.2 podemos concluir que toda aresta do grato de Gabriel
também é aresta da triangulação de Delaunay. Logo podemos encontrar o grato de Gabriel
a partir da triangulação de Delaunay.

1«1 Não degenerado significa, no contexto, de comprimento diferente de zero



2.3 COXSTRt'Ç.AO DE GR.\FOS DE \'lZINHAXÇ.\ 19

FicunA 2.3. Grato de Gabriel

Grafo de vizinhança relativa

Dois pontos p e q de P são extremos de uma aresta do gra/o de uàzÍnAança relatada se
nenhum outro ponto de P está mais próximo de ambos do que eles estão próximos entre
si, veja Figura 2.4. Formalmente, pq é uma aresta deste grato sse d(p,r) ? d(p,q) ou
d(q, r) ? d(p, q), Vr € P\lp, q}. Observe que toda aresta deste grafo satisfaz a definição
de aresta do grato de Gabriel. Logo o grafo de vizinhança relativa é um subgrafo do grafo
de Gabriel.

FIGURA 2.4. Grato de vizinhança relativa

Arvore geradora mínima
Z

Um grafo G(P, .Á) é uma árvore geradora míhàma se, para quaisquer dois vértices em
P existe e é único o caminho que liga estes vértices e a soma do comprimento (distância
euclidiana) das arestas é mínimo, veja Figura 2.5. Por IPrel, Teorema 6.1, pode-se provar
que este grifo é um subgrafo da triangulação de Delaunay.
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FiGuRA 2.5. Arvore geradora mínima

2.3.3. Outras formas de construção de gratos
Apresentaremos a seguir três outros métodos para a construção de gratos que não

dependem da triangulação de Delaunay.

Distância máxima

Usando a distância Euclidiana vamos definir um grato G(P, .4), onde a aresta pq C .4
se a distância entre p e q não é maior que uma distância d, veja Figura 2.6. Chamamos
este grato de gra/o de disfáncia m(ázima.

e

FIGURA 2.6. Distância máxima d
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Ã. vizinhos mais próximos

Para cada ponto p c P, definimos uma aresta pq c .,4 se q € P é um dos k vizinhos
mais próximos de p, veja Figura 2.7. O grafo G(P, .4) é chamado gra/o dos k uázinAos
rnazs prozz7no.

FicuKA 2.7. Grifo dos k vizinhos mais próximos onde k l

Vizinhos do Barícentro

Deânimos o gra/o dos uàz nãos do Z)arícentro G(P,.A) por: dado p C P, as arestas
adjacentes a p em .4 têm extremos {pt, . . . , pt} se p está incluído no fecho convexo destes
pontos, veja Figura 2.8. A desvantagem desta construção é que ela não produz necessa-
riamente um grato único (IVin891).

Flauta 2.8 Vizinhos do baricentro

Nesta seção foi''ãjlresentadi#&árias formas de se construir gratos de vizinhança a partir
de pontos no plano. No Capítulo 5 apresentaremos algoritmos para os problemas dos k
vizinhos e distância máxima, ficando como sugestão a implementação dos outros métodos.
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Apesar de não termos implemetado a triangulação de Delaunay, no Apêndice B damos um
algoritmo ótimo para este problema.

2.4. Imagens partição e imagem rotulada
Definimos a seguir alguns conceitos de imagens utilizadas neste texto

Definimos {magerrz parfãção como sendo a divisão de uma imagens em partições de
tal forma que a união de todas as partições é a imagem e a interseção de duas partições
distintas é vazio. As partições são diferenciadas por níveis de cinza distintos. Cada
elemento destas são também chamadas de componentes conexas. Veja um exemplo de
imagem partição na Figura 2.9-a.

Usamos também uma definição aproximada de imagem partição, onde existe uma linha
na interseção de duas partições adjacentes quaisquer. Veja um exemplo na Figura 2.9-b.

-!:::::::-R;
l

H

(,) (b)

FIGURA 2.9. (a) Imagem partição e (b) Imagem partição com linha divisória

Uma outra imagem utilizada neste texto é a imagem rotulada, onde temos compo-
nentes conexas (objetos) distintas por níveis de cinza. Observe que uma imagem partição
com linha divisória é uma imagem rotulada. Veja um exemplo de imagem rotulada na
Figura 2.10.
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FicuKA 2.10. Imagem rotulada
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CAPÍTUI.0 3

Operadores morfológicos

A .ll/07:/oZogáa .A/atemáfÍca é uma teoria que estuda a decomposição de operadores entre
reticulados completos em termos de quatro classes de operadores: as dilatações, as erosões,
as anta-dilatações e as anti-erosões. Através destes operadores, chamados de operadores
elementares, construímos qualquer outro operador. Outro importante resultado é que,
quando os reticulados possuem uma família sup-geradora, estes operadores podem ser
caracterizados por funções estruturantes (IBB911 e IBB931).

A base teórica deste trabalho se concentra numa função estruturante particular, a
baseada em gratos de vizinhança. Nela definimos a relação de vizinh:Ka entre objetos no
plano

Na Seção 3.1 apresentaremos a dilatação e a erosão caracterizadas por funções estru-
turantes em reticulados completos sup-gerados. Na Seção 3.2 mostraremos exemplos de
funções estruturantes no reticulado completo das imagens binárias. Na Seção 3.3 apre-
sentaremos outros exemplos de funções estruturantes no reticulado completo das imagens
em níveis de cinza.

25
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3.1. Caracterização dos operadores elemen.
lares

Neta seção apresentaremos os operadores morfológicos elementares da R'morfologia Ma-
temática caracterizados por funções estruturantes (IBB911, IBB93j, IBar921, IVin891 e
ISer881).

Soam ,Ci e ,C2 dois conjuntos quaisquer não vazios. Um operador @ entre ,Ci e ,C2
é definido como um mapeamento de .Ci em .C2, @ : ,Ci -+ ,C2 (IJ conjunto de todos os

operadores entre Ci e r2 é denotado rf'
Exemplo 3.1. Seja .E um retângulo finito de Z2, onde Z é o conjunto dos números

inteiros, e .K = IAo,til C Z+ é o conjunto finito dos níveis de cinza. Então .Z(E é o
conjunto de todas possíveis imagens em núeís de cinza. . O

Um conjunto ,C estruturado por uma relação $ é um conjunto parcialmente orderzado
ou posei, denotado Z = (r, 5;), se a relação $ sobre elementos de ,C for reflexiva, anti-
simétrica e transitava (IBir671). A relação de ordem inversa ? em .C é definida par
X 2 y sse y $ X, VX,y C ,C. Diremos que (r, ?) ou simplesmente Z é o posei dua/
de,C

Sejam .L, U, X C ,C # ü e .Y C r, dizemos que

e U é Zímátante s?lpeMor de .Y se VX C ,Y temos X $ U;

e 1, é Zàmitante á7z/ehor de .Y se VX C ,Y temos .L $ XI

e O supremo de ,t', se existir, é o menor dos limitantes superiores, denotado V.T, i.e.,
V.t' é limitante superior de .Y e VZ./ C É limitante superior de .a', temos V.Y 5; UI

e O ílzámo de ,Y, se existir, é o maior dos limitantes inferiores, denotado A,Y, i.e.,
A.t' é limitante inferior de .t' e V.L C ,C limitante inferior de ,Y, temos A.Y 5; X

Um poset C é um reticu/ado compZeÉo se todo subconjunto não vazio .t' de É tem um
supremo e um ínfimo.

Um subconjunto próprio / de um reticulado completo É é chamado uma /amz#ãa stzp-
geradora se todo elemento de ,C pode ser escrito como o supremo de subconjuntos de
Z. Os elementos de l serão denotados pelas letras minúsculas z e y. Assim, fazendo
/(X) = {:« € Z : « $ X} e«tão X VX c r
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Exemplo 3.2. O conjunto P(.E) de todos os subconjuntos do conjunto não vazio
E, com a relação usual de inclusão C entre subconjuntos, é um reticulado completo. As
operações de ínfimo e supremo são, respectivamente, as operações de interseção e união
entre subconjuntos. Uma família sup-geradora Z de 7)(.E) é a coleção dos conjuntos que
têm um único ponto, i.e., {laç} : z C .E}

Um elemento X de P(.E), onde (P'(.E), Ç) é um poset, pode representar, por exemplo,
uma imagem bínár a de .E em {0, 11: o valor do ponto é l se ele pertence a X e 0, caso
contrário.ó

Exemplo 3.3. A coleção .lrr com a relação de ordem parcial 5; dada por V/1 , /2 €
X'r, /i $ /2 e /i(a) 5; /2(z), V# € .E é um reticulado completo. As operações de ínfimo
e supremo são, respectivamente, V.t' c .Kz,

(A2')(z) = mán{/(z) : ./' C ,Y} (z C .E) e

(VÂ')(z) =m-{/(z):/C Â'}(z € .E)

Uma família sup-.geradora Z de .Kz é a coleção das funções que são diferentes de ko (K =
IAo, Ail) em um único ponto, i.e., {/p,. : (p, o) € .E x Ã'}, onde Vz € .E,

Â.,(': ' ''"-P
ko c.c.

0

Sejam (.CI, 5;l) e (.C2, $2) reticulados completos. O supremo e o ínfimo em .C: serão
denotados, respectivamente, vl e Ai. E analogamente para r2. Suponha @ c .Cf'

Dizemos que:

e @ é uma dá/afação sse @ comuta com o supremo, i.e.,
d,(v-.Y) = v,Ú(.r), v,r c ,c:;

e @ é uma erosão sse @ comuta com o ínfimo, i.e.,
@(AiÂ') V.Y C,C:;

. @ é «ma -ÉÍ-dáJ"t'ção sse @(V:.Y) A2'P(.r), V,Y C ,C:;

. @ é «ma -là-e«.ã. sse @(A-Â') V2@(.Y), VÂ'C.C.

Denotamos a erosão, a dilatação, a anti-erosão e a anta-dilatação por c,õ,c' e õ',
respectivamente.
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Um reticulado ,C possui uma operação de negação se existe um operador p tal que

X $ }' + 1'(}'') 5; p(X) e «(p(X)) X (X, }' c Z)

Em reticulados equipados com a operação de negação, a anel-erosão e a anui-dilatação
podem ser representadas, respectivamente, por c' = 1'c e (5' = z/(5.

Sejam a € ,Cf' e # C .Cf'. O par.(c*, /7) é uma conexão de Ga/o slil entre ,C: e .C2 sse

X SI P(}') + }'' 5;2 a(X), (V(X, y) C rt x r2)

Sejam a C .Cf' e P C ,êi''. Se (a,P) forma uma conexão de Galois então a é uma
erosão de .Ct em Z2 e P é uma dilatação de .Ce em Zi (ISer881, Teorema 1.6).

Definimos a relação (a,P) 5; (a', /7'), (a, c-' c .Cf') e (/7,#' c ,Cf') +

a'(X) 5; a(X) e P(}'') $ P'(}''), (V(X. }'') C ,Ci x ,C2)

As funções em Ci serão denotadas pelas letras minúsculas a e b e chamadas /uniões
estrzzturantes. Suponha que Z2possui uma família sup.-geradora. Um operador a c ,CI
será denominado /unção est turanle com prophedade de dà/citação se existe uma dilatação
õ C .Cf' tal que V g/ C /, a(y) = õ(3/), veja Figura 3.1. A proposição abaixo é demonstrada
em IBar921, Prop. 7.2.

FIGURA 3.1 t'...,.Rn no r,,+..rnn+o "''.m '\r.n,;.,].,.]. ,]. ,];la+"",,.
l ullçr(tv [;obl uüul a,]]b\J \,\i]]] }/] \il/] it,\A(XLAv \i] tAxA(xu(açr(Lv

Proposição 3.4 (caracterização da dilatação e da erosão). .Ezíste uma bÜeção en-
tre o subconjunto de Ct*, cu:los elege'Rios são juTtções estruturctTttes que têm proprieda,des
de dilatação, e o reticulado completo das Conexões de Galois entre C\ e Cz. A bàjeção

líl A conexão de Galois apresentada nesse texto pode ser encontrada em IBír671
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considerada é dada por a. b.-.} (c, õ);

c(X) = c.(X)
.5(}'')

Vly C Z : a(y) 5; X},

v{«(y) : y € Z(y)},
(X C .CI),

(}' C .C2)

e por (c, õ) n a;
«(Z/) = «k,0(3/) = Õ(y), (y € Z).

M.í. «{nd«, d.d« 'í.'' p«e. (', (c,.5)) e (a', (c', õ')) q«ásq«,, fem«

a(g/) $ a'(Z/)(3/ C Z) +(c(X),õ(}')) $(c'(X),ó'(y)),((X,}') C .Ci x .C2)

0

Em outras palavras, qualquer erosão c ou dilatação (5, cujo contradomínio é um reti.
culado sup-gerador, pode ser caracterizada por uma função estruturante.

3.2. Aplicação em imagens binárias
Nesta seção apresentaremos uma aplicação da Proposição 3.4 no reticulado 'P(.E).

Seja E um subconjunto de Z2. Sejam õó e có operadores de P(.D) em P(.E) definidos
por

ÕÓ(X) : a C X} (X C 7''(E)) .

Cb(X) =ÍZC.E:Z,(z) CX}(XC7:'(.E))
onde Z) é uma função estruturante definida sobre .E. Seja .B + z = {g/ + z, g/ C .B} onde
+ denota a soma vetorial ern Z2. Algumas possíveis escolhas para funções estruturantes
sao:

1. /nuarãante por Tr.nslação (i.t.)

Ó(:«) (# C .E)

com -B C 7'(E) e -E = Z'. O subconjunto .B é chamado e/ementa estruturante;

11 C?base /nuaràante por Translação (q.i.t.)

b(z) nE (z c E)

com .B C P(.E) e -E é um subconjunto finito de Z2. Veja na Figura 3.2 um exemplo
de dilatação usando uma função estruturante q.i.t.l
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FiCUKA 3.2 T);la+an n \;n'bs';.b n,.\m fBBnn a np+p] +iipnn+A n : +L/llcLua\,av L/lllalAa, vlll lula\yav çolll uüuiaiiuç q l u

111 Baseada elll trajos de vizinhança

z,(#) {y C .E : d(y, z) $ 1} (# C .E)

onde -E é o conjunto de vértices de um grafo e d(Z/,l) é a distância entre y e
z neste grato, definida no capítulo anterior. Veja na Figura 3.3 um exemplo de
dilatação baseada em grafos de vizinhança]ii]

0 00 ©

E E
-QQ:

b

'0
(i)... '''''''.

:Ó'

FIGURA 3.3 Dilatação binária com função estruturante baseada em gratos

Mais detalhes sobre funções estruturantes i.t. e q.i.t.liül podem ser encontrados em
IBB931, Capítulo 4.

lfíl Esta figura está simplificada, a função estruturante é dada pelos vizinhos de cada vértice do grato.
liííl As funções estruturantes q.i.t. também são chamadas de funções estruturantes condicionalmente
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3.3. Aplicação em imagens em níveis de cinza
Nesta seção apresentaremos duas aplicações da Proposição 3.4 no reticulado .R'r

Antes de mostrarmos essas aplicações definiremos a soma e a subtração restritas a
um conjunto finito de inteiros .K

Definição 3.5. Sela /T um ànteruaZo 10, kl de Z com k > 0.

Para u C Z, de$nÍmos o operad07' f --> t-lu em .K como

Í 0-lu = 0 Vu C Z;

J t+u =0 set > 0 e t+u$ 0;
l t+u = t+u se t > 0 e 0 5; t+u 5; k;
l t-+u =k se t > 0 e t+u > k.

4naZogamente, para u C Z, de$námos o operador t --} t-=u em .K por

Í 0-:u = 0 se t < k e t -- t; $ 0;
j t-:u = t--u se t < k e 0 .Ç t--u < k;
l t-u=k set <k e t--u > k;
l t-:u = k Vu c Z.

Q

Primeiro exem.plo

Neste exemplo apresentaremos a dilatação e a erosão em .KE como sendo uma apli-
cação da Proposição 3.4.

Sejam óó e có operadores de .Kr em .R'z definidos por:

Óó(-F) /u,.): /u,«$/', V(u,u)C.Ex-K} (-FC.K') .

cb(F) = V{.h,, : b(./«,,) 5; /', V(u,u) C .E x R'} (F € K'E),

onde /.,, é definido no Exemplo 3.3 e b é uma função estruturante. Algumas possíveis
escolhas para funções estruturantes são:

1. /nuaràanÍe por Trarzs/anão

b(/u,,) +u,(z CE, geZ" e-BC7'(.E))
onde .E = Z2, veja Figura 3.41
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FIGURA 3.4. Dilatação de uma imagem em níveis de cinza, representada
por função, por uma função estruturante i.t..

11 Quase Inuar ante por Translação

b(/u,,) g(z u)-lu, (z C -E, g C .K" e .B C 7'(.E))

onde.E Ze, veja Figura 3.51

.Õ, (F)

FIGURA 3.5. Dilatação de uma imagem em níveis de cinza, representada
por função, por uma função estruturante q.i.t..

111 Baseada eln gratos de vizinhança

ó( .h ., )

g«

g.-lu, orzde

g(z) «zC {3/e-E:d(3/,u)5; 1}, comgC Ã',
0 c.c.

onde E é o conjunto de vértices de um grifo e d(y,a) é a distância entre g/ e z
neste grifo. Veja na Figura 3.3 uma ilustração deste exemplo.



3.3. .4PT,TC.\Ç.AO E\í T\TAGFNq F\T Ní\'EIS DE CIXZ..\

Segundo exemplo

Neste exemplo apresentaremos outras formas de caracterizar a dilatação e a erosão
em .KZ usando a Proposição 3.4, por funções estruturantes.

l A dilatação e a erosão por uma /unção estruturante q.{.t. podem ser descritas
equivalentemente, respectivamente, pelas expressões: V/ € .Kr,
õ(/)(z) = maxi.f(3/)-Fg(z-Z/):3/e.B'+a} (,eEegeÃ'') e

c(/)(z) = mi«{/(y)-:g(3/--z):z/eB+z}(zC.Bege.Ka),
onde .B' = {--b : b C .B} é o transposto de B c P(.E);

11 A dilatação e a erosão por uma /unção eslr turarzte Z)assada em gra/os de uázi-
nàança podem sei descritas equivalentemente, respectivamente, pelas expressões:

Õ(/)(z)(y)-lg(y) :d(Z/,z) $ 1}(z C .E .g C Ã'') .

c(/)(,) = mi«{/(y)-:g(Z/) : d(y,z) 5; l} (a C -E e g C Ã''),

onde .D é o conjunto de vértices de um grifo e d(Z/,z) é a distância entre Z/ e l
neste grato.
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CAPÍTUI,0 4

Extensão da ''JUIZ\4ach 7'ooZboz "

Usando os operadores de ínfimo, supremo e composição e os operadores elementares da
Morfologia Matemática, definidos no capítulo anterior, podemos construir uma / nguagem
/termal sobre um conjunto finito de reticulados completos (IBB921). Ef;ta linguagem é cha-
mada linguagem m07foZógÍca. Uma implementação dessa linguagem é chamada máquina
rnorl/o/ógíca. Um exemplo de máquina morfológica é a "MMach Toolbox", uma caixa de
ferramentas da Morfologia Matemática implementada no sistema KHOROS.

Neste capítulo apresentaremos o sistema CHOROS e suas estruturas de dados para o
armazenamento de imagens. Apresentaremos também a arquitetura da "MÀ/acA Too/boz"
e, finalmente, mostraremos sua extensão para a manipulação de dados com suporte em
gratos

4.1. Plataforma de trabalho KHOROS
Nesta seção apresentaremos o sistema KHOROS e suas estruturas de dados para o

armazenamento de imagens (IBBLI, IRASW901, IBB92j e IBB941).

K#OROS (IRASW901) é um ambiente t)rojetado para a pesquisa em Análise de

Imagens. Ele foi criado no "Z)epartament o/ E/ectrica/ aria C'ompuler .Engeneeráng" da
"UnÍuersitg/ o/ N'em .A4'ezàco ", Albuquerque, USA, e tornou-se muito popular.

Uma das ferramentas desse sistema é o ambiente de programação visual C14N7:.47H,
uma linguagem orientada por fluxos de dados usando o conceito de gratos orientados. Cada

33
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nó (acne - pequena figura retangular) representa um procedimento (programa escrito na
linguagem C) e cada arco representa um caminho por onde os dados fluem. Um nó
é executado quando todos os dados de entrada estão disponíveis. O conjunto de nós
interligados é chamado de morkspace. Cada nó executado dispara uma linha de comando
do sistema operacional t/Ar/X. Veja na Figura 4.1 a janela do CANTATA mostrando um
exemplo de workspace.

Ç!!d! l :;C0'vBlqg

lq::!'=7;!qT: Ç

CRITATA Visual Pro«'annlnq Envtr'orYqont fn tho }allXE SgBton

}ill!'.íl=a

H L =

a
=;e ..;=

FIGURA 4.1 Janela do CANTATA mostrando um workspace

O KHOROS possibilita dois tipos de armazenamentos de imagens, chamados imagem
ámpZícita e imagem ezplz'cata e definidos no Capítulo 1. Numa imagem implícita armaze-
namos todos os pixels da imagem num vedor com Z x c posições, onde / é o número de
linhas e c é o número de colunas da imagem (considerando uma imagem planar). Fazendo
uma conta simples obtemos as coordenadas espaciais de um pixel armazenado numa ima-
gem implícita. Na imagem explícita armazenamos pontos esparsos de uma imagem, com
coordenadas espaciais e o valor do ponto. Estes tipos de armazenamentos de imagens são
também chamados de imagens mu/táóandas. Na imagem i:nplícita, cada banda represen-
ta uma imagem em duas dimensões. Na imagem explícita, temos uma banda para cada
coordenada espacial dos objetos e outra para armazenar os valores destes.
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O KHOROS fornece um campo em sua estrutura de imagem para guardar o taman/zo
do pizeZ, onde o valor padrão é l para as projeções horizontal (largura) e vertical (altura)
do pixel. O tamanho do pixel é dado pelo produto destas projeções.

As coordenadas horizontal e vertical numa imagem crescem da esquerda para a direita
e de cima para baixo, respectivamente.

No KHOROS existe uma biblioteca com várias rotinas que estão divididas em duas
classes principais: prof nes e :rurofines. Os programas do tipo zurotínes têm a carac-
terística de possuir uma interface gráfica própria (p.e. put.mult) enquanto os programas
vrotines não apresentam esta característica (p.e. input).

Os programas criados pelos usuários (vroutines e xvroutines) podem ser organizados
num subsistema independente chamado too/boz

Um exemplo de toolbox é a "MÀ/acA TooZóoz" (IBBLI)

4.2. Arquitetura da ".ZWIZ\4ach :Z'ooZboz"

Nesta seção apresentaremos a arquitetura da "À/À/acA Zoo/boz" (IBBLj e IBB941).

A "À/.A/acA Too/óor" usa operadores morfológicos caracterizados por funções estrutu
rantes.

A arquitetura da "À4]VacA Too/boz" está organizada em níveis de complexidade, como
segue: operadores básicos, primeiro, segundo e terceiro nível deoperadores. Os operadores
do primeiro nível fazem 1111B chamada aos operadores do nível básico. Os operadores
do segundo nível fazem !!!n..!111111eliç}.811ilig de chamadas aos operadores do nível básico.
Finalmente, os operadores do terceiro nível fazem um número não definido de chamadas
aos operadores do nível básico.

Por exemplo, temos no nível básico o operador de dilatação, cuja fórmula está definida
no segundo exemplo da Seção 3.3. O primeiro nível pode ser exemplificado pelo operador
abertura, definido de KE em KE, dado por,

"yó :: (5ÓCÓ)

onde K ;: lki, k21, ki, k2 C Z, .D é o domínio de uma imagem e b é uma função estruturante.
No segundo nível temos, por exemplo, o operador n-dí/citação, definido de .Kz em .KZ,
dado pelas sucessivas n -- l composições,

t5; = .5ó ' - - (5',
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onde n é um número inteiro. Finalmente, exemplificamos um operador do terceiro nível
com a abertura por reconstrução com marcador /, definidos de .Kr em Kr, dado por,

'Y.,/(g) = V{Õ;l,(/) : n = 1, . . . },

onde .5;lP(/) é a ri-dilatação condicional definida em IBBLI.
No Apêndice C mostramos todos os operadores existentes na "MÀ/acÀ 7oo/boz"

Além da arquitetura hierárquica a "À/À/acA Toolboz" opera orientada por dados, i.e.,
cada operador possui um único programa e conforme os dados de entrada executamos
o operador correspondente. Exemplificando, se tivermos uma imagem implícita binária
(cada pixel ocupa um bit) e um arquivo contendo uma função estruturante corresponden-
te a esta imagem como entrada do programa que realiza a dilatação, será executada a
dilatação binária entre imagens implícitas binárias. Veja nas Figuras 3.2 e 4.2 ilustrações
desta dilatação. Se tivermos uma imagem implícita em níveis de cinza (cada pixel ocu-
pa um byte), será executado o operador de dilatação sobre imagens en] níveis de cinza.
Assim, a ' TooZboz" usa o conceito de polimorfismo]i]

Imagem
binária

Imagem
dilatada

estruturante
Elemento

FicuKA 4.2. Dilatação em imagem implícita

4.3. A ' ch IZ'ooZboz" estendida
Estendemos as opções de funções estruturantes dos operadores disponíveis na "À4.A/a-

ch Toolboz" pela introdução de funções estruturantes criadas a partir de grafos de vizi-
nhança. No Apêndice A mostramos a estrutura de dados das funções estruturantes. No
cabeçalho desta estrutura existe um rótulo que define qual função estruturante está sendo

lil Um programa é polimórfico quando executa uma determida função para tipos de dados distintos
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utilizada, além de variáveis contendo suas dimensões. No caso de gratos, esta dimensões
correspondem à coodenadas de um retângulo envolvendo os vértices (no caso planar).

Usaremos as definições de arquivo de medidas e imagens explícitas introduzidas no
Capítulo l. Os arquivos de medidas são armazenados na imagem multibanda, definida na
primeira seção deste capítulo, onde cada banda armazena medidas sobre cada objeto.

A ordem dos objetos na imagem explícitas é definida da esquerda para a direita e de
cima para baixo. A ordem das medidas nos arquivos de medidas e a ordem dos vértices do
grato na estrutura da função estruturante, no caso de gratos, segue a ordem dos objetos
na imagem explícita.

4.4. Implementações básicas
Apresentaremos nesta seção programas básicos necessários para a extensão da "AdIAda

ch Tootboz"

No Apêndice D mostramos exemplos da documentação para esses programas.

Usaremos também as seguintes nomenclaturas nesta seção: /.R para imagem rotulada,
/P para imagens partição, /C' para imagem em nível de cinza, /.B para imagem binária
(usaremos 0 e l como valores de uma /B), )ll: / para a soma dos valores dos pixels de uma
imagem implícita / e .A.A4'G, .4MR e .AM.r para arquivos de medidas globais, regionais e
individuais, respectivamente.

4.4.1 Criação de arquivos de medidas
Com o objetivo de calcular medidas sobre imagens criamos três programas que têm

como saída arquivos contendo estas medidas. Estes programas foram agrupados no nz'ue/

medidas da "À/À/acÀ Too/boz", ve.ja Tabela C.3. Clriamos também neste nível dois esti-
madores de distribuições.

vshapglo Medidas globais

Este programa calcula rnedádas g/obaãs de uma /.B e gera o ÁMG contendo estas
medidas definidas abaixo:
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a) área: > 1 ./ .Z:i;

b) perímetro: }ll:(/-e -- cn(/B)), onde eB(/-B) é a erosão da /B pelo e/ementa

«t«t«««te 3 x 3, (IBB941);

c) número de componentes: número de componentes conexas da /B.

vshapreg - Medidas regionais

Este programa calcula medidas regzonaás a partir de uma /C' e uma /R (ou .rP),

gerando o .4Ã4R. Este arquivo contém para cada rótulo A da -rR as seguintes medidas:

a) média: soma dos níveis de cinza do rótulo k dividido pelo número de pixels deste
rótulo;

b) mediana: mediana do conjunto formado pelos níveis de cinza dos pixels perten-
centes ao rótulo k;

c) entropia: (--ll:=.píigpÍ) onde p{ é a probabilidade do nível de cinza ã C
{0, . . . , nc} estar no rótulo k e nc é nível de cinza de valor máximos

d) valor máximo: pixel de maior nível de cinza do rótulo k.

vshapind - Medidas individuais

Este programa calcula rnedádas nd t;ãduaís de uma /R (ou /P) onde para cada rótulo
calculamos as seguintes medidas armazenadas no .AÀ4/:

a) área: número de pixels do rótulo;

b) percentagem de área: área dividido pelo total de pixels da /R;

c) área real: área vezes o tamanho do pixell

d) perímetro: usa o mesmo método descrito nas medidas globaisl

e) baricentro horizontal: média das coordenadas horizontaisl

f) baricentro vertical: média das coordenadas verticais;
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g) rugosidade: quadrado da diferença da área pelo perímetros

h) pixel mais à direita: maior coordenada horizontal do rótulos

i) pixel mais à esquerda: menor coordenada horizontal do rótulos

j) pixel mais acima: menor coordenada vertical do rótulos

k) pixel mais abaixo: maior coordenada vertical do rótulos

1) projeção vertical: diferença do pixel mais abaixo pelo pixel mais acima do
rótulos

m) projeção horizontal: diferença do pixel mais à direita pelo pixel mais à esquer.
da do rótulos

Se tivermos um grato como entrada em vshapind podemos também calcular as
seguintes medidas para cada vértice deste grifo:

n) número de vizinhos: número de vizinhos do vértice;

o) distância: assume l se o vértice possui pelo menos um vértice vizinho com
distância euclidiana entre dois escalares ou assume 0, caso contrário.

vcovar - Covariância

Este programa calcula a couarááncia (ISer821) de uma imagem /. Esta medida é
calculada por sucessivas translações de / em uma dada direção. A cada iteração calculamos
a soma dos valores dos pixels da imagem transladada interseção com .r, dividido pelo
número total de pixels de /. O resultado é armazenado num vetor. O número de iterações
ní e a direção d (ângulo em graus) são parâmetros de entrada. Para ser mais preciso, sda
T)(.r) a á-ésima translação de / na direção d onde { € {0, 1, . . . ,nã}. Estas translações
iniciam com tamanho zero indo até o tamanho n{ incrementado de uma unidade a cada
iteração. A covariância, denotada por (-;, é definida pela seguinte fórmula:

â(-r) E(4(.r) n .r)

onde N é o número total de pixels de .r
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vgran - Granulometria

Este programa calcula duas curvas granuZomélMcas (ISSO) de uma imagem /.
primeira curva, denotada por GI, é definida da seguinte forma:

cii(.r) - 1 - z::k!$u

onde ' i(/) é a {-ésima abertura morfológica (IBBLI) da imagem / pela função estruturante
b, ã C {0, 1, . . . , ni}, nã é um parâmetro de entrada e )ll: / não pode ter valor zero.

Z

A

A segunda curva, denotada por G2, é definida como segue:

a2i(.r) aii(.r) c;ii':(.r)

onde { C {1,2, ... ,ná} e C2g(/) = 0.

4.4.2 Criação de imagens explícitas
A criação de imagem explícita (/E) foi implementada nas seguintes rotinas, que te-

remos incluídas no núeZ imagens ezp/feitas da "À//l/ac/z TooZboz", veja Tabela C.5. Os
objetos da /E são armazenados na seguinte ordem: ordenámos as coordenadas espaciais
verticais de cima para baixo. Se houver empate, ordenámos as coordenadas espaciais
horizontais da esquerda para a direita.

vexplicl Imagem explícita l

Este programa tem como entradas uma /.B e uma /C'. A saída é uma /.E, definida
por: a /-B define as coordenadas e a /C' define os valores dos objetos. Para cada pixel
diferente de zero na -rB extraímos o nível de cinza do pixel correspondente na /C'.

vexplic2 e vexplic3 Imagens explícitas 2 e 3

Temos como entradas do programa vexplic2 (vexplic3) um ÁÀ/R (.4.A//) e uma /R
(ou /P). Definimos uma /E por: o .4Jü/R (.4-A4/) define os níveis de cinza e a /R define
as coordenadas dos objetos. Para cada rótulo k da /R, encontramos as coordenadas dos
objetos da /.E, como segue:
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a) baricentro: )ll:(n/n, y/n), onde V(z,y) pertence ao rótulo k e n é o número de
pixels deste rótulo. Caso este valor esteja fora do rótulo A utilizamos o próximo
método para determinar as coordenadas do objeto em /.E referente ao rótulo kl

b) mediana: Seja uett um vetar contendo as coordenadas dos pixels de rótulo k em
ordem da esquerda para a direita e de cima para baixo, seja n o número de pixels
deste rótulo. Então a mediana é definida por uetkljn/2JI.

vcplocd Imagem explícita 4

Neste programa criamos uma /E a partir de duas /.E's, uma fornece o nível de cinza
e a outra as coordenadas dos objetos.

4.4.3. Clriação de gratos de vizinhança
Nesta seção apresentaremos programas que criam grifos de vizinhança. Estes pro-

gramas estão incluídos no nüeJ /uniões estruturantes da "À4JI/acA Too/boz", veja Tabela
C.4

vgstrfcl - Adjacência

Este programa cria um grato G a partir de uma /.E e de uma /P, onde os vértices
são definidos pela /E e as arestas pela /P. Uma aresta pertence ao grato G se os seus
extremos pertencem a partes adjacentes na /P

vgstrfc2 Distância máxima

Este programa cria urn grafo G a partir de uma /.B. Os vértices são definidos por
/.E e as arestas são aquelas que possuem distância Euclidiana não maior que um número
inteiro (distância Euclidiana entre os objetos da /-E).

vgstrfc3 - K vizinhos

Os vértices do grafo criado por este programa são definidos por uma /E e as arestas
são as k mais próximas onde k é um inteiro positivo.
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vgstrfc4 Valores dos vértices dado por uma imagem explícita

Este programa apenas altera os níveis de cinza contido nos vértices de uni grifo de
vizinha. Temos como entrada uma /.E e um grafo. /E define os valores dos vértices. O
grafo de entrada define as coordenadas destes vértices e as arestas do grato de saída.

4.4.4. Conversões de imagens explícitas e de gratos
Nesta seção iremos fazer o processo inverso feito pela criação de imagens explícitas.

Isto é, iremos converter uma imagem explícit:íi'\m uma imagem implíciÍê\ Esta conváFeào
está implementada no programa vexpslade.

Iremos também converter uma estrutura de gratos numa imagem implícita, usando o
programa vgslade.

Estes dois programas estão descritos abaixo e incluídos no nz'ueZ "tooZs" da "À/.A/ac/z

TooZboz", veja Tabela C.l.

vexpslide Conversão de imagem explícita para implícita

Neste programa implementamos dois métodos para converter uma .r.E

No primeiro método temos uma /.E como entrada e como saída uma imagem implícita,
com dimensões definidas como parâmetros de entrada. Esse programa irá acrescentar
numa imagem implícita nula os objetos de /.E.

No segundo método temos uma /.E e uma /R como dados de entrada e como saída
temos uma nova /R com os rótulos definidos pela /R de entrada, porém, com os níveis de
cinza dos rótulos definidos pela /.E. Cada rótulo da .rR de entrada tem que corresponder
a exatamente um objeto da /E com as suas coordenadas pertencentes a este rótulo.

vgslide Conversão de grato para imagem implícita

Para converter um grafo G para uma imagem implícita, gelado por exemplo, pelo
programa vgstrfc2, criamos o programa vgslide tendo como entradas G e uma /-R (/R
é opcional), veja Figura 4.3. Se não tivermos uma /R como entrada será exibido uma
imagem implícita ilustrando um grafo planar com espessura das arestas e tamanho dos
vértices definidos como parâmetros de entrada. Caso contrário, será criado uma nova
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/R com o valor dos rótulos definidos por G. Cada rótulo da /R de entrada tem que
corresponder a exatamente um vértice de G.

FicunA 4.3. Dilatação em imagem explícita (baseada em grafos)

4.4.5 Geração de pontos aleatórios
Nesta subseção e na seguinte apresentaremos programas auxiliares.

Apresentaremos a seguir os programas vgshotl e vgshot2 com o objetivo de gerar
pontos aleatórios (pixels com nível de cinza 255) em imagens implícitas. Estes programas
estão no rzz'uc/ "Tardam" da "M7VacÀ Zoo/Z)oz"

vgshotl Pontos aleatórios l

Este programa particiona uma imagem implícita em retângulos de tamanhos iguais.
Para cada retângulo são gerados pontos pseudo-a/eatórios (IFM881 e IFB951).

Um parâmetro de entrada desse programa é a porcentagem das dimensões dos retân-
gulos com relação a imagem de entrada. Por exemplo, se este parâmetro valer 50%
particionamos a imagem pela metade na largura e na altura obtendo quatro retângulos.

A intensidade de pontos k{ de cada partição iC {l, . . . ,n}, onde n é o número de
partições, é obtido pela seguinte fórmula:

ki = mina/ C Z+

onde /J = e'p'{(P.4)j/.j1, ..4 é a área de um retângulo, P é a intensidade do processo
(parâmentro de entrada) e zí é uma variável pseudo-aleatória entre 0 e l.
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vgshot2 Pontos aleatórios 2

Este programa gera pontos aleatórios numa imagem implícita / de entrada usando a
seguinte fórmula: para cada pixel p de / temos,

255 se z < P
P

0 c.c

onde P é a intensidade de pintos aleatórios (parâmentro de entrada) e z é uma variável
pseudo-aleatória entre 0 e l.

4.4.6. 1F'erramentas auxiliares

Apresentaremos a seguir três programas incluídos no nz'ueZ "tooZs"

vminwin - Janela mínima

Este programa gera a menor imagem implícita contendo todos os píxels diferentes de
zero de uma imagem implícita de entrada.

vwind Borda ou fecho convexo

Se tivermos uma imagem explícita como entrada, este programa encontra o fecho
convexo (IRS941) dos objetos desta imagem. Os objetos pertencentes a este fecho recebem
o valor 255 e os restantes recebem o valor zero. Agora, se tivermos uma imagem implícita
como entrada este programa retorna uma imagem nula a menos da borda de espessura
um que recebe o valor 255.

vrotate - Rotação

Este programa faz a rotação em graus de uma imagem implícita



CAPÍTULO 5

Algoritmos pai'a a extensão da
''MMa,ch, Tootbou''

Neste capítulo apresentaremos algoritmos que constroem grafos de vizinhança. Apre-
sentaremos também algoritmos para operadores morfológicos usando estes gratos (IVin891 ,
IBBLI, IBS911, ISer881, ISS95j e IBB921).

Consideraremos neste capítulo imagens explícitas com n objetos (denotadas por
ámage.in, ãmage.ou e ímage.maré) e gratos de vizinhança com n vértices (denotado por
grapÀ), onde cada objeto corresponde a um vértice. Usaremos o conceito de conectividade
em imagens explícitas significando conectividade em gratos em níveis de cinza, definida
no Capítulo 2.

5.1. Gratos de vizinhança
Nesta seção apresentaremos algoritmos para encontrar gratos de vizinhança.

Os dois primeiros algoritmos que iremos apresentar fornecem arestas para um con-
junto de vértices determinados por uma imagem explícita de entrada. As arestas são
determinadas por uma imagem partição (com ou sem linha divisória, linha de espessura
l dividindo partições adjacentes) .

As coordenadas e os valores dos vértices são determinados pela imagem explícita de
entrada.

47
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5.1.1 Partição com linha divisória
Apresentaremos a seguir um algoritmo que encontra um conjunto de arestas usando

uma imagem partição com linha divisória.

O algoritmo para encontrar estas arestas percorre a linha divisória e para cada pixels
desta linha visita os vizinhos 4 ou 8 conectatos (veja definição de 4 ou 8 conectado no
Capítulo 2). Se estes vizinhos pertencerem a partições distintas, criamos arestas para os
vértices correspondentes a estas partições.

Algoritmo 5.1 (partição com linha divisória)

entrada: image.in = imagem ezplz'cata
image.rot em partição com linha diuisóha

saída: grau/z = gra/o de uàznAança

faça üs dimensões de graph receberem as dimensões de imüge.rot;
para cada obleto { da ámage.{n

lfaça as coordenadas do uédice i de graph receberem as
coordenadas do objeto i de {mage.in;
grapAjãl = {mage.ínlíl;

para cada Faze/ .j da {mage.rot
se .j pertence a ZãnAa dáuãsória então

cüe arestas para objetos, cujos vtíueãs de cinza correspondem
aos níveis de cinza distintos dos vizinhos (4 ou 8 conectados) de j;

Q

As notações {mage.{nlil, {mage.oul.jl e graphl.jl referem-se ao objeto í da image.ín,
ao objeto .j da ímage.ou e ao vértice .j do grato graph, respectivamente.

A complexidade deste algoritmo é O(.N), onde N é o número de pixels da ãmage.rot

Observe que este algoritmo só funciona se entre os pixels da imagem partição exibir
uma linha divisória.
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5.1.2. Partição sem linha divisória
O segundo método para encontrar arestas tem uma imagem partição sem linha di

visória como dado de entrada.

Para encontrar as arestas, iremos percorrer toda a imagem partição e para cada pixel
visitar seus vizinhos 4 ou 8 conectados. Se estes vizinhos pertencerem a partições distintas,
criamos arestas para os vértices correspondentes a estas partições.

Algoritmo 5.2 (patição sem linha divisória)

entrada: ímage.án = imagem ezp/feita
image.rot = imagem partição sem linha diui:;ária

saída: graph = gra/o de uáznhança

faça as dimensões de graph receberem as dimensões de image.rot;
para cada obleto da àmage {n

Jüçü üs coordenadas do uéTtice i de graph receberem as
coordevtadas do obljeto i de image.{n;
graphl 1 = àmage inlíl;

para cada Fixe! j da image rot
che arestas para objetos, cujos níveis de cinza conespoTtdem
aos vtíueis de cinza distintos dos vizinhos (4 ou 8 conectados) de j;

Q

A complexidade deste algoritmo é igual a complexidade do algoritmo anterior

5.1.3. Grato distância máxima

O algoritmo que apresentaremos a seguir irá encontrar as arestas com distância d({, .j)
inferior a um escalar, onde { e .j são os extremos destas arestas. Podemos usar distância
Euc/ digna, Cííg/-Z?JOGA; ou Ohessóoard. As coordenadas e os valores dos vértices são deter-
minados por uma imageiü explícita.

Algoritmo 5.3 (grato distância máxima)

entrada: ãmage.{n = àmagenz ezp//cita

ui,dth gera do grato
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heigth
d

saída: graph

ült,ura do trajo
escutar

grüjo de uizixthunça

faça üs dimensões de graph receberem uidth e heigthl
para cada objeto da ámage.ín

faça as coordenadas do uéH.i.ce i de graph receberem as
coardenadüs do objeto i de image.xn;
grapAlãl = ãmage.ànlíl,

pata cada objeto j da ãmage.in
se á :# .j e d(á,.j) < d então

crie arestas para os vértices ie j;

Q

A complexidade deste algoritmo é O(n2), onde n é o número de vértices do grato

5.1.4 Grato dos k vizinhos mais próximos
Dado um conjunto de vértices. O algoritmo apresentado a seguir retorna os k vértices

mais próximos, onde X; é um número inteiro positivo.

Neste algoritmo iremos percorres todos os vértices, definidos por uma imagem ex-
plícita, como segue: para cada vértice, criamos uma fila ordenada dos vértices restantes,
com relação de distância Cátg/-B/ock (di). Em seguida encontrados os k vizinl)os mais
próximos nesta fila.

Algoritmo 5.4 (grafo dos k vizinhos mais próximos)

entrada zmage.zn

heÍgtÀ
k

graph

ãmagent ezp/z'cata

largura do grato
altura do grato
ãrzteÍro positàz;o
grato de uiziTthançasaída

faça as dimensões de grau)h receberem i,dth e heigtt\;
para cada oZ)jefo ã da ãmage.án

faça as coordenadas do vértice i de graph receberem as
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coordenadas do objeto i de {mage.{n;
grapAlál = mago.{nlÍl;
cMe uma fila ordenada dos vértices j,
com «/anão a di(í,.j), V.j # à C àmage.àn;

evtcontre os k uizi7thos mais próximos nesta $1al

Q

A complexidade deste algoritmo é O(n(O(n lgn) + O(n))), ou seja, O(n: lgn)

5.2. Dilatação e Erosão
Os algoritmos apresentados a seguir, baseados em IVin891 e IBBLI, fazem a dilatação

e a erosão de uma imagem explícita, ámage.ín, por uma função estruturante baseada
em gratos de vizinhança, graph, produzindo uma imagem explícita, ímage.ou. Estes
algoritmos estão implementados nos programas vdil e vero, respectivamente. Os operadores
de dilatação e de erosão usados estão definidos no segundo exemplo da Seção 3.3.

Nos algoritmos de dilatação e erosão, iremos percorrer todos os objetos de uma imagem
explícita de entrada e para cada objeto visitar seus objetos vizinhos, determinados pela
função estruturante, fazendo uma conta.

Usaremos a seguir os operadores + e - apresentados na Definição 3.5.

No algoritmo de dilatação, para cada objeto { da ímage.{n calculamos o máximo da
soma + dos valores dos seus objetos vizinhos com os valores dos vértices correspondentes
no grifo graph atribuindo este cálculo ao objeto { da image.ou. Veja na Figura 5.1 uma
ilustração do programa vdil. A estrutura de grifos usada neste capítulo será a grau/z
visualizada na Figura 5.2.

Algoritmo 5.5 (dilatação)

entrada: image án = imagem ezp/üàta
graph -- estrutura de gratos

saída: {mage.ou = imagem ezp/úála

para cada oZ)feto { da ámage.í7z
ma=.uatue = 0;
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pala cada vizinho j de { eTn graph
se maz-ua/ue < image.{nl.jl -l graphl.jl então

maz-ua/ue = àmage.ànl.jl -l grapAI.jl,
{mage.oul 1 = maz.ualue;

0

zmage-tn zmage ou

FicunA 5.1. Dados de entrada e saída do programa vdil visualizados pelo
programa vexpslide.

FicuKA 5.2. Estrutura de grafos armazenada em graça e \isualizada pelo
programa vgslide.

O algoritmo de erosão apresentado abaixo é semelhante ao algoritmo de dilatação,
visto anteriormente, com a diferença de substituir o operador -b pelo operador -: e em vez
de obter o máximo obtem-se o mínimo. Veja na Figura 3.3 uma ilustração do programa
vero

Algoritmo 5.6 (erosão)
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entrada: image.in = imagem ezp/feita
graph -- estrutura de trajos

saída: {mage.ou = imagem ezplícàta

para cada oójeto í da ímage.i7z
mÍn.ua/ue = oo;

para cada uizivtho j de i em graph
se min.ualue > {maye.{nl.jl -: grapAI.jl então

min.ua/ue = image.{nl.jl -= grau/zl.jl,
ímage.oulál = mín.ualue;

Q

zznage.zn zmage.ou

FiGuRA 5.3. Dados de entrada e saída do programa vero visualizados pelo
programa vexpslide.

Se X; é o grau máximo do grafo graph então a complexidade dos algoritmos acima é
0(kn) .

5.3. Função distância
O algoritmo que apresentaremos a seguir, implementado no programa vdist, retorna

uma imagem explícita contendo distância em gratos. Cada objeto da imagem de saída
recebe a distância em grifos com relação ao objeto de valor zero mais próximo da imagem
de entrada. A vizinhança é determinada por um grifo.
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.A /unção dáslárzcàa (IVin891) de uma imagem explícita binária (os objetos desta

imagem tem valores 0 ou l) {mage.irz com uma estrutura de vizinhança dada pelo grafo
grau/z é uma imagem explícita em níveis de cinza {mage.ou definida por: para todo objeto
z da !mago.{n,

image.oulzl = minld(z, y) : image.{nlyl = 0, Vy C E}

onde .E é o domínio da imagem e d(z, Z/) é a distância em grafo entre z e Z/.

O primeiro passo desse algoritmo é rotular cada objeto da image.{n com valor dife-
rente de zero como rzãa.tratado. Já os objetos com valor zero são rotulados como tratado.
Esta rotulação é armazenada na {mage.ou. Os objetos com rótulo tratado são também
armazenados numa fila. O segundo passo do algoritmo é retirar os objetos da fila, um a
um, rotulando-os novamente com valor zero. Estes são os objetos com distância zero na
{mage.ou. Inserimos novos objetos na fila com rótulo não.tratado e vizinhos dos objetos
com rótulo tratado que acabaram de ser retirados da fila. Ao ser inserido na fila, estes
objetos com rótulos não.tratado recebem rótulos tratado. No terceiro passo, retiramos
da fila todos os objetos inseridos no passo anterior. Estes objetos são rotulados com
valor un].. Estes são os objetos com distância um nâ ámage.ou. Inseridos novos objetos
na fila com rótulo não.tratado e vizinhos dos objetos que acabaram de ser retirados da
fila. Novamente, ao ser inserido na fila o objeto com rótulo não.tratado recebe o rótulo
tratado. Este processo continua até não haver mais objetos na fila. Veja na Figura 5.4
uma ilustração do programa vdist.

O algoritmo que iremos apresentar a seguir também é conhecido como Z)castra (IPrel)

Algoritmo 5.7(função distância).

entrada: ãmage.zrz = imagem ezp/ícáía binária
grave -- estrutura de trajos

saída: ámage.ou = {magenz ezp/ícáÍa em rzz'ueãs de cinza

conta -- conte :: dást :: 0;
inicialàza $!a;
para cada obyeÍo i da ímage.{n

se ám.ge.ánlál = 0 então
coloque lla $1a;
contJ++;
àmage.oulil = íraÍado;

senão
ámage.oulãl = rzào.ZraÉado,
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enquanto ./i/a não ./or Dúzia faça
retire o primeiro objeto da .fila e cttalrte-o de i;
se conta = 0 então

{/atam rotulados os oójetos com distancia díst}
disl++,'
conta

conta = 0;

image.oulãl = dÍst,
para cada uàziTtho j de i em graph

se image.oul.jl = não-tratado então
coloque j na $1a;

co rz f 2+ + ,'

ámage.oul.jl = traçado;
conf] -- --)

Q

tmage-ou

FiouKA 5.4. Dados de entrada e saída do programa vdist visualizados pelo
programa vexpslide

A complexidade desse algoritmo é O(kn) onde k é o grau máximo do grafo grapb
e n é o número de vértices deste grafo. Este cálculo é obtido pela soma do tempo do
primeiro laço para com o tempo do laço enquanto, i.e.. O(n) + O(nO(k)), onde O(k) é
o tempo gasto pelo laço para dentro do laço enquanto quando é visitado os vizinhos de
um objeto. Observe que em cada iteração do laço enquanto é retirado um objeto da fila
e cada objeto é inserido na fila no máximo uma única vez, por esta razão aparece n no
tempo gasto por este laço.
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Esta complexidade pode ser melhorada para O(m) onde m é o número de arestas.

Um outro algoritmo para a função distância pode ser obtido atra\.és da soma, objeto
a objeto, de sucessivas erosões (ISSO). Porém este algoritmo não é tão eficiente quanto
o apresentado acima, pois basta observar que cada erosão gasta O(kn), como vimos na
seção anterior.

5.4. F\unção distância geodésica
O problema da /unção dásÉáncia geodésica, implementado no programa vgeodist, é

semelhante ao problema da função distância apresentado na seção anterior. A diferença é
que temos duas imagens explícitas binárias como entrada onde uma delas é uma imagem
marcador (imagem binária) e em vez de começarmos a rotular os objetos diferentes de
zero, vizinhos dos objetos iguais a zero, começamos a rotular os objetos diferentes de zero,
vizinhos dos objetos diferentes de zero da imagem marcador.

O algoritmo para a função distância geodésica também é semenhante ao algoritmo
da função distância apresentado anteriormente e por esta razão não apresentaremos aqui.
Veja na Figura 5.5 uma ilustração da aplicação deste algoritmo.

ímage.àn image.maré zmage ou

FIGURA 5.5. Dados de entrada e saída do programa vgeodist visualizados
pelos programa vexpslide
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5.5. Rotulações
O problema de rota/anão (IVin891) tem como objetivo atribuir valores para as di-

ferentes componentes conexas de uma imagem explícita onde a vizinhança dos objetos é
dada por um grafo.

Implementamos no programa vlabel três tipos diferentes de algoritmos para a rotu
lação, com uma v'ariável escolhendo qual algoritmo de rotulação deverá sei executado.

5.5.1. Rotulação binária
Neste primeiro algoritmo de rotulação, iremos atribuir, a cada componente conexo de

uma imagem explícita de entrada, um nível de cinza distinto. A conexidade dos objetos é
dada por um grifo cujos vértices correspondem aos objetos da imagem explícita.

Este algoritmo tem como entrada uma imagem explícita binária (imagem contendo
objetos com valores 0 ou l) {mage.{n. e uma estrutura de vizinhança definida par um grafo
graph. Sejam C'i, O2, . . . , Ct as diferentes componentes conexas da ímage.{n. A rotulação
da {mage.in é uma imagem explícita em níveis de cinza ímage.ou definida por: para todo
objeto z da {mage.àn,

1 0 .. ãm«ge.ãnlzl
zmage.oulzl :: ç , ':.. ' 'l A sezC Ct.

O algoritmo que apresentaremos a seguir inicialmente percorre cada objeto í da
ãmage.{n fazendo ámage.oulil receber zero se ám age.{nlÍI for zero ou receber ztão-tratado,
caso contrário. Em seguida o algoritmo percorre cada objeto { da {mage.ou e se este
objeto foi rotulado como não-tratado o inserimos na fila rotulando com o valor um (pri-
meira componente a ser rotulada). Agora, enquanto a fila não for vazia, retiramos o seu
primeiro objeto, rotulamos com o valor um e visitamos seus vizinhos, caso estes tenham
o rótulo não.tratado o inserimos na fila. Este processo se repete até todos os objetos
desta componente contendo { receber o rótulo um. Eni seguida tomamos o próximo ob-
jeto da ãmage ou com o rótulo não.tratado inserindo-o na fila e rotulando com o valor
dois (segunda componente a ser rotulada). Enquanto a fila não for vazia, retiramos o seu
primeiro objeto, rotulamos com o valor dois e visitamos seus vizinhos, caso estes tenham
o rótulo não.tratado o inserimos na fila. Isto se repete até não haver mais objetos com
o rótulo não.tratado na ámage.ou. Veja na Figura 5.6 unia ilustração da aplicação deste
algoritmo.
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Algoritmo 5.8(rotulação binária)

entrada: {mage.in = imagem ezp/ícáta bãnáráa
grQT)h -- estrutu Q de gratos

saída: {mage.ou = ãrnagem. ezpZüáía ern nz'ueás de cinza

para cada ob/elo { da ima.ge.án
se {mage.{nlil = 0 então

ámage.oulál = 0;
senão

{nzage.oulíl = não.traçado;
inicializa .fita;
rótulo

para cada oóleto { da {mage.ou
se {mage.oulil = não.tratado então

coloque na $ta;
ir7iage.oulil = rótulo;
enquanto ./í/a rzão /or uazáa faça

{todos os obyetos da componente contendo { receberão o ua/or rótuZo}
retire o primeiro objeto da $1a e chame-o de j;
image.oul.jl = rótu/o;
para cada vizinho k de j em graph

se {mage.oulkl = não traçado então
coloque k na.vital

rÓZuZo++;

0

A complexidade desse algoritmo é O(kn) onde k é o grau máximo de grau/z. Este
tempo foi obtido pois temos O(n) para o primeiro laço para e O(i&O(k)) para o segundo.
Este último tempo foi obtido fazendo unia análise amortizada(ICLR901) onde observamos
que para cada objeto da image.ou gastamos O(k) para visitar seus vizinhos. Além disso,
uma vez rotulado uni objeto não será mais inserido na fila ou rotulado novamente.

Este algortmo é uma versão do algoritmo de Z)ZJksÉra e gasta O(nz), onde m é o número
de arestas do grato.
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zrrzage-tn zmage.ou

FicunA 5.6. Dados de entrada e saída do programa vlabel visualizados
pelos programa vexpslide, usando a rotulação binária.

5.5.2 Rotulação em níveis de cinza

Esta rotulação difere da anterior na imagem de entrada, agora temos uma imagem
explícita em níveis de cinza ao invés de binária. Iremos rotular cada componete conexa
com um nível de cinza distinto.

O algoritmo para roeu/anão em nz'ueás de cinza também é semelhante ao algoritmo
apresentado na seção anterior, diferenciando apenas em dois pontos. No primeiro laço
para rotulamos todos os objetos da ímage.ou como não.tratado. No último se acres-
centamos a comparação mago.{nlkl = ãmage.inlál, com o objetivo de rotular todos os
objetos com o mesmo nível de cinza em ímage.ázz numa mesma componente com um único
rótulo

Esse algoritmo tem a mesma complexidade do anterior, apesar de ser mais lento por
um fator constante devido às duas comparações no lugar de uma no último se.

5.5.3. Rotulação genérica

Este problema de rotulação difere do anterior quando rotulamos duas componentes
conexas distintas com níveis de cinza iguais com rótulos iguais.

O algoritmo que apresentaremos para resolver esse problema é semelhante ao algo-
ritmo para a rotulação binária, visto anteriormente. .A. diferença é que ao rotular uma
componente precisamos chegar se já rotulamos uma outra componente com o mesmo nível
de cinza na imagem de entrada ãmage.{n. Se isto ocorrer devemos rotular a componente
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com o mesmo rótulo da componente já rotulada. Isto pode ser feito criando um vetor com
tamanho igual ao nível de cinza máximo da ímage.àn onde cada campo refere-se a um nível
de cinza desta imagem. Inicialmente este vetor será inicializado com os campos valendo
não.tratado e a medida que componentes conexas forem rotuladas os campos deste vetou
deixam de ter o valor não.tratado para ter o valor do rótulo da componente na imagem
de saída {mage.ou. Análogo à rotulação em níveis de cinza, rotulamos inicialmente todos
os objetos na ámage.ou como não-tratado e no último se acrescentamos a comparaçãc
áznage.inlkl = {mage.{nlÍI. Veja abaixo um algoritmo para a rotulação genérica.

Algoritmo 5.9(rotulação genérica)

entrada: ímage.{n = imagem ezpZüita binária

grave -- estrutura de grelos
saída: {mage.o?l = macem ezp//cita em rzúeãs de cinza

ma=uat talo

para cada oóleto à da árnage.àn

á7r&age.oulÍI = não tratado;
se ãmage.ãnlãl > mama/ então

mazuaZ = image.inl l;

cde um uetor uet com ma=ua! posições iniciatizando-as com o valor não.tratado;
inicializa.Hta;
rótulo = 1;

para cada obyeto à da ímage.ín
se {mage.oul 1 = não.[raíado então

coloque i na $ta;
nüeZ-cinza = {rrzape.inlÍI,

se uetjrzüeZ-cárzzal 1 = nâo.traçado então
image.oulil = uetlrzúe/-cánzal ;

senão
ámage.oulál = ueíjnúeZ-cànzal = rófu/o;

enquanto ./iZa rzâo ./or uazãa faça

{todos os oójetos da componente corzferzdo á receberão o ua/or rófu/o}
retire o printeiro objeto da $ta e chame-o de j;
ámage.oul.jl = rótulo;
para cada vizinho k de j em graph

se ámage.oulkl = não-tratado e ámage.inlkl = rzúeZ-cinza então
coloque k na $1a;
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rÓtuZo++;

0

A complexidade desse algoritmo é a mesma que as dos algoritmos de rotulação apre.
sentados anteriormente.

5.6. Zonas deinfiuência
O algoritmo de zo las de {rz#uência (IVin891) que iremos apresentar a seguir tem

como entrada uma imagem explícita binária. Este algoritmo inicialmente rotula a imagem
de entrada e em seguida atribui aos objetos, que ainda não foram rotulados, o valor do
rótulo da componente mais próxima. Os objetos que têm distâncias iguais a duas ou mais
compontentes são rotulados com um nível de cinza distinto.

Seja ímage.in uma imagem explícita binária com uma estrutura de vizinhança dada
por um grafo graph. Sejam C'l , O2, . . . , (:A as diferentes componentes conexas da {mage.{n,
a conexidade é determinada pelo grafo correspondente.

Para cada componente Ci, i= 1, . . . , k, desejamos encontrar as zonas de àrzPuêrzcáa

da ímage.{n, Z((;.), i.e., os objetos da ímage.{n que estão mais próximos de C'i do
que de qualquer outra componente conexa da {mage.{n. Para determinar as zonas de
influência da {mage.in primeiro rotulamos ímage.{n obtendo a imagem rot({mage.ín).
Em seguida para todo objeto z da ímage.ãn atribuímos a este objeto na {mage.ou o
rótulo da componente conexa mais próxima na rot({mage.{n). Se um objeto for igualmente
distante de duas ou mais componentes conexas atribuímos o valor zero a este objeto na
iznage.ou. Sendo mais preciso:

para cada objeto z da àmage.ín
se a{,VJ # à, d(#,C.) < d(z,CJ) então

ámage.aulzl = rótulo de C;í na rot({«.age.{n);
senão

ámage.oulzl = 0;

onde d(z, (;.) é a distância em grato de z à componente Ci e {,.j 1, k
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Veja abaixo um algoritmo em pseudo-código para encontrar as zonas de influência da
ãmage.{rz implementado no programa vwatersh da "À/À/acA TooZboz". \'eja na Figura 3.7
uma ilustração deste programa.

Algoritmo 5.10 (zonas de influência)

entrada: image.in = imagem ezplícàta b mama
graph = estrutura, de gratos

saída: {mage.ou = imagem ezplícãta ern rzúeás de cinza

ámage.ou = rotrámage.á7zJ; { mago.ou recebe ámage.irz roeu/ada}
crie um uetor 'uet.dist de inteiros com ll posições;
{n é o número dc oójetos da image.in}
iniciatiza $1a;
coTtt.l = conta = 0;
dist = 1;

para cada oZ).feio á da image.ou
se ámage.oulíl 1 = 0 então

uet-dÍstjíl = 0;
senão

uef.dístlíl = rzâo.tratado;
para cada uizivtho j de i elrl gra'ph

se {nzage.oul.jl 1 = 0 então
coloque i lla $ta;
z;et-dãstlãl = dist;
corztJ++;
break;

enquanto ./iZa rido /or uazáa faça
retire o primeiro objeto da .Rla e chame-o de i;
se cona.7 = 0 então

{todos os objetos com distância dist foram rotulados lla {mage.ou\
díst++;
coREI = cona.2;

conta = 0;

ámage.ou.lÍI :: não.íralado;
para cada vizinho j de { em graph

se «t.ai;ll.jl .-l«É.do então
coloque j na $1a;
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uet-dástl.jl = dàsf + ];

conÉ2++;
senão

se {mage.oul.jl 1 = 0 e ziet-dista.jl < díst +

se image.oulál = rzão.tratado então
ámage.oulil = image.oul.jl;

senão
se {mage.oul 1 1 = 0 e ímage.oulál

ãmage.oulíl = 0;

.Z então

image.oul.jl então

conta-- -- ;

se {mage.oulil :: rzão.tratado então
ámage oulíl = 0,

0

#

Ç

W
H

b

ámage.ínimage.ou

FicuKA 5.7. Dados de entrada e saída do programa vwatersh visualizados
pelo programa vexpslide

A complexidade desse algoritmo é O(kn) onde k é o grau máximo de graph. O
primeiro passo desse algoritmo é fazer uma rotulação que gasta O(kn), como vimos na
Subseção 5.5.1. No Primeiro laço para percorremos todos os objetos da {mage.ou e para
cada objeto visitado analisamos seus vizinhos, gastando assim O(kn). Para cada iteração
do laço enquanto rotulamos um objeto que ainda não foi rotulado e visitamos os seus
vizinhos, gastando também O(kn).

Esta complexidade pode ser melhorada para O(m), onde m é o número de arestas do
grato.
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5.7. Junção de regiões
O algoritmo que apresentaremos a seguir segmenta uma imagem explícita em níveis

de cinza por um critério de proximidade, método "regida growãng" (ICre931).

O operador .junção de regiões de uma imagem explícita em níveis de cinza {mage.írz
(cada região ou zonas ./7afs (ICre931 e ISS951) é representada por um objeto desta ima-
gem) necessita de u:n marcador dado por uma imagem explícita binária {mage.maTA e de
uma estrutura de vizinhança dada por um grafo graça. Este operador faz cada objeto da
zmage.zn, começando dos objetos diferentes de zero da {mage.maTA, receber o nível de
cinza de um dos seus vizinhos pelo critério de máxima proximidade dos níveis de cinza.

Um algoritmo para esse operador pode ser determinado pelos seguintes passos

(i) Todos os objetos diferentes de zero da ámage.maTA; são rotulados com o nível
de cinza dos objetos correspondentes em ãmage.{rz na imagem explícita de saída
ãmage.ou. Os objetos restantes são rotulados como não.tratado.

(ii) Os objetos com o rótulo não.tratado e que são adjacentes a pelo menos um ob-
jeto que recebeu um nível de cinza no passo anterior são inseridos numa fila
hierárquica. A prioridade de inserção é dada por uma medida de mínima dissimi-
laridade ou máxima proximidade calculada entre os valores dos objetos a serem
inseridos e cada um de seus vizinhos que receberam um nível de cinza no passo
anterior.

(ni) enquanto fila não for vazia faça
retire o primeiro objeto da fila e chame-o de il
se {mage.oulál = rzão.tratado então

image.oulÍI recebe vizinho tratado cona mínima dissimilaridade;
todos os vizinhos de i que tem rótulo não.tratado são inseridos na fila
pelo critério de mínima dissimilaridade;

Um algoritmo mais detalhado para resolver esse problema foi implementado iio pro-
grama vmosaic e apresentado abaixo. Usaremos a notação llz l como sendo o valor absoluto
da variável inteira z. Veja na Figura 5.8 uma ilustração da aplicação do programa vmosaic.

Algoritmo 5.11 (junção de regiões)

entrada: ãmage.àn = {rrzagem ezp/ícàta em núeás de cinza

{mage.maré = imagem explícita binária (marcador)
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graph
27nage.ou

estrutura de grados
imagem explícita em níveis de cinzasaída

ámage.ou :: rotrímage.marAJ, { àmage.ou recebe image.maré rota/ada}
inicialãza $ta;

conta :: conta -- 0;
dist = 1;
para cada oójeto á da {mage.ou

se ámage.oulíl 1 = 0 então
ímage.oulil = mapa.ínlãl;

senão

{mage.oulil = não.tratado;
para cada oójeto { da ámage.ou

se image.oulil :: rzâo.traçado então
U(27'.(Z?ZZ == 00 ,'

para cada vizinho j de i em graph
se image.oul.jl 1 = não.tratado e llim,açe. mil--áma.ge.{nljll luar.aur então

z;ar.aur = ll ímage.ãnlil -- àmage.{nl.jl ll ;
associe uar.auz ao ot)feto i;

coloque i, llü $ta de jornta ordeTtüda com re\tição aos valores associados;
enquanto ./iZa não /or uazáa faça

retire o primeiro obljeto dü $1a e chame-o de i;
se ámage.oulil = rzão.traçado então

U(27'.(Z'ÜZ == 00 ,'

íhdáce :: --oo ,

ç)axa. cada uizinlto 3 de i e'm graph

se ámage.oul.jl 1 = rzão.tratado e ll ímage.imjíj--Ímage.ánlll l luar.auz então
z;ar.auz = àmage.inl j--ímape.irzl.jlll ;
índice = j;

se z'ndãce >= 0 então

írnage oul 1 = ámage.oujüdicej;
para cada vizinho j de i em graph

se {m«ge..«l.jl -í«[«do então
U(ZT. (ZUZ = (X) ,l

áhdàce = --oo;

para ccLd,ü 'vizinho k de ii eln gra,ph

se {mage.oulkl 1 = não.tratado e jàmage.i7zjkj--ámage.ánl.jll luar.auz então
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oar.auz = ll image.inlkl -- {mage.{nl.jl ll ;
índice = k;

se íhdíce >= 0 e image.o?zlúldácel = rido.frafado então
coloque j na $La de forma ordenada com relação aos valores associados;

Q

zmage-tn ãmage.maré tTnage.o'u

FIGURA 5.8. Dados de entrada e saída do programa vmosaic visualizados
pelos programa vexpslide

A complexidade desse algoritmo é O(k2nlgn) onde k é o grau máximo de graph.
O primeiro passo desse algoritmo é fazer uma rotulação que gasta O(kn), como vimos
anteriormente. No primeiro laço para varremos a imagem image.ou gastando O(n).
No segundo laço para percorremos a imagem ímage.ou e para cada objeto visitamos
seus vizinhos e inserimos uin objeto numa fila ordenada com no máximo n -- l objetos
usando busca binária, gastando O(kn lgn). No laço enquanto temos O(n) iterações (um
objeto é rotulado no máximo uma vez e em cada iteração retiramos um objeto da fila
onde existem apenas objetos com rótulo não.tratado), para cada interação visitamos um
objetos e seus vizinhos e para cada vizinho visitamos novamente seus vizinhos, gastando
O(k2n). Finalmente, gastamos lgn para inserir um objeto na fila ordenada. Assim, no
laço enquanto temos n(O(k)+ O(kO(k)O(lgn))) = O(k'n lgn).

5.8. Zonas H.ats

O operador zonas ./Zafs (ISS9SI) implementado no programa vflats é semelhante ao
operador junção de regiões apresentado na Seção 5.7. Este operador tem como objetivo
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unir regiões (definidas por máximos ou mínimos locais, veja IBBLI) por um critério de
proximidade dos níveis de cinza.

Esse programa usa chamadas de programas da "À/À/acA Too/boz", funciona tanto pa-
ra imagens implícitas quanto para imagens explícitas e o crescimento das regiões podem
ser do maior para o menor nível de cinza, o contrário ou ambos. Este programa possui
opcionalmente uma imagem binária como marcador e um parâmetro n que limita regiões
através de n sucessivas erosões (as regiões são expendidas até certo ponto). C) progra-
ma vflats possui um parâmetro .V para o número de iterações, i.e., a cada iteração são
encontrados os máximos locais ou os mínimos locais (IBBLI) e substituímos estes por
um de seus vizinhos. Este processo se repete até completar as N iterações ou o método
convergir. A convergência ocorre quando a imagem fica constante ou quando não se pode
mais expandir as regiões devido aos marcadores (imagem marcador ou erosões sucessivas).

No caso de expandir regiões do menor para o maior nível de cinza encontramos os
mínimos locais da imagem de entrada e substituímos estes pelo maior nível de cinza de um
de seus vizinhos onde a vizinhança é dada pela função estruturante. No caso de expandir
regiões do maior para o menor nível de cinza trocamos menor por maior e mínimos locais
por máximos locais.

Mostramos na Figura 5.9 um workspace que visualiza as chamadas dos programas
para o caso de expandir regiões do menor para o maior nível de cinza onde usamos lO
iterações no ícone count.loop, não usamos imagem marcador nem limites por erosões e
usamos um elemento estruturante 3 x 3 cheio.

5.9. Filtro por área
Este operador tem como objetivo filtrar as componentes conexas de uma imagem

implícita cuja a área de cada componente está entre dois limiares (números inteiros).
Este operador foi implementado no programa vfiltarea usando chamadas de programas já
definidos da "À4À/acÀ Too/óoz"

Os passos para resolver este problema são: rotular a imagem de entradas calcular a
área de cada componente gerando um arquivo de medidasl criar uma imagem explícita
correspondente à imagem de enteada e ao arquivo de medidas onde o 'ç'dor dos objetos
da imagem criada são as áreas das componentes conexas correspontentesl criar uma ima-
gem implícita através da imagem explícita e da imagem rotulada criadas anteriormentel
executar o programa vthreshad (IBBLI) tendo como parâmentros de entrada a imagem
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FicunA 5.9. Workspace visualizando os programas contidos em vflats

criada no passo anterior e os limiares filtrando as componentes conexas que estão entre
estes limiares. Estes passos podem ser visualizados através do workspace apresentado na
Figura 5.10.
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FicunA 5.10. Workspace visualizando os programas contidos em vfiltarea
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CAPÍTUI,0 6

Aplicações da ".ZMIZbdach TooZboz"
estendida

Neste capítulo apresentaremos várias aplicações do uso de operadores morfológicos
baseados em gratos de vizinhança. Iremos tratar os seguintes problemas: cisalhamento de
material metálico, segmentação da polpa do eucalipto, córnea humana, tecido muscular
humano e segmentações em geral.

6.1. Material metálico
Considere uma imagem microscópica de uma liga metálica. Como encontrar uma

possível linha de cisalhamento entre dois pontos pré-determinados?

Apresentaremos nesta seção uma solução para este problema usando operadores mor-
fológicos baseados em gratos de vizinhança (IVin901).

Dada uma imagem sintética da superfície de um material metálico com buracos, Figura
6.11íl , tentaremos localizar a linha de ruptura mais provável para um rompimento visto a
maior concentração de buracos, ou seja, falta de material. Localizaremos a seqüência de
pontos entre dois pontos escolhidos e o menor caminho entre eles é considerada a região
mais provável para um cisalhamento.

líl As imagens das Figuras 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 estão invertidas para melhor visualização

71
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FIGURA 6.1 Imagem sintética de um material metálico

O primeiro passo para encontrar um cisalhamento na Figura 6.1 é achar o esqueleto
(IBB941) desta figura, mostrada na Figura 6.2.a. A seguir escolhemos dois pontos que
serão os pontos utilizados para descobrir entre eles a linha mais provável para um cisalha-
mento. Uma forma de escolher estes pontos é rotular a Figura 6.2.a atribuindo para cada
componente conexa um valor distinto. Para selecionar uma componente numa imagem
rotulada utilizamos o programa vthreshald (IBBLI) que atri.bui o valor 255 à componente
escolhida e zero às demais. Assim, gerimos duas novas imagens com apenas um ponto em
cada imagem valendo 255, os restantes valem zero. Na Figura 6.2.b mostramos os dois
pontos escolhidos.

(,) (b)

FiCUKA 6.2 (a) Esqueleto e (b) h'marcadores

A partir da Figura 6.2.a gerimos uma imagem explícita usando o programa vexplicl.
.\través do programa vwatersh encontramos as zonas de influência sobre o inverso da
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Figura 6.2.a gerando a imagem /, veja na Figura 6.3.a o supremo de l com a Figura
6.2.a. Com a imagem explícita gerada anteriormente e a imagem / criamos um arquivo
contendo uma estrutura de gratos através do programa vgstrfcl. Veja na Figura 6.3 a
visualizadação deste grato usando o programa vgslide. Geramos também duas imagens
explícitas correspondentes a cada marcador.

(,) (b)

FicuKA 6.3. (a) Supremo da imagem .r com a Figura 6.2.a e (b) Grato de vizinhança

O próximo passo é encontrar a distância em gratos usando as imagens explícitas e
o grafo criados anteriormente através do programa vgeodist. Este programa tem como
entrada a imagem explícita correspondente ao esqueleto, Figura 6.2.a, uma imagem ex-
plícita servindo como marcador e a estrutura de grafos e gera uma imagem explícita onde
cada objeto recebe um valor que corresponde à distância em grifos com relação à imagem
marcador, ou seja, o objeto diferente de zero da imagem marcador recebe o valor zero,
seus vizinhos recebem o valor um, os vizinhos dos que receberam o valor um, que não
receberam o valor zero, recebem o valor dois e assim sucessivamente. Veja na Figura 6.4
as imagens mostrando a distância geodésica (Seção 5.4) com relação aos dois marcadores.

Usando o operador de adição vaddm (soma os valores dos objetos, eni IBBLj este
operador é definido sobre imagens implícitas) sobre as imagens geradas por vgeodist. Em
seguida, escolhemos o menor valor da imagem gerada por vaddm, através do programa
vthreshald (este programa seleciona objetos entre dois limiares, em IBBLj é definido sobre
imagens implícitas). Para visualizarmos este resultado alterámos os valores dos vértices do
grato gerado por vgstrfcl pelos níveis cle cinza dos objetos da imagem explícita criada no
passo anterior usando o programa vgstrfc4. Para visualizar este grafo usamos o programa
vgslide, veja Figura 6.5.
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FicuKA 6.4. Distância em grifos com relação aos marcadores

FIGURA 6.5. Imagem com uma possível linha de cisalhamento.

Um workspace para resolver o problema do cisalhamento em material metálico pode
ser visto na Figura 6.6.
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FicunA 6.6. Workspace para encontrar cisalhamento em material metálico
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6.2. Eucalipto
Nesta seção apresentaremos uma aplicação da "À4.A/acA Too/boz" estendida numa ima-

gem da polpa do eucalipto (IJon961), onde desejamos encontrar a área improdutiva da
polpa do eucalipto, na industrialização da celulose.

Iremos segmentar a imagem microscópica do eucalipto, Figura 6.7, com o objetivo de
encont.rar a área de regiões com células adjacentes distantes.

FicunA 6.7. Imagem da polpa do eucalipto

O primeiro passo para essa segmentação é usar "top Aat" (IMey801) sobre a Figura
6.7 seguido da abertura por reconstrução (IBB941) gerando a Figura 6.81ül

FiaunA 6.8. Segmentação usando "top Àat" seguido da abertura por reconstrução

liil As imagens das Figuras 6.8, 6.9, 6.10 e 6.11 estão invertidas para melhor visualização
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A seguir usaremos o programa vwatersh sobre o inverso da Figura 6.8 gerando a
imagem /. Na Figura 6.9 mostramos o supremo da Figura 6.8 com .r.

FiGuRA 6.9. Imagem mostrando o supremo da imagem -r com a Figura 6.8

Criamos uma imagem explícita usando o programa vexplic3 tendo como entrada a
rotulação da Figura 6.8 onde os níveis de cinza dos objetos da imagem explícita valem zero.
A imagem rotulada será denotado por R. Construímos um grato de vizinhança através
do programa vgstúcl tendo como entrada a imagem explícita criada anteriormente e .r
Criamos um arquivo de medidas usando o programa vshapind tendo como entrada .R e o
grato gerando anteriormente com o objetivo de encontrar medidas em gratos. Construímos
uma nova imagem explícita usando o programa vexplic3 tendo como entrada o arquivo de
medidas criado no passo anterior e R, escolhendo a medida que atribui a cada objeto o
valor da maior distância euclidiana dos objetos vizinhos, onde a estrutura de vizinhança
foi determinada pelo grafo. Criamos uma nova imagem explícita através do programa
vthreshad com o objetivo de filtrar os objetos com os maiores níveis de cinza (objetos
considerando objetos vizinhos com distâncias maiores). Veja na Figura 6.10 a visualização
desta imagem através do grato onde os níveis de cinza dos vértices correspondem aos níveis
de cinza dos objetos.

A seguir mostramos o resultado do fechamento (IBBLI) seguido da dilatação sobre a
imagem explícita e o grato criados anteriormente, veja Figura 6.11.

Fina[mente, visua]izamos o resultado anterior usando algumas faci]idades da "À4]Mac/z
Zoolboz", veja Figura 6.12.

Um workspace para resolver o problema do eucalipto pode ser visto na Figura 6.13
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FtGtrRA 6.10. Grafo de vizinhança marcando vértices com arestas maiores

FiGuRA 6. ll . Fechamento seguido de dilatação baseados em gratos

FIGURA 6.12. Resultado da segmentação da imagem da polpa do eucalipto



6.2 EUCALIPTO 79

FIGURA 6.13 Workspace para segmentação da polpa do eucalipto
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6.3. Córnea
Neste experimento desejamos encontrar medidas que indicam a porcentagem de células

mortas numa imagem microscópica da córnea humana. Este problema foi amplamente ana-
lisado em IVin921 onde foi proposto um modelo matemático para encontrar o índice de
mortalidade das células.

Para reproduzir os experimentos do artigo criamos duas imagens sintéticas, Figura
6.14, onde o nível de cinza de cada partição, contendo uma célula, corresponde a área
desta partição. Nosso objetivo é verificar qual das duas imagens é mais doentia, i.e., tem
a maior porcentagem de células mortas.

* *%'&'a'5? + #'\ 'r+
'i

FIGURA 6.14. Duas imagens ilustrando partições contendo células da
córnea. O nível de cinza corresponde a área da partição.

Para cada imagem / da Figura 6.14 criamos uma imagem explícita usando o programa
vexplic3 tendo como entrada a rotulação de / denotada por R. O nível de cinza dos objetos
desta imagem explícita valem zero.

Construímos um grifo de vizinhança através do programa vgstrfcl tendo como entrada
a imagem explícita criada anteriormente e R.

Criamos um arquivo de medidas usando o programa vshapind tendo como entrada R
e o grato correspondente com o objetivo de encontrar medidas em gratos.

Construímos uma nova imagem explícita usando o programa vexplic3 tendo como
entrada o arquivo de medidas e R, escolhendo a medida que atribui a cada objeto o
número de objetos vizinhos. Veja na Figura 6.15 a visualização desta imagem explícita
através do programa vexpslide.

Na Figura 6.16 mostramos passos intermediários do programa vgran que encontra a
granulometria usando fechamentos de tamanho incremental tendo como entrada o inverso

das imagens explícitas visualizadas na Figura 6.15 e os gratos correspondenteslíÍil

l íl O programa vgran foi implementado usando aberturas, para obtermos fechamentos invertemos a
imagem de entrada.
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FIGURA 6.15. O nível de cinza das células corresponde ao número de vizinhos

FIGUR,A 6.16 Granulometria usando fechamento incremental
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Os resultados de vgran podem ser vistos na Figura 6.17. Neles podemos analisar
as imagens das córneas da Figura 6.14, onde observamos que o histograma à esquerda
tem altura inferior ao histograma à direita, signicando que a imagem correspondente à
esquerda da Figura 6.14 tem o número de vizinhos das células mais regulares com relação
à imagem da direita. Portanto, a imagem à esquerda é menos doentia que à imagem da
direita (IVin921).
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FIGURA 6.17. Histograma da granulometria

Um workspace para encontrar o histograma de uma imagem da Figura 6.14 pode ser
visto na Figura 6.18.
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L L !- .; :.

FicuKA 6.18. Workspace para análise de células da córnea
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6.4. Segmentações
Nesta seção mostraremos duas aplicações do programa vmosaic definido no capítulo

anterior.

6.4.1 Segmentação do bloco

Apresentaremos a seguir a segmentação do bloco, Figura 6.19, usando gratos de vizi
nhanr,

f

i:!! :;i i:s;
FIGURA 6.19. Imagem do bloco

O primeiro passo é aplicar um filtro alternado seqüencial (podemos também usar um
filtro alternado sequencial conexos, veja IBB941) sobre a Figura 6.19 com o objetivo de
dimunuir o número de zonas flats (ISS95j e ICre931), veja Figura 6.20.a. Rotulamos a
imagem da Figura 6.20.a gerando a imagem da Figura 6.20.b.

Em seguida escolhemos algumas zonas flats que serão usadas como marcadores, veja
Figura 6.21.

Criamos um arquivo de medidas usando o programa vshapreg referente às Figuras 6.19
e 6.20.b. Criamos uma imagem explícita com os níveis de cinza dos objetos iguais à média
dos níveis de cinza da Figuras 6.19 correspondente às zonas flats da imagem da Figura
6.20.a usando o programa vexplic2. Criamos também um grafo de vizinhança através do
programa vgstrfcl tendo como entrada a imagem explícita e a imagem rotulada mostrada
na Figura 6.20.b. Através da imagem explícita criada, da imagem explícita correspondente
aos marcadores e do grifo gerimos a imagem segmentada do bloco, como mostra a Figura
6.22
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(a)(b)

FIGURA 6.20. (a) Filtro alternado seqüencial e (b) Rotulação

(a)(b)

FIGURA 6.21. (a) h/marcadores a mão e (b) Zonas flats marcadas

FIGURA 6.22. Segmentação do bloco
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Um workspace para segmentações usando o programa vmosaic pode ser visto na Figura
6.23.
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FiGuRA 6.23. Workspace para segmentação usando o programa vmosaic
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6.4.2. Segmentação do fotógrafo

Apresentaremos a seguir a segmentação da imagem do fotógrafo, Figura 6.24

A metodologia é análoga à apresentada na seção anterior.

87

J
. .

FIGURA 6.24. Imagem do fotógrafo

FicunA 6.25. (a) Filtro alternado seqüencial e (b) Rotulação
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:

4
8

(a)(b)

FiGuRA 6.26. (a) Marcadores e (b) Zonas flats marcadas

FicunA 6.27. Segmentação do fotógrafo
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6.5. Músculo
A aplicação que apresentaremos a seguir tem como objetivo encontrar as células

da imagem microscópica do músculo humano, Figura 6.28, com uma determinda carac-
terística. Iremos encontrar as células claras (com níveis de cinza próximo de 255) que têm
células vizinhas escuras (com níveis de cinza próximo de 0).

Este problema exemplifica claramente a necessedade do uso da relação de vizinhança
entre objetos (células), onde os operadores morfológicos baseados em grafos de vizinhança
se encaixam perfeitamente.

FicuKA 6.28. Imagem microscópica do músculo humano

O primeiro passo é segmentar a imagem da Figura 6.28 usando uma heurística apre-
sentada em IHir971. O resultado desta segmentação pode ser vista na Figura 6.29.a. A
seguir encontramos as zonas de influência desta segmentação usando o programa vwatersh
(IBBLI). Seja / a imagem resultante deste programa. Veja na Figura 6.29.b o supremo
da imagem segmentada com /

(.) (b)

FicunA 6.29. (a) Segmentação da Figura 6.28 e (b) Supremo de / com a
imagem à esquerda com níveis de cinza menores para melhor visualização.

Criamos um arquivo de medidas através do programa vshapreg tendo como entrada a
imagem da Figura 6.28 e ]. Com o arquivo de medidas e / criamos uma imagem explícita
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através do programa vexplic2 onde o nível de cinza dos objetos é o nível de cinza médio da
célula correspondente da Figura 6.28. Para visuaiizarmos esta imagem explícita usamos
o programa vexpslide criando a imagem da Figura 6.30.a.

Através da imagem explícita e de / construímos um grato de vizinhança usando o
programa vgstrfcl. Este grato é visto na Figura 6.30.b usando o programa vgslide

(a) (b)

Ficun,A 6.30. (a) Medidas regionais e (b) Grato de vizinhança

Executamos o programa vthreshad (IBBLI) sobre a imagem explícita visualizada na
Figura 6.30.a, com o objetivo de segmentar as células mais claras (com níveis de cinza
próximos a 255), gerando a imagem da Figura 6.31.a.

Encontramos o máximo local, programa definido em IBBL), da imagem explícita
visualizada na Figura 6.30.a, com o objetivo de tentar selecionar novas células claras
com células vizinhas escuras, criando a imagem da Figura 6.31.b. Este problema poderia
ser resolvido usando apenas este passo, pois selecionamos células cujas células vizinhas
tem níveis de cinza inferiores. Mas como vimos na Figura 6.31.b., est.e resultado não
é satisfatório. Por exemplo, se tivermos uma célula com nível de cinza 10 com células
vizinhas com níveis de cinza 9, todas estas células podem ser consideradas escuras. Os
passos seguintes tentamos eliminar este caso.

Executamos novamente o programa vthreshad agora sobre a imagem da Figura 6.31.b,
com o objetivo de limiarizar esta imagem, produzindo a imagem da Figura 6.32.a.

Fazemos a subtração da imagem da Figura 6.31.a com a imagem da Figura 6.32.a
criando a imagem da Figura 6.32.b. Assim, selecionamos as células claras que não são
máximos locais.

Dilatamos esta última imagem criando a imagem da Figura 6.33.a. Com isso, selecio-
namos as células claras que não são máximos locais e que possuem células vizinhas escuras
(estas células vizinhas não são células claras rodeadas de células escuras, pois possuem
pelo menos uma célula vizinha clara, determinada pelo primeiro limiar). Ou seja, esta
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(,) (b)

FIGURA 6.31. (a) "ThresÀad" da Figura 6.30.a e (b) Máximos locais da
Figura 6.30.a.

(,) (b)

FicuKA 6.32. (a) "Threshad" da Figura 6.31.b e (b) Subtração da Figura
6.31.a com a Figura 6.32.a.

nova imagem contém as células não procuradas. Invertendo esta imagem dilatada, Figura
6.33.b, encontramos outras possíveis células candidatas.

(a) (b)

FIGURA 6.33. (a) Dilatação da Figura 6.32.b e (b) Negação da imagem à esquerda

Fazendo o ínfimo das imagens das Figuras 6.31.a e 6.33.b criamos a imagem da Figura
6.34.a. Assim, refinamos ainda mais a solução, pois selecionamos as células clara que são
máximos locais.
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Observe que a partir da criação da imagem explícita, Figura 6.30.a, até este ponto,
usamos apenas operadores sobre imagens explícitas e gratos.

Na Figura 6.34.b apresentamos uma outra forma de visualizar a imagem à esquerda

Ha
Ê

n.\+P.
'9.-r

(a) (b)

FIGURA 6.34. (a) Ínfimo da Figura 6.31.a com a Figura 6.33.b e (b) Outra
forma de ver a imagem à esquerda.

Aplicando essa heurística numa imagem maior obtemos a imagem da Figura 6.35.

Um workspace para resolver esse problema pode ser visto na Figu;a 6.36. Na Figura
6.37 mostramos o procedimento process do workspace anterior. O procedimento output
visto no primeiro workspace contém recursos da "À//vaca Too/boz" para criar as imagens
das Figuras 6.34.b. e 6.35.

A heurística que apresentamos para resolver o problema do músculo, pode ainda ser
melhorada, pois existe casos onde as células são claras, máximos locais, mas tem alguma
célula vizinha clara, com nível de cinza inferior à célula que é máximo local. Apesar disso,
vimos claramente nesta seção, a manipulação de objetos com urna relação de vizinhança.

Um refinamento deste problema seria calcular uma nova medida nas medidas {ndá-
uádua s sobre grato, onde para cada vértice, calculamos a menor diferença em níveis de
cinza dos objetos vizinhos. Em seguida, criamos uma nova imagem explícita contendo
estas medidas. Usamos o programa vthreshad selecionando apenas objetos com nível de
cinza maior que um escalar. Finalmente, fazemos o ínfimo deste resultado com a Figura
6.34.a
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FIGURA 6.35. Segmentação das células do músculo humano
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FicuKA 6.36. Workspace visualizando os passos para a segmentação das
células do músculo.
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FicunA 6.37. Visualização do procedimento process do workspace anterior
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Conclusão

Nexte texto foi mostrado uma extensão da "À/]WacA Toolboz" (IBBLI) para o uso
de operadores morfológicos baseados em grafos de vizinhança. Para que tivéssemos um
trabalho completo, introduzimos alguns conceitos de Morfologia Matemática destacan-
do a caracterização de operadores morfológicos por funções estruturantes. Exemplos de
funções estruturantes são as baseadas em gratos de vizinhança. Com base nesta teoria foi
possível criar a extensão da máquina morfológia "À//Wach Too/boz" baseada em gratos de
vizinhança. Em seguida mostramos alguns recursos oferecidos pelo KHOROS para que
esta extensão fosse possível; entre eles está o armazenamento explícito de imagens. Com
estas bases bem definidas iniciamos as implementações da extensão da ".A4À/acA ZooZboz"
Começamos criando arquivos de medidas sobre imagens e a partir destes arquivos criamos
imagens explícitas e gratos de vizinhaças. Alterámos em seguida os operadores elemen-
tares dá/citação e erosão para que suportassem também imagens explícitas e grafos. Nos
preocupamos em deixar "À/.&/acA Too/boz" polimórfica no uso destes operadores, ou seja,
executamos o operador correspondente aos dados de entrada dos programas (operador
convencional ou baleado em gratos). Com estas alterações feitas, tivemos um número
grande de operadores baseados em gratos na "À/JWac/z ZooZboz", pois a hierarquia foi pre-
servada. Para que toda a "MÀ/acA Too/boz" fosse estendida para grafos, alterámos os
operadores específicos do nível básico, inspirado no trabalho IVin891. Entre eles estão
as /mações d stáncias, a zona de rzPuência e as rotulações. Implementamos também ./i/tro
por área., ju'nção de regiões e zona. $ats.

Para completar o texto apresentamos várias aplicações da extensão da ".A41A4ac/z To-
o/boz". Descrevemos um método para encontrar uma possível linha de cisalhamento em
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uma amostra de material metálico. Usamos os poros deste material para determinar os
objetos e usamos uma triangulação para encontrar as vizinhanças destes objetos. Assim,
foi possível resolver o problema usando operadores morfológicos sobre gratos. Uma outra
aplicação deste operadores foi segmentar a área improdutiva na imagem microscópica da
polpa do eucalipto, para a industrialização da celulose. Aqui, os objetos são as células
do eucalipto e a vizinhaça é determinada pela adjacência entre células. Para aplicar os
operadores morfológico neste problema, usamos a relação de distância entre objetos. O
problema da córnea é similar ao anterior, com a diferença de manipular número de vi-
zinhos dos objetos para usar os operadores morfológicos. No problema do músculo, os
objetos também são as células do músculo e a vizinhança é determinada por células adja-
centes. Usando os operadora sobre gratos, tentamos encontrar células claras rodeadas de
células escuras. As duas últimas aplicações apresentadas neste texto são problemas de
segmentações em geral, onde segmentamos a imagem do bloco e a imagem do fotógrafo,
usando a noção de máxima proximidades de regiões.

No Apêndice A apresentamos a estrutura de dados das funções estruturantes. No
Apêndice B mostramos um estudo teórico sobre um algoritmo de triagulação de Delaunay
que futuramente p.oderá ser incluído na "À/À/acA Zoo/óoz". No Apêndice C apresenta-
mos todos os operadores existentes na ".R4À/acA Too/boz". Finalmente, no Apêndice D
mostramos dois exemplos de documentos que podem auxiliar um pesquisador no uso da
extensão da "À/À/acA TooZboz", dando exemplos práticos e informações técnicas sobre os
programas implementados.

Nossas espectativas futuras para a continuação deste trabalho seria implementarmos
esta extensão numa biblioteca independente, usar esta biblioteca na "À/71/acÀ Too/Z)oz" da
nova versão do KHOROS (na Figura 7.1 mostramos a sua interface gráfica CANTATA),
aprofundarmos o!.estudos em operadorég Morfológicos baseados em gratos, trabalharmos
com três ou mais dimensões, etc.
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FIGURA 7.1 Interface gráâca do KHOROS versão 2.1 CANTATA
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APÊNDICE A

Estrutura de dados das funções
estruturantes

/+ Struct. el. type +/

#define MM.IMG 0
#define MM.MAT í
#defi.ne MM.GRAPH 2

/+ Rode of a graph 'k/

typedef struct {
int n;
int val;
int x;
int y;
int +neig;

/# number of nade nei.ghbors #/
/+ node value +/

/# node coordinates +/

/+ pointer to the first element
of an array of nade inda.ces +/

} mm.nade;
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/+ Graph based structuring function +/

typede:f struct {
int n;
mm.nade +nodes ;

/+ graph number of nodes +/
/'p pointer to the first element of an

array of nodes +/
} mm.graph;

/+ Generic structuring element +/

typedef struct
int tag;
int m, n, p;
int x [3] [3] ;
short 'pdat;
mm.graph g;

} mat.str;

.gen.str {

/+ dimensions +/

/+ elementary matrix +/
/+ general matrix +/

/'p graph based str. el. +/



APÊNDICE B

Algoritmo para a triangulação de
Delaunay

Neste apêndice apresentaremos um algoritmo que resolve o problema da triangulação
de Delaunay, definida na Seção 2.3. Detalharemos a corretude e o tempo de execução
desse algoritmo (IVin891, IRS941, IFC911, IGS851, ICE851, ILee821 e IJRZ911).

B.l. Algoritmo
Apresentaremos nesta seção um algoritmo linear que encontra a triangulação de De-

launay de um conjunto de pontos do plano P, denotado por Z)eZ(P), a partir da trian-
gulação de Delaunay de dois subconjuntos de P de igual tamanho, onde a união desses
subconjuntos é P

Sejam .E e .D subconjuntos de P de igual tamanho tal (lue l)eZ(.E) n .DeZ(.D) = 0 e
E U .D = P. Por conveniência seja E os llPI/2J pontos de P mais à esquerda e Z) os
[lPI/21 pontos de P mais à direita com relação a abscissa (em caso de empate, conforme
a ordenada).

Se e é uma aresta de Z)eZ(.EUD) com extremos em E e Z) então dizemos que e c E..D
Seja pp{ uma aresta de -DeZ(.E). A primeira aresta à esquerda de ppi, onde um dos extremos
é p, é denotado por esq(pp{). Analogamente definimos dlr(ppi)lil

lil Por IGS851 podemos encontrar esq(pp{) e dÍr(ppi) em tempo constante
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O algoritmo que vamos apresentar a seguir irá construir a triangulação de Delaunay
do conjunto de pontos E U 1) a partir da triangulação de Delaunay de E e Z), supondo
que não exista quatro ou mais pontos cocirculares em E u D (IFC911).

Algoritmo B.l (triangulação de Delaunay)

entrada: OeZ(.E) . l)eZ(Z))
saída: DeZ(E U Z))

l
2

3

OeZ(E U O) = D.Z(E) U DeZ(D);
encontrar a tangente comum árl/ehor pq e a tangente comum szzpeHor de
E e D onde p C E e. q cD;
enquanto pq não é a tangente comum szzpehor faça

(«) ãn;á'« pq em .OeZ(.E U -0);

(b) {determínação do candidato ppi em .E}
PP:

PP:--: = ..q(PP:);
se p{ está ã esquerda de pq então

enquanto pi+l perterzce ao cz'óculo /armado p07' p, q e pi faça
elimine « «e't' pp: d. DeZ(.E U D);
Pi :: Pí+i ;

PP:--: (PP:);
{senão, rzão Aá candãdalo em .E}

(c) {determínação do candidato qqi em Z)}
qqi = dirá.qp);
qq:...: (qq:);
se qi está â d reata de qp então

enquanto qÍ+i pertence ao cú'calo /armado por p, q e q{ faça
elimine a aresta qqi de Del(.E U D);
qí :: qí+i l

qq:...: = dá,(qq:);
{senão, nâo Aá candidato em l)}

(d) {e'coZA« d" "." «"É« pq}
se apenas ppí é candidata então

Pq
senão

se apezzas qq é candidata então

Pq -- pqi;
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senão
se ambos são carzdjdatos então

p(i receber a. aresta (piq ou pqi) que
determina o maior ângulo entre pqip ou ppiq;

senão
in'i" pq .m DeZ(.E U .O);

{pq é a tangente comzzm s?lpehor}

0

A Figura B.l ilustra um passo intermediário do algoritmo de combinar duas triangu
lações de Delaunay. As arestas tracejadas são eliminadas enquanto a aresta pqi é acres
centada na nova triangulação.

FicunA B.l . Ilustração de um passo do algoritmo da triangulação de Delaunay.

B.2. Corretude e desempenho
Apresentaremos a seguir alguns resultados teóricos para demonstrar a corretude do

algoritimo da triangulação de Delaunay.

O próximo lema dará condição necessária e suficiente para encontrar a triangulação
de Delaunay para um conjunto de pontos P
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Lema B.2. d aresta pq é uma aresta do diagrama de l)e/aunay de P sse ezáste
círculo que passa por p e q e não contém alem passa por nenhum outro ponto de P

0

Prova. Seja pq uma aresta do diagrama de Delaunay de P então existe uma reta, uma
semi-rega ou um segmento de reta não degenerado e e qualquer ponto c de e (excluindo
seus extremos) dista igual de p e q, seja R essa distância. Qualquer outro ponto s de P,
s :# 'Íp, q}, tem uma distância maior que R com relação a c. Logo, o círculo de centro c e
raio R, passando por p e q, é livre de pontos em P

Agora, se existe um círculo I' de centro c e raio R, passando por p e q, que não contem
nem passa por nenhum outro ponto de P, então {c} = z(1)) n z(q). Para provar que pq é
uma aresta do diagrama de Delaunay de P, temos que mostrar que IZ(P) n z(q)l > 1.

Vamos provar que se {c} = Z(p) n Z(q) então existe s c P\lp, q} tal que c € Z(s).
Suponhamos por contradição que não exista ta] s, ou seja, ]r > 0 tal que o círculo I',
de centro c e raio r está contido em Z(p) U Z(q), mas isso implica que o círculo I', sem
a borda, denotado por I',, menos o ponto c, está contido em Z (p)U Z (q), onde .à (p) é
formado por Z(p) sem seus extremos, analogamente .à (q) é formado por Z(q) sem seus
extremos. Isto é, Í', \lc} Ç.à (p)U .à (q), mas isso é um absurdo.

Suponhamos por contradição que {c} = z(P) n z(q), então pelo parágrafo anterior,
]s € P\lp, q} tal que c c Z(s), logo s € 1', o que é uma contradição. Logo lz(p)nz(ç)l >

n

l

FIGURA B.2 Ilustração do Lema B.2



B.2. CORRETUDE E DESEN{PENHO 103

Lema B.3. Três pontos de$nem um ióángulo em Z)eZ(P) sse ezásfe cúcu/o que
passa por eles e Ttão contém nem passa por nenhum outro ponto de P. O ceTttro do círculo
é o z;értàce do díagramza de yoronaà comespozzdente a esse triónguZo. o

FIGURA B.3 TI...+..pa,-. H.. T o,-.n T2 QXXt4 )UXCX\Í« \J \Xv XJvlll(A AIBtJ

Teorema B.4. Se pqr é um ÉHánguZo que ocorre numa thanguZação de .De/aunay
do fecho convexo de P, então o ângulo Íi'q é máximo dentre todos os ângulos da joTma
$;q, onde s C P e está no mesmo semiplaTto de r em relação a'pq (Figura B.4). Q

FIGURA B.4 Ilustração do Teorema B.4

Teorema B.5. Soam a,ó,p,q C P distintos dois a dois. .4 aresta pq € .DeZ(P)
sse b não peT'te'rtce ao c'írcuto formado Fetos pontos apq, para quaisquer pares de pontos Q
B b de P, respectivamente à esquerda e à direita. de pq (Figura B.5). Q
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FIGURA B.5. Ilustração do Teorema B.5

Prova. Seja {C't} um conjunto de círculos passando por pqs, onde s € P\lp,q}. O
parâmetro t é o valor na rega mediana a pq, com origem sobre o ponto médio de pq, e
também t é o centro do círculo (.;t.

Assim, C-. denota o semi-plano à esquerda de pq, Co denota o círculo com diâmetro
pq e C. denota o semi-plano à direita de pq.

Note que os semi-discos desses círculos à esquerda de pq são estritamente descrescente
(pela propriedade de inclusão) com t estritamente crescente, enquanto os semi-discos à
direita de pq são estritamente crescente.

Logo, existe círculo livre de pontos passando por pq se e somente se todo ponto a de
P à esquerda de pq, o círculo Ct = apq tem um valor t menor que qualquer círculo qpb
com b à direita de pq. H

Lema B.6. Seja P um conjunto de pontos do p/ano, p C P e / uma neta passando
porp. Por conveniência assumimos que l é horizontal. Sejam pt,pZ, ,PK, k :>
de P que estão acima de t no sentido anta-horário, tal que ppi (i Del(.P), \ $ i$ k. Se
= é um ponto qualquer de t à direita de p, seja F{, 1. $ { $ k, o gemi-círculo passando
por pzpj que está acama de Z. Então a seqüêrzcia {l'i]. é tzn moda/, {.e., ezáste algum .j,
l 5; .j 5; k, ta/ que para l $ á < .j temos I'í ;2 1'i+i, enquanto para .j $ { < k temos
I'i Ç I'i+t rFágura .B.6). o

Prova. Primeiro mostraremos que se zi denota a interseção mais à direita do círculo
formado pelos pontos p,p{ e pi+i, { :: 1, 2, - . , k -- 1, com /, então a seqiiência de pontos
zl,z2, ,]çk-l move monotonicamente para esquerda. Considere pÍ,pi+i e pí+2, três
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FiGuRA B.6. Ilustração do Lema B.6

vizinhos consecutivos de p onde ppí,ppi+t e Z)pÍ+2 são arestas dc Delaunay. Seja Oí o
círculo formado por ppÍpi+t e Ci+l o círculo formado por ppi+ipi+2 (Figura B.7). O ponto
pi+2 não pertence ao círculo (l;i, e os pontos pí e /)i+p são opostos com relação a p7){+i-
Assim (% e CÍ+i passam por p e pÍ+l. Como pi+i está à esquerda de pi, segue que zi+i
também está à esquerda de z{.

FIGURA B.7. Ilustração do Lema B.6

Note que, se zf está à direita de z, então z C (llr. ou equivalentemente, pi+i C I'i,
logo I'í a I'i+i (Figura B.8.a). Após zi mover para esquerda de z, z g C'i, o que implica
pi € 1'i+i, logo I'{ Ç I'i+i (Figura B.8.b). n

Lema B.7. Se uma aresta de .DeZ(E U Z.)) tem amZ,os os entremos em .B rrespec
tiuamente D) então esta é uma aresta de Del(E) (respectiuaTneTtte Dela.D)). Q
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b)

FIGURA B.8. Ilustração do Lema B.6

Lema B.8. Oua squer duas arestas .E-D acÜacentes na ordem do eito y tem um
uéüice em comum e o terceiro l.a,do do triângulo de$ne ' ma. aresta. E.E ou D.D. Q

Lema B.9. Seyrz pq uma aresta de Z)elaunay ozzde pq C .E.Z), e ppi é a aresta
válida no anal da iteração do laço "enquanto", tinha 9 do algoHtmo. Então o círculo
formado por p. q e pi é livre de pontos eln E. Q

Prova. Observando que p{ está à esquerda de pq. Considere o círculo C definido
pelos pontos p,q (C é livre de pontos pois pq é aresta de Delaunay). Alterámos C' de
tal forma que passe sempre por p e q, e o centro de C' mova sobre a mediatriz de pq, da
direita para esquerda de pq, até que C' toque num ponto m € P (Figura B.9.a). A aresta
pm é de Delaunay em -E, pois é livre de pontos em .E. Desejamos mostrar que pí = m.
Seja C'' o círculo formado por pqpi. Se existe apenas uma aresta de Delaunay à esquerda
de pq, então pi+i g C", logo pi = m. Se existem várias aresta de Delaunay com p que
estão à esquerda de pq, então ppi iterage até que pí+l « C" (Figura B.9.b). Os pontos
pi,p2, ' ' ,p{.i formam arestas de Delaunay com p C .E em De/(-E) e estão à esquerda
de pq no sentido anti-horário e fora de C", analogamente de C'. Pela unimodalidade do
Lema B.6, todos os pontos após pi+i também estão fora do círculo (7', analogamente de
C'. Logo pi = m. n

Lema B.lO. .4s arestas ppi,pp2, ' ' ,ppÍ-l remouádas no laço "enqzzanto", /{nÀa 9

do atgoritmo, n,ão são arestas de DelauTtay de E U D. Q

Prova. Seja pq como definido no lema anterior. Quando o laço ppí começa, sabemos
que ppí está à esquerda de pq. Então ppi+i está à esquerda de ppí ou à direita de pq (ou
ambos). Se pi-FI pertence ao círculo formado por p, q e pi então supondo que pi+i está à
direita de pq, usando o Teorema B.5 sobre pq obtemos que pq não é aresta de Delaunay, o
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FIGURA B.9. Ilustração do Lema B.9

que é uma contradição. Então ppi+i está à esquerda de pq e à esquerda de ppi. Aplicando
novamente o Teorema B.5 sobre ppi obtemos que pp{ não é aresta de Delaunay. Então ppi
é removido e a próxima aresta ppi+i será avaliada. Por indução, o argumento se aplica a
cada iteração. n

Teorema B.11. .Após a execução do aZgorÍtmo, a suba u sâo oZ)tida é urna tr an
gulação de Z)e/aunag/ para .E U 1). o

Prova. Primeiro vamos mostrar que a subdivisão é uma triangulação de E U 1). A
aresta pq começa como tangente comum inferior de .E e .D, e a cada iteração, a interseção
de Z)eZ(.E) com Z)eZ(Z)) separa uma linha de um ponto. O laço termina quando pq é
a tangente comum superior de -E e D. As arestas de outra parte de .DeJ(.E) e De/(Z))
nunca serão removidos e junto com o primeiro e o último pq constitui um fecho convexo
de E U .D. Os triângulos internos da subdivisão serão os triângulos originais de .DeZ(E) e
l)eZ(.D) ou novos triângulos delimitados por duas novas arestas E--D e uma aresta antiga
E.EouD..D.

Vamos mostrar que a triangulação é de Delaunay. A cada iteração determinamos ppi
tal que o círculo formado por p, q e pt é livre de pontos em .E (Lema B.9), simetricamente
para qqi. No final escolhemos entre píq e pqi o que é livre de pontos em .8 U D (Figura
B.lO). Isto prova que o vencedor será a nova aresta de Delaunay. Concluímos que todas
as arestas são de Delaunay, logo a subdivisão é uma triangulação de Delaunay. n

Pelo Teorema 2.1, sabemos que o número de arestas e o número de triângulos numa
triangulação com n vértices é linear em n. Então os passos (1) e (2) do algoritmo BI
gastam O(n). As arestas inseridas em .DeZ(.E U 1)), passo (3-a), vão da tangente comum
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FiGuRA B.lO. Ilustração da demonstração do Teorema B.ll

inferior à tangente comum superior de Z)eZ(E) e l)eZ(Z)), in order, gastando tempo cons-
tante. Fazendo uma análise amortizada (ICLR901) dos laços em (3-b) e (3-c), verificamos
que o número de repetições desses laços é proporcional ao número de arestas removidas,
e cada aresta é removida no máximo uma vez. Então concluímos que o tempo gasto
pelo passo (3) também é linear em n. Logo, o algoritmo para criar uma triangulação de
Delaunay a partir de duas outras já existentes, gasta tempo O(n).

Finalizando, dado um conjunto de pontos finitos do plano, onde não existem quatro
ou ma.is pontos cocirculares, podemos achar a triangulação de Delaunay desses pontos,
usando um algoritmo que usa o paradigma de divisão e conquista (ICLR901). Inicialmente
ordenámos os pontos com relação a abscissa e se houver empate, conforme a ordenada.
Desta forma podemos dividir o conjunto de pontos em dois subconjuntos de igual tamanho
em tempo constante. Encontramos a triangulação de Delaunay de cada subconjunto e
fazemos a união desses, em tempo linear, como vimos anteriormente. Assim, o tempo
de execução do problema de encontrar a triangulação de Delaunay pode ser dado pela
recorrência 7'(n) = O(nlgn) + T'(n) onde O(alga) é o tempo gasto para ordenar os
pontos e T'(n) é o tempo gasto pelo algoritmo de divisão e conquista. A recorrência
T'(n) é dada por 7''(n) $ 2T'(fn/21) + O(n) onde 7''(fn/21) é o tempo de execução para
encontrar a triangulação de cada subconjunto e O(n) é o tempo de execução para combinar
as duas triangulações. A solução de T'(n) é O(miga) podendo ser resolvido por indução
ou por iteração (ICLR901). Assim 7'(n) = O(nlgn) o que prova que o problema de
encontrar a triangulação de Delaunay, que apresentamos, é resolvido em tempo O(n lg n).
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Operadores da 'í.ZMIZ\4ach I'ooZboz "

TABELA (].l . Nível "tools"

TABELA C.2 Nível "random"

l l l

Nome Rotinas
Rot. Struct. Set vrotstr

Slide graph vgslide

Slide explicit vexpslide
Equa] vequal
Window vwind

Nlinimal Window vm i nwi n

Morder Window vmarkwin
Rotate vrotate
Less vless

Case l vcastl

Nome Rotinas

Corrupt image l vgshotl
Corrupt image 2 vgshot2
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TABELA C.3. Nível medidas.

TABELA C.4 Nível funções estruturantes

TABELA C.5 Nível imagens explícitas

Nome Rotinas
Global measures vshapglo
Regional measures vshapreg
Individual measures vshapind
Co\ ariance curve vcovar

Granulometry curve vgran

Nome R.otinas
3x3 Struct. Set vstrset
Disk Struct. Set vgdisk
VIFF to Struct. Set viff2str

Graph Struct. Set ] vgstrfcl
Graph Struct. Set 2 vgstrfc2
Graph Struct. Set 3 vgstrfc3
Graph Struct. Set 4 vgstrfc4

Nome Rotinas

Create Exp. Image l vexplicl
Create Exp. Image 2 vexplic2

Create Exp. Image 3 vexplic3

Copy Location Date vcplocd
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TABELA C.6. Operadores básicos de imagens
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Nome Rotinas
Iníimum vinf

Supremum vsuP
Inversion vinv
Subtraction vsubm
Addition vadd
Threshold vtreshald

Toggle vtoggle
Dilation vdil
Erosion vero
Distance vdist
Geo. dist. vgeodist
Labeling vlabelexpan
Watershed vwatersh

Exp. by dil vdilexpan
Shrink. by di] vdilshrin

Exp. by ero veroexpan
Shrink. by ero veroshrin
Filter área vfiltarea

Flat zones in graph vm osaic
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TABELA C.7. Primeiro nível de operadores

Nome Rotinas
:\.nti-dilation vadil
A.nti-erosion vaero
Gradient vgradm
Clone. dilation vcdll
Cond. erosion vcero

Opening vopen

Closing vclose

Sup-generating vsupgen

InFgenerating vinfgen
Thinning vthin

Thickening vthick

Cond. thinning vcthin

Cond. thickening vcthick

Multiple inf vminf

Multiple sup vmsup
Symmetrical diff. vsimdif



C. OPERADORES DA "À4'À/ach Toolbor"

TABELA C.8. Segundo nível de operadores
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Nome Rotinas
n-dilation vndil

n-erosion vnero
n-cond. dilation vncdil
n-cond. erosion vncero

n-opening vnopen
n-closing vnclose

n-open/dose vnocfilt

n-dose/open vncofilt

*- a»lcx la» vnocofilt

~- cX la»lcX vncocvilt

n-thinning vnthin

n-thickening vnthick
n-cond. thin. vcthin
n-cond. thick. vcthick
n-canonica] vncanon
n-can. dual vncanond

Erosion by a lhe veroseg
Dilation by a lhe vdilseg
C)pening by a lhe vopenseg
Closing by a lhe vcloseseg
Dil. by a octagon vdilocta
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TABELA C.9. Terceiro nível de operadores

Nome Rotinas

Open. by rec. vopenrec
Caos. bv rec. vclosrec
Center filter vcenter
Skel. bv thin. vskelthin

Exoskel. by thick. vskelthick
Cond. skel. thin. vcskelthin
Cond. exosk. thick. vcskelthick

Nlorph. skel. vskel
Last erosion vlastero
Cond. bisector vbisset

Skel. by thin. mp vskthinm
Close holes vclohole

Edge ofT vedgeoff
Homotopy vhomot
Local min. vlocmin
Local max. vlocmax
Skiz vskiz
Convex hull vconvex
Flatzones vmosaic



APÊNDICE D

Documentações para a ".ZMIZ\4ach
:Z'ooZboz" estendida

D.l. Páginas na Internet
Existem documentos que ilustram os programas baseados em gratos da "À/.A/ach Zool-

boz" em páginas "htmZ" , páginas que podem ser acessadas por computadores interligados
pelo mundo através de softwares específicos.

Pode-se acessar essas páginas pelo endereço

http://www.ime.usp .br/«'zampirol

A Figura D.l mostra um software que visualiza essas páginas
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118 D. DOCUXIENT.AÇOES P.AR.A A "À/À/acÀ Toolbor" ESTENDID.A

jL11iillge!:' NetsCape: A Tutorial o! Mlthematical Morphology using Graphs

üLog18111bttp : //""". in' - u,p br/~z":pi:'L/-n"hg/T«nh. hui

A T'uhrid on hlathenmtical MoiThology using Graphs

ofthe MMmhtooD)oxusinr GRAPHS

:ee 3 bzief dcscxiptiüct üf tlu opelatiüns atü optzatols {mludzd in the toülbüx fallüvnd t:v imales tlút
ílt\süatc thcix apliotiúm

B) :ations

See t\úv/ to i.\sc thesc opezatoxs to saiu camptttzz snsi.:.n pxoblcms

E.!gxslsGa4ü A' sis Zalalpitotii <zalwiraZ ) nü. use.br>
Lastro.ó.ifjed: ]dc.nScp 3ta 16:58:22 GlvIT-03QfJ t99áJ

n

FiGuRA D.].. Página na Internet
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D.2. Ajuda "om Zune" do KIEiOROS
Outra documentação para os programas da "À/À/acA Zoo/boz" estendida é a ajuda

"on lhe" do KHOROS, fornecendo informações técnicas. Veja um exemplo através da
Figura D.2.

/usr/laca!/khoros/toolboxes/mmach/doc/manpages/vexpl ic2.1

FIGURA D.2 Ajuda "on Jázze" do CHOROS

  X ç3?çF;?:?;'!!çç :©::;?rçiEnlTlaB:!!e'FERI::lhétlíF?$gç J 3

P@ -«-:-. ".-- w

 

The usei may choose one of the following topes of measures:

0. mean
1. median
2. entropy
3. max. vague

REQUIRED ÊRCUHENTS
-il tape: infile

desc: input measures image

-i2 tape: infile
desc: input labeling image

tape: outfile
desc: output explicit image

tape: boolean
desc: selecta one or zero

tape: integer
desc: the vague of integer

tape: integer
desc: vertece position
alloued values:
l (barycentric),
or 0 (mean position>

OPTIONnl nRCUHENTS
nono

EXÊMnES
vexplic2 -il measure.file.xv -i2 1abel.img.xv -s l -v l -r l
-o explicit.img.xv   
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i.t., 29, 31
propriedade de dilatação, com, 28
q.i.t., 29, 32, 33

anel-dilatação, 27
anta-erosão, 27
aresta, ll

laço, 12
arestas

adjacentes, 12

paralelas ou múltiplas, 12
arquivo

medidas, de, 7, 39
Geometria Computacional, 14
grade

hexagonal, 12
quadrada com vizinhança-4, 12
quadrada com vizinhança-8, 12

grafo, ll
k-regular, 12
árvore geradora mínima, 19
binário, 13
caminho em, 12
conexo, 12
desconexo, 12

distância em, 12
distância máxima, de, 20, 49
finito, 12
Gabriel, de, 18

k vizinhos mais próximos, dos, 21, 50
níveis de cinza, em, 13
passeio em, 12

comprimento do, 12
quase regular, 12
referência, de, 13
regular, 12
similar. 13

CANTATA,35
caracterização da dilatação e da erosão, 28
conectivadade

4, 12
8, 12

conexão de Galois, 28

conjunto parcialmente ordenado, 26
coordenadas cartesianas, 14

covariância, 41

diagrama de Delaunay, 17
diagrama de Voronoi, 17
dilatação, 27, 51
disco digital, 16
distância, 15

Chessboard, 13
City-Block, 15
Euclidiana, 13

elemento estruturante, 6, 29
erosão, 27, 52
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simples, 12
subgrafo do, 12
vizinhança relativa, de, 19
vizinhança, de, 7, 13
vizinhos do baricentro, dos, 21

grato distância máxima, 49
grato dos k vizinhos mais próximos, 50
granulometria, 42

operação de negação, 27
operador, 26

abertura, 37
abertura por reconstrução, 38
elementar, 5, 25
morfológico, 5

n-dilatação, 37

páginas "html", 117

partição com linha divisória, 48
patição sem linha divisória, 49
pixels, 2

plano
cartesiano, 14

face do, 16

partição do, 16
ponto, 14

à direita de uma rega, 15
à esquerda de uma rega, 15
exterior ao círculo. 15

interior ao círculo, 15
médio, 14

pontos
colineares, 15

poset, 26
dual, 26

programa
vcovar, 41
vcplocd, 43

vdil, 51
vdist, 53

vero, 51

vexplicl, 42
vexplic2, 42
vexplic3, 42
vexpslide, 44
vfiltarea, 67

vflats, 66

vgeodist, 56
vgran, 42
vgshotl, 45
vgshot2, 46
vgslide, 44
vgstrfcl, 43

imagem
binária, 27
explícita, 5, 6, 36
implícita, 6, 36
multibanda, 36

níveis de cinza, em, 26
partição, 7, 22
rotulada, 7, 22

imagens

partição,7

junção de regiões,64

KHOROS,35

limitante

inferior, 26
superior, 26

linguagem formal, 6, 35
linguagem morfológica, 35

máquina morfológica, 6, 35
medidas

globais, 39
individuais, 7, 40
regionais, 7, 40

Nlorfologia Matemática, 5, 25

nível

"random", 45

"tools", 44, 46
função estruturante, 43
imagens explícitas, 42

medidas, 39

objetos, 6
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vgstrfc2, 43
vgstrfc3, 43
vgstrfc4, 44
viwind, 46
vlabel, 57
vminwin, 46
vmosaic, 64
vrotate, 46

vshapglo, 39
vshapind, 40
vshapreg,40
vwatersh, 62

pseudo-aleatórios, 45

vértices
adjacentes, 12
conjunto de

componente conexa do, 13
conectado a um conjunto de vértices, 13
conexo, 13

vrotines, 37

workspace, 3$

xvrotines, 37

zonas de influência, 61, 62
zonas fiats, 64, 66

região de Voronoi, 17
rega, 14

oposta, 14

passando por dois pontos,
segmento de, 15
semi-, 15

reticulado completo, 26
rotulação, 57
rotulação binária, 57
rotulação em níveis de cinza
rotulação genérica, 60

14

59

supremo, 26

tamanho do pixel, 37
Teoria dos Gratos, ll
toolbox,37
triângulo, 16

degenerado, 16
fronteira do, 16

triangulação de Delaunay, 18, 102

UNIX,36

vértice, ll
branco, 13

conectado, 13

conectado a um conjunto de vértices, 13
grau ou número de vizinhos do, 12

incidente, 12
preto, 13


