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"Depois de uma longa jornada, o viajante pára,
às vezes, e volvendo os olhos para trás, contem-
pla mais uma vez todo caminho andado, reviven-
do as emoções passadas. Isto Ihe dá novo alen-
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Resumo

A área de Visão Computacional tem como objetivo principal a extração de informação a partir de
imagens digitais. Uma das técnicas mais promissoras para abordar este problema é a Morfologia
Matemática.

O paradigma central da Morfologia Matemática é a decomposição de operadores entre reticu-
lados completos em termos de um conjunto de operadores elementares da Morfologia Matemática,
que pode ser descrito através de uma linguagem formal, a Linguagem Morfológica. Uma im-
plementação da Linguagem Morfológica é chamada de Máquina Morfológica e um programa da
Máquina Morfológica é uma implementação de um operador para esta máquina.

Assim, resolver um problema de Visão Computacional por Morfologia Matemática pode
ser entendido como encontrar uma frase da Linguagem Morfológica (ou equivalentemente, um
programa para uma Máquina Morfológica), que seja capaz de extrair a informação desdada.

Para uma frase da Linguagem Morfológica, pode existir um número infinito de outras frases
(da Linguagem Morfológica) que são sinânimas, ou seja, diferentes frases podem expressar um
mesmo operador.

Um teorema chave em Morfologia Matemática é o seguinte: qualquer operador entre reti-
culados completos pode sei decomposto em termos de um conjunto de operadores elementares
da Morfologia Matemática. Este teorema foi provado pela apresentação de duas expressões
canónicas de decomposição, chamadas de sup-decomposição e inf-decomposição, que têm uma
estrutura puramente paralela.

Neste trabalho apresentamos resultados no sentido de, dada uma representação canónica
de um operador entre reticulados que resolve um problema de Visão Computacional, encontrar
uma frase da Linguagem Morfológica que envolva um número mínimo de operadores elementa-
res. Este problema é extremamente complexo e o abordamos utilizando técnicas de Otimização
Combinatória (como, por exemplo, método de "branch and bound" e estratégia gulosa).

Como a representação canónica tem uma estrutura puramente paralela e representações
sequenciais são usualmente mais eficientes em máquinas seqüenciais convencionais, apresentamos
resultados no sentido de mudar a representação canónica para estruturas sequenciais.



Abstract

The main aim of Coinputer Vision problems is the extraction of information from digital images
A powerful technique to solve these problems is Mathematical Morphology.

A central paradigm in Mathematical Morphology is the decomposition of operators between
Complete Lattices by a set of elementary operators of Mathematical Morphology. This paiadigm
can be formalized by the use of a formal language, called the Morphological Language. An
implementation of the Morphological Language is called Morphological Machine and a program
for a Morphological Machine is just an implementation of an opeiator for this machine.

Therefore, solving a problem of Computer Vision by Mathematical Morphology can be un-
derstood as finding a phrase of the Morphological Language (or equivalently, a program for a
Morphological Machine) that can extract the desired information.

A phrase of the Morpllological Language can have infinite synonymous phrases (of the
Morphological Language), that is, difíerent phrases can express the some operador

A key theorem in Mathematical Morphology is the íollowing: any operator between Complete
Lattices can be decomposed by a set of elementary operators of Mathematical Morphology.
This theorem was proved by showing two canonical structures called sup-decomposition and
inf-decomposition. These canonical structures are strongly parallel

In this work, we íorrnalize and present results for the íollowing problem: given an operator
between Complete Lattices that solves a ptoblem of Computer Vision, from its sup-decompositon
(or inf-decompositon), find a synonymous phrase of the Morphological Language that has a
minimal number of elementary operators. This problem is extremely complex and we study it
by using Combinatorial Optimation techniques (for example, branch and bound method and
greedy strategy).

Since the sup-decomposition and inf-decomposition of an operador have parallel structures
and sequential representations are usually more efticient for computation in convencional sequen-
cial machines, we present techniques for transforming the canonical decoinpositions indo purely
sequencial decompositions.
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Capítulo l

Introdução

1.1 Visão Computacional

A área de Visão Computacional tem como objetivo principal a extração de informação a
partir de imagens digitais. Historicamente, este problema vem sendo abordado por um
conjunto de técnicas de naturezas diversas: filtragem linear, reconhecimento de padrões,
teoria da informação, modelagem estatística, etc. IS, 16, 311. Dentre essas técnicas, uma
das mais promissoras é a Morfologia Matemática (MM) j41, 421.

1.2 Morfologia Matemática

A MM, fundada por J. Serra e G. Matheron nos anos sessenta, tornou-se uma disciplina
muito importante na área de Visão Computacional. Seu domínio de atuação cobre um
largo espectro de aplicações em Processamento de Imagens que vai desde o tratamento
de imagens microscópicas até o processamento de imagens de satélites, passando por
aplicações industriais, médicas, automação de escritório, etc. j41, 421.

O paradigma central da MM é a decomposição de operadores entre reticulados comple-
tos em termos de um conjunto de operadores elementares da MM, que pode ser descrito
através de uma linguagem formal, a Linguagem Morfológica (LM) l91. Uma implemen-
tação da LM é chamada de Máquina Morfológica (MaqM) l8, 91 e um programa da MaqM
é uma implementação de um operador para esta máquina.

Assim, resolver um problema de Visão Computacional por MM pode ser entendido
como encontrar uma frase da LM (ou equivalentemente, um programa para uma MaqM),
que sqa capaz de extrair a informação desejada.

Classicamente, a tarefa de criar programas para MaqM's é realizada empiricamente,
baseada na experiência do analista no uso de operadores da MM. Embora esta metodologia

l



2 Capítulo l. Introdução

tenha trazido muitos resultados práticos, que evidenciam a potencialidade da MÀI, ela
restringe o universo de usuários capazes de criarem novos programas para MaqM's aos
especialistas em MM.

Para permitir que especialistas em áreas de aplicação (médicos, geólogos, astrónomos,
etc.), que não têm grande conhecimento em MM, possam independentemente programar
MaqM's, começam a ser pesquisadas técnicas para geração automática de programas para
MaqM's j10, 11l. O princípio básico dessas técnicas consiste em:

(1) descrever os operadores em estruturas de representação de conhecimento de
alto nível de abstração;

(2) traduzir automaticamente a descrição de alto nível dos operadores em uma
frase da LM;

(3) Buscar uma representação económica da frase da LNI estimada no Passo (2),
ou sela, uma outra frase equivalente de tal forma que o número de operações
executadas pela MaqM seja menor possível.

A teoria apresentada neste trabalho é útil para efetuar o Passo (3). Para um estudo
mais aprofundado dos Passos (1) e (2) veja os trabalhos j10, 11, 121.

Para uma frase da LM, podem existir um número infinito de outras frases (da Lh'l) que
são sinõnimas, ou sda, diferentes frases podem expressar um mesmo operador [121. Dessa
forma, estamos interessados em encontrar uma estrutura de representação otimizada do
operador estimado, no sentido de envolver operadores elementares de tal forma que o
número de operações executadas pela À/laqN,l seja mínimo. No caso geral, este problema
é de complexidade exponencial.

1.2.1 Decomposição Canónica de Operadores

Um teorema chave em MM é o seguinte: qualquer operador entre reticulados completos
pode ser decomposto em termos de um conjunto de operadores elementares da MM. Este
teorema foi provado pela apresentação de duas expressões canónicas de decomposição, que
têm uma estrutura puramente paralela l6, 71.

Este resultado garante a completude da LM para expressar operadores entre reticula-
dos completos, isto é, ele garante que qualquer operador entre reticulados completos pode
ser programável em uma MaqM.

Por outro lado, as formas canónicas de representação nem sempre constituem a estru-
tura de decomposição mais adequada para representar operadores. De fato, são conhecidos
muitos exemplos de decomposição de operadores particulares, com estruturas seqüenciais
de operadores elementares de modo que o número de operações executadas pela N/laqb'l é
considerave[mente menor 17, 6] .
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1.2.2 Otimização da Estrutura de Decomposição

C)s operadores elementares usados na decomposição canónica são caracterizados por uma
coleção de intervalos fechados, conhecida como base do operador j121. Barrera e Salas j121
estudaram operações sobre intervalos fechados para geração automática de frases da LM.
Estas operações podem ser utilizadas para construir a base de um operador a partir de
uma representação desse operador por uma frase da LM. Uma aplicação deste estudo
é verificar se frases da LM são sinânimas, uma vez que qualquer representação pode ser
reduzida à base que determina unicamente o operador j121. Agora, o problema inverso, ou
seja, a transformação da representação canónica em outras estruturas de representação
que usam operadores elementares de forma que o número de operações na MaqM sda
mínimo, no caso geral, é extremamente complexo, mas tem um papel importante em
programação automática de MaqM's.

Dois operadores elementares da MM são a dilatação e a erosão. Esses operadores,
quando invariantes por translação, são caracterizados por um elemento estruturante, e
em algumas MaqN'l's a eficiência de um programa depende fortemente do tamanho desses
elementos estruturantes. Desta forma, muitos pesquisadores têm estudado a decomposição
de um elemento estruturante por somas de Minkowski e proposto diferentes algoritmos.
Xu 1491 desenvolveu um algoritmo para encontrar uma decomposição ótima de elementos
estruturantes convexos e Park e Chin 1351 propuseram um algoritmo para elementos es-
truturantes 8-conexos e sem "buracos". Estudamos o problema de decompor elementos
estruturantes e propomos um algoritmo guloso para decompor elementos estruturantes
convexos e um outro algoritmo que usa a estratégia de "branch and bound" para decom-
por elementos estruturantes arbitrários.

1.3 Contribuição e Organização da Tese

O problema geral de mudança da representação canónica em outras estruturas de re-
presentação que usam operadores elementares de forma que o número de operações na
MaqM seja mínimo foi pouco explorado até o presente momento. Na literatura encontra-
mos poucas referências a respeito deste problema. Dessa forma, a principal contribuição
deste trabalho é fazer um estudo detalhado e bem acabado deste problema e abrir, ou
indicar, caminhos para pesquisas futuras nesta área ainda pouco explorada.

Nesta tese, os capítulos estão organizados da seguinte forma. Seguindo a introdução,
neste capítulo, o Capítulo 2 introduz a base matemática para a compreensão da pesquisa
desenvolvida nesta tese. No Capítulo 3, descrevemos alguns aspectos do estado da arte em
MM no que se refere à decomposição de operadores entre reticulados completos e à trans-
formação de estruturas de decomposição. No Capítulo 4, apresentamos os fundamentos
matemáticos para se obter uma decomposição de um elemento estruturante e que servem
de apoio para os Capítulos 5, 6 e 7. No Capítulo 5 apresentamos um algoritmo guloso para
decompor elementos estruturantes convexos. No Capítulo 6, mostramos que o algoritmo
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de Park e Chin l35j é limitado, pois ele não é capaz de decompor três famílias infinitas
de elementos estruturantes decomponíveis simplesmente conexos. No Capítulo 7, apre-
sentamos um algoritmo que usa uma estratégia de "branch and bound" para decompor
elementos estruturantes arbitrários. No Capítulo 8, apresentamos uma nova represen-
tação mais compacta (ou seja, que utiliza um número menor de operadores elementares)
que a decomposição na forma canónica. No Capítulo 9, formalizamos e apresentamos um
algoritmo para transformar uma decomposição canónica de um operador (que tem uma
estrutura puramente paralela) em representações puramente seqüenciais do mesmo opera-
dor (quando elas existem). Finalmente, no Capítulo 10, concluímos e discutimos algumas
possíveis direções para pesquisas futuras

Esta tese possui ainda dois apêndices. No Apêndice A mostramos um exemplo de
aplicação de transformações morfológicas para classificação de texturas de revestimento
de paredes. E no Apêndice B, apresentamos as publicações decorridas deste trabalho

A partir do Capítulo 4, todos resultados são contribuições originais desta tese.



Capítulo 2

Fundamentos Matemáticos

Neste capítulo, introduziremos a base matemática necessária para a compreensão da pes-
quisa desenvolvida nesta tese. Na Seção 2.1, recordaremos algumas definições e propri-
edades da teoria de conjuntos. Na Seção 2.2, veremos algumas definições da teoria dos
grupos

Assumiremos aqui que o leitor tenha alguma familiaridade com conceitos básicos da
Teoria da Complexidade Computacional, razão pela qual não incluímos nenhuma seção
sobre tais conceitos. Ademais, a terminologia utilizada segue exatamente a de Garey e
Johnson j211.

As definições e conceitos que apresentamos neste capítulo não pretendem abranger
toda a teoria, mas apenas introduzir os elementos necessários para a compreensão do texto
nos capítulos seguintes. Desta forma, somente algumas propriedades serão demonstradasl
as provas das propriedades e dos resultados mencionados neste capítulo que possam ser
encontradas nas referências citadas não serão apresentadas.

O conteúdo deste capítulo pode ser facilmente compreendido e não é nenhum obstáculo
para a leitura desta tese, pois em sua maioria as definições e propriedades são bastante
conhecidas na literatura. No entanto, aconselhamos uma rápida leitura do mesmo com
o objetivo de se familiarizar com as notações e nomenclaturas utilizadas nos capítulos
posteriores.

2.1 [Feoria dos Conjuntos

Nesta seção, recordaremos algumas propriedades e alguns conceitos básicos da teoria dos
conjuntos j171 que serão utilizados ao longo desta tese. Na Subseção 2.1.1, apresentamos
as noções fundamentais de conjunto. Na Subseção 2.1.2, apresentamos a notação utilizada
nesta tese para o conjunto dos números inteiros. Na Subseção 2.1.3, definimos algumas
operações com conjuntos e mostramos algumas de suas propriedades. Na Subseção 2.1.4,

5
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definimos o produto cartesiano entre dois ou mais conjuntos. Na Subseção 2.1.5, definimos
alguns tipos de relações entre conjuntos. Na Subseção 2.1.6, definimos o que são as
classes de equivalência de um conjunto e apresentamos algumas de suas propriedades.
Na Subseção 2.1.7, definimos o que é uma partição de um conjunto. Finalmente, na
Subseção 2.1.8, definimos o que vem a ser uma função.

2.1.1 Noções F\indamentais de Conjunto

Um corÜunto ..4 é uma coleção de elementos de um determinado universo, denotado ge-
nericamente por t/. Se um elemento z do universo t/ pertence ao conjunto .4, então
escrevemos z C .4 (leia-se, iç pertence a .A); caso contrário, iç « .4

Um co@unto ./inato é um conjunto com um número finito de elementos. Um conjunto
que não é finito diz-se ínánãto. Salvo indicação contrária, usaremos o termo "conjunto"
significando "conjunto finito". A cardánaládade de um conjunto finito .4, denotada por
.41, é o número de elementos pertencentes a ,4.

Um c07Üunto uazáo, denotado por 0, é um conjunto que não contém nenhum elemento.
Um conjunto unitário é um conjunto constituído por um único elemento.

Um conjunto ..'l está contido em um outro conjunto .B se, e somente se, todo elemento
de Á pertence a .B, isto é, .4 ç .B + (z C Á ::> # € .B). Neste caso, diz-se que Á é um
suZ)c07Üunto de .B.

Dizemos que um conjunto ..'! é um superc07Üunto de um outro conjunto .B se, e somente
se, .B é um subconjunto de .4, isto é, .4 2 .B o .B ç .4

Um conjunto .4 está prophamente contido em um outro conjunto .B se, e somente se.
Á está contido em -B e .4 é diferente de .B, isto é, .4 C -B O (.4 Ç B e .4 :# -B). Neste
caso, diz-se que .A é um subc07%junto pr(5póo de .B.

Dizemos que um conjunto .A é igual a um outro conjunto B se, e somente se, .4 ç .B
e B C..4

A proposição seguinte é um consequência imediata da relação de inclusão entre con.
juntos.

Proposição 2.1 Sejam .4 e .B dois corüuntos. Se .4 Ç .B e Á # .B, então l.41 < 1.al

O co@unto das partes de um conjunto .E, denotado por P(-E), é o conjunto cujos
elementos são todos os subconjuntos de .D, isto é, P(.E) = {X : X Ç E}. Note que
0 c 7'(.E), .E c 7'(.E) e se IZI = n, então IP(.E)l
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2.1.2 Conjunto dos Números Inteiros

Ao longo deste texto, denotaremos o conjunto dos números inteiros por Z. Dizemos que
um número inteiro g é 7zão negafàuo se, e somente se, z 1? 0. O conjunto de todos os
inteiros não negativos é denotado por Z+. Um número inteiro z é dito positivo se, e
somente se, g > 0. Denotaremos o conjunto dos números inteiros positivos por ZI

2.1.3 Operações com Conjuntos

Nesta subseção apresentaremos três operações básicas com conjuntos: complemento, in-
tprepprãn p llniãnbPWV v UAAAwvu

Sejam ..'! e -E dois conjuntos tais que .4 Ç -E. O como/ementa de .4 em relação a E é o
conjunto de todos os elementos de E que não pertencem a .4, isto é, .Ab = {z c .E : # g .4}.
Quando o conjunto E está claramente definido pelo contexto, escreveremos simplesmente
Á'

A seguinte proposição j17, p. 481 apresenta duas propriedades da operação compõe
mento.

Proposição 2.2 Soam .4, .B e .E três conjuntos tais gue Á,B Ç .E. .Então fazem as
seguivites propriedades do complemento em relação a E.

(a) (Á')'
(b) .4 Ç .B :> .B' Ç Á'

A intersecção de dois conjuntos .A e -B é o conjunto de todos os elementos que perten-
cem simultanemente a .4 e a .B, isto é, .4 n .B = {z : z c .4 e z C .B}

A intersecção de n conjuntos .Ai,,42,. .. ,.4. é o conjunto de todos elementos que
pertencem simultaneamente a todos estes n conjuntos, isto é, nZ:::.4i = {z : z C .Ai e z C
.42 e ... e z C .4.}.

Dizemos que dois conjuntos .4 e -B são dÍsyuntos se, e somente se, ,4 n .B = 0.

A união de dois conjuntos .A e -B é o conjunto de todos os elementos que pertencem a
,4 ou a .B, isto é, ..4 U .B = {# : iç C .,'! ou z € .B}.

A união de m conjuntos .4i, .42, . , ,4. é o conjunto de todos elementos que pertencem
a pelo menos um destes n conjuntos, isto é, UZ:i.A{ = {z : z € Ái ou z € .A2 ou ' . ou zC

A seguir apresentamos algumas propriedades da intersecção e da união entre conjuntos.
As demonstrações destas propriedades podem ser encontradas em j17j.

}Á n

Proposição 2.3 Seja U o conjunto universo. Se .4, .B, C Ç U, então valem as seguintes
propriedades.
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(«)
(.)
(.)
(g)
(Í)
(k)
(«)
(.)
(q)

.4n.B C.4 e.4R.B C.B
..'! c .B +:» ,4 n .B = ,4
.4 c .B + .4 n C' c .Bnc'
.4 C .B e .4 C C ::> .4 c .B n
..4 C O e .B C C' +. ,4 n.BC
ÁnB-BnÁ
(.4n B)nc =.4n(n no)

.4n(B u C)=(Á n.B)u(.,4
z € .4 n.B ++ z C.,'i e z C.B

(b)
(d)
(/)
(à)
(J)
(z)
(«)
(P)
(,)

..4 Ç.AU.B eB C,4U.B
.4 C.B +:>.4u B =.B
.4 ç B ::>.,'lU C'ç.B U C
Á Ç B e .A Ç C' + ..4 ç BUC'
.4 Ç C e .B Ç C ::> .4 U .B ÇC'
ÁUB-BUÁ
(.ÁU B)UC' (B ua)
Á u (.B n c') = (.4 u B) n (.4 u a)
7 C ,4 U .B <::> z € .4 ou z C .B

0
a

nc)

Os dois resultados seguintes (Proposições 2.4 e 2.5) são conseqüências das propriedades
distributivas da intersecção e união dadas nas Proposições 2.3.o e 2.3.p.

Proposição 2.4 Soam .4, X, y C P(.E) tais que se .A Ç X Ç y, en ão (.Aux;.)nx Á

Prova
(.4 u x') n x ( 4 n x) u (x' n x)

Á
(pela Proposição 2.3.o)
(uma «z q« .4 ç X).

Proposição 2.5 Soam .A,X,y c 7)(-E) tais que X Ç y e Á Ç y. Se .,4 -- X = X;.,
'ntã. (.A n x) u x}

]l)nova: Primeiramente, provaremos que .A -- X = X;. +:bP X;. Ç .4 da seguinte forma

.A - x = x} + Án xí. = x;.
+ X} ç .A.

Finalmente, (.4 n x) u x} .4, uma vez que

(.4 n x) u x} (.4 u xf.) n (x u x})
Ány
Á

(pela Proposição 2.3.p)
fuma vez que X} Ç .4)
(uma «z que .4 Ç y).

2.1.4 Produto Cartesiano

Sejam .4 e .B dois conjuntos. Dados z € .4 e Z/ c .B, dizemos que (z, Z/) é, ou forma, um
par ordenado. Dizemos que o elemento z é a phmeára coordenada e que o elemento g/ é a
segunda coordenada do par ordenado (z, y).
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Generalizando, dados n conjuntos .4i,.A2,...,.A. e elementos z{ C ..'!i, para ã C
{1,2, . . . ,n}, dizemos que (ni,z2, ' ' . ,z.) é, ou forma, uma n-up/a ordenada. Cada ele-
mento zi, { C {1,2,.' -, n}, é a i-ésima coordenada da n-upla(zi, z2,''', sç.).

Sejam .A e .B dois conjuntos. O produto cadesáano de .4 por .B, denotado por .4 x .B,

é o conjunto formado por todos pares ordenados (z, 3/), tais que z C .4 e g C .B, isto é,
Á x B = {(z,Z/) : z C .A, y € .B}. O quadrado de um conjunto .4 é o produto cartesiano
de ..'! por .4, isto é, ..'l2 = .4 x .A.

Generalizando, o produto cáries ano de n cor%juntos .4i, .A2, . - . , .4., denotado por .Ai x
Á2 x . . . x .,4., é o conjunto formado por todas n-uplas ordenadas (zi,z2, ' ' ' ,z.), onde
zi C .Á{, { C {1,2,...,n}, isto é, .4i x ,42 x ... x .4. = {(zi,z2,''',z.) : zi C .4i, z2 C
Á2, ''., Zn C .4n}. No caso particular em que .4 :: ..4i :: '42 = ... :: ..4n) '4n
ÁI x ..42 x ' . . x ,4n é a n-éslma potência de .A.

2.1.5 Relações sobre Conjuntos

Uma relação binária R de um conjunto .4 com um conjunto .B é uma terna ordenada
R = (G, .A, .B), onde G Ç .A x .B. Dizemos que z está relacionado com 3/ pela relação R
s', ' some«te se, (z,y) c G, isto é, «Ry + (z, 3/) c G

Quando -B = .4, dizemos simplesmente que R é uma relação sobre .A.

A inversa de uma relação binária R de um conjunto .A com um conjunto .B é a relação
binária R'i de .B com .Á definida como, para todo z c .4 e 3/ € .B, y.R iiç ++ zRZ/.

Uma relação binária .R sobre um conjunto .A é dita reHeríua se, e somente se, para
todo z € .4, temos que z.l?z

Uma relação binária -R sobre um conjunto .A é dita s rnéthca se, e somente se, para
todo z, y € .4, temos que zR3/ ::+ Z/.l?z.

Uma relação binária -R sobre um conjunto ..4 é dita anta-s méthca se, e somente se,
para todo z, y € .4, temos que zRy e yRaç ::>P z = 3/

Uma relação binária R sobre um conjunto .A é dita transitÍz;a se, e somente se, para
todo a, g/, z C .A, temos que zRZ/ e yRz ::> z.Rz.

Uma relação binária R sobre um conjunto .A é uma relação de equáüaZêrzcia se, e
somente se, ela é reflexiva, simétrica e transitiva.

2.1.6 Classes de Equivalência

Sejam .A um conjunto e R uma relação de equivalência sobre .A. Se z, y C .4 são tais que
#.Ry, então dizemos que z é equivalente a 3/ segundo R e denotaremos z =x Z/. Quando a
relação de equivalência está claramente definida pelo contexto, escreveremos simplesmente
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Seja ..4 um conjunto não vazio. Sejam R uma relação de equivalência sobre .,'! e z € ,4.
A classe de equÍua/êncáa segundo .R do elemento z é o conjunto de todos os elementos de .4
que são equivalentes a z segundo R, isto é, CR(z) = {Z/ € .A : y =x #}. Quando a relação
de equivalência está claramente definida pelo contexto, escreveremos simplesmente C(aç) .

Note que, para todo z C Á, z C Cx(:ç), pois pela propriedade reflexiva de R, zRa.
Logo, CR(z) nunca é vazia, isto é, CR(z) # 0.

Sda Á um conjunto não vazio. Sejam R uma relação de equivalência sobre ,4 e z c .,4.
Dizemos que a classe de equivalência CR(z) é determinada ou degrada pelo elemento z, o
qual por sua vez, é o representante de CR(z)

A seguinte proposição j17, p. 1631 é uma propriedade de classes de equivalência.

Proposição 2.6 Selva .R uma relação de equipa/ência em um conjunto não vazão .4 e
sejam =, IJ C A. Então Datem as seguintes propriedades:

(a) CR(Z) = CR(y) + Z =R /;

(«) 'e CR(z) n c«(y) # 0, e«fão C«(z)

Seja R uma relação de equivalência em um conjunto não vazio .4 e sejam z,Z/ € .4.
Pela Proposição 2.6a, temos que se € Ca(z), então CR(z) = CR(Z/). Portanto, qualquer
elemento de CR(aç) é um representante de Cx(z).

Sejam .A um conjunto não vazio e .R uma relação de equivalência sobre .4. O conjunto
quociente de .4 pela relação de equivalência R é o conjunto formado por todas as classes
de equivalência segundo R, isto é, Qa(.A) = {Cx(z) : z c .4}. Quando a relação de
equivalência está claramente definida pelo contexto, escreveremos simplesmente Q(.4).

Denotaremos por Ra(.4), ou simplesmente 7Z(.4) quando a relação de equivalência está
claramente definida pelo contexto, o conjunto formado por exatamente um representante
de cada classe de e(luivalência de Qx(.4), isto é, 7Zx(.Á) é um conjunto tal (lue IRa(.4) =

R(.A

2.1.7 Partição de um Conjunto

Seja .4 um conjunto não vazio. Uma partição de .A é um conjunto P(.4) de partes não
vazias de .A, diquntas duas a duas e cuja união é .4, isto é, P(Á) Ç 7'(,4) que satisfaz as
três seguintes condições:

(.) se X € P(.4), e«tão X :# 0;
IZ,) seX:,XJ c P(.4) eX:#Xj, e«tãox:nxJ =0;
(c) U{X : X C P(.A)} = .A.

A seguinte proposição j17, p. 16SI afirma que uma relação de equivalência sobre um
conjunto Á de6ne uma partição de .4.
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Proposição 2.7 Z)aços um c07Üunto não uazào .A e uma relação de equiüaZêncàa R em
Á, o cona"*. q«ciente Q*(Á) é «m« p ção d. 4.

2.1.8 F'unções

Uma /uzzção (ou mapeamento ou trandormação) de um conjunto ,4 em um outro conjunto
.B é uma relação binária / = (/', Á, .B) de Á com .B que satisfaz as seguintes condições:

(1) Vz C .Á, 33/ € B : (z, y) C F';
(2) Vz € ..4, se (#,y), (z, ;) C F', e«tão Z/ = z;

Uma função / de Á em .B é indicada por / : .A --> B. Para cada elemento z c .4, o
único elemento y c /3 tal que (z, 3/) c F é chamado imagem de z pela função / ou uaZor
da função / em z e é denotado por y = /(z)

Dada uma função / : .4 --> .B, os conjuntos .4 e .B são chamados de doma'não e
confradomháo da função /. O conjunto {/(z) : z € .4} Ç B é chamado imagem da
função / e é denotado por /(.4).

Uma função / : Á --> B é sobreletora se, e somente se, para todo Z/ C .B, existe um
r € .4 ta] que .f(z) = 3/, isto é, VZ/ € .B, ]z C .A : /(z) = g/.

Uma função / : .A -+ .B é {zÜetora se, e somente se, para quaisquer dois elementos

distintos zi,z2 € .4, temos imagens distintas /(zi),/(12) C -B, isto é, se zi,iç2 C Á e
zi # "2, então ./'(zi) # /(z2).

Uma função / : .4 --> .B é bÜetora se, e somente se, ela é sobrejetora e injetora ao
mesmo tempo.

Dada uma função .f : ..4 -..> .B, a relação inversa /'i de .B com .4 (isto é, /-i =

(.F':, .B,.4) o«de .F': = {(Z/,z) : (z,y) C /'}), é «ma f-ção se, e some«te se, / é «ma
função bijetora. A função /-i, se existe, é chamada /uzzção {nuersa de /

Soam / : Á --> .B e g : .B --> O. Deânimos a composição da função / com a função g a
função g'/ :,4 -+ C' como g'/(z) = g(/(]ç)), paratodo z C .A. A função g/ é também
chamada de .função composta de g e /. Em geral denotamos g / simplesmente por g/ ou

A seguir, deânimos uma função bastante conhecida e muito utilizada nesta tese. A
função r.l, definida do conjunto dos números reais no conjunto dos números inteiros, é
chamada de /unção feto e ela é definida da seguinte forma: se z é um número real qualquer,
então faça corresponde ao menor inteiro maior ou igual a z. Por exemplo, se y = 2.7182,
então lz 1 = 3 e f--z1 = --2.

g(/)
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Um conjunto G, munido com uma operação binária + é um gmpo, se satisfaz os seguintes
axiomas:

(.) « + (z, + .) (a + b) + c, V a, Z,, c C G;

(Z,) G contém um elemento e tal que e +a a+e a, para todo a € (?;

(c) V a C G, existe um elemento em G, denotado por --a, tal que a + (--a)
l --a) + a = e.

Um grupo G munido com uma operação binária + será denotado por (G,+). O
elemento e que satisfaz a condição (b) é chamado de elemento neutro de (G, +).

Um grupo (G, +) é chamado de grupo abeZàano se, e somente se, para quaisquer a, b C
G,a+b=b+a.



Capítulo 3

Morfologia Matemática

A MM, iniciada por J. Serra e G. Matheron nos anos sessenta, na "Ecole Nationale Supe-
riéure de Manes de Paris" , em Fontainebleau, tornou-se uma disciplina muito importante
em Visão Computacional. Seu domínio de atuação cobre um largo espectro de aplicações
em que vai desde o tratamento de imagens microscópicas até o processamento de ima-
gens de satélites, passando por aplicações industriais, médicas, automação de escritório,
etc. j41, 421. Um exemplo de aplicação da MM para classificação de texturas de revesti-
mento de paredes pode ser visto no Apêndice A.

O objetivo deste capítulo é descrever alguns aspectos do estado da arte em MM. Na
Seção 3.1, recordaremos alguns conceitos e propriedades de teoria dos reticulados. Como
os mapeamentos estudados nesta tese estão definidos de 7)(.E) em P(.E), apresentamos
na Seção 3.2 o reticulado de subconjuntos (P'(.E), Ç) e algumas de suas propriedades.
Na Seção 3.3 definiremos os operadores estudados nesta tese. Além disso, apresentamos
algumas definições e propriedades desses operadores. Na Seção 3.4 apresentamos quatro
reticulados completos Booleanos estudados nesta tese. Veremos que estes reticulados são
isomorfos dois a dois. Na Seção 3.5, abordaremos o estado da arte em MM no que se refere
à decomposição de mapeamentos entre reticulados completos e, na Seção 3.6, no que se
refere à decomposição de algumas classes de operadores especiais (crescentes e invariantes
por translação, etc...). Finalmente, na Seção 3.7, apresentamos o estado da arte no que
se refere à transformação de estruturas de representação dos TV-operadores.

Para o leitor interessado somente nos resultados de decomposição de elementos estru-
turantes, é suficiente ler somente as Seções 3.2 e 3.7 (Subseção 3.7.1).

3.1 [Feoria dos Reticulados

Nesta seção, recordaremos alguns conceitos e propriedades de teoria dos reticulados j14, 241
que serão utilizados ao longo desta tese.

13



14
Capítulo 3. Morfo agia Matemática

3.1.1 Conjuntos Parcialmente Ordenados

Uma relação binária 5; sobre um conjunto não vazio .4 é uma reZaçâo de ordem se, e
somente se, ela é reflexiva, anta-simétrica e transitiva.

Exemplo 3.1 Dado urn conjunto .E, a re/anão de inclusão Ç no conjunto P(E) é uma
relação de ordem.

Um conjunto .4 munido com uma relação de ordem $ é um conjunto parcãaZmente
ordenado ou, resumidamente, um posei (do inglês, "partial ordered set") e ele é denotado
por (Á, $), ou simplesmente por .A quando a relação de ordem está claramente definida
pelo contexto.

Exemplo 3.2 Se .E é um conlurzto taZ gue l.EI >
parciaZmenfe ordenado.

1, então (7'(.E),Ç) é «m cona.'"*'

3.1.2 Elementos Notáveis de um Conjunto Parcialmente Orde.
nado

3.1.2.1 Limitantes Superiores e Inferiores

Seja (.4, 5;) um poset. Sejam Z,u C .4 e X Ç .Á. Dizemos que u é um Jámàtante supehor
de X, se para todo z C X temos que z $ u. Dizemos que Z é um Jámátante {7z/ehor de
X se para todo z € X, temos que Z 5; z. Se X tem ambos um limitante superior e um
limitante inferior, então X é chamado um suóc07Üunfo Zám fado de ..4.

3.1.2.2 Maior e Menor Elementos

Sejam (.4, $) um poset e X Ç .4. Um elemento a C X é chamado menor elemento de X
se a 5; z para todo z € X. Um elemento b C X é chamado maior e/ementa de X se z < b
para todo z € X

Exemplo 3.3 0 menor e o maior elemento do posei (P'(E), Ç) são, respectãz,amante, 0
e .E, «m' «' q«, p«« f.d. elemento X C 7'(.E), ««@«-« q« 0 ç X ç .D.

3.1.2.3 Supremo e Ínfimo

Sejam .A um poset e X Ç .4. Se X tem um limitante superior u € .4, o menor elemento do
conjunto de limitantes superiores de X, se existe, é chamado de supremo de X em .A e é
denotado por VX. Similarmente, se X tem um limitante inferior Z € .4, o maior elemento
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do conjunto dos limitantes inferiores de X, se existe, é chamado de irmano de X em .A e
é denotado por /\X

Exemplo 3.4 0 ínámo e o supremo de um suZ)conjunto Ã' Ç P(.E) sâo, respect lamente,
nlx : x C .r} e U{X : X C .Y}.

Note que o supremo e o ínfimo de X podem ou não pertencer a X. Se supremo
pertence a X, então ele é o maior elemento de X. Similarmente, se o ínfimo pertence a
X, então ele é o menor elemento de X

3.1.3 Reticulados

Um conjunto parcialmente ordenado (.L, 5;) é um retãculado se, e somente se, qualquer
conjunto de dois elementos {z,Z/} Ç Z, possui um ínfimo e um supremo, denotados, res-
pectivamente, por z A y e # V 3/.

Um suó-retÍculado de um reticulado -L é um conjunto .Á Ç 1, tal que, para todo a, b € .A,
a A b C ..'i e a V b C.4.

Um reticulado -L é um retícuZado completo se, e somente se, qualquer subconjunto
de .L possui um ínfimo e um supremo em -L. Qualquer reticulado finito é um reticulado
completo.

Exemplo 3.5 0 posei (7'(.E), Ç) é um retácuZad. completo, pois qualquer suóco@unto
,Y Ç 7'(E) tem «. íman. . «m .«p«mo d«'í", ".p«t:«mente, po« A.Y
.Y} e V.t U{X : X C .Y}.

Um reticulado -L é um retácuZado distMbut üo se, e somente se, para todo z, Z/, z C L,
« A (3/ V ,) = (. A y) V (. ,'\ ,).

Dado um reticulado L com o menor e maior elementos O e Z, respectivamente. Se
z,y € Z, são tais que z /\ y = O e z V y = Z, então y é chamado complemento de #
e denotamos 3/ = z'. O reticulado L é chamado de um reticu/ado complementado se, e
somente se, qualquer elemento de .L tem um complemento.

Um reticulado .L é um reticu/ado .BooZeano se, e somente se, ele é distributivo e com-
plementado.

Exemplo 3.6 0 posei (7)(.E), Ç) é um reticuZado BooZeano, pois eZe é dÍstributÍuo (isto
é, P«« g«à.q«« x, y. z c 7'(E), x n (}' u z) = (x u }'') n (x u Z)) e «mole«.e«t«do
({.t. é, P«« tod. x c 7'(.E), x n x' = 0 e X U X'

Teorema 3.7 (Lei de De Morgan) .Sda L um reticulado BooZeano. Se a, b C .L, então
(a A b)' e (a V b)'
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3.1.3.1 Princípio da Dualidade

Seja (.L, $) um posei. Seja 2 a relação inversa de $ sobre .L (isto é, z 2 y + 3/ $ aç).
Diremos que (.L, 2), ou simplesmente Z, é o posei dual de (.L, $).

Pdnczbio da Z)ua/idade l24, p. 19l: Se (.L,$) é um poset, então para toda definição,
propriedade, afirmação, etc., referindo-se ao posei (.L, 5;) existe uma correspondente dual
referindo-se ao poset (Z, ?).

Por exemplo, se para um reticulado (Z, $) vale a propriedade: a,b c L ::> a /\ b $
a V b, então pelo princípio da dualidade, temos a seguinte propriedade dual válida para o
reticulado dual de .L: a, b C L + a V b 2 a A Z).

3.1.3.2 lsomorfismo de Reticulados

Sejam (.Á, $,4) e (B, SB) dois reticulados. Seja / : .4 --> .B uma função bijetora. Dizemos
que / é um ísomor$smo de retíczzZado de .Á em .B se, e somente se, para todo z, Z/ c .A,
temos que z S.4 Z/ o /(z) $B /(Z/). Dizemos que / é um dual-Ísomor$smo se, e somente
se, para todo z, Z/ C .4, temos que # 5;.4 Z/ + /(y) SB /(z).

Dois reticulados .A e .B são ditos ãsomo fos (respectivamente, dziaZ-ásomor$os) se, e
somente se, existe um isomorfismo (respectivamente, dual-isomor6smo) entre eles.

3.2 Reticulado de Conjuntos P(-E)

Seja E um conjunto não vazio. Vimos nos Exemplos 3.5 e 3.6 que o poset (P(E), ç) é
um reticulado completo Booleano. Nesta seção veremos algumas definições e propriedades
deste reticulado.

Seja E um conjunto não vazio que é um grupo Abeliano com respeito à operação
binária denotado por +. O elemento neutro (que é também chamado de ohgem) de
(.E, +) é denotado por o

O transposto de um co@unto X € P'(.E) (em relação à origem) é o subconjunto X' C
P(.E) dado por X' = {z C .E : --z c X}.

Para todo X C P(.E) e h € E, Xh denota a translação de X por A, isto é,

Xh = {aç c E : JÇ -- h c X}.

Sejam X, y € 7'(.E). A adição e subtração de .A4ánkowská de X e y são, respectiva-
mente, os conjuntos X a) y C P(-E) e X O y C P(.E) dados por X © y = U{X, : Z/ € y}
eXOy {X-,:ycy}. ' '

Na proposição l24, p. 82j que se segue, apresentamos algumas propriedades da adição
de Minkowski.



3.2. Reticulado de Conjuntos P(E) 17

-->
(a

Bi = + B2 ='+'pBa: t

(b)

Figura 3.1: (a) Um conjunto .A C 7'(E). (b) Alguns invariantes de .A

Proposição 3.8 Soam X,y, Z C 7)(E) e h € E. .Então,

(.)
(b)
(.)
(d)
(.)
(/)
(g)
(h)

X a) y = {z + z/ c E : z c X, z/ c y} l24, p. 81, Eq
X © {À} (e/eito d. t«nsZ.çã.),
Xh©y
y ç z:»xa)y ç xa)z,
x © (y u z) (x © }'') u (X © z),
(X © }') © Z © (}' © Z) («.oc{.t{«id«de),
x ç y ::> x a) z ç y q)z,
X (D y = y a) X (comutatáuãdade).

4.20],

Na próxima proposição l24, p. 821, apresentamos algumas propriedades da subtração
de Minkowski.

Proposição 3.9 Soam X, y, Z € 7)(E) e h C .E. .Então,

(«)
(z,)
(.)
(d)
(.)
(/)
Ip)

X 0 y = {h c -E : yh Ç X} l24, p. 81, Eq
X O {A} (e/eàt. de t«n./«çâo),
x.ol'' o y-« o y)«,
}''ç z::+x ol''a x o z,
x o (y u z) n (x o z),
(x oy)oz (x © z),
XÇy::>XQZ Ç yQZ.

4.22],

Como uma conseqüência da Proposição 3.8.c, temos o seguinte resultado

Proposição 3.10 Se X, y € ?(.E), então, para todo A C .E, X ©y

Prova: Seja Z = X © y. Assim,

x©y Z (x ©y)«
Xq)Yb= Zü
(X ©yh).h= Z
X.hq)yh= Z

(pela Proposição 3.8.c)

(pela Proposição 3.8.c)

A adição e subtração de h'linkowski satisfazem a seguinte propriedade l24, p.
conhecida como relação de adyunção.

Proposição 3.11 SeX,y,Z C P(E), então X ©y Ç Z +X Ç .ZOy
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3.2.1 Invariante de um Conjunto

Sejam X,y C P(.E). Dizemos que y é um conjunto nuahante, ou simplesmente, um
inuaráante de X se, e somente se, X = (XOy)a)y. Por exemplo, os conjuntos .B: , .B2, B3,
apresentados na Figura 3.1.b, são invariantes do conjunto .4 apresentado na Figura 3.1.a.

Sejam X,y C P(.E). Dizemos que y é um azedo de X se, e somente se, y é um
invariante de X

Os resultados seguintes (Proposições 3.12 e 3.13) fornecem algumas propriedades de
uma subtração de lvlinkowski seguida de uma adição de Minkowski pelo mesmo elemento
estruturante. A Proposição 3.12 l24, p. 89, Eq. 4.561 é uma conseqüência imediata
da Proposição 3.9.a e da definição de adição de Minkowski. A Proposição 3.13 é uma
conseqüência direta da Proposição 3.11, substituindo X por Z Q y

Proposição 3.12 Se X, y € P(.E), então (X O y) (D y UIVA : à C -E e yh Ç X}

Proposição 3.13 Se Z, y C P(.E), então (Z O y) © y ç Z

As Proposições 3.14 e 3.15 mostram algumas propriedades de invariantes de um dado
conjunto em P(E). A primeira foi mostrada por Serra j41, p. 531 e a segunda por Zhuang
e Haralick j51, Prop. 51.

Proposição 3.14 Soam .A,X c P(.B)
", e«!.te }' C 7'(.E) f./ q« .4 = y © X

Então, X é um invariante de .A se, e somente

Proposição 3.15 Soam .A,X, y C P(.E)
amuar antes de..4.

Se .4 X a) y, Calão X e y são ambos

Os dois próximos resultados (Proposições 3.16 e 3.17) relacionam invariança com trans-
lação. A Proposição 3.16 é uma conseqüência imediata das Proposições 3.10, 3.14 e 3.15;
enquanto que a Proposição 3.17 é uma conseqüência da Proposição 3.8.c.

Proposição 3.16 Sejam X,y C P(-E). Se y é um muar ante de X, então, para todo
h € E, Yh é também um nuaãante de X

Proposição 3.17 Soam X,y C P(E) e h C .E.
somente se, y é !nuaMante de Xh.

Balão, y é {nuaóante de X se, e

Prova:

(+)
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((x o y) o }'')«
(x ol'')«© y
(x«ol'')© y

(uma vez que y é invariante de X)
(pela Proposição 3.8.c)
(pela Proposição 3.8.c).

Portanto y é um invariante de xh

(+)
(x«)-«
((x« o }'') © y)-«
l(x o r)« © }'') «
((x o }''') © }'')«-«
(X Q y)©l''

(uma vez que y é invariante de Xh)
(pela Proposição 3.8.c)
(pela Proposição 3.8.c).

Portanto y é um invariante de X

3.3 Reticulado dos Operadores

Um mapeamento de P(.E) em P(.E) é chamado um operador. Os operadores serão denota-
dos por letras gregas minúsculas a, /3, ', ... O conjunto de todos operadores será denotado
por ']) (letra grega maiúscula). O conjunto q' herda a estrutura de reticulado completo Bo-
oleano do conjunto (P'(.E), Ç) quando definimos a relação de ordem $ sobre os elementos
de ® como, para quaisquer Úi, Ú2 C W,

ÚiS@2 + @i(X)Ç@2(X)(XCP(.E)).
O supremo e ínfimo de dois operadores @i e Ú2 de Q verificam, respectivamente,

(@: v @:)(X) = @:(X) U @,(X) e (@: A @:)(x) = @:(x) n @,(X), para t'do X € 7''(.E).

O operador z, C © definido por z,(X) = X', para todo X C P'(E), é chamado operador
de negação.

O operador & C q' definido por &(X) = X, para todo X € 7>(.E), é chamado operador
identidade. Observe que pp = &

O operador dual de um operador @, denotado @*, é dado por @* - z/Úp. Observamos
que (@*)* = @, uma v©z que pz, = &.

Um operator @ C q' é chamado crescezzte se, e somente se, para todo X, y C P(.E),
x ç }'' + d,(x) ç @(}'').

Um operator @ C ® é chamado eztensát;o (respectivamente, azztã-eztensíuo) se, e so-
mente se, @ $ & (respectivamente, & $ d')

Um operator @ C @ é chamado ídempolenÉe se, e somente se, @@ = @.

A proposição seguinte é uma conseqüência imediata da definição de operador dual.

Proposição 3.18 Sega @ € Q
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(.)
(b)
(.)

@ é crescente se, e somente se, @' é crescente;
$ é idempotente se, e somente se, $' é idempotente;
$ é e=tensiuo se, e somente se, +' é anui-edeTtsiuo.

Prova: Prova de ('z): Sejam X, y C 7'(E)

(::>)
xcy «(}'') ç «(x)

@(«(}'')) ç @(«(x))
«(@(«(X))) Ç «(Ú(u(}'')))
(p@p)(X) Ç (p@p)(}'')
@*(x) ç @*(}''').

(pela Proposição 2.2.b)
(uma vez que @ é crescente)
(pela Proposição 2.2.b)

(4:)

Provámos que se @ é crescente, então @* também é crescente. Agora, considere que
: @* é crescente. Assim, pela prova anterior, temos que p* = (@')' = @ é crescente.P

Prova de (b):

$ + v$$v = v'$v
w v$vv v = vqv
o (p@p) (p@,p) = pÚ«
+ $* $* = q,*

(«ma «z q« -

Prova de (c)

L '$ '$ e üv Ç'+v
e v'Üu 'É vbv

+ @' $ ' (uma «z q«e - = .)

Um operator @ C © é dito ser uma abertura (respectivamente, um /ecAamenfo) se,
e somente se, ele é crescente, anti-extensivo e idempotente (respectivamente, crescente,
extensivo e idempotente). Note que, pela Proposição 3.18, @ é uma abertura se, e somente
se, @* é um fechamento.

3.4 Outros Reticulados Estudados

Nas Subseções de 3.4.1 a 3.4.5, apresentamos cinco reticulados completos Booleanos es-
tudados nesta tese. Veremos que os quatro reticulados apresentados nas Seções de 3.4.2
a 3.4.4 são isomorfos dois a dois. Dessa forma, um determinado problema definido em um
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desses reticulados pode ser estudado em qualquer um dos outros e, conseqüentemente, um
resultado teórico obtido para um desses reticulados possui um equivalente em cada um
dos outros.

3.4.1 Reticulado de Conjuntos P( W)

Seja W um subconjunto finito de .E. O par (7'(H''), Ç) é um reticulado completo Boolea-
no j141. O maior e o menor elementos de ?(W) são, respectivamente, W e 0. O ínfimo e
o supremo de X e y em P(W) são, respectivamente, x n y e X U y. O conjunto com-
plemento de X c P(M'') com respeito a H'', denotado Xh ou, simplesmente, X', quando
o conjunto W está claramente definido no contexto, é Xh = {z € W : z gl X}.

3.4.2 Reticulado (ie Coleção de Conjuntos P(P( W))

Seja 7'(7'(W)) a coleção de todas subcoleções de 'P(W). Elementos de P(P'(W)) serão
denotados por letras caligráficas maiúsculas da forma Á, 23,C, ... O par (T'(P(W)), Ç) é
um reticulado completo Booleano j121, onde a relação Ç é definida por, para quaisquer
,r,y C 7''(7'(W)), .Y Ç y + (X C .t ::> }' C y). O maior e o me«r eleme«tos
de (P(7'(W)), Ç) são, respectivamente, P(W) e 0. O supremo e o ínfimo de Â' e y
em P(P'(W)) são, respectivamente, .Y u y = {X c P(W) : X c X ou X c y} e
.tny = {x c 7'(W) : X C .Y e X C y}. O complemento de Â' C P(P(W)) com respeito
a 7'(W) é .r' C 7'(W) : X « .Y}.

Para todo .Y c P(7'(W)) e h C E, .rh € P(7'(Wh)) denota a translação de todos
elementos de .Y por /z, ou seja, .Yh = {Xh C P'(Wh) : X c .Y}. Sejam .V,y C 7:'(7:'(W)).
Claramente, se .Y Ç y, então, para todo h C .E, .YA Ç yh. Usando este fato, temos a
seguinte propriedade facilmente verificável.

Proposição 3.19 Soam .r,y € 7'(7'(W)) e C' C P'(E). Se .Y Ç y, então
(a) U{.th : h C 0} Ç Ulyh : h C C},
(z,) n{.r« : A € c} ç nty« : À c o}.

3.4.3 Reticulado de Coleção de Intervalos Maximais

Sejam .4, .B c P(TV) tais que .4 Ç .B. Um intervalo contido em P'(W) de extremidades .4
e B é o elemento l.A, BI de P(P(W)) dado por l.A, PI = {X C P'(W) : .A Ç X Ç -B}. Os
conjuntos .4 e -B são chamados, respectivamente, as extremidades esquerda e direita do
intervalo IÁ,BI. Para todos os pares (.4,.B) tais que .4 gl B, l.A, .al representa a coleção
vazia

Dado um elemento ,Y C P(P'(W)), podemos construir inúmeras coleções de intervalos.
Por exemplo, {lX,XI C 7)(7'(W)) : X C .Y} ou {l.4,.BI C ?(P'(W)) : l.4,.BI Ç Â'}. Note
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.[!!=. .[l!=.

Figura 3.2: Diagramas que representam algumas coleções de um reticulado completo Booleano

que uma coleção de intervalos é um subconjunto de P'(P'(W)), mas um subconjunto de
?(7)(W)) não é necessariamente uma coleção de intervalos. Nesta seção, vamos definir
uma coleção de intervalos maximais e uma relação de ordem $ entre seus elementos.
Veremos também que essa coleção munida com a relação $ é um reticulado completo
Booleano.

Subconjuntos de P(P'(W)) que são coleções de intervalos serão denotados por letras
maiúsculas em negrito como Aw, Bw, CLt,, ..., ou, simplesmente, A, B, C, ..., se o conjunto
Wr está claramente definido no contexto.

Dada uma coleção de intervalos X contidos em P'(W), um interx'alo l,4,.BI c X é
chamado ínteruaZo rnazámaZ em X se, e somente se, não existe um outro intervalo ],4', .B'] €
X, distinto de l.Á, .al, tal que l.,4, .el Ç l.4', .a'l

A coleção de todos intervalos maximais de X é denotado por .A'faz(X). É claro que,
se todos intervalos em X são maximais, então X = .IWaz(X).

Seja X um elemento de P'(P'(W)). A coleção de todos intervalos maximaís que estão
contidos em 2' é denotado M(Â'), ou seja, M(.T) = Maz({l.4, .al Ç 7)(TV) : l.4, .BI ç .Y}).

Denotaremos por a(X) a coleção de todos elementos de P(W) que são elementos dos
intervalos em X, isto é, Z/(X) = {X c 'P(W) : X c l.4, -al, l.A, .BI C X}.

Note que para qualquer .Y Ç P(W), Z/(Maz(.Y)) = .Y. Assim, qualquer coleção
.Y Ç 7'(W) pode ser representada por seus intervalos maximais

Por simplicidade de notação, representaremos os subconjuntos de T'r por sucessões de
's, 0's e I's, onde '.' representa que o ponto não pertence a H'', '0' denota que o ponto

pertence a W mas não pertence ao subconjunto e 'l' significa que ele pertence ambos
ao subconjunto e a W. Além disso, a origem nessa representação é mostrada por um
caractere sublinhado. Por exemplo, se W é o conjunto {(--1,0), (1,0)}, o subconjunto
{(1, 0)} é representado por O.=l

As subcoleções de um reticulado finito Booleano podem ser representadas por dia-
gramas como os apresentados na Figura 3.2. As caixas representam os elementos do
reticulado, e os segmentos de linhas tracejadas (isto é, arestas tracejadas) representam
a ordem parcial. As caixas em negrito representam os elementos da subcoleção. Os in-
tervalos maximais dentro de uma subcoleção são representados por arestas em negrito.
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Para uma maior clareza, se dois intervalos maximais de uma coleção têm uma aresta em
comum, então eles serão representados em dois diagramas distintos.

Exemplo 3.20 Seja H/ = 1.It e seja ,Y = {090, ÍQ0,0.L0,0Qt, íl0,0.lt}. .4 colação de
tod« {«te«'Zo' m«ám«{' co«fado. em Â' é M(X) = {10Q0, tt01, lOgO,0ttl}. As Fág«-
ras 3.2.a e 3.2.b mostram M(,Y).

Note que M(Z/(X)) não é necessariamente igual a .Afaz(X). Por exemplo, se Y :
{l000, 0e01, 1000, 0011, lOtO, Ojíl}, a coleção de intervalos maximais em Y é Maz(Y) =
{l0e0,00tl, lO.i0,0.til, } e M(Z/(Y)) = {l000, 0.iíl}. A Figura 3.2.c apresenta Z/(Y) e

Denotaremos por lltt, o conjunto {M(.Y) : .t Ç P(W)}. Definimos a ordem parcial $
sobre os elementos de llw, estabelecendo que, para todo X, Y c llw,

x $ Y + vlÁ, al c x, al.,4', -a'l c Y : IÁ,.al ç l.4', .a'l.
O posei (llw, $) constitui um reticulado completo Booleano j121. O supremo e o

ínfimo de X e Y em rlw verificam, respectivamente, X u Y = M(Z/(X) U Z/(Y)) e x n
Y = M(z{(x) nz/(Y)). O complemento de X C llw é denotado por .X e verifica .X =
M((Z/(X))'). Essas expressões valem, pois o mapeamento M( ), definido de 7'(P(W)) em
llw, é um isomorfismo de reticulado j121. A inversa do mapeamento M(.) é o mapeamento
Z/( ) j121. Com isto, podemos enunciar a seguinte proposição j121.

A/-(Y)

Proposição 3.21 0 mapeamento M : P(P(W)) --> llw, é um somor$smo de ret cu/ado
.«t« 7'(7'(W)) ' nw. .4 ín««. de M é . m'pe«.e«to a : nw --> 7'(7'(w)).

A Figura 3.4 apresenta um diagrama que mostra graficamente o isomorfismo de reti-
c«lado e«tre(7'(7'(W)), Ç) e(nw, $).

Para todo IX € 11w e h C -E, XA C llw, denota a translação de todos intervalos de X
por A, isto é, X.h = {lÁA, .Bhl c llw. : l.4, BI c X}.

Proposição 3.22 Se X C llw e h C E, então (M(Z/(X)))h M((U(X))«)

Prova: Primeiramente, provaremos que Z/(Xh) = (Z/(X))h. De fato,

oca(xh) + al.4,.al cxh :.oe 1.4,BI
+ al.4, .al c x : .o-« c l.4, .BI
+ -o « c a(x)
+ o € (z/(x))«.

Agora, uma vez que a(Xh) = (Z/(X))h, então M(Z/(Xh)) = M((Z/(X))h) e, como M(-)
é a inversa de Z/(.), Xh = M((Z/(X))h).

Finalmente, uma vez que X = M(Z/(X)), então (M(a(X)))ü = M((a(X))h).
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w(xw)

(XWí)

B
Ü'H / «24 '

(nw, , $)

Figura 3.3: lsomorfismo de reticulado entre llw $:1)llw,/w

O próximo resultado é uma conseqüência imediata do isomorfismo de reticulado entre
(7'(7'(W)), Ç) e (nw, $).

Proposição 3.23 Se X.,Y, Z C llLt, e h C .E, e7ztâo

(a) X u Y = Y u X,
(b) (X U Y) U Z
(c) (X U Y)h = Xh U Yh,

(d) x n Y = Y n x,
(e) (x rl Y) n z
(/) (x n Y)h = xh n Yh.

Prova: As propriedades (a), (b), (d) e (e) são imediatas, uma vez que (llw, $) é um
reticulado completo. Pro't'aremos agora a propriedade (c).

(X« U Yh) M( a(Xü) U Z/(Yh) )
M( (a(X))h U (a(Y))« )
M( (a(X) Ua(Y))« )
( M(a(X) Ua(Y)) )«
(X U Y)«

(pela propriedade de isomorfismo)

(pela Proposição 3.22)
(pela propriedade de isomorfismo)

Analogamente à prova da propriedade (c), pode-se provar a propriedade (/)

Sejam Wr, W' € P(.E) tais (lue W Ç W'. Definimos o conjunto llw,/w ç llw, como
llw,/w = {X C llw, : ..'l' Ç W e -B' -- W = W', V l.,'i', .e'l c X}.

Proposição 3.24 Soam W', W C P'(E) tais que W Ç W'.
(nW, $) em (n«r,/w, $), de$nád. p«

O m'pe.me«t. W(.), de

W(Xw) {l.A', -a'l ç 7'(w') : ..I' .4 e.B' .e u w', l.A, .al € x«}
c-.tdt«{ «m {"m'r$'m. d. «f{«lado e«t« (nw, 5;) e (nw,/w, $). 4 i-« d' m'P'
«m'nto W(') é o m'p«mento W''( ), de nw,/w m nw, de$«{d. po,

W :(Xw,) PI ç 7'(W) : .A = .4' «dZ3 = B'n w, l..4',B'l c xw,}.

Prova: Se Xw € 11tV e IX, VI € Xw, então X Ç y Ç W. Provaremos a bijeção entre
llw e llw,/w. Primeiro, mostraremos que )W(.) é uma função injetora, isto é, para todo
Xw C llw, temos que }'V 'O'v(XVV)) = Xw. Assim,
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W':(W(Xw)) {l..4, .el ç l:'(w) .4 = B' n w. IÁ', n'l c w(x«)}
(pela definição de )A/':(.))

.,4 =.,4',.B
.4' = x, .B' = y u w', lx, rl c xw}

(pela definição de )'v(.))
,4 = (y u w') n w, lx, rl € xw}
.,4 = x, .a = v, lx, }'l € x

(pela Proposição 2.4, uma vez que y Ç W)
l.4, .el C Xw}

«}

{l.A, .BI ç 7'(w')

{l.A, BI ç l:'(w)
{lA, .el ç I''(w)

{l.4, .BI ç l:'(w)
Xlt,.

Agora, vamos provar que )'( ) é uma função sobrejetora, isto é, para todo Xw, C
Hw,/w, temos que W(}'V''(Xw,)) = Xu~. Dessa forma,

W(W :(Xw )) {l.4',.e'l ç

{l.A',n'l ç

7'(W') : .4'

P'(w') : .'l'

l.A, .el C W':(Xw,)}
(pela definição de )'(-))

= ,4, .B' = .B U W'',
..'! = X', B = y' n TV. IX', r'l C Xw,}

apela definição de )V':( ))
= x', B' = (y' n w) u w', lx', }''l c xw,}

}'''l C Xw,}
2.5, uma vez que y' Ç W" e y' -- W = W')
, .e'l C Xw,}

{l.4',.a'l ç
{l..4',B'l ç

(pela
{l.A',-a'l ç
X.w,.

7'(W'') : .4'
7'(W') : ..'!'
Proposição
z'(w') : l.A'

Logo, uma vez que W(.) é injetora e sobrejetora, então, )V( ) é bijetora. Agora, vamos
mostrar que )A;( ) preserva a ordem parcial. Sejam X, Y C llw.

x 1; Y + vl.A, .al c x, alx, rl c Y : l.A, .al ç lx, rl
+ vl.4, .el c x, alx, rl € Y : l.A, .a u w'l ç lx, y u w'l

(uma «z q«e .B, y Ç W')

+ vl.Á, .a'l € w(x), 3lx, }'''l c w(v) : l.Á, .a'l ç lx, }'''l
(pela definição de )'v(.))

+ W(X) 5; W(Y).

Sejam l,H, W' € P(.E) tais que W Ç W'. A Figura 3.3 mostra um desenho que descreve
graficamente o isomorfismo de reticulado entre (llw, $) e (llw,/w, $).

Como conseqüência da Proposição 3.24, se W Ç H'", então podemos mudar a repre-
sentação de uma coleção de intervalos maximais X.w C llw para X.w, c llw,/w Ç llw,, e
vice-versa.

Sejam Xw € 11Lt, e C C P(.E). A adição e suZ,trarão de Mánkotoská de Xw por C são,
respectivamente, as coleções de intervalos maximais Xw (DC € 11wOC e Xw OO C llw©Ct
dadas por Xw © C' = U{(XA)w.00 : A € C'} e Xw O C = n{(x-h)woc. : h € c}.
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Tecnicamente, a coleção X.tr © C C lllt,oc pode ser construída de seguinte forma.
Para cada h € C, faça a translação dos intervalos em X por h, para obter a coleção
(Xh)w« C llw.. Uma. vez que }'V'h Ç W (D C', para todo h C C, mude a representação
de (Xh)wÀ C llw. para (Xh)woc € 1lwoc. Finalmente, obtenha o supremo das coleções
(XA)woc, para todo A C C. A coleção XOC' é construída de forma similar. Por exemplo,
sejam W = tlí e Xw = {1000, 00tl, IOat, 0Zil, IO.tt, ttil}. Se C' = íjO, então

x« oc' = {looeo, looil,loooi, íoltl,doou, il.líl} u
{looeo, oolil, loolo, outl, loí.to, tuíl}
{loolo, oíltl, looeo, oolíl, lot.!o, l tlíl,
loooo, íooll, loo.tt, illtl, looot, to.líl}

e

XwOC' {loaoo, ooitl, loolo, Olttl, lolío, uitl} n
{ loooo, ÍQotl, loaot, IQI tl, lootí, t.ittl}
{loltt, tttíl, loott, otttl, loooo, oootl, looot, ootíl}

3.4.4 Reticulado das Funções Binárias

O conjunto de todas funções / : P'(W) --> {0, 1}, denotado por {0, 117'(n'), é chamado
de conjunto de /nações Z)ináráas definidas sobre P'(W). Definimos a ordem parcial 5;
sobre os elementos de {0, 117'(w), estabelecendo que, para quaisquer /,g C .[0, 117'(w),
/ $ g + /(X) $ ./'(X), para todo X € 7'(W). O par ({0,1J7'(w),$) constitui um
reticulado completo Booleano j121 .

Um isomorâsmo entre os reticulados (llw, $) e ({0, 117'(w), $) é dada pela próxima
proposição j121.

Proposição 3.25 Seja -F um mapeamento de llw em {0, 1J7'(w) degrada por, para todo
x c 7'(w),

p(N(x) -l ã «Xca(X)
caso contráóo

constitui um ísomor$s«.o de retÍculado entre (llw, $) e ({0, 117'O"), 5;). .4 sua nuersa é
le$nida por

F'-:(/) = M({X c 7'(W) : /(X)

A Figura 3.4 apresenta um diagrama que mostra graficamente o isomorfismo de reli.
curado entre(llw, 5;) e({0, 117'(w), $).

3.4.5 Reticulado dos IV-Operadores

Um operador V' € © é chamado {nuahante por ÉransZação (IT) se, e somente se, para todo
« C .E e X € 7'(E), @,(X,) = @(X),.
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Seja W' um subconjunto finito de .E. Um operador @ € W é chamado localmente
cíe$nãdo (LD) na janela W se, e somente se, para todo z c .E e X c P(.B), z € @,(X) +
« € @(x n w,).

Um operador @ C © é chamado um W-operador se, e somente se, ele é IT e LD em
uma janela H'. O conjunto de todos W-operadores é denotado por ®w. O par (©w, $)
constitui um sub-reticulado do reticulado (@, $) j121.

Na proposição j121 seguinte, apresentamos algumas propriedades de composições de
l,V-operadores em janelas distintas.

Proposição 3.26
Então ,

Sqa7n IPi e V;2 doze T'T'r-operadores .LI) 's ezn l/rt e IV2, respecttua7nente

(a) @iV@2 e@-A@2 sãoLD's emWiU}Ha;
(b) @:@- é Z;O em }y- © W2;

(c) p@i, Úip, Úi&, l@i são Z;D's e«- Wi.

Note que, pela Proposição 3.26.c, os operadores z/ e & são neutros em relação ao tama-
nho da janela. Assim, obviamente, @ é um tV-operador LD em H'', se e somente se, @* é
também um l,'r-operador LD em W/

A seguir, estudamos alguns isomorfismos de reticulados envolvendo (q'W, $). Para
isso, precisamos fazer a seguinte definição.

O núcleo ou cerne/ de um operator @ C q'w é o conjunto X:w(#,) € 7)(W) dado por
K:w(«,) {X € 7'(W) : o C @(X)}.

Um isomorfismo entre os reticulados (P(P(W)), Ç) e (@VV, 5;) é dado pela seguinte
proposição j121.

Proposição 3.27 0 mapeamento Xlw( ) de (q'w, $) em (7'(P'(W)), Ç) corzstátu um áso-

mor$'m. de «tá'u/.d. ent« (@w, $) e (7'(7'(W)), Ç). .4 {n««« d' m'pe«..«to X:«(.)
é ' "'''pe.menu. K#(-), onde X:#(.) é de$«ãd. c.m. X:Ü'(.Y)(X) = {s c E : x., n H' €
,T}

Um isomorfismo entre os reticulados (@w, $) e ({0, 117'(w), $) é dado pela próxima
proposição j12].

Proposição 3.28 0 mapeamento 7' de @w em {0, 117'(U') de$n do como, para todo, X C
7'(.E)

rM(x) -l à se o € @(X)
caso contráho

constitua um íso«.or$smo de retícuZado emITe (q'W, $) e ({0, 117'(w), $). .4 inversa do

m'p«menu. 7' é o m.pe«mento T':, de$«àdo ««.', p«. t.do x c 7'(.E), r '(/)(x) =
{:« c .E : /(X , n W) l}.
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( q' }y , $ ) ({0. 1JP( "' ) , $ )

l

(?(P(w», ç ) (nw,g)

Figura 3.4: Os quatro isomorfismos de reticulados

A Figura 3.4 apresenta um diagrama que mostra graficamente os isomorfismos entre
os reticulados(7''(7:'(W)), ç),(ntr, $),({0, 117'(w), $) e(Ww, $).

Como estes reticulados são isomorfos dois a dois, temos que um determinado problema
definido em um desses reticulados pode ser estudado em qualquer um dos outros. Assim,
um resultado teórico em um desses reticulados possui um equivalente em cada um dos
outros reticulados.

3.5 [Feorema da Decomposição de Operadores

Um primeiro estudo sobre decomposição de operadores foi introduzido em um trabalho
publicado por Matheron l32j onde foi estabelecido que qualquer operador IT e crescente é
um supremo de operadores elementares denominados erosões, ou dualmente, um ínfimo de
operadores elementares denominados dilatações. Uma generalização deste resultado para
operadores IT's, mas não necessariamente crescentes, foi obtida por Banon e Barrera l61.

Nesta seção apresentaremos o estado da arte sobre decomposição de }T''-operadores.
A maioria dos resultados apresentados nesta seção para W-operadores foram obtidos por
Barrera e Salas j121.

3.5.1 Operadores Elementares: Erosão e Dilatação

Seja O C P'(E). A d datação e erosão por (7 são os operadores óc e cc definidos por, para
todo X C 7''(-E), õc(X) = X © O e cc(X) = X O C. Se C é um subconjunto anito,
dizemos que ele é um elemento estruturante (EE).
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Devemos observar que (5c e cc são operadores IT's l24, p. 85118, p. 71, Prop. 4.141
Além disso, se W é um subconjunto finito de .E e C' C 7)(W), então (5c e cc são W
operadores j121. A seguir, apresentamos algumas propriedades de erosões e dilatações.

A próxima proposição l24, p. 85) mostra que a dilatação e a erosão comutam, respec
tivamente, com a união e a intersecção.

Proposição 3.29 Se .A,.B, O c P'(E), então .5C(.A U B)
cc(Á) n cc(.B).

õc(.A) U õc(.B) e co(Án B)

A proposição l24, p. 84, Eq. 4.411 seguinte mostra que o operador dual de uma erosão
é uma dilatação e vice-versa.

Proposição 3.30 Se C € P(E), então (ià
,.+
CC Õc'

Na proposição j121 seguinte, apresentamos uma propriedade de composição de um
W-operador com uma dilatação ou com uma erosão.

Proposição 3.31 Se @ é um W-operador Z;l) em H', Calão os operadores (5c@ e ccÚ são
Z)Z)'s, respectivamente, ern W a) C't e W a) C.

Devemos observar que a Proposição 3.31 fornece o pior caso para o crescimento da
janela na composição de W-operadores. Pode acontecer que uma composição, de dois
operadores LD's em uma mesma janela W', produza um operador que ainda é LD em W
Por exemplo, se .5.4c.4 é LD em W, então (.5..lc,.l)((í,.lcÁ) é também LD em W , uma vez que
(õ.,ie.4)(õ..ic.4) = .5.4c.4 .

3.5.2 Decomposição Canónica de TV-Operadores

Seja W Ç .E, W finito, e sejam .4,.B C P(Wr) tais que ,4 Ç .B. O operador ÀI.B C q'w,

deânido por, para todo X € 7>(E), ÀXB(X) = {z € E : .4 ç x-, n w ç B}, é
denominado operador stop-gerador, ou simplesmente, sup-gerador. O operador /z11a C @w,
definido por, para todo X C P(E), pl.B(x) = {z c E : x-,n.A' # 0 ou (x-,nwj'')u.B' #
Wt}, é denominado operador {71/-gerador, ou simplesmente, i7z/-gerador.

A seguinte proposição l6, 121 é uma propriedade dos operadores sup-geradores e inf-
geradores.

Proposição 3.32 Soam ..4,B c P'(W) tais que .4 Ç .B. Então, .XKB

pwB = (í,4 V PC(B'y, onde o complemento de B é em re/açâo a W.
e.4 /\ P(5(a'y e

O próximo resultado l6, 121 mostra como é o núcleo de um sup-gerador ÀXB
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Proposição 3.33 0 íztícZeo de um sup-gerador é um intervalo, isto é, XI(ÀwB) l.4,.al

A seguinte proposição j121 mostra que o operador dual de um sup-gerador é um inf-
gerador e vice-versa.

Proposição 3.34 Se C' € P(.E), então (ÀXa)* pZI,. . (p11.)* - ÀZI,.

Banon e Barrera l61 mostraram uma conseqüência interessante da Proposição 3.32.
Quando -B = W' o operador sup--gerador ÀXa e o inf-gerador pl.B coincidem, respectiva-
mente, com os operadores erosão e dilatação por .A, isto é, Àww = c.,l e p11u, = õ..{.

Para não sobrecarregar a notação, denotaremos os operadores ÀZB e p11.a simples-
mente por À.4,B e /z.4,B, se o conjunto W/ está claramente definido no contexto.

A decomposição de }'r-operadores em termos de sup-geradores (ou equivalentemente,
em termos de operadores elementares) é apresentada pela sup-representação dada pelo
seguinte teorema l6, 121.

Teorema 3.35 Se @ C ©w, então @ V{.X«,B : l.4, .BI Ç X:w(Ú)}

A decomposição de I'r-operadores em termos de inf-geradores é apresentada pela inf-
representação dada pelo seguinte teorema l6, 121.

lJeorema 3.36 Se @ C ©w, então @ A{P%l,. : IÁ, .al Ç X:w(@')}

Pelo Teorema 3.35 (ou equivalentemente, pelo Teorema 3.36), o conjunto formado ({)
pelos operadores erosão e dilatação, (iã) o operador de negação e (áá{) as operações de
intersecção e união é suficiente para representar qualquer W-operador. Este é o principal
paradigma da MM e que pode ser formalizada pelo uso de uma linguagem formal, chamada
aqui de linguagem mora/ológàca (LM), cujo vocabulário compreende os operadores erosão e
dilatação, o operador de negação, e as operações de intersecção e união. Esta linguagem é
completa (isto é, ela é suficiente para descrever qualquer TV-operador) e expressiva (isto é,
a grande maioria dos W-operadores podem ser descritos por frases que usam relativamente
poucas palavras). Uma frase da LM é denominada uma representação de um operador.
Uma implementação da LM é chamada de máquina mora/oZógãca (MaqM) e um programa
da MaqM é uma implementação de um operador para esta máquina.

3.5.3 Decomposição Minimal de VP-Operadores

Um primeiro estudo sobre decomposição minimal de operadores IT's e crescentes, para
decomposição apresentada por À/latheron, foi introduzido por À/laragos 1301. Seguindo
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a mesma idéia, Banon e Barrera l61 apresentaram uma generalização mostrando uma
decomposição minimal para operadores IT's (não necessariamente crescentes)

A decomposição canónica de um TV-operador (Teorema 3.35 ou 3.36) representa um
resultado teórico bastante interessante. No entanto, com uma simples verificação, po-
demos observar que existem redundâncias nesta decomposição. Basta verificar que, se
existem dois intervalos l,4, .el e l.A', B'l contidos em X:w(@) tais que l.4,.BI ç l,4',-e'l,
então o intervalo l,4, .el é redundante, pois

l.A, .BI ç l.A', .a'l +
:+

.A.,4,.B S '\..4',.B'
X.,i,a V À,.l,,B' = À,4,,a,.

Assim, podemos definir um outro conjunto de intervalos equivalente ao núcleo, de
cardinalidade menor ou igual, que também caracteriza a decomposição.

Para todo operador @ € ©w, a base de @, denotado por Bw(@), ou simplesmente
B (@) se W está claramente definido no contexto, é a coleção de todos intervalos maximais
contidos em X:w(@), isto é, Bw(@) = M(Kw(@))

Observe que a cardinalidade da base de um W-operador @ é sempre menor ou igual à
cardinalidade do seu núcleo

A seguinte proposição mostra a base de um sup-gerador Alia e é uma conseqüência
imediata da Proposição 3.33.

Proposição 3.37 .4 base de um sup-gerador é composta por um lírico nteruaZo, isto é,
B(.XX,) .al}.

O seguinte teorema j121 mostra que a decomposição de um W-operador @, dada pelo
Teorema 3.35, pode ser simplificada usando a sua base em vez do seu núcleo.

Teorema 3.38 Se @ C ©w, então @ V{.X«,a : l..'i, .el c B«(@)}

A decomposição dada pelo Teorema 3.36 também pode ser simplificada j121

Teorema 3.39 Se @ C ®w, então @ Alp%l,. : l.A, .al € Bw(#'')}

A decomposição do operador @ € @w dada nos Teoremas 3.38 e 3.39 são chamadas,
respectivamente, de sup-representação ou sup-decomposição (minãmaZ) e {n/-representação
ou {n/-decomposição (minimal) de @.

3.5.4 Propriedades da Base de um W-Operador

Nesta seção, apresentaremos algumas propriedades da base de um I' -operador. Com estas
propriedades será possível encontrar a base de um W-operador @ a partir de qualquer
representação de @.
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Dado um operador @ € @w e um elemento h € E, o operador Úh é LD em Wh
resultado seguinte j121 mostra como construir a base de Úh a partir da base de @.

0

Proposição 3.40 Se @ c ©w e h € E, então Bw.(@h) (Bw(@))-«

Dado um operador @ C qw e C' C P'(E), pela Proposição 3.31, os operadores í5c@ e
ccÚ são LD's, respectivamente, em W © C't e W a) C'. A proposição seguinte j121 mostra
como construir as bases de õcÚ and ccÚ a partir da base de @.

Proposição 3.41 Se @ C q'w e C' C P'(E), então

Bwoc (óc@) Bw(@) © C'',
Bwoc(cc@) = Bw(@) 0 0'

Dados dois W-operadores Úi,@2 € Qw tais que @i e Ú2 são LD's, respectivamente,
em Wi e W2, então, pela Proposição 3.26.a, os operadores @i V @2 e Úi A Ú2 são LD's em
Wi U W2. A proposição seguinte j121 mostra como construir as bases de @i V Ú2 e Úi A Ú2
a partir das bases de @i e @2.

Proposição 3.42 Se Úi e @2 são dois W-operadores .LZ)'s, respectãuamente, em Wi e
IV2, então

Bw.uw,(@: V Ú2) = Bw: (@-) U Bw,(@2),
Bw:uw,(@- A @:) rl Bw (@2).

Na proposição seguinte j121, mostramos como construir a base da composição de um
W'-operador @ com o operador de negação, a partir da base de @.

Proposição 3.43 Se @ C ©w, então Bw(p@) Bw(@)

Com os resultados apresentados nas Proposições 3.41, 3.42 e 3.43 podemos construir
a base de qualquer l,y-operador @ a partir de uma representação de @, ou seja, de uma
frasa da LM que representa @ j121. A idéia é utilizar estes resultados recursivamente para
construir passo a passo (incrementalmente) a base de @. Neste processo, a condição inicial
é a base do operador identidade, Bw(t) = {llo}, Wj}. Um estudo mais aprofundado deste
resultado pode ser encontrado em j121.

Como conseqüência da construção incremental da base de um operador @ a partir de
qualquer representação @, podemos verificar se duas frases da LM são equivalentes ou
sinõnimas, uma vez que estrutura de decomposição, dada pelo Teorema 3.38, caracteriza
unicamente um W-operador, isto é, se duas representações de operadores têm a mesma
base, então estas elas representam, de fato, o mesmo operador.

Para finalizar esta seção, apresentamos mais uma propriedade da base de W-opera-
dores j121. Seja @ C úw. Através desta propriedade podemos construir a base de @* a
partir da base de @
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Proposição 3.44 Seja / :: {1,2,...,n} um c07Üunto de íhdáces. Sqa @ C ©w. Se
B(@) = {1..'1{, 23il : { c ]}, então a base de @* é

B(Ú') ulll.af, .4fl} : { c .r}.

3.6 Decomposição de Operadores Especiais

Para algumas classes de operadores, devido a certas propriedades algébricas, podemos
obter estruturas de decomposição mais simples do que a decomposição canónica. Nesta
seção, apresentamos as decomposições de duas classes particulares de operadores obtidas
por N'latheron. Na Subseção 3.6.1 apresentamos a decomposição de operadores crescentes
e IT's. Na Subseção 3.6.2, apresentamos a decomposição das aberturas e fechamentos
IT's

3.6.1 Operadores Crescentes Invariantes por l\'anulação

Seja @ € ©w um operador crescente. A definição de operadores crescentes implica que seu
núcleo tem a propriedade de herança, ou seja, para todo X, y c P(W) tais que X Ç y,
se X C X:(@), então y C X:(@). Logo, para todo IÁ, BI C B(@), temos que .B = W e os
operadores À.,l,B e p.,!,a das famílias de sup-geradores e inf-geradores dos Teoremas 3.35
e 3.36 tornam-se, respectivamente, erosões e dilatações l61. Dessa forma, temos o seguinte
resultado.

Teorema 3.45 Seja @ C ©Lr. Se @ é crescente, então

(«) @

(b) @
V{.« : l.4, WI c Bw(@)}
Alça. : l.A, WI c Bw(@*)}

Se W = E, a classe dos W-operadores é ela mesma a classe de operadores IT's, e sob
esta condição, o resultado de decomposição apresentado no Teorema 3.45 é o resultado
clássico da decomposição de operadores crescentes e IT's obtida por Matheron 1321.

Como a base de um operador @ C qrW se simplifica no caso em que @ é crescente, ou
seja, a extremidade direita de todo intervalo na base de @ é a própria janela W, então a
Proposição 3.44 pode ser facilmente simplificada para o seguinte resultado.

Proposição 3.46 Sda / :: {1,2,. .,nl} um conjunto de íhdàces. Sqa @ C w um
operador crescente. Se B(@) = {1.AÍ, U/l : iC /}, e,ztão a base de @* é

B(@') ntl{«}, wl : . € ..41 e { € .r}
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3.6.2 Aberturas e Fechamentos Invariantes por 'lYanslação

Para cada .A € 7)(W), a abertura morfológica ,y,.i(respectivamente, fechamento mor-
fológico é.4) é o operador construído pela composição da erosão c.4 (respectivamente, da
dilatação õ.4) com a dilatação ó..l (respectivamente, da erosão c.,l), ou seja, '..l = (5.4c.,!

(respectivamente, é.,l = c.4õ,4)

O núcleo de uma abertura morfológica é dado pela seguinte proposição.

Proposiç;' 3.47 S' Á C 7'(H'), e«tão X:w('y«) {X C ?(W) : .A A Ç X e h € .4}

Prova
'y«(x)

Pela definição de '.4 e pela Proposição 3.12, temos que, para todo X c P'(.E),
U{.Ah : /z C .E e .4A Ç X}. Assim, para todo y € P'(W),

}'' € X:('y.4) + o C '.4(y)
« o € U{.AÀ : À C E e .AA Ç y}
O ]h C .[ : o c .4A e .4õ Çy
+ 3h C -E : h C .4 e .4.h Çy
+ 3h c .,4 : .4 h Ç y

O y C {X C 7'(W) : .4-h Ç X e A € ,4}.

Uma abertura morfológica (respectivamente, um fechamento morfológico) é indepen-
dente da translação, isto é, para todo À C E, ',4 = "y,.l. (respectivamente, @.,l = '#.4 ).

Um {noaHante de um operador V' € © é um subconjunto X C P(.E) tal que @(X) = X.
O conjunto de todos invariantes de V' será denotado por /nu(Ú), isto é, /nu(Ú) = {X C
7'(E) : @(X)

h/latheron l32, Prop. 7.1.3) provou a seguinte decomposição para aberturas e fecha-
mentos IT's.

Teorema 3.48 Seja @ € W

(a) Se @ é um« «Z,ed«« .rr, .ntâo @ = vl7.4 : ..'i c /n«(@)}
(b) Se @ é «. .&cÀamento .rT, enfâ. «, = Alé,.{. : .A € .rn«(#,')}

Devemos alertar o leitor para não confundir a definição de invariante de um conjunto
(deânido na Subseção 3.2.1) com invariante de um operador (definido acima). Lembramos
também que na Subseção 3.2.1, definimos que um conjunto Á C ?(W') é um aberto de
B c P(W) se, e somente se, .A é um invariante de -B. Os invariantes (ou equivalentemente,
os abertos) de um determinado conjunto têm a seguinte propriedade j41, p. õ41.

Proposição 3.49 Soam .4, B c P(TV)
#A'$ ÓB.

Se .4 é um muar ante de .B, então 'B 5; 'y,4 e

A propriedade dada pela Proposição 3.49 permite a construção de granulometrias 1431
e, por esta razão, esta propriedade é chamada de granuZometha de absorção.
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3.7 Mudança de Estrutura de Representação

Para um W-operador @ podem existir inúmeras frases sinõnimas da LM que o representem.
Na Subseção 3.5.4, vimos algumas propriedades para construir incrementalmente a base de
um operador @ a partir de uma representação de @. Nesta seção apresentaremos o estado
da arte no que se refere ao problema de transformação de representação de um operador
@, a partir de sua base, para encontrar frases da LN{ que implementem eficientemente o
operador @. Este problema é extremamente complexo e pode ser visto como o problema
inverso da construção incremental da base.

A escolha de "boas" representações de um operador depende da arquitetura da máqui-
na na qual o operador será implementado. Em geral, decomposições seqüênciais são mais
adequadas para máquinas convencionais, enquanto que decomposições híbridas (seqüen-
cial-paralela) são mais adequadas para máquinas paralelas.

Atualmente, na literatura, existem poucos artigos que estudaram o problema geral de
transformação de representação de um operador, uma vez que se trata de um problema
extremamente difícil. Um primeiro trabalho, feito por Jones 1271, foi o estudo de mudança
de representação de operadores IT's e crescentes. O problema estudado no artigo do Jones
pode ser enunciado da seguinte forma: dada a sup-decomposição de um operador IT e
crescente Úi, encontrar todos subconjuntos possíveis para (7 € P(.E) e de todas possíveis
sup-decomposições dos operadores @2 e Ú3, também IT's e crescentes, tais que verifiquem
uma das seguintes equações:

(a) @: = Óc;d,2 V 'P3;
ÇbÜ +l. = õc$a b. $s\

(c) Úi = ccÚ2 V 'P3;

la] $1. = ec'Qa N'Qs.

No trabalho do Jones são apenas apresentados, para cada equação, alguns limites
superiores e inferiores para o subconjunto C e para as sup-decomposições de Ú2 e Ú3, com
o objetivo de diminuir o espaço de busca das soluções das equações apresentadas acima.
No entanto, ele não fez um estudo detalhado do problema, apresentando os resultados de
uma maneira bastante intrincada.

3.7.1 Mudança de Representação de Erosões e Dilatações

Uma vez que, no caso geral, o problema de encontrar a melhor representação de um opera-
dor é extremamente difícil, restringimos o estudo das propriedades da sup-decomposição
para certas classes de operadores. De fato, existe um número considerável de estudos
desse problema para a família das erosões e dilatações.

Uma propriedade de dilatações e erosões é que elas podem ter uma decomposição
seqüencial j41, p. 471.
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(P(ÓB (X», q(ÕB (X»)
(P(X) , q(X »

.(P(B), q(B»

ÕB(X)

Z(Õe(X»

(a) (b)

Figura 3.5: (a) Os conjuntos X e -B. (b) Dilatação de X por B

Proposição 3.50 Soam .A,.Bi,-B2, . . . ,.B. € P(E). .Então, Ó,.{
CBicB2 ' ' 'cB. se, e s077zente se, .A = .BI (D .B2 q) . - ' (D -Bn.

ÓB.ÕB, ÕB. e c.4

Teoricamente, a decomposição seqüencial de erosões e dilatações pode ser considerada
a partir de dois pontos de vista. Por um lado, considerando a sup-decomposição (respec-
tivamente, inf-decomposição), uma erosão (respectivamente, dilatação) é o operador mais
simples que pode ser representado, uma vez que a sup.-decomposição (respectivamente,
inf-decomposição) de uma erosão (respectivamente, dilatação) é uma erosão (respectiva-
mente, dilatação) l24, p. 86, Teorema 4.ISI (veja também o Teorema 3.45). Por outro
lado, a composição de erosões (respectivamente, dilatações) é equivalente à erosão (res.
pectivamente, dilatação) de adições acumuladas de À/linkowski de EE's que caracterizam
as erosões (respectivamente, dilatações) j41, p. 471 (veja também a Proposição 3.50)
Portanto, o problema de transformar a sup-decomposição de uma erosão (respectivamen-
te, inf-decomposição de uma dilatação) em uma decomposição seqüencial é equivalente a
encontrar uma decomposição do EE que o caracteriza em termos de adições de Minkowski

Para o estudo de decomposição de erosões e dilatações, consideraremos .E = Z2 e o
ponto o = (0, 0) como a ohgem de Z2. O quadrado 3 x 3 centrado na origem de 212, isto
é, o conjunto {--1, 0, 112 = {--1, 0, 1} x {--1, 0, 1}, é chamado de quadrado elementar

Seja X Ç Zl2 e seja n um inteiro em Z+. A sucessão de n -- l adições de .A4ãnÊowskí
((X(DX)©. ' '©X) é denotado por nX. Essa notação é estendida para n = 0 estabelecendo
que 0X -: {o}.

Sejam X, .B Ç ZI'. Para se computar uma dilatação (õa(X)) ou uma erosão (cB(X)),
adotaremos a seguinte estrutura de dados para armazenar X e .B.

Seja Z(X) (respectivamente, Z(.B)) o comprimento do menor (quadrado que contém
X (respectivamente, o comprimento do menor (quadrado que contém -B) e (p(X), q(X))
(respectivamente, (p(-B), q(.B))) o ponto correspondente à extremidade superior esquerda
deste quadrado. Por exemplo, para o conjunto X na Figura 3.5.a, Z(X) = 5, p(X) = --2

O EE .B será representado por uma estrutura de dados composta pelo valor ZI(.B),
pela coordenada do ponto (p(.B),q(.B)) e uma lista ligada que contém os valores das

2e q
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coordenadas de cada ponto pertencente a .B. Por exemplo, a estrutura de dados para
armazenar o EE .B da Figura 3.5.a contém os valores Z(.B) = 2, p(.B) = --1, q(.B) = 1 e
uma lista ligada contendo os pontos(0, 1),(--1, 0),(0, 0) e(1, --1).

A estrutura de dados para armazenar a imagem de entrada é composta por uma matriz
que contém valores 0's e I's (Xj{,.jl = 1 se, e somente se, o ponto (i,.j) pertence a X),
pelo comprimento ?(X) e pela coordenada do ponto (p(X), q(X))

Pode-se mostrar que Z(õB(X)) = Z'(X) + Z(.B), p(õ,(X)) = p(X) + p(-B) e q( 5a(X))
g(X) + q(B) (veja Proposição 4.17). Por exemplo, na Figura 3.5.b,

. Z((Ía(X)) = g(X) + Z(.B) = 5 + 2 = 7;

. P((5a(X)) = P(X) +P(.B) = -2 +(-1) = -3;

. q(.5a(X)) = q(X) + q(.B) = 2 + 1= 3.

Apresentamos a seguir um algoritmo simples para computar uma dilatação

Entrada: Um conjunto X Ç Z2 e um EE .B Ç Z2

Saída: O conjunto a Ç Z2 correspondente à dilatação (5B(X)

01 /# Inicialização do conjunto a #/
P(C) ) +P(B); q(a) + q(.B);

Z(C) ) + r(.B);

para cada ã de p(C) a p(C') + r(C') faça
para cada .j de p(C') a q(O) + /(C') faça

c'l{, .jl +- o;
/+ Cálculo da dilatação I'/

02:

03:

04:

05:

06:

07

para cada (u, u) da lista de pontos de -B faça

para cada á de p(X) a p(X) + Z(X) faça

para cada .j de p(X) a q(X) + r(X) faça
11: C'lÍ,.jl +- Ol{,.jl 0R Xjá+u,.j +ul

A operação OR no Passo ll denota a operação de "ou" lógico

Assim, a complexidade de tempo para se computar '5B(X) é igual a O((Z(B) +l?(X)):+
-el . z(x)').

A decomposição seqüencial de EE's tem implicação na complexidade das implemen-
tações da erosão e dilatação. Normalmente, a implementação de seqüências de erosões e
dilatações é mais rápida e simples do que a equivalente implementação direta.

Por exemplo, se .B é o quadrado elementar, facilmente podemos verificar que, para

08:

09:

10:
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Figura 3.6: (a) Um EE 4. (b) O fecho convexo de .A

n > 0, ln-al = (2n + 1): e ZI(n-B) = 2n + 1. Uma vez (lue l-BI = 9 e Z(B) = 2, então a
complexidade para computar (SB(X) é O(m:), onde m = /(X). Assim, as complexidades
para computar (5«a e '5a(5a ' . . óB são, respectivamente, O(n2 m2) e O(n . m' + n2 . m+
n3). Observe que se n = O(m2), então a implementação seqüencial é melhor que a
implementação direta. Além disso, a implementação seqüencial é mais eficiente para
máquinas com "hardware" especializado onde em geral há uma operação em "hardware"
para executar rapidamente dilatações e erosões por EE's que são subconjuntos do quadrado
elementar.

Na prática, podemos considerar que o conjunto X Ç Z2 tem sempre uma dimensão
constante (por exemplo, 256 x 256 pixels) e, portanto, qualquer operação de translação,
união e intersecção em X é feito em tempo constante. Dessa forma, podemos calcular o
número de operações efetuadas para se computar uma dilatação (ia(X) levando em conta
somente o número de operações uniões (ou equivalentemente, o número de pontos de -B).
Assim, neste caso, a medida de complexidade para se computar uma dilatação (Sa(X)
(respectivamente, uma erosão ca(X)) depende somente da cardinalidade de .B.

Voltemos ao exemplo em que .B é o quadrado elementar. Uma vez que l.a :: 9, então
a computação de '5a(X) é feito em tempo constante. Como, para n > 0, in.BI = (2n+ l)'
então, as complexidades para computar (5«B(X) e (5a.5a - . . óa(X) são, respectivamente,
(2n + l)2 e 9 ' n. De fato, a complexidade de computar erosões e dilatações por um
EE decomposto como seqüência de adições de h'linkowski em termos de subconjuntos do
quadrado elementar, em uma máquina convencional, foi quantitativamente estudado por
Nlaragos l30, p. 771, que mostrou exemplos onde a complexidade de tempo de algoritmos
que implementam erosões e dilatações foram, de quadráticas, na implementação direta,
para linear, na decomposição do EE por adições de À'linkowski.

Alguns outros exemplos de como a complexidade de tempo de implementações de
erosões e dilatações diminui, quando se usa decomposição seqüencial em vez de usar a
implementação direta, podem ser encontrados em l8, p. 1621.

Nluitos pesquisadores j51, 38, 49, 28, 34, 35, 50, 1, 20, 19, 47, 45, 44, 331 têm estudado
o problema de decomposição de um EE .4 como seqüência de adições de Minkowski de
subconjuntos de cardinalidade menores que .4 e propuseram diferentes algoritmos para
gerarem tais decomposições.

Zhuang and Haralick j511 apresentaram um algoritmo baseado em uma árvore de busca
para decomposição de um EE arbitrário, onde todos elementos na decomposição têm um
número k pré-estabelecido e fixo de pontos.

Devemos observar que nem todos EE's têm decomposição seqüêncial por adições de
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Minkowski 1491. Além disso, o problema geral de decomposição de EE's é NP-completo l33j.
No entanto, sabe-se que todo EE convexo têm uma decomposição seqüêncial 1491. Um EE
convexo ê dehnido a seguir

O /echo conuezo C'(.4) de um EE .Á é a intersecção de todos semi-planos que contém .4
Nesta tese, vamos supor que os subconjuntos estão representados em uma grade quadrada
e consideraremos que somente os semi-planos com inclinações 0, 45, 90 e 135 graus para
construir o fecho convexo (para um exemplo, veja a Figura 3.6). Um EE Á é dito conota;o
s', ' some«te se, Á = C(.'i).

Em 1991, Xu 1491 apresentou um algoritmo para decomposição de EE's convexos em
termos de um número mínimo de subconjuntos convexos do quadrado elementar

Park e Chin 1351 apresentaram uma extensão do algoritmo de Xu para decompor EE's
simplesmente conexos (isto é, um EE 8-conexo que não contém buracosl), onde todos
elementos na decomposição são também simplesmente conexos. Observe que todo EE
convexo é também simplesmente conexo.

3.8 Problemas Estudados nesta Tese

Após uma explanação de alguns aspectos do estado da arte em MM, apresentaremos, nesta
seção, os problemas que foram estudados nesta tese. A partir do próximo capítulo, todos
resultados apresentados são contribuições originais desta tese. Acreditamos que com esses
resultados foram acrescentados alguns avanços no estado da arte em MM no que se refere
à transformação de estruturas de decomposição.

3.8.1 Decomposição de Elementos Estruturantes

Nesta tese, estudamos o problema de decompor EE's convexos, simplesmente conexos e
arbitrários. Os detalhes são dados nas subseções a seguir.

3.8.1.1 Decomposição de Elementos Estruturantes Convexos

Para o caso de EE's convexos, avançamos no estado da arte em MM apresentando no
Capítulo 5 um novo algoritmo que usa uma estratégia gulosa para decompor tais EE's.

3.8.1.2 Decomposição de Elementos Estruturantes Simplesmente Conexos

Para o caso de EE's simplesmente conexos, mostramos, no Capítulo 6, que o algoritmo
de Pack e Chin 1351 para decompor tais EE's não decompõe três famílias infinitas de EE's

l Um estudo aprofundado sobre conexidade e topologia digital pode ser encontrado em 1291.
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decomponíveis simplesmente conexos

3.8.1.3 Decomposição de Elementos Estruturantes Arbitrários

No caso geral, apresentamos no Capítulo 7 um algoritmo que usa uma estratégia de
"branch and bound" para decompor EE's arbitrários.

3.8.2 Representação Compacta de TV-Operadores

Nesta tese, no Capítulo 8, estudamos o problema de representação de operadores e intro-
duzimos uma nova representação mais compacta (ou seja, que utiliza um número menor
de operadores elementares) que a decomposição na forma canónica. Este estudo é apre-
sentado de uma maneira construtiva para se obter algoritmos simples e não sofisticados
que convertem a representação canónica de um operador para tal representação compacta.

Considerando os T'T''-operadores que são anti-extensivos e idempotentes em um sentido
estrito, obtivemos uma simplificação para a sua representação compacta. Além disso,
colocando a hipótese de que os W-operadores são também crescentes, obtivemos uma
realização minimal da representação clássica de Matheron para as aberturas e fechamentos
IT's a partir da representação compacta simplificada.

3.8.3 Decomposição Seqüencial de Wr.Operadores

Vimos que a sup-decomposição de um operador tem uma estrutura puramente paralela
que não é eficiente para implementação em máquinas convencionais seqüenciais. Assim, no
Capítulo 9, estudamos e formalizamos o problema de transformar as sup-decomposições
em decomposições puramente seqüenciais (quando elas existem). Uma versão especiali-
zada deste problema é o problema clássico de encontrar decomposições seqüenciais para
el'osÃpq p dijntnpÃne'wyvvH'

Propomos uma teoria que consiste na formulação e solução de equações discretas em
reticulados completos, cujo espaço de soluções tem uma forte natureza combinatória.
Essas técnicas foram desenvolvidas para W-operadores em geral, depois, especializadas
para W-operadores crescentes e, posteriormente, aplicadas sobre operadores que podem
ser construídos a partir de composições de dilatações e erosões.

Os resultados obtidos para W-operadores em geral são uma extensão de alguns resul-
tados obtidos por Jones 1271 para operadores crescentes IT's e introduzem alguns novos
limites superiores e inferiores para o caso particular de W-operadores crescentes.



Capítulo 4

Decomposição de Elementos
Estruturantes

Neste capítulo serão dados os fundamentos matemáticos que foram estudados na nossa
pesquisa para se obter uma decomposição de um dado EE. A maioria das idéias apresen-
tadas neste capítulo são originais e servem de apoio para os Capítulos 5, 6 e 7.

Na Seção 4.1, veremos que encontrar uma decomposição de um EE ..'l equivale a
procurar uma subseqüência de uma dada seqüência construída a partir de .A. Na Seção 4.2,
apresentaremos algumas propriedades do fecho convexo. Na Seção 4.3, introduziremos
algumas medidas feitas sobre EE's e apresentaremos um limite inferior para o número de
subconjuntos para uma decomposição de um EE.

4.1 Propriedades de uma Decomposição de um Ele
mento Estruturante

Nesta seção, estabeleceremos uma equivalência entre o problema de encontrar uma de.
composição de um EE Á e o problema de encontrar uma subseqüência dentro de uma
dada seqüência construída a partir de .4. Para isso, devemos antes apresentar algumas
definições e propriedades da adição de Minkowski

Dado um EE .4, uma seqüêncía de subcorÜuntos de .A é uma sucessão de subcon
juntos de ,4 em uma determinada ordem pré-estabelecida. Por exemplo, se .Bt, .B2, -B3,
.B4) -BS) B6, .B7 são subconjuntos distintos de .,4, então IBr, .Bi, .Bi, .Bt, B2, .B2, B3, .Bi, B4)

.BS, B2, .B61 é uma seqüência de subconjuntos de .A. Nesta tese, consideraremos somente
seqüências de subconjuntos finitas.

Sejam R=j-Ri,.R2, - . . , .i?.l e S=jSi, S2, . . - , S.l duas seqüências de subconjuntos de
um dado EE .4. Dizemos que R é uma suósegdêncÍa de S se, e somente se, para todo
RÍ € R, existe S.(j) C S, tal que Rj = Sx(j) (isto é, R=jS.(1),S«(2),''',S«(«)1), onde

41
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a(.j) é um índice em {1,2,3, ' ,n} e a-(1) < n-(2) < r(3) < - . < a(m). Por exemplo,
se .Bi,.B2,.BS,B4,BÕ,.B6 são subconjuntos distintos de .4, então IBi, .Bi,B4,.B21 é uma
subsequencia de l.BÕ, Bi) 23i) -Bi ) B2) B2) 233) Bi) B4) .ZiS, .B21, mas l.BI , .Bi) B4, .Bll não e.

Dado um EE .A e duas seqüências de subconjuntos de .A, digamos S e R, a concatenação
das seqüêncÍas S e R, denotado por S' R, é a sequência formada pelos elementos de S seguida
pelos elementos de R. Por exemplo, se S :: IBi, B21 e R :: l.Bi, B31 são duas seqüências de
subconjuntos de .Á, então a concatenação T = S . R é a seqüência T = 1.Bi, .B2, .Bt, B31.

Dizemos que um EE .4 tem uma decomposição seqtlencia/ (ou Á é decomponüeZ) se
existe uma seqüência l.Bi, .B2, . . - , B.l de subconjuntos do quadrado elementar tal que
.4 = .Bi (11) -B2 (D . - . G) .B.. A seqüência l.Bi, B2, - . . , .Bnl é chamada uma decomposição
sequencza/ cle .A

Uma decomposição seqüencial de um EE pode ser particionada em duas subseqüên-
cias: de /arma e de translação. A subseqüência de forma representa a forma do EE e
ela é formada por subconjuntos que têm pelo menos dois elementos. A subseqüência de
translação define a posição do EE em Z2 e ela é formada por subconjuntos unitários. A
subseqüência de forma l-Bi, . . . , .ai;l é chamada de decomposição de /arma (ou simplesmen-
te, decomposição) de .4 e o número inteiro k é o comphmento de uma decomposição de .4.
Dizemos que uma decomposição de .A é ótima se, e somente se, k é o menor valor possível
para uma decomposição de .4.

O resultado seguinte é uma conseqüência imediata da Proposição 3.15.

Proposição 4.1 Seja .4 um .EE. Se l.Bi, .B2,
cada .Bi é um nt;ahaníe de .,'!.

, .Bkl é uma decomposição de .4, então

Prova: Uma vez que l-Bi, B2, . . . , .BA;l é uma decomposição de .4, então existe h C Z2 tal

que ,4 = (.BI q)B2 ©. . -a).Bt)h ou .4 = (.BI ©B2 a). - .a).BÊ) a) {A}. Assim, pela propriedade
de comutatividade e associatividade da adição de Minkowski e pela Proposição 3.15, cada
.Bi(ã = 1, 2, - ,k) é um invariante de .4. H

Sejam ..4 e X dois EE's tais que X é um invariante de .A. A mu/fipíãcÍdade de X com
respeito a Á é o maior inteiro positivo n tal que n.X é ainda um invariante de ..4. Por
exemplo, a multiplicidade de .Bi, .B2 e .Bs, os conjuntos apresentados na Figura 3.1.b,
com respeito a .4, o conjuntos apresentado na Figura 3.1.a, é 1, uma vez que, para
todo { € {1,2,3}, 2Bi não é um invariante de .A. Observe que conjuntos unitários têm
multiplicidade infinita com respeito a qualquer EE ..4.

Introduziremos. agora uma relação de equivalência sobre uma coleção genérica .t' de
subconjuntos de Z2 (isto é, Â' C P(Z2)). Sejam X e y dois elementos de Z. Dizemos que
X e y são equíuaZentes sob translação se, e somente se, um pode ser obtido a partir de
uma translação do outro, isto é, X = y se, e somente se, existe h € Z2 tal que Xh :: y

Uma vez que a equivalência sob translação é uma relação de equivalência, o conjunto
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de suas classes de equivalência (isto é, os conjuntos compostos exatamente por todos
elementos equivalentes em X) constitui uma partição de .Y.

Denotaremos por Q(.Y) o conjunto de todas as classes de equivalência (sob translação)
em .Y (isto é, o conjunto quociente de Â'). Denotaremos por R(.Y) o conjunto composto
por exatamente um representante de cada classe de equivalência em Q(.r), isto é, 7Z(.Y)
é o conjunto tal que l7Z(,t)l = IQ(X)l.

O conjunto de todos os subconjuntos do quadrado elementar que têm pelo menos dois
pontos é denotado por 8 = {.B Ç {--1,0,112 : l.al ? 2l}. Denotaremos por SeqQ =
l.Bi, B2, . - . , Bnl a seqüência formada por todos elementos de 'R(f) em uma determinada
ordem.

Dado um EE Á, o conjunto de todos elementos de 'R(f) (ou equivalentemente, de todos
elementos da seqüência SeqQ) que são invariantes de Á é denotado por ZJ(.4) = {.B €
7Z(f) : .B é um invariante de Á}. Por exemplo, o conjunto Zi(.A) para o EE .4 apresentado
na Figura 3.1.a é 23(.4) = {.BI, .B2,.B3}, onde .Bi, .B2 e -B3 são os EE's apresentados na
Figura 3.1.b.

Dado um EE .A, a seqüência composta por todos elementos de 23(.4) que é uma sub-
seqüência de SeqQ = 1.Bi, -B2, . . . , .a.l é denotada por SeqBI.,41. Por exemplo, considere os
EE's apresentados na Figura 3.1.b. Se l.Bi, B2, .B31 é uma subseqüência de SeqQ, então a
seqüência SeqBI.AI para o EE .A apresentado na Figura 3.1.a é SeqBI,41 :: 1.Bi , .B2, .B31. Nes-
te exemplo, note que l.Bi , -B3, .B21 não é uma subseqüência de SeqQ, e portanto SeqBI,41 #
[nl , n3, -o2J .

Proposição 4.2 Sejam Á um .E.E e X um eZeme7zto da seqüêncía SeqBI,41. Se n é a
mu/ííp/ác Jade de X com respeito a .4, então qualquer decomposição de .4 contém no
r/záz mo n eZernentos iguais a X

Prova: Suponha que exista uma decomposição seqüêncial de Á que contenha m >n
elementos iguais a X, isto é, .4 :: mX © .BI © .B2 © . . . © .Bk. Pela Proposição 3.15, mX é
um invariante de Á. Mas isto contradiz a definição de multiplicidade de .4. Logo, qualquer
decomposição de .A contém no máximo n elementos iguais a X. H

Seja X um EE e rz um inteiro não negativo. Se n :# 0, então a seqüência formada pela
sucessão de n conjuntos X é denotada por SeqjX,nl, ou seja, SeqjX,nl = IX,X, . ,XI.
Se n = 0, SeqjX, 01 denota a seqüência vazia

Seja .4 um EE. Seja SeqBI.AI = 1.BI, B2, . . - , .Bi;l e seja ni a multiplicidade de .B{ com
respeito a .Á (á = 1, . . ,k). A seqüêncáa de muar antes de .4 é a seqüência Seqlnvl,41 =
Seql.Bi, ntl Seql.B2, n21 . . Seql.BA;, nÀ;l. Por exemplo, a seqüência l.Bi, .B2, .B31 (conjuntos
apresentados na Figura 3.1.b) é a seqüência de invariantes do EE Á apresentado na Figu-
ra 3.1.a, uma vez que, para á c {1, 2, 3}, a multiplicidade de cada conjunto .B{ é l

O teorema seguinte é uma conseqüência imediata das Proposições 4.1 e 4.2.
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Teorema 4.3 Se .4 é um .EE, então .4 tem uma decomposição seqdêncÍaZ se, e somente
se, existe uma subseqtZência de Seqlnvl.41 que é uma decomzposição de .4.

Prova: (::>) Seja IBi, .B2, . . . , -e.l uma decomposição seqüencial de .4. Seja IZ)i, .D2, ' ' ',
Z)kl a subseqüência de l-BI, .B2, . . - , B.l que é a decomposição de .4. Pela Proposição 4.1,
cada .D{ é um invariante de .A, e, uma vez que todo Z)i tem pelo menos dois pontos,
então, para cada { C {1, 2, . . . , k}, existe X,. C SeqBI.41 tal que X,. = .D{. Sem perda de
generalidade, podemos supor que ri :: {, para { € 'Í1, 2, . . . , k}. Claramente, a seqüência
IXi, X2, . . . , Xkl é uma decomposição de .A.

Por construção de Seqlnvl.41, qualquer elemento de SeqBI.41 aparece em Seqlnvl.41.
Assim, todo elemento distinto da seqüência IXi, X2, . . . , Xkl aparece em Seqlnvl.,41. Se-
jam yi,y2, ' ' ' ,yz todos elementos distintos de IXi,X2, . . . ,Xkl tais que, para todo .j c
{1,2,...,Z -- l}, }$ aparece antes que }S+i em Seqlnvl.41. Para todo .j c {1,2,. .,Zl},
sela mj o número de ocorrências de }'3 em IXi, X2, . . . , Xi;l. Evidentemente, a seqüência
Seqjyi, mil . . Seqjyz, mrl é uma decomposição de .4.

Note que cada }l; em Seqjyl,mil . . Seqjyz,mzl é um elemento de Seqlnvl.41 e, para
todo .j C {1,2, . . .,Z -- l}, }$ aparece antes que }3+] em Seqlnvl,41. Assim, para provar
que a seqüência Seqjyl, mtl . . . Seqjyz,mzl é uma subseqüência de Seqlnvl.41, temos que
mostrar que mj $ nj, onde nj é o número de ocorrências de }) em Seqlnv].,4]. De fato,
pela construção de Seqlnvl.41, nj é a multiplicidade de }; com respeito a .4, assim, pela
Proposição 4.2, qualquer decomposição seqüêncial de .A contém no máximo nj elementos
iguais a }$, e, portanto, mj $ nj

(+:) Claramente, se existe uma subseqüência de Seqlnvl.41 que é uma decomposição de
..4, então .4 tem uma decomposição sequencial.

4.2 Propriedades do F'echo Convexo

Nesta seção apresentaremos algumas propriedades básicas (Lemas 4.4 a 4.9) do fecho
convexo que serão utilizadas nesta tese.

Lema 4.4 Se Á, .B Ç Zl2, erzfão

(') .'i Ç C'(.4),

(b) .A Ç .B ::> C'(.4) Ç C(.B),
(') (C'(Á))A = C(..4h), P«. todo A C Z:

Prova: Sejam ,4 e Zi o conjunto de todos os semiplanos em Z2 que contém, respectiva.
mente, .4 e .B.
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Uma vez que C'(,4) é a intersecção de todos os semiplanos que contém Á, então, pela
propriedade da intersecção dada pela Proposição 2.3.ã, C(Á) Ç .4. Isto prova (a)

Para provar (b), seja X C 23. Uma vez que X ;2 B ;2 ,4, então X € .4. Assim, 23 Ç .4.

L)esta forma,

( n }')"( n x) - n x
yCB XCa XeJ

C'(.B) n C"(.'!)

C(.A) Ç C'(B) (pela Proposição 2.3.c)

Finalmente, para provar (c), seja /t C Zl2 e seja H o conjunto de todos os semiplanos
que contêm .4h. Assim, .f/ C 'H -+:> .r/ ? ,4h +:> -H.h 2 .Á ++:> .17 h c .4. Logo,

(C'(Á))« -H)« -H«) -H) .H)
H'e..4 .HC.4 .H.hC..4 H'C'H

Lema 4.5 Se Á, /3 C Z2, então

(a) C''(.4) U C'(.B) Ç C'(.A U .B),

(z,) c'(.A) n c(-B) 2 a(.,'l n .B).

Prova: Vamos provar (a). Pela Proposição 2.3.b, temos que Á Ç ,4UB e B Ç ,4U-B. As-
sim, pelo Lema 4.4.b, C'(.4) Ç C'(ÁU-B) e C'(.B) Ç C(ÁU.B). Logo, pela Proposição 2.3..j,
C'(.4) U C'(.B) Ç C'(.A U -B). De maneira similar pode-se demonstrei a Propriedade (b). n

Lema 4.6 Se .4 Ç Z', então C'(C(.4)) a(.4)

Prova: Por um lado,
outro lado, C(C(.A)) Ç
,4. Logo,

C' (C' ( ..4 ) )

pelos Lemas 4.4.a e 4.4.b, é fácil ver que C'(.A) Ç C'(C(,4)). Por
C(,4). De fato, seja .4 o conjunto de todos semiplanos que contêm

c'( n x)
x€Á

n c(x)
x€Á
n x («ma «z q« C(X)

x€Á
c'(..'1).

C'(.4).

(pelo Lema 4.5.b)

X, para todo X C .4)

Portanto, C'(C(.'1))

Lema 4.7 Se .4, .B Ç Z', então C'(.4) © -B Ç C'(.4 q) .B)

Prova
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C'(.4)© B U (c'(..4)).

U c'(..4.)
b€B

c'(U .Á.)

C'(.'l©.B).

(pelo Lema 4.4.c)

(pelo Lema 4.3.a)

Lema 4.8 Se Á, .B Ç Z', então C(.A G) C'(-B)) Ç C(.A © -B)

Prova: Pelo Lema 4.7, -4 © C'(-B) = (-;(.B) © .A ç C'(,4 a) -B)
C(.4 © C(B)) ç C(G(.4 © B))

Pelos Lemas 4.4.b e 4.6,

Lema 4.9 Se .A, .B Ç Z:, então C'(C'(.4) © C'(.B)) C'(..'!©.B)

Prova: Primeiro, vamos provar que C(Á © 1?) Ç C'(G(.Á) © (7(.B)). Pelo Lema 4.4.a,
.4 Ç (;(Á) e -B Ç C(B). Então, pela Proposição 3.8.g, .A (D -B Ç C(.4) © 23 e, pela
Proposição 3.8.d, C'(.4) © -B ç (;(.4) © (;(-B). Logo, ..'l © 13 ç C'(.Á) a) C(-B) e, pelo
Lema 4.4.b, C'(.4 0 -B) ç C'(C'(d) Q C'(-B)).

Finalmente, proa'aremos que C'(C(.4) O C'(B)) Ç C'(Á a) B). Pelo Lema 4.7, C'(.4) ©
C(B) Ç C(.4 © C'(.B)). Assim,

C'(C(.A) © C'(-B)) C'(C'(.A © C(.B)))
C(.4 © C'(.B))
C'(.A © B)

Portanto, C'(C'(.A) © C(.B)) = C'(.A © B).

(pelo Lema 4.4.Z))
(pelo Lema 4.6)
(pelo Lema 4.8).

4.3 Algumas Medidas Tomadas sobre um Elemento
Estruturante

Nesta seção, definiremos duas medidas (Subseções 4.3.2 e 4.3.3) tomadas sobre EE's que
serão utilizadas largamente nesta tese. Para isso, precisamos de algumas definições e resul-
tados apresentados na Subseção 4.3.1. Como aplicação dessas medidas, na Subseção 4.3.4,
apresentamos um limite inferior para o comprimento de uma decomposição de um EE.

4.3.1 Lados ou Arestas de um Elemento Estruturante

Sejam ão, íii, ã2 e ãa os eixos Cartesianos que passam pela origem de Z2 e que tenham,
respectivamente, as inclinações, --90, --45, 0 e 45 graus (veja a Figura 4.1). Para um
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ri(v) = vi - l4Z

a3
rO(V) = vOye

l2(y) = 1;;

Figura 4.1: Um ponto g/ e os eixos ão, ãi , {i2 e ãa

NlIN2(4) - - 1. . NIAX2(A) - 3

I'TINO(A) = --l
ã2

NIAX0(4) - 2

:AX3(A) - 2

(4 2

NlINi (Á ) = --2

N'TAXI(A) - 4

Figura 4.2 Um EE .A com os eixos {io, ãi , {i2 e l73

dado ponto z C Z:, sejam /o(sç), li(z), Z2(z) e Z3(z) as projeções ortogonais de z sobre
os eixos Cartesianos {io, di, {i2 e d3, respectivamente. Observe que estas projeções são
números inteiros nas direções de --90 e o graus e números reais (proporcionais a :\f)
nas direções de --45 e 45 graus. Dado um ponto z C Z2, denotaremos por zo, zi, z2
e z3 as pr(Üeções odog07zaás norma/ãzadas do ponto z sobre os eixos Cartesianos ão, di,
ã2 e d3, respectivamente, dadas por zo ' Zo(z), zi = ZI(z) vã, z2 = Z2(z) e iç3 =

Z3(z) . v/ã, respectivamente. Por exemplo, as projeções ortogonais normalizadas do ponto
g/=(--5,2) c Z2 são yo= --2, yi = --7, y2= 5 e y3= --3(vejaaFigura4.1).

Seja .4 um EE. Para { = 0, 1,2,3, sejam MAXI(.4) e MINI(.A), respectivamente, as
projeções ortogonais normalizadas máxima e mínima sobre o eixo Cartesiano dí dos pontos
de .4, isto é, MAXI(.A) = maxlzi : z € ,4} e MINI(.A) = minlz : z C Á}. Por exemplo, as
projeções ortogonais normalizadas máxima e mínima do EE .4 apresentado na Figura 4.2
são, respectivamente, N'IAXo(.4) = 2, MAXI(.Á) = 4, MAXI(.A) = 3, NIAX3(..'1) = 2 e
MINo(Á) = --1, MINI(.A) = --2, MINA(.A) = --1, MINA(.4) = --2.

Os Lemas de 4.10 a 4.12 fornecem algumas propriedades de MAXI(.Á) e MINI(.4) de
um dado EE .4.

Lema 4.10 Se Á e .B são EE's, então, para lodo á C {0, 1, 2,3},

MAX:(.4©-B) (.Á) + MAX:(B) e MIN:(.4©-B) IN:(.'1) +MIN:(.B)

Prova: MAXI(Á©-B) =maxlz :z C .Aq).B} = maxlaÍ+bÍ :aC Á,bC l?} =maxlaí
a C Á} + maxlbí : b c .B} = NIAXi(.A) + MAXI(B). De maneira similar, podemos
demonstrar que N41Ni(.4 © .B) = À'lINí(Á) + MINI(-B).

O próximo lema é uma conseqüência imediata do Lema 4.10



48 Capítulo 4. Decomposição de Elementos Estruturantes

Figura 4.3: Ilustração para a demonstração do Lema 4.12

E5 ( .A ) e

E6 ( A )

E4 ( A )

:3 ( Á )

E7( Á ) EI ( .A )
Ú

Figura 4.4: Os oito lados de um EE convexo .4

Lema 4.11 Se X é um .E.E e A é um poria em Z2, erztão IK'tAXi(Xh)
e MIN:(X«) IN:(X) + h:.

X'IAX:(X) + À:

Prova: Pela Proposição 3.8.b, temos que Xh :: X a) {h}. Assim, pelo Lema 4.10,
iK4AX{(XA) = lvIAXi(X © {A}) = MAXI(X) +MAXi(h) = h'tAXi(X) +hi. Analogamente,
MIN:(X«) (X) + h:. n

Lema 4.12 Se Á é um .E.E, erztão, para todo á C {0, 1, 2, 3},
À'IAX:(C'(.4)) (.A) . MIN:(C'(.4)) 1N.(.4)

Prova: Para todo { = 0, 1, 2,3, pela definição de MAXI(.4), existe y € .4
N'tAXi(.Á). Por um lado, À'IAXi(Á) $ MAXI(C'(.4)), uma vez que, pelo
.4 Ç C'(.A). Por outro lado, N{AX{(..4) 2 MAXI(C'(.4)). De fato, suponha
que MAXI(.A;) < R'tAXi(C'( 4)). Então, existe m c C(.Á) tal que i\l.XX:(.4)
Hi = {ç € Z' :zi $ MAXI(.4)}eH2 = {z € Z' :zi $ i}. Claramente,.H:
semiplanos que contém .A e w g HI (veja a Figura 4.3). Uma vez que C'(.Á) é
de todos semiplanos que contém .,'l, então, m gl C(.A). h/las isto contradiz
w C C'(.4). Portanto, MAXI(.A) ? MAXI(C'(.Á)). A prova de que À41\:(C(,4)
pode ser feita de uma maneira similar.

tal que yi =
Lema 4.4.a.
por absurdo
< wi. Sejam
p FJ. cãn dnic
a interseccão
a escolha de
)

Seja. Á um EE. Definimos a seguir os o to /aços ou arestas de .A, denotados por
Eo(.Á), .Ei (.4), E2(.4), , .Ez( 4), da seguinte forma. Para { C {0, 1, 2; 3}, Eí(.4) e Ei+4(.4)
são os conjuntos contendo todos pontos de C(.4) que têm, respectivamente, a mesma
projeção ortogonal normalizada máxima e mínima sobre o eixo li{, isto é, Ei(.4) = {z c
C'(.A) : zi = MAXI(.A)} e Ei+4(.A) = {z c O(.A) : zi = MINI(.4)} (veja a Figura 4.4
para um exemplo). Note que o eixo ui é perpendicular aos lados .Ei(--1) e .Ei+4(.4) (veja a
Figura 4.4).
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'',,'«$<,
e
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Figura 4.5 Os lados Eí(.4) e Ei+i(.-1) de um EE Á
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MAXI.l(4) : MAXI(.A)

Figura 4.6: Extremidades do lado Ei(Á)

Pela construção de .Ei(.4), ã C {0, 1, 2, . . - , 7}, e, pelos Lemas 4.6 e 4.12, é evidente que
E:(..4) (.A)) Ç C(.A).

Dado um EE Á, o prózámo lado de Ei(.4) é Ei+i(.A), se ã < 7, ou .Eo(.4), se { = 7. O
lado anterior de .Ei(.4) é .Ei-i(.A), se i> 0, ou -E7(.A), se í = 0. Por exemplo, os próximos
lados de .Ei(.A) e .E7(.4) são, respectivamente, .E2(.A) e Eo(.Á); os lados anteriores de -Es(.4)
e -Eo(.4) são, respectivamente, -E4(.A) e .E7(.4). Por simplicidade de notação, denotaremos
Ei-i(.Á) e .Eí+i(.4), respectivamente, o próximo lado e o lado anterior de .Ei(.4).

Lema 4.13 Se .4 é um .E.E, então, para todo á C {0, 1, , 7}, .Ei(.A) n EÍ+:(.Á)

Prova: Suponha que ã = 1 ou 2 (os outros casos, ou seja, para { - 0, 3,4, 5, 6, 7, podem
ser provados de uma maneira similar).

Considere o sistema de coordenadas formado pelos eixos Cartesianos ãi e di+i (veja a
Figura 4.5). Neste sistema, qualquer ponto z € Z2 pode ser unicamente representado por
um par ordenado (a;{, zi+i).

Claramente, .Ei(.4)U.Ei+l (.4) é um subconjunto 8 conexo de C'(.4) (veja a Figura 4.5).
Assim, pelas definições de Ei(.Á) e Ei+i(,4), existe um ponto g/ € Eí(.4) U .Ei+i(.A) tal que
g/i = MAXI(.4) e Z/i+l = MAXi+i(.Á) (veja Figura 4.3). Assim, também pelas definições
de Eí(Á) e -Ei+i(.A), y C .Ei(.4) e Z/ C .Ei+i(,4). Resta-nos mostrar que este ponto é único.
Suponha que existam dois pontos y, z € .Ei(.Á) n -Ei+i(.4). Neste caso, Z/i = zí (uma vez
que 3/,z C .Ei(.A)) e yí+i = zi+i (uma ve« que y,z C Ei+i(.4)). Assim, y = (y{,Z/i+i) =

lz:, zi+-) = ; e, porta"to, .E:(.,'i) n -Ei-..:(..4)l = 1. H

Dado um EE Á, é fácil ver que, para todo { C {0, 1, . . - , 7}, .Eí(.4) é uma linha formada
por pontos consecutivos de C(Á) nas direções com inclinações --90, --45, 0 ou 45 graus.
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A.ssim, cada Ei(.A) contém no máximo dois pontos que chamaremos eztremidades de .Eí(.4).
N'tais formalmente, as duas extremidades de Ei(.4) são os pontos z,y c .Ef(Á) tais que
z C -Ei+l(.A) e Z/ C Ei i(.4). Por exemplo, na Figura 4.6, os pontos z e w são as duas
extremidades de Ei(.4).

Lema 4.14 Se .A e B são .E.E's, então, para todo iC {0, 1, . . . ,7}, .Eí(d © -B) = -Ei(.4)©
E BZ

Prova: Suponha que ã = 1 ou 2 (os outros casos, ou seja, para í - 0, 3,4, 5, 6, 7, podem
ser demonstrados de uma maneira similar).

Primeiro, vamos provar que .Ei(,4) (D .Ei(-B) ç .Ei(.4 a) -B).
Pela definição de .Ei(.4 © .B), z C .Ei(.A © B) se, e somente se, z c C(.A © .B) e zi =

N'tAXi(.4©.B). Assim, para provar que .Ei(.4) ©-Ei(B) Ç -EÍ(.A(D.B), devemos mostrar (lue,

se # € .E{(Á) © .EI(.B), então z C C'(Á © .B) e zi = MAXI(.4 © .B) = N'tAXi(.4) + TvIAXi(.B)
(pelo Lemma 4.10).

Uma vez que Eí(À) Ç C;(Á) e .Ei(-B) Ç C'(.B), então, pela Proposição 3.8.d, -E{(.4) ©
.Ei(.B) ç -Ei(.4) © C(.B) ç C'(.A) a) C'(.B). Assim, pelos Lemas 4.4.a e 4.9, .Eí(.4) O
.Ei(.B) Ç (7(.4 © .B). Resta-nos mostrar que z = l\mAXi(.4) + RI.AXí(.B). Pela deânição
da adição de lvlinkowski, se z c .Eí(.A) © .Ei(-B), então existem g/ C .E.(.A) e z c .Ei(.B)
tais que z = y + z. Pela definição de -Ei(.4), y c .Ei(.4) se, e somente se, y C C'(.4) e
y{ = MAXI(.4). Analogamente, z c -Ei(.B) se, e somente se, z C C(B) e z{ = MAXI(-B).
Assim, uma vez (lue z - y + z, então zi = Z/i + zí = MAXI(4) + NIAXí(.B). Logo,
E:(.Á) © .E:(.B) ç -E:(.4 © -B).

Agora, provaremos que .Ei(.A © .B) Ç .E{(,4) (D .Ei(.B).

Por um lado, por definição, os lados .Ei(.A) e .Eí(-B) são linhas formadas por pontos
consecutivos de C'(.4) e C'(-B), respectivamente, em uma mesma direção com inclinação de

43 ou 0 graus (uma vez que ã = 1 ou 2). Além disso, o eixo Cartesiano ui é perpendicular
a Ei(.A) e Ei(.B). Então, pela definição da adição de N'linkowski, Ei(.A) © .Ei(-B) é uma
linha formada por um segmento de pontos consecutivos de C(.A)©C'(.B) na mesma direção
que .E{(.4) e Ei(.B). Assim, o eixo Cartesiano uí é também perpendicular a .E;(.A) q) .Ei(B).

Por outro lado, por definição, Ei(.4 © .B) é uma linha formada por um segmento
consecutivo de pontos de C(.4 © B) na mesma direção que .E.(.A) e Ei(.B). Dessa forma,
o eixo Cartesiano ui é também perpendicular a -Ei(,4 a) .B).

Assim, se as extremidades de .E{(.4©.B) pertencem a E{(.A)©.Ei(-B), então, obviamente,
E:(.A © .B) Ç -&(.4) © -E:(.B).

Sejam t e z as extremidades de .Bi(.A (0 .B) tais que {t} = .E{ l(.4 © B) n -Ei(.4 0 -B) e
{z} = Ei(.4©-B)n.Ei+i(.4©.B). Vamos mostrar q« z, t c -Ei(.4)©.Ei(.B). Para isso, sejam
" e g/ extremidades de, respectivamente, -E{(.4) e Ei(.B) tais que {z} = -Ei(.A) n -Ei+t(.A) e
{ } E:(B) n E:+:(.B).
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Figura 4.7: (a) Um EE A. (b) O fecho convexo de .A. (c) O código de cadeia de C(.A). (d) O vetar
projeção de.A.

No sistema de coordenadas formado pelos eixos Cartesianos di e di+t, temos que
« «:--:),Z/(y:,y:--:)e, ;:--:).

Uma vez que z c -Ei(.4), g/ € .Ei(.B), z € .Ei(.A©.B) e i= 1 ou 2, então, zi = MAXI(.4),
y{ = MAXI(.B) e zi = À'tAXi(Á © B). Assim, pelo Lema 4.10, zí = MAXI(.A a) .B) =
MAXI(d) + N'IAXÍ(-B) = zi + g/{. Analogamente, zi+l = zi+i + 3/i+t. Logo, z = (zi, zi+i) =

(xi, zi+i) + (Z/i, yí+i) = z + y.

De maneira similar, se r e s são, respectivamente, extremidades de -Ei(A) e Ei(-B) tais
q«e {,} = .Eí-:(Á) n .Eí(.A) e {s} = .E: -(.B) n -E:(.B), e«tão t = , +s

Portanto, uma vez que .Eí(.A) © .Ei(.B) = {u + u
z = z + g/ e t = r + s perte"em a -E{(.4) © .E{(-B).

u C :(.'!),« C E:(B)}, e«tão

Lema 4.15 Se .4 e -B são .EE's, Calão, para todo C {0, 1,
.E:(B)l - i.

, 7}, l.E:(.AO.a) (..'!)l+

Prova: Uma vez que .Ei(Á) e Ei(.B) são linhas formadas por segmentos de pontos conse-
cutivos, respectivamente, de C'(Á) e (;(B), ambas com uma mesma direção de inclinação
--90, --45, 0 ou 45 graus, então, pela definição da adição de h'linkowski, é fácil ver que a
cardinalidade de -E{(.A) © -Eí(-B) é igual a l.Ei(.Á)l + l.Ei(.B)l -- 1. Portanto, l.Ei(.4 a) B) =
.Eí(.Á) + IZi(-a)l -- 1, uma vez que, pelo Lema 4.14, .E{(.4 (D -B) = .Ei(.4) © E{(-B). H

4.3.2 Vetor Projeção de um Elemento Estruturante

O uetor pr®eção de um dado EE .4 é o vetor z,(.A) = (po(.A), z,t(.4), - . . , z,7(.4)) C Z* tal que
cada uma de suas coordenadas corresponde ao valor l.E{(.4) l -- l (veja as Figuras 4.7.a, 4.7.b
e 4.7.d) Mais formalmente, o vetor projeção do EE 4 é P(-A) = (z,o(.4), z,i(.A), . - . , z,7(Á)),
o«de «i(.Á) = 1.Ei(.4)l -- l.

Note que o vetor projeção é independente de translação, ou seja, z,(,4) = z,(.Ah), para
todo h C Z2. Observe também que, para todo EE .4, p(Á) = z,(C(,4)), uma vez que, por
defi«ição, .E:(.4) = .Eí(C'(.A)).
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PO(A )

8e+-..-

- -::=::i l,..,,-
©e+''-.

p(.A) = (2. 2. 2. 3. 2. 2. 2. 3)

Figura 4.8: O vetor retangular de .4

Kanungo e Haralick 1281 estudaram algumas propriedades de decomposição de EE's
convexos e 4-conexos, onde usaram um esquema de codificação de borda muito similar
com o vetor projeção definido acima.

Sabe-se que o código de cadeia ("chain cede") j18ll22, p. 4841 descreve completamente
a forma de um EE convexo. Sem perda de generalidade, assumiremos que o código de
cadeia de um EE convexo começa na direção de 0 graus e percorre o EE em sentido
anti-horário. Assim, o código de cadeia de um EE convexo pode ser representado por
uma seqüência de números entre 0 e 7: 0"'1"- . . 7"', onde ã"i(ni ? 0) é a seqüência de
números { definida da seguinte forma: á repete nÍ vezes se n{ > 0 ou {"i é uma seqüência
vazia se ni = 0. Por exemplo, o código de cadeia do EE apresentado na Figura 4.7.b é
mostrado na in Figura 4.7.c. Podemos facilmente ver que o vetor projeção de um dado EE
.4 e o código de cadeia de C(Á) são definições equivalentes (veja as Figuras 4.7.c e 4.7.d).

Dado um EE convexo .A, um algoritmo O(l.AI) para encontrar o código de cadeia de
4 (ou equivalentemente, o vetor projeção de .A) pode ser visto em l36, p. 143j.

O próximo resultado fornece uma importante propriedade do vetor projeção de um
dado EE. O mesmo resultado para EE's convexos que são 4-conexos pode ser encontrado
PTn l '/X l

Proposição 4.16 Sejam ,4, X e y .EE's. Se ,4 X © y, .ntão «(.4) «(x) + «(y)

Prova: Uma vez que o vetor projeção é independente de translação
á c {0,1,...,7},

então para todo

«: (.Á) «:(x © }'')

l-E.(x o }'') - l
(lz,(x)l + .&(}'')l - i)
(lz:(x)l - i) + (lz:(r)l
«:(x) + «:(}'').

«(x) + «(}'').

l
1)

(pelo Lema 4.15)

Portanto,''(.A)
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4.3.3 Vetor Retangular de um Elemento Estruturante

O vetar retanguZar de um EE .A é o vetor p(Á) = (po(.4),pi(.4)) C Z: tal que, p.(.4) =
u3(.A) + z,4(.4) + p3(.A) e pi(.4) = pi (d) + p2(.Á) + pS(.4). Por exemplo, o «tor retangular
do EE .4 apresentado na Figura 4.8 é p(.Á) = (7, 7). Em outras palavras, as coordenadas
do vetor retangular de um EE .A são os comprimentos dos lados do menor retângulo que
contém .A. Note que, para todo subconjunto -B do quadrado elementar, p(.B) $ (2,2),
isto é, po(.B) 5; 2 e pl (B) $ 2.

Uma vez que o vedor projeção é independente de translação, então o vedor retangular
também o é, ou seja, para todo À € Z:, p(.4) = p(.4h). Uma vez que, para todo EE .4,
«(..'1) = «(C'(.4)), temos que p(.Á) = p(C(.A)).

O próximo resultado é uma consequência imediata da definição de vetor retangular e
da Proposição 4.16

Proposição 4.17 Sejam ,4, X e y .E.8's. Se .,'l X © }', e«tâ. p(.,'i) P(x) + P(y)

4.3.4 Limite Inferior de uma Decomposição

O teorema seguinte fornece um limite inferior para o comprimento de uma decomposição
de um EE. Um resultado análogo também pode ser encontrado em 1491.

Teorema 4.18 Seja .4 um E.E. Se .A tem uma decomposição, então uma decomposição
d. .4 contém pe/o «.Caos Zo,«er(.4) = [maxlpo(.A), p:(,4)}/21 .Jumentos.

Prova: Seja l.Bi, -B2, - - . , .e.l uma decomposição de .A. Então, .4 = .Bi a) B2 © . . Q Bm,
e, conseqüentemente, existe h c Z2 tal que .,4 = (.BI a) B2 © . - . © .B.)h. Para todo í =
1, 2, ' . . , m, seja Sí o quadrado 3 x 3 que contém .Bi. Claramente, .4 Ç (SI ©S2(D. . .a)S.)h
e o vetor retangular de(Si © S2 © . -.© S.)h é p((mS)h) = p(mS) =(2m, 2m), onde S é
o quadrado elementar

Logo, uma vez que Á Ç (SI © S2 © . . © S.)h, então po(.4) $ 2m e pi(.4) 5; 2m
Assim, maxlpo(.A), pl(.4)} $ 2m e, portanto, mi ? fmaxlpo(Á), pi(.A)}/21.

Dado um EE .4, o comprimento de uma decomposição ótima ,4 deve ser maior ou igual
ao limite inferior estabelecido pelo Teorema 4.18. Claramente, se o comprimento de uma
decomposição de .A é igual a esse limite inferior, então essa decomposição é ótima. No
caso de EE's convexos, mostraremos no capítulo seguinte que esse limite inferior é justo.

4.4 Conclusão

Neste capítulo, apresentamos algumas propriedades e definições que serão utilizadas nos
Capítulos 5, 6 e 7.
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Vimos que o problema de encontrar uma decomposição de um EE 4 é equivalente ao
problema de encontrar uma subseqüência de uma seqüência de subconjuntos do quadrado
elementar construída a partir de .4. Apresentamos também algumas propriedades básicas
do fecho convexo e introduzimos duas importantes medidas sobre um EE: o vedor pro-
jeção e o vetor retangular. Finalmente, explorando uma propriedade do vedor retangular,
estabelecemos um limite inferior para o comprimento de uma decomposição de um EE.



Capítulo 5

Decomposição de Elementos
Estruturantes Convexos

Este capítulo apresenta um algoritmo guloso simples para decompor um EE convexo como
seqüência de adições de R/linkowski de subconjuntos do quadrado elementar. A técnica
proposta está baseada em propriedades algébricas e geométricas da adição de Minkowski.
Além da simplicidade do algoritmo, a vantagem desta técnica sobre outros algoritmos
conhecidos l49, 34j é que o algoritmo proposto gera uma sequência mínima de subconjuntos
não necessariamente convexos, o que significa que a decomposição contém subconjuntos de
menor cardinalidade e, conseqüentemente, em comparação com os algoritmos conhecidos
que geram somente subconjuntos convexos, obtemos implementações mais eficientes das
correspondentes dilatações e erosões.

Na Seção 5.1 descrevemos suscintamente dois algoritmos conhecidos para decompor
EE's convexos. Na Seção 5.2, descrevemos resumidamente o método guloso para resolver
problemas de Otimização Combinatórias e na Seção 3.3, apresentamos o algoritmo propos-
to. Resultados experimentais, prova de corretude e análise computacional do algoritmo
estão apresentados, respectivamente, nas Seções 5.4, 3.5 e 5.6. Finalmente, na Seção 5.7,
apresentamos uma conclusão deste capítulo.

5.1 Algoritmos Clássicos para Decompor Elementos
Estruturantes Convexos

Nesta seção serão descritos dois algoritmos clássicos para decompor EE's convexos. Uma
restrição forte desses algoritmos é que todos subconjuntos do quadrado elementar que
estão na decomposição gerada por esses algoritmos são convexos.

Em 1991, Xu 1491 apresentou um algoritmo para decomposição de EE's convexos em
termos de um número mínimo de subconjuntos convexos do quadrado elementar. O

55
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algoritmo do Xu 1491 pode ser dividido em dois principais passos

Passo l

Passo 2

uma decomposição de um EE convexo é encontrada resolvendo-se um sis.
tema de equações lineares com um número fixo de variáveisl

aplica-se um intricado processo de otimização, subdividido em vários com-
plexos subcasos, para juntar, por adições de Minkowski, os subconjuntos
convexos encontrados no Passo l.

Em 1994, Park e Chin 1341 desenvolveram um novo algoritmo mais simples, que é
uma extensão do Passo l do algoritmo do Xu, para encontrar uma decomposição ótima
de EE's convexos. No entanto, o algoritmo deles continua utilizando, como processo de
otimização, o Passo 2 do algoritmo do Xu.

Para finalizar esta seção, apresentamos a complexidade de tempo desses algoritmos.
Dado um EE convexo .A, a complexidade de tempo de cada um desses dois algoritmos
é O(n'), onde n = maxlpo(.4), pt(.4)}. Veremos, neste capítulo, que a complexidade de
tempo do algoritmo guloso proposto é O(n3). A vantagem de nosso algoritmo em relação
a estes algoritmos é que ele é simples e a decomposição ótima encontrada por ele pode
conter subconjuntos do quadrado elementar que não sejam convexos.

5.2 Método Guloso

Para alguns problemas de Otimização Combinatória é possível aplicar uma estratégia
gulosa jlS, p. 329114, p. 1571 para se obter uma solução ótima. O método gzzloso consiste
em encontrar uma seqüência de soluções parciais (que são máximos ou mínimos locais do
problema) que nos levam a uma solução ótima do problema (ou seja, a um máximo ou
mínimo global do problema). Por exemplo, se o problema é maximizar uma dada função e
é conhecido que uma solução parcial cujo valor digamos seja 25, e este valor pode crescer
para 30, 28 ou 45, então a solução de valor 45 é a próxima solução parcial.

Quando um problema de Otimização Combinatória pode ser resolvido por uma es-
tratégia gulosa, o correspondente algoritmo é chamado de aZgohlmo guloso e, normalmen-
te, eles são bastante simples. No entanto, na maioria dos casos, provar a corretude desses
algoritmos pode ser uma tarefa não muito trivial.

5.3 Decomposição Otima de Elementos Estruturan.
tes Convexos

a

Esta seção apresenta o algoritmo guloso proposto para a decomposição de EE's convexos
(veja a Subseção 5.3.2). Mas antes, introduziremos na Subseção 5.3.1, algumas proprie-
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jades necessárias para a apresentação do algoritmo. Para isto, faremos uso de algumas
propriedades já vistas nos Capítulos 3 e 4.

5.3.1 Propriedades Necessárias para o Algorítmo

A seguinte proposição 1491 afirma que todo EE convexo tem uma decomposição seqüencial

Proposição 5.1 Se .A é um .E.E conuezo, então .A tem uma decomposição seq iencãa/

Como uma conseqüência da Proposição 3.15, temos que a relação de invariança é
transitiva.

Proposição 5.2 Sejam X, y e Z .E.E's. Se X é invariante de y e y é ánuaràante de Z,
então X é um amuar ante de Z.

Prova: Uma vez que X é invariante de y e y é invariante de Z, então y = (yOX) ©X
e Z =(ZO y) ©y =(ZO y) ©((y OX) © X) =((ZOy) ©(yOX)) ©X. Assim,
pela Proposição 3.15, X é um invariante de Z. H

Como uma conseqüência das Proposições 3.14 e 4.16, temos o seguinte corolário

Corolário 5.3 Segarn .,4 e X dois .E.E's. Se ezãste um ã C {0, 1,
z,Í(X), então X não é um {nuarãante de .A.

, 7} t.Z q«e «:(..4) <

Prova: Suponha por absurdo que X é um invariante de .A. Assim, pela Proposição 3.14,
existe um EE y tal que ,4 = y © X. Dessa forma, pela Proposição 4.16, I'(.A) = z,(y) +
P(X) e, portanto, para todo á € {0, 1, . - . , 7}, z'i(.4) ? z,i(X). Mas isto é uma contradição,
pois por hipótese, existe í C {0, 1, . . - , 7} tal que Pi(.A) < z,{(X). Portanto, X não é um
invariante de .4. H

Note que o Corolário 5.3 fornece somente uma condição necessária para verificar se
um EE X é um invariante de .A. Assim, o fato de que z,i(.A) ? z,i(X), para todo á C
{0, 1, - . . , 7}, não implica que X é um invariante de .4.

5.3.2 Apresentação do Algoritmo Proposto

O algoritmo proposto, chamado de DEcCoN, está baseado em uma simples idéia que apre-
sentamos a seguir. A seqüência SeqQ = 1.Bi , B2, - - - , .e.l (veja sua definição na página 43),
mencionada no Passo 01 do algoritmo, pode ser construída antes de rodar DncCoN. No
início de cada iteração, temos uma solução parcial Sj(.4) = IOi , C2, ' ' ' , CJI e um conjunto
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}) = .4 0 Ci O C2 O . - ' O Cb (primeira iteração: Passos 02 e 031 próximas iterações:
Passos ll e o). Se p(b) = (0,0), então o algoritmo pára e SÍ(.4) = ICi,O2, . . . ,Ojl é a
decomposição ótima de .A (Passos 05 e 15). Caso contrário, um elemento .Bi de SeqQ é
selecionado. Se Bi não é um invariante de }) (Passos 06 e 08), então o algoritmo seleciona
o próximo elemento Bi+i de SeqQ e uma nova iteração começa (Passos 07, 09 e 05). Caso
contrário, .B{ é usado para se obter uma nova solução parcial Sj+l(.Á) = Sj(.4) . l.ail (Pas-
so 11) e um novo conjunto b+i = b O .Bi(Passo 12) e, em seguida, uma nova interação
é iniciada (Passo 05).

Algoritmo DEcCoN

Entrada: Um EE convexo .A tal que l.A1 2. 2
Saída: Uma decomposição ótima de .4.

01

02

03

Seja SeqQ = 1.Bi , B2, - . . , -a«I'

So(Á) +--- 1 1 /* seqüência vazia */
yo +-- ..'l

04

05

06

07

á +- l; .j +.-. o

se p(b) = (0, 0) então vá para o Passo 15

se existe k c {0, 1, . . , 7} tal que z,k(») < Pk(.Bi) então
ã +- ã + l e vá para o Passo 05 /+ pelo Corolário 5.3

.Bi não é um invariante de yJ +/
08

09

10

11

12

13

se .Bí não é um invariante de }'; então
á +- á + l e vá para o Passo 05

/+ .Bi é um invariante de }$ +/
Sj+i(.A) +- Sj(.4) . l.ail

4+i {'-- b o .aí
.j +- .j + l

14; vá para o Passo 05

15 : Devolva a seqüência Sj(.A).

Dependendo da ordem escolhida para construir a seqüência SeqQ = 1.Bi, .B2, . - . , .Bnl,
diferentes decomposições podem ser obtidas pelo algoritmo DncCoN. Nós ordenámos
os elementos da seqüência SeqQ em ordem decrescente segundo a soma das coordenadas
dos velares retangulares de cada elemento em SeqQ, isto é, po(.Bi) + pi(.Bi) ? Po(.B2) +
p:(.B,) ? ' ' ' 2 po(.B«)+p:(.B«), e, ao mesmo tempo, s' po(.B:) +p:(-B:) = po(.Bj)+p:(.Bj),
e l-eÍI $ 1-aÍI, então B{ aparece antes de A em SeqQ. Por exemplo, na Figura 5.1.b
apresentamos os invariantes do EE .A (apresentado na Figura 5.1.a) segundo a ordem
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8

e
(.)

Á
,.-/ ,,-re' e'

(b)

[BI . B2. B3. B3. B3. B4]
(.)

[B2 . B2 . B4 . B4 . 84 . B4]
(d)

Figura 5.1: (a) Um EE ,4. (b) Elementos de Zi(.A)
algoritmo do Xu.

(c) Saída do algoritmo DEcCoN (d) Saída do

escolhida para construir SeqQ. Nesta figura, observe que po(.BI) + pi(.Bi) = po(.B2) +
pi(B2) > po(.B3)+pi(.B3) = po(.B4)+pi(-B4) > po(Bõ)+pi(.Bõ), l-Bi $ 1-B2 e l.B31 $ 1.a41.

Segundo esta ordenação, a cada iteração, o algoritmo DEcCoN escolhe o EE em
SeqQ cuja a soma de coordenadas do seu vetor retangular é a maior possível (e no caso
dessa soma ser igual, então escolhe-se o EE de cardinalidade menor possível) para colocar
na solução parcial. Esta escolha caracteriza a estratégia gulosa do algoritmo. Além
disso, o algoritmo DncCoN prefere escolher EE's não convexos em vez de EE's convexos
para a decomposição de .4, uma vez que EE's não convexos têm menos pontos do que
os convexos. Assim, como a complexidade de tempo dos algoritmos que implementam
erosões e dilatações dependem do número de pontos dos EE's que o caracterizam, então o
algoritmo DEcCoN tem uma grande vantagem em relação ao algoritmo desenvolvido por
Xu, uma vez que, pelo algoritmo do Xu, todos os elementos encontrados são subconjuntos
convexos do quadrado elementar 1491.

Por exemplo, nas Figuras 5.1.c e 5.1.d estão apresentados, respectivamente, as saídas
do algoritmo proposto e do algoritmo do Xu. Neste particular exemplo, a diferença é
somente de quatro pontos, mas para EE's maiores, esta diferença pode ser considerável
(«ej- a Seção 5.4).

Na Figura 5.2, mostramos uma simples aplicação do algoritmo DEcCoN para encon-
trar uma decomposição do EE convexo .A (apresentado na Figura 5.2.a). A Figura 5.2.b
apresenta os invariantes de .4 que são subconjuntos do quadrado elementar. O vetor
projeção, o vetor retangular e o limite inferior de .A são mostrados na Figura 5.2.c. A
Figura 5.2.d apresenta a seqüência vazia So(..4) e o conjunto yo = ..4 que são iniciali-
zados, respectivamente, nos Passos 02 e 03. O primeiro invariante de yo em SeqQ (esta
seqüência é previamente construída antes de rodar o algoritmo) é .Bi . A Figura 5.2.e apre-
senta o conjunto yi = yo O .Bi (construído no Passo 12), e a solução parcial St(.4) = 1.ail
(construída no Passo 11). De uma maneira similar, a Figura 5.2../ apresenta o conjunto
y2 ' yl e B2 (construído no Passo 12), onde .B2 é o próximo elemento da seqüência SeqQ
que é invariante de yi, e a solução parcial S2(.A) = 1.Bi, .B21 (construída no Passo ll).
As Figuras 5.2.g, 5.2.h and 5.2.á apresentam os conjuntos y3 = y2 0 .B3, }4 = ya O .B3
e ys = y4 0 B3 (construídos no Passo 12), onde -B3 é o próximo elemento da seqüência
SeqQ que é invariante de y3, ya e ys; e as soluções parciais S3(.4), S4(.A) e Ss(.4) (cons-
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e

(.)

A
,- : +' ,, - +' B, : +'

'- - '': '; : t.
(b)

(A) = (0. 4. 8. 0. 0. 8. 0. 4)
P(.A) = (8. 12)

rO = eee eee e

p(YO) = (0. 4. 8. 0. 0. 8
P(YO ) = (8. 12)

se(.A) = 1 ]
(d)

e

e
p(Y3) = (0. 0. 6. 0. 0. 3
P(Y3 ) = (3. 6)

S3(A) - [BI , B2, B3]

(g)

a
e

-+ ee e

YI -

©

p(}'1 ) = (0. 2. 8. 0. 0. 6. 0. 4)
P(1'''1 ) = (6. 10)

SI(A) = [.Bl]

(e)

e

b - .4:::
e

p(y2 ) = (0, 0. 8. 0. 0, 4. 0. 4)
P(Y2) = (4. 8)

S2(.A ) = [BI . .B2]

(/)

0. 4)

Y - .4:
e

p(y4 ) = (0. 0. 4. 0. 0. 2. 0, 2)
P(Y4 ) = (2. 4)

S4(A) - [BI . B2, B3. B3]

(h)

a

v5 - 4
©

p(Y5) = (0. 0. 2, 0. 0. 1. 0. 1)
P(Y5 ) = (1. 2)

S5(4) - [BI . B2. B3. B3. B3]
( i )

0. 3)

h-+
',(Y6) = (0. 0. 0, 0. 0. 0. 0. 0)
P(Y6) = (0. 0)

S6(Á) - [BI . B2, B3. B3, B3, B4]
(j)

Figura 5.2: Aplicação do algoritmo DEcCoN para um exemplo simples

truídas no Passo 11). Na Figura 5.2..j, a solução parcial Sõ(.4) e o conjunto yõ = ys O .B4
são construídos nos Passos ll e 12, respectivamente, uma vez que -B4 é o próximo ele-
mento na seqüência SeqQ que é invariante de ys. Além disso, uma vez que yS é um
conjunto unitário, então p(yo) = (0, 0), e, conseqüentemente, o algoritmo pára. Como
Á = .Bt q) -B2 a) Ba q) .B3 G) -B3 Q .B4, então Sõ(.4) é uma decomposição ótima do EE convexo
.4, uma vez que Zower(.A) = 6. Vale a pena observar aqui que a solução SÕ(Á) é uma
subsequencia de Seqlnvl..41 :: 1.Bi) .B2) B2) .Zja) Z?3) Zj3 234) B4) .234) B4) [?õ) Bsl.

5.4 Resultados Experimentais

Nesta seção, apresentaremos alguns resultados experimentais da aplicação do algoritmo
do Xu e do algoritmo proposto e compararemos o desempenho desses algoritmos para
encontrar decomposições ótimas de EE's convexos.

Estes experimentos foram executados usando uma máquina com processador Pentium
111, 450MHz. O tempo de processamento da CPU foi medido em segundos (s).
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Tabela 5.1: Tempo médio para encontrar uma decomposição ótima e a média do número de pontos
nesta decomposição.

Nós aplicamos o algoritmo do Xu e o algoritmo DncCoN para encontrar uma de-
composição ótima de aproximadamente 700 EE's convexos. Estes EE's foram gerados
aleatoriamente.

Na Seção 5.6, provaremos que, dado um EE convexo .A, a complexidade de tempo de
DncCloN e do algoritmo do X.u para encontrar uma decomposição ótima são, respecti-
vamente, O(n;) e O(n'), onde n é o valor máximo entre as duas coordenadas do vetor
retangular de .Á, ou seja, n = maxlpo(.4), pi(Á)}. Assim, na Tabela 5.1, nas colunas 2 -- 3,
podemos ver que o tempo médio para o algoritmo do Xu encontrar uma solução ótima é
melhor do que o algoritmo DEcCoN.

Seja ,4 um EE. Seja S = IC'i,C2,' ',CJI uma decomposição de .4. Denotaremos
por a(S) a soma da cardinalidade de todos elementos na seqüência S, isto é, o-(S) =
c'il+lo21+..-+1(%l.

Dado um EE convexo .4, denotamos Decomp(.A) e Xu(Á) a decomposição de .A encon-
trada, respectivamente, por DEcCoN e pelo algoritmo do Xu

Seja .4 = {.Ái, .42, - . . , .A.} uma coleção de EE's convexos. Definimos o número médio
de pontos na solução ótima encontrada por DEcCoN e pelo algoritmo do Xu, respectiva-

/m. \ /m \

l }:a(Decomp(Ái)) l l }:a(Xu(Aí)) l

mente, como \i:L .,. J/ e \'-: . /

O número médio de pontos na solução ótima encontrada por DEcCoN é menor do
que a obtida pelo algoritmo do Xu (colunas 4 -- 5 da Tabela 5.1). Conseqüentemente, a
complexidade computacional para aplicar dilatações ou erosões usando as soluções dadas
por DncCoN são melhores que as soluções encontradas pelo algoritmo do Xu.

Para finalizar esta seção, observamos que um próximo passo deste trabalho pode ser

  Tempo lvlédio para
encontrar uma
solução ótima

Número médio de
pontos na

solução ótima
Subconjuntos do

retângulo
Algoritmo

do Xu
Algoritmo
DKCCON

Algoritmo
do Xu

Algoritmo
DKCCOU

20 x 21
38 x 40
56 x 57
73 x 73
89 x 89

109 x 108
124 x 124
141 x 144
160 x 162
176 x 179
192 x 193
214 x 210
229 x 227
246 x 247  

0.23s
0.27s
0.26s
0.28s
0.28s
0.33s
0.54s
0.42s
0.47s
0.56s
0.63s
0.75s
0.86s
0.97s    
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fazer uma versão simplificada do algoritmo DncCoN colocando-se na seqüência SeqQ
somente os elementos de SeqQ que são subconjuntos convexos do quadrado elementar.
Com isto, de acordo com uma propriedade de subconjuntos convexos l34, Proposição 3.3,
p 3061, o teste do Passo 08 pode ser simplicado e executado em tempo O(1). Além disso,
não seria necessário construir os conjuntos }$ (ou seja, o Passo 12 seria desconsiderado).
Dessa forma, com esta simplificação, o algoritmo teria mesma complexidade do algoritmo
do Xu

5.5 Corretude do Algoritmo

Nesta seção, provaremos a corretude do algoritmo. Embora o algoritmo DEcCoN seja
simples, sua prova de corretude não é intuitiva. Dividiremos esta seção em três partes. Na
primeira, apresentaremos algumas propriedades do fecho convexo necessárias para a prova
da corretude do algoritmo. Na segunda parte, provaremos que, dado um EE convexo .A, a
saída do algoritmo é uma decomposição de .A. Finalmente, na última parte, mostraremos
que esta decomposição encontrada é otima.

5.5.1 Propriedades do ]i'echo Convexo para Elementos Estrutu.
jantes Convexos

Esta subseção fornece algumas propriedades do fecho convexo que serão utilizadas para a
prova de corretudo do algoritmo.

Lema 5.4 Sega .4 um .E.E cona;Caço.

c'(x)© y
Se X e y são .E.E's tais que X (D y Á, então

Prova: Por um lado, Á Ç C(X) a) y, uma vez que, pelo Lema 4.4.a, X Ç C'(X) e, pela
Proposição 3.8.g, X a) y Ç C'(X) G) y. Por outro lado, C'(X) Q y Ç .4, uma vez que, pelo
Lema 4.7, C'(X) q) y Ç C;(X © y) = C'(.A) = .4. Portanto, O(X) © y = .,4. H

O próximo resultado é uma conseqüência imediata do Lema 5.4 e das Proposições 3.14
e 3.15

Lema 5.5 Seja ,4 um .EE conuezo
um ãnuaManfe de ,4.

Se X é urn ínuahanfe de .A, então C'(X) tamZ)ém é

Prova: Como X é um invariante de .4, então, pela Proposição 3.14, existe um EE
y € Z2 tal que X a) y = ..4. Pelo Lema 5.4, C'(X) a) }' = .A. E, pela Proposição 3.15,
C(X) é um invariante de ,4. n
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Lema 5.6 Seja .A um .E.B cona;ezo. Se X é um nuariante de .4, então .4 0 X é um .E.E
conuezo.

Prova: Dividimos a prova deste lema em duas partes. Por um lado, pelo Lema 4.4.a,
.A O X Ç a(.Á O X). Por outro lado, C'(.Á O X) Ç .4 Q X. De fato, uma vez que X é um
invariante de .A, (Á O X) a) X = .4 e, pelo Lema 5.4, C(.A O X) © X = .4. Assim, pela
relação de adjunção, dada pela Proposição 3.11, C(.4 0 X) Ç .A O X

Logo, C'(.A O X) = .4 0 X e, portanto, .4 0 X é um EE con'b'exo.

5.5.2 A Saída do Algoritmo é uma Decomposição

Nesta subseção, provaremos que, dado um EE convexo .4, a saída do algoritmo DEcCoN é
uma decomposição de .4. Para isso, precisamos estudar algumas propriedades do algoritmo
proposto.

A cada iteração, um EE }3 é construído pelo algoritmo. Quando }$ é o EE considerado
em uma iteração do algoritmo, Sj(.4) = 1 1 (seqüência vazia) , se .j = 0; ou Sj(.4) =
IC'i, 02, ' ' ' , C&l, se .j > 0, é a se/uçâo parcial atuaZ de Á, ou simplesmente, solução parcáaZ
de ,4

Para provar que a saída do algoritmo Sj(.4) = 1(7i, C2, ' . , Cbl é uma decomposição de
um dado EE .A, devemos mostrar que Oi a) 02 (D ' ' G) Oj = .4. Dados dois EE's .A e y, a
proposição seguinte nos fornece uma definição equivalente para .4 = y

Proposição 5.7 Sejam .A e y dois .EE's. .Então y
d. ..'i . P(y)

.A se, e somente se, y é impar ante

Prova: (+) Se y = Á, então, existe h C Z2 tal que ,4 = }1 = y © {h}. Logo, pela
Proposição 3.15, y é invariante de .A. Uma vez (lue p(yA) = p(y), então, p(y) = p(Á).

(4:::) Uma vez que y é invariante de .A, pela Proposição 3.14, existe um EE X tal que
,'l = Xq)y. Pela Proposição 4.17, p(.4) = p(X) +p(y). Uma vez que p(.A) = p(y), então
p(X) = (0,0) e, portanto, IXI = 1. Seja h c Z' tal que X = {h}. Neste caso, a adição
de Minkowski X © y = ,4 é uma translação do conjunto y por h. Logo, y = .A. H

Agora, vamos introduzir duas definições. Seja SeqQ = 1.Bi, .B2, . . . , .e.l e seja .4 um EE
convexo. Quando }l é o EE considerado pelo algoritmo, ou seja, }$ é o EE considerado
em uma dada iteração do algoritmo, chamamos de sequência decrescente atuaZ de .4, ou
simplesmente, seqüêncáa decrescente de .4, a seqüência formada por todos EE's X gerados
pelo algoritmo (nos Passos 03 e 12) até b (inclusive), ou seja, a seqüência lyo, yi, - . . , bl.
Se Sj(.4) = ICi,C2, ' . . , CJI é a solução parcial, chamamos de seqüêncãa restante de b a
seqüência Restantejl$1 = SeqQ, se .j = 01 ou Restantes $1 = 1Cb = .Bi,.Bi+t, . . .,.a,.l, se
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.j > 0, onde .B{, BÍ+i, - - - , .B. € SeqQ. Observe que, pela definição de Restantejljl, .B{ = CJ
é o elemento de SeqQ usado para construir }'} (no Passo 12).

Assim, pelas definições dadas acima, dado um EE convexo .4, podemos ver claramente
que, se IXo, yl, . . . , };l e Sj(.A) = IOi , C2, ' ' . , C'ÍI são, respectivamente, a sequência decres-
cente atual de .4 e a solução parcial atual, então pela construção do algoritmo (Passos lO
e 11), para cada { c {1, 2, . . . ,.j}, (% é um invariante de X-i, e, além disso, (:, é utilizado
para construir X, isto é, X = X.i O (Z. Se p(b) # (0, 0), então o próximo elemento CJ+i
para gerar a nova solução parcial Sj+l(.4) +- Sj(.4) . ICJ+il (no Passo 11) é um elemento
de Restantejl$1. Seja .B, o elemento de Restantejl;l tal que .B, = CIÍ+i. Pela construção do
algoritmo, B, é o primeiro elemento de Restantej})l tal que .B, é um invariante de }l, ou
seja, Restantejl$1 = 1CJ = B{, .Bi+l, . . . , .B,-t, CJ+i = .B,, .B,+i ' - . , B.l e todos elementos
na seqüência l.Bi, .Bi+i, . . . , .B,.il não são invariantes de };.

Dado um EE convexo .4, para provar a corretude do algoritmo proposto, temos que
mostrar que as seguintes duas afirmações são válidas.

(1) Se p(b) 0), então .4
do algoritmo;

Ciq)02© (1) Ci, onde IC'l, C'21 , CJI é a saída

(2) Existe um elemento .B em Restantejl31 tal que B é um invariante de b se, e
some«te se, p(b) # (0, 0).

Note que a Afirmação (1) guarante que quando p(b) = (0,0), a saída do algoritmo
é uma decomposição, enquanto a Afirmação (2) guarante que, se existe um elemento .B
em Restantejbl tal que -B é um invariante de b, então p(b) # (0,0). Assim, neste
caso, a condição no Passo 05 não é satisfeita e, conseqüentemente, a próxima iteração do
algoritmo é sempre possível. Além disso, a Afirmação (2) também guarante que se todos
elementos em Restantejbl não são invariantes de b, então p(4) = (0,0) e, portanto, o
algoritmo pára.

Para provar as Afirmações (1) e (2), vamos introduzir mais uma definição. Dado
um EE convexo .4. Se Sj(.A) = IC'i, a2, ' ' ' , CJI é a solução parcial atual, chamamos de
seqdêncía crescente atum/ de .Á, ou simplesmente, sequência crescente de .4, a seqüência
IXo,Xi,...,X;l, onde Xo = {o} (isto é, o conjunto unitário que contém a origem) e
X{ = Xi.i a) (;, para l $ { $ .j. Assim, para provar a Afirmação (1), temos que mostrar
que, se p(b) = (0, 0), então XJ = .4, uma vez que XJ = Ci © ( 2 © . . . © (l&.

5.5.2.1 Prova da Afirmação (1)

Seja .A um EE convexo. Sejam lyo,yl,...,1131 e IXo,Xi, .,Xjl, respectivamente, as
seqüências decrescente e crescente de .Á. Os seguintes resultados (Lemas 5.8, 5.9 e 5.10)
fornecem algumas propriedades para provar a Afirmação (1). O Lema 5.8 mostra que
..'i = }$ q) Xj. O Lema 5.9, que é uma conseqüência da Proposição 3.15 e do Lema 5.8,



5.5. Corretude do Algoritmo 65

mostra que Xj é um invariante de .A. O Lema 5.10 mitra que se p(b) = (0,0), então
p(Xj) = p(.4). Finalmente, usando os resultados dos Lemas 5.9 e 5.10, a Proposição 5.11
prova a Afirmação (1) mostrando que se p(b) = (0, 0), então Xi = .A.

Lema 5.8 Seja Á um EE conuezo. Se lyo,yl, . . - ,}';l e IXo,Xi,
mente, as seqdêncáas decrescente e crescente atuaÍs de ,4, então .Á

, XÍI sâo, respect ua

boxe'b

Prova: Provaremos este lema por indução em .j. Quando .j = 0, é óbvio que .A = yoG)Xo
e Yo = .4 0 Xo, uma vez que yo = .A e Xo = {o}. Se .j > 0, suponha, por hipótese de

indução, que este lema é verdadeiro para .j seja, .4 = }S-l ©Xj.i e }3-i = .40Xj.i.
Provaremos que .4 = }$ © Xj e }3 = .4 0 Xj.

Se Sj(.4) = IC'i , 02, ' ' , CJI é a solução parcial atual, então Cj é um invariante de 4-i,
b OqeXj

Assim, a prova para a primeira igualdade é dada da seguinte forma.

b-: o XJ--
((b-: 0 01) © CJ) © Xj--
(b-: o q) © (XJ-: 0 01)

(por hipótese de indução)
(uma vez que Cj é invariante de b-i)
(pela comutatividade e associatividade

da adição de Minko'çvski)

E, para a segunda igualdade,

b b-: o q
(.4 0 Xj -) 0 CJ
.4 0 (Xj-: © CJ)
'lo.b.

(por hipótese de indução)
(pela Proposição 3.9./)

O próximo resultado é uma conseqüência da Proposição 3.15 e do Lema 5.8

Lema 5.9 Seja Á um .EE conuezo. Se lyo,yl, - . . ,}31 e IXo,Xi,
mente, as sequências decrescente e crescente atuaÍs de .4, e7zfâo y;
deÁ

s(zo, respectzu(z-
são ánuaráantes

Como conseqüência do Lema 5.9, o último EE Xj em qualquer seqüência crescente de .A
é um invariante de .4. Assim, em particular, quando p(b) = (0, 0), Xj é um invariante de
.4. Um passo intermediário para provar a Afirmação (1) é mostrar que, se p(4) = (0, 0),
então p(XJ) = p(.4).



66 Capítulo 5. Decomposição de Elementos Estruturantes Convexos

Lema 5.10 Seja .4 um -EE conuezo. Sejam lyo,yl, - - - ,}31 e IXo,Xi,
"m'"t', " «qdê«í« de""",'t' ' "e«'nte 't-{. d. .4. .9e p(b)
P(XJ)

,XJI, respectà-
: (0, 0), então

Prova: Pelo Lema 5.8, .4 = b a)Xj. Assim, pela Proposição 4.17, p(.4) = p(b)+P(Xj)
Logo, p(Xj) = p(.4), «ma «z q«e p(b) = (0, 0). l

Finalmente, a Proposição 5.11 prova a Afirmação (1).

Proposição 5.11 Seja .4 um .E.E conuezo. Sejam IVo,VI,...,}$1 e IXo,Xi,
«qüê«c{« de"e«e«te ' c«s«nte 't-á' de .4. Se p(b) = (0, 0), então Xj = .4

,4]«.

Prova: Pelo Lema 5.9, ;Ç é um invariante de Á. Uma vez que p(y7)
pelo Lema 5.10, p(XJ) = p(.4). Assim, pela Proposição 5.7, .Xj = .4.

(0,0), e«tão,

5.5.2.2 Prova da Afirmação (2)

Dizemos que as sequências decrescente e crescente de .A, lyo, yi, . . . , }$1 e IXo, XI ' . . , XÍI,
sao mazzmazs se, e somente se, não existe um elemento .B em Restantejljl tal que .B é um
invariante de }3. Obviamente, a seqüência decrescente anual lyo, }'l, - . . , }$1 é maximal se,
e somente se, a seqüência crescente atual IXo, Xi, . . , .Xjl é maximal.

Dado um EE convexo .A, para mostrar a corretude do algoritmo, falta provarmos a
Afirmação (2), ou seja, temos que mostrar que p(b) # (0, 0) se, e somente se, a seqüência
decrescente (equivalentemente, crescente) anual de .4 não é maximal. Mas antes disso,
precisamos do seguinte resultado.

Lema 5.12 Sega ..4 um .E.E conuezo. Sqa lyo, yl, . - - , }ll a seqdêncàa decrescente afuaZ de
.A. Sda .B um eZemerzto da seqüêncja SeqQ = IBi, -B2, . . . , B.l. Se .B é um invariante de
}'3, então .B é um elemento de Restantejl$1.

Prova: Provaremos este lema por indução em .j. Se .j = 0, uma vez que Restantejyol =
SeqQ e .B c SeqQ, então .B é um elemento de Restantejyol. Caso .j > 0, suponha,
por hipótese de indução, que este lema vale para j -- 1, isto é, .B é um elemento de
Restantejl$ il. Provaremos que .B € Restantejl;l.

Se Restantejljll = 1.ai, .Bi+t , - . - , .a.l, então .B{ é o EE de SeqQ usado pelo algoritmo pa-

ra construir }3, ou seja, }) ' }$.iO.B{. Assim, CJ = Bi. Similarmente, se Restantejl:j.il '
l.Bk,Bk+i,..-,.B.l, então .BÀ; C SeqQ e CJ.i = .Bk. Pela construção do algoritmo Cj
é o primeiro elemento de Restantej}).il tal que CJ é um invariante de }l, ou sela,
Restantejl3.il = 1.Bk, .Bk+l,. . . , .Bi-i, B{, BÍ+i, - . - , B.l = 1.Bk, .Bt+i, . .. , Bi-il Restantejl$1
e nenhum elemento na seqüência l.Bk, Bk+i, . . . , .Bí.il é um invariante de }3.
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Uma vez que .B é um invariante de }3 e, por hipótese de indução, .B c Restantejll
então, claramente, -B é um elemento de Restantejl31.

: ] ,

Finalmente, o próximo resultado prova a Afirmação (2)

Proposição 5.13 Seja Á um .E.B corzuezo. .4 sequência decrescente afliGI de Á, digamos
lyo, y], . . . , 41, é m«im.Z se, e some«te «, p(b) = (0, 0).

Prova: (+:::) Suponha por absurdo que a seqüência decrescente anual de .4 não seja
maximal. Seja .B um elemento de Restantejl31 tal que .B é um invariante de }}.

Uma vez que Restantejl$1 é uma subseqüência de SeqQ, então -B tem pelo menos dois
pontos e, conseqüentemente, po(.B) > 0 ou pi(.B) > 0.

Uma vez que -B é um invariante de }$, então, pela Proposição 3.14, existe um EE
X tal que » = X © -B. Assim, pela Proposição 4.17, p(b) = p(X) + p(-B). Logo,
po(b) ? po(B) > 0 o« p:(b) ? p:(B) > 0, e, co«seqüe«teme«te, p(b) :# (0,0). Mas isto
contradiz a hipótese de que p(b) = (0, 0). Portanto, a seqüência decrescente anual de .A
é maximal.

(::>) Suponha por absurdo que p(b) # (0, O). Seja IXo,Xi, ' . ,X/l a seqüência cres-
cente anual de Á. Assim, pelo Lema 5.8, }'; = ÁOX, e, pelo Lema 5.9, Xj é um invariante
de ,4

Como .A é um EE convexo e Xj é um invariante de .A, então, pelo Lema 5.6, }'; = .AOXj
é também um EE convexo. Assim, pela Proposição 5.1, }l tem uma decomposição seqüen-
cial, digamos IZi, Z2, - . , ZZI. Uma vez que p(}1) # (0,0), então lb1 2 2, e, conseqüen-
temente, um elemento em IZi, Z2, - - . , ZZI, digamos Zt, contém pelo menos dois pontos.
Claramente, Zi é um invariante de y;. Uma vez que, pelo Lema 5.9, y; é um invariante
de .A, então, pela transitividade da relação de invariança (dada pela Proposição 5.2), Zt
é um invariante de .4.

Uma vez que Zi é um subconjunto do quadrado elementar e IZi 2. 2, então existe um
elemento .B em SeqQ = 1.Bi, .B2, . - . , .a.l tal que .B = Zt. Uma vez que Zi é um invariante
de }$, claramente, B também é um invariante de }%, e, pelo Lema 5.12, .B é um elemento
de Restantejljl. Mas isto contradiz a hipótese de que a seqüência decrescente atual de .A
é maximal. Portanto, p(b) = (0,0). H

Para a completude desta seção, o próximo resultado mostra que a saída do algoritmo
DEcCoN é uma decomposição de .A.

Teorema 5.14 Seja .4 um .EE conuezo. Se a seqdêncáa crescente atuaJ de .4, digamos
IXo,Xi, . . , XJI, é mazimaZ, erzfâo Xj = ,4.

Prova: Uma vez que a seqüência IXo,Xi, . . ,Xjl é maximal, então a seqüência de
crescente atual de .A, digamos lyo, y], . . . , }31, também é maximal. Assim, pela Propo
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sição 5.13, p(b) = (0,0). Logo, pelo Lema 5.10, p(XJ) = p(.4).
Lema 5.9, XJ é um invariante de .4, então, pela Proposição 5.7, XJ

Uma vez que, pelo
Á.

5.5.3 A Saída do Algoritmo é uma Decomposição Otima

Na última subseção, o Teorema 5.14 mostra que se a seqüência crescente atual IXo, Xi , . .,
XÍI de um dado EE convexo .A é maximal, então Xj = .4 e, portanto, a solução parcial
anual Sj(.A) = 1(;i,02,' ' ',CJI, é uma decomposição de .4. No final do Capítulo 4, na
Subseção 4.3.4, o Teorema 4.18 mostra um limite inferior para o comprimento das decom-
posições de .A. Se provarmos que este limite inferior para decomposição de .4 = X{ é .j
elementos (isto é, Zower(XJ) = j), então Sj(Á) será uma decomposição ótima de .4, uma
vez que Sj(.A) contém exatamente .j elementos.

Assim, para provar que a saída do algoritmo DncCoN é uma decomposição ótima
.4, vamos mostrar que, para cada seqüência crescente atual IXo, Xi, , .Xjl de um dado
EE convexo .A, a correspondente solução parcial atual Sj(.A) = ICi,O2, ' . .,CJI é uma

decomposição ótima de Xj, ou seja, Zower(X,) = .j. Para isso, precisamos de algumas
definições e resultados preliminares.

Seja .A um EE. Se.ja R = IC'i, C2, ' ' ' , CJI uma subseqüência qualquer de Seqlnvl.41. A
seqüência E:: lxo,xi,..., X,l, onde Xo = {o} e X{ = Xí.i (1) (l;,, para ic {1,2,.- .,.j}, é
chamada de seqzlência gerada a partir de R e a seqüência R é chamada seqüêncãa geradora
de E. Note que, por essa definição, a solução parcial aLudI Sjl,41 é uma seqüência geradora
da seqüência crescente atual de .4.

Seja .4 um EE. Seja R = 1(7i, O2, ' ' ' , OJI uma subseqüência de Seqlnvl,41. Denotaremos
por Ca,b(R), para a, b C {0, 1, 2}, o número de EE's em R cujo vetor retangular é igual a
(a, b). Por exemplo, na Figura 5.2.í, claramente Ss(.A) é uma subseqüêncía de Seqlnvl.41
e c2,2(Ss(.4)) = 2, cl,2(Ss(.4)) = 3 e Ca,b(S5(.A)) = 0, para os outros valores de a,b.
Claramente, co,o(R) = 0, uma vez que qualquer elemento B C SeqQ contém pelo menos
dois pontos, ou seja, p(.B) :# (0, 0).

Dado um EE ,4 e seja R = IC'i,C2,' ',CJI uma uma subseqüência de Seqlnvl.41.
Dizemos que R é uma sequência retanguZar de Á se, e somente se, todas as restrições
abaixo são satisfeitas:

c2,0(R) q,:(R) = 0;
c,,:(R) . q,:(R)
c:,:(R) + .:,o(R)+ co,:(R) $ 1;
c:,o(R) . c:,,(R)
co,,(R) c,,:(R) = 0;

Seja .4 um EE. Seja R
a seqüência E = 1.Xo,Xi,

IC:, 02, ' ' ' , CJI uma subseqüência de Seqlnvl,41. Definimos
Xjl, onde X{ = Xi-i a) C'., como a sequência e/ementa

(.) c: ,o (R ) co ,,(R ) (b)
(.) .o ,2(R ) .- ,o (R) (d)
(.) c: ,2 (R ) .: ,o(R) (/)
Ip) c:,o(R) .:,: (R) (à)
({) .o ,:(R ) ':,: (R) (j)
(k) c:,:(R) .: ,, (R)  
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reÉanguZar de .A se, e somente se, R é uma seqüência retangular de ,4. Além disso, note
que R é uma seqüência geradora de E

O próximo resu]tado, provado na Seção 5.8, mostra que uma seqüência crescente atua]
construído pelo algoritmo DEcCoN de um dado EE convexo .A é uma seqüência elemento
retangular de .A.

Proposição 5.15 Se IXo,Xi, . . - , Xjl uma sequência crescente alba/ construído pe/o a/-
goritmo DncC'oN de umz dado .E.E conuezo .A, então IXo,Xi,. ..,Xjl é uma sequencàa
elemento retanguZar de .4.

A próxima proposição mostra que se IXo, Xi,
tangular de um dado EE .A, então Zower(Xj) = .j
qprão 5 R

, .Xjl é uma seqüência elemento re-
A prova desta proposição é dada na

Proposição 5.16 S©a .4 um E.E. Se E
g«/« de .4, então Zo«««(Xj) = J.

IXo,X:, , Xjl é a seqdêncáa elemento retan

O próximo teorema fornece a prova de que a saída do algoritmo DEcCoN é uma
decomposição ótima de um dado EE convexo .A.

Teorema 5.17 $qa .4 um .E.E conoezo. Sqa l.Xo, X2) ' ' , XJI a seqüêncáa crescente atum/
de .4. Se IXo,X2, . . . ,Xjl é mazàmaZ, então, Sj(.A) = IC'i, C2, . - , CJI é uma decompor çâo
átáma de .,'l.

Prova: Pelo Teorema 5.14, Xj = .4. Assim, p(Xj) = p(.4), e conseqüentemente,
Zower(Xj) = Zower(.4). Como, pela Proposição 5.15, IXo,X2, . . ,.Xjl é uma seqüência
elemento retangular de .4, então, pela Proposição 5.16, Zower(XJ) = .j. Uma vez que
Sj(Á) co«tém exatame«te .j eleme«tos e Z.«,e«(.4) = .j, e«tão, clarame«te, Sj(,'1) é «m-
decomposição ótima de ,4. H

Dado um EE convexo ,4, quando uma seqüência crescente atual maximal IXo, Xi ' - ,
XJI é encontrada pelo algoritmo, então, pelo Teorema 5.14, Xj = .4 e, portanto, Sj(.4) =
IC'i , 02, ' ' ' , OÍI é uma decomposição de .A. Pelo Teorema 5.17, Sj(.A) é uma decomposição
ótima de .A, uma vez que Zower(-4) = Zower(Xj) = .j.

5.6 Complexidade do Algoritmo

Nesta seção, discutiremos a complexidade de tempo do algoritmo DncCoN. Para isso,
dado um EE convexo, usaremos, nesta seção, a seguinte notação:
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e mP denota o número de pontos de .41

e ms denota o número total de iterações que foram efetuadas pelo algoritmo;

e n denota o valor máximo entre as duas coordenadas do vetor retangular de .4,
o« s'ja, n = maxlpo(.A), p:(,4)}.

Claramente, o número de pontos de um dado EE convexo Á é m, = O(n2). A com-
plexidade de tempo do algoritmo do Xu 1491 para decompor EE's convexos é O(n2). Na
proposição seguinte, mostramos que m, = O(n).

Proposição 5.18 Se Á é um .E.F conuezo, então o número lota/ de íterações do aZgohtmo
DncCoN é m. = O(n).

Prova: Para cada .Bi de SeqQ, se .Bi é um invariante de }3, então, no Passo 13, .j +- .j+l.
Caso contrário, no Passo 07 ou 09, ! +- { + 1. Dessa forma, o número de iterações do
algoritmo DEcCoN para encontrar a solução final Sj(.4) é no máximo í + .j, ou seja,
m. $ { + .j. Uma vez que existem no máximo 29 subconjuntos do quadrado elementar.
então ISeqQI < 2o e, consequentemente, í 5; 29

Se IXo, Xi, . - - , XJI é a seqüência crescente atual de .4 e se ela é maximal, então, pelas
Proposições 5.15 e 5.16 e pelo Teorema 5.14, XJ = .A e Zower(XJ) = .j. Logo, .j = Zower(.4)
e, pelo Teorema 4.18, .j = O(n). Portanto, m. = O(n). H

Note que a seqüência SeqQ (no Passo 01) é construída previamente e, portanto, a
construção dela não depende do EE de entrada.

Os passos cruciais para a complexidade de tempo do algoritmo são os Passos 05, 06,
08 e 12. A Subseção 5.6.1 apresenta a análise de complexidade dos Passos 05 e 06. A Sub-
seção 5.6.2 fornece as complexidades dos Passos 08 e 12. Finalmente, na Subseção 5.6.3,
mostramos a complexidade do algoritmo.

5.6.1 Complexidade dos Passos 05 e 06

Nos Passos 05 e 06 o algoritmo verifica se p(b) = (0,0) e se existe k C {0, 1, . . - , 7} tal
que z,k(b) < z'k(.Bí). Assim, nestes passos, o algoritmo tem que determinar p(b), P(b)

O vetor projeção de cada elemento de SeqQ pode ser calculado antes da execução do
algoritmo, uma vez que todos elementos nesta seqüência estão previamente fixados. Desta
forma, a complexidade de tempo para determinar P(.B{) e p(.Bi) é O(1).

Para determinar o vedor projeção e o vetor retangular de }3, vamos considerar dois
casos: .j = 0 or .j > 0.

e z,(.B
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Se .j = 0, então o algoritmo tem que calcular o vetor projeção e o vetor retangular
de yo = .A. Um algoritmo O(mp) para determinar o "chain code" de .Á (ou equivalente-
mente, o vedor projeção de .A) pode ser visto em l36, p. 1431. Observe que o algoritmo
precisa calcular z,(..'!) somente uma vez. Além disso, note que, se z,(.4) já foi calculado
anteriormente, então, pela definição do vetor retangular, a complexidade para determinar
P(.4) é 0(1).

Portanto, se .j = 0, a complexidade de tempo do Passo 06, ou seja, para calcular z/(yo)
e verificar se existe k C {0, 1, . . . ,7} tal que z,k(yo) < Pk(.B{) é O(m,) e a complexidade
do Passo 05, ou seja, para calcular p(yo) e comparar se p(yo) = (0, 0) é O(1)

No caso de .j > 0, o vetou projeção e o vetor retangular de }$ podem ser calculados
usando o seguinte resultado

Proposição 5.19 Soam B e y E.E's. Se .B é um ánuaMante de y, então z,(y O B)
«(y) «(-B) e p(}' O .B)

Prova: Uma vez que B é um invariante de y, então y = (y 0 23) (D .B. Logo, pela
Proposição 4.16, z'(y) = p(y O -B) + z,(-B) e portanto, p(y O B) = u(y) -- P(B). De uma
maneira similar, usando a Proposição 4.17, é fácil mostrar que p(y O B) = p(y) -- p(.B).

Se SJ(.Á) = 1(-;t, C2, ' . . , C)j é a solução parcial atual quando o EE considerado pelo
algoritmo é }$, então OJ é um invariante de }$-i e o algoritmo construiu }3 +- };-i O Cj.
Assim, pela Proposição 5.19, z'(b) = z,(4-t) -- p(CJ) e p(4) = p(b i) -- p(Cj). Se
.j > 0, podemos considerar que o vetor projeção e o vetor retangular de };-l já foram
construídos. Assim, neste caso, a complexidade de tempo para calcular P(b) e p(b) é
O(1), uma vez (lue z'(b) e p(b) têm um número âxo de coordenadas, e o vetor retangular
e o vedor projeção de cada -B c SeqQ já foram determinados previamente antes de rodar
o algoritmo.

Portanto, se .j > 0, a complexidade de tempo do Passo 05, ou seja, para calcular p(}$)
e comparar se p(b) = (0, 0) é O(1); e a complexidade do Passo 06, isto é, para calcular
p(b) e verificar se existe k C {0, 1, . . . , 7} tal que Pk(4) < Pk(-B{) é O(1).

5.6.2 Complexidade dos Passos 08 e 12

Para verificar se .Bi é um invariante de b, temos que comparar se b = (b O B{) © .Bi.
Dado um EE X, a complexidade para construir X G) Bí ou X O Bi, pela definição de
adição e subtração de Minkowski, é O(m. . mó), onde m, e mó denotam, respectivamente,
o número de pontos de X e Bi. Uma vez que -B{ contém no máximo 9 pontos, então a
complexidade para construir X © -Bí ou X O .B{ é O(m,).

Obviamente, pela definição da subtração de Minkowski, se y = .40X, então lrl $ 1,4i.
Conseqüentemente, se ll'"o,yl,. . .,Víl é a seqüência decrescente anual de um dado EE
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,4, então, para todo k C {0,1,...,.j}, IHkl $ 1,41. No Passo 08, o algoritmo constrói
ZJ = }3 0 .Bi e WJ = ZJ © .Bi; e depois verifica se }; = Wj. A complexidade para

construir Zj = b O .B{ e }l') = ZJ © .Bi e comparar se b = WJ é O(m,), uma vez que
IZjl $ 1iljl $ 1.41 = mP. Dessa forma, a complexidade do Passo 08 é O(mp). Além disso,
a complexidade do Passo 12, ou seja, para construir b+i = }j O .Bi, é O(mp), uma vez
que 1131 5; l.41 ;: mp.

5.6.3 Complexidade do Algoritmo

Pela Proposição 5.18, o número de iterações do algoritmo DEcCoN é m. = O(n). Assim,
as comparações nos Passos 05, 06, 08 e 12 são executadas m. = O(n) vezes

Uma vez que a primeira comparação no Passo 05 leva tempo O(mp) e as outras
comparações levam tempo O(1), então a complexidade total do algoritmo deste passo
é O(m,) + O(1) + ' + O(1). = O(m,) + O(m,).

m. -l tomes

Uma vez que cada comparação no Passo 06 leva tempo O(1), então a complexidade
total do algoritmo neste passo é O(m.).

Uma vez que cada comparação nos Passos 08 e 12 leva tempo O(mp), a complexidade
total do algoritmo nestes passos é O(m. m,).

Logo, a complexidade do algoritmo para encontrar uma decomposição ótima de um
EE convexo .4 é O(m. ' m,), ou seja, O(n;), uma vez que m. = O(n) e m, = O(n').

5.7 Clonclusão

Neste capítulo, apresentamos um algoritmo guloso para decompor um EE convexo em ter-
mos de um número mínimo de subconjuntos (não necessariamente convexos) do quadrado
elementar. Este algoritmo é simples e inédito. A complexidade deste algoritmo é O(n3),
onde n é o valor máximo entre as duas coordenadas do vedor retangular do EE convexo
de entrada.

Embora a complexidade de tempo do algoritmo do Xu 1491 seja O(n2), todos elementos
na decomposição encontrado por este algoritmo são convexos.

Logo, como a complexidade computacional dos algoritmos que implementam erosões e
dilatações depende do número de pontos do EE, o algoritmo proposto neste capítulo tem
uma vantagem sobre o algoritmo do Xu.

Uma outra qualidade de algoritmo proposto é que seu processo de otimização é muito
simples, comparado ao algoritmo do Xu.

Um próximo passo deste trabalho pode ser fazer uma versão simplificada do algo-
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ritmo DEcCoN colocando-se na seqüência SeqQ somente os elementos de SeqQ que são
subconjuntos convexos do quadrado elementar.

Finalmente, uma análise teórica (prova de corretude e da complexidade de tempo) do
algoritmo proposto foi apresentada.

5.8 Apêndice do Capítulo 5

Para facilitar a leitura deste capítulo e não distrair o leitor de seus resultados princi
pais, apresentaremos as provas das Proposições 5.15 (na Subseção 5.8.1) e 5.16 (na Sub.
seção 5.8.2) como um apêndice deste capítulo.

5.8.1 Prova da Proposição 5.15

Dividiremos a prova da Proposição 5.15 em duas partes. Na primeira, mostraremos alguns
resultados intermediários necessários para esta prova e, na segunda parte, provaremos a
Proposição 5.15.

5.8.1.1 Resultados Necessários para a Prova da Proposição 5.15

Para prova da Proposição 5.15, precisamos de cinco resultados intermediários dados nos
Lemas de 5.20 a 5.24.

Lema 5.20 Seja Á um .EE conuezo. Soam IXo,Xi, ..,X/l e Sj(.4) = IC'i,C2,' ',OJI
ü seqiiência crescente agua! de A e a solução parda! anual, respectiuavrtente. Seja D um
eZemenlo de SeqQ. Se, para algum iC {1,2,' -,.j}, 1) é um ánuariante de X.i, então
Po(C.) + P:(0:) ? Po(D) + P: (.0).

Prova: Seja IYo, y], . . - , X-il a seqüência decrescente atual de .A quando X.i foi consi-
derado pelo algoritmo. Uma vez que .D é um elemento de SeqQ e 1) é um invariante de
E-i, então, pelo Lema 5.12, .D é um elemento de Restantejy; il.

Seja RestantejX il = IC: i,.B,,B,+i, . . . ,.B,.i,Cí = -B.,-Bs+t, - . .,.e.l. O algoritmo
DEcCoN se]eciona (]]. de RestantejX-il para construir Si+i(.4) +- S{(.A) . l(i;,l, pois Oi é o
primeiro elemento de Restantejb il que é um invariante de X-i, isto é, todos elementos
da sequência IOí i, .B,, -B,+i, . . - , B..il não são invariantes de X.i. Assim, uma vez que
1) é também um invariante de X.i e -D é também um elemento de RestantejX.il, então
Z) deve ser um elemento de RestantejXI = 1(-;i = .B,,-B.+i,. . .,.a.l. Logo, pela ordem
escolhida para construir a seqüência SeqQ, po(C,) + pi(C,) ? po(.D) + pt(Z)).
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O Lema 5.21 fornece um resultado simples e interessante sobre a adição de Minkowski
entre o último elemento da seqüência decrescente anual e o último elemento da correspon-
dente solução parcial. Este lema é simplesmente um passo intermediário para provar o
Lema 5.22.

Lema 5.21 Seja .4 um EE conuezo. Se lyo,yl, - . .,LI e Sj(.4) = IC'i,C2,' ' ',cJI são,
respectáuamente, a seqüêncÍa decrescente atum/ de .4 e a solução rareia/ atuaZ, então y;
J J

Prova: Uma vez que S.j(.A) = IC'i,O2,' - ,CJI é a solução parcial atual, então y; =
}l;-i O Oj e CJ é um invariante }$-i. Assim, uma vez que (L é um invariante }l.i, então
b-i =(b-iO(%)©CJ, e, conseqüentemente, como b = b-iOCJ, então b-t = b©CI'

Como uma conseqüência do Lema 5.21, o próximo resultado fornece uma proprieda-
de da seqüência decrescente e a solução parcial atuais. Este lema é somente um passo
intermediário para provar o Lema 5.23.

Lema 5.22 Seja .4 um ,E.B conuezo. Sqa lyo,yl, . . -,}31 a seqüêncáa decrescente atum/
de .A. Se Sj(.4) = la:,O:, - . -,CJI é « «Z«çã. p«c{.Z «t-Z, então, p«« t. . 1 ; Z $ .j,
y/-: = b ® 0j © CJ-: © . . . © Cz.

Prova: Provaremos este lema por indução em Z. Se g = .7, então, pelo Lema 5.21,
}$-i = }j a) Cb. Suponha, por hipótese de indução, que este lema vale para 1 < Z $ j, ou
sela, yz.i :: }$ (D CJ a) Cj-i (1) . . - (1D (;e. Provaremos que yz.2 :: }'} (1) (,;j a) ' - . (D (7€ Q (l&.i.

Se Sr-i(.4) = 1(7i, O2, - . - , Cz il é a solução parcial anual quando yz.i foi o EE conside-
rado pelo algoritmo, então, pelo Lema 5.21, y/.2 :: yz.iq)CZ i. Uma vez que, por hipótese
de indução, yz-t = 4©(l&©OJ iQ). . .©Cz, então, yz-2 = (b(D(%a)CJ-] ©. . .©Oz)QCz-i.

Lema 5.23 Seja .A um .E.E conuezo. Sda IVo,VI,-'.,41 e Sj(.4) = 1(7i,C2,.--,(]il,
respectàuamente, a sequência decrescente atum/ de ,4 e a solução pare aZ atuaZ com .j > 2.
Seja'n O. e Ot dois elementos de Sj(.Á) tais que á < A;. Se T é um .E.E taZ gue lrl ? 2,
P(r) 5; (2, 2) e T é «m in«,à-te de C: © CA o« O(G) © O(Ci), e«fâo e«{.te «m .E.E .O
e«. SeqQ ta/ que p(.D) = p(T) e .D é {m nuaüante de X.i.

Prova: Uma vez que lrl ? 2, p(7') 5; (2, 2), então, claramente, existe um elemento Z)
em SeqQ tal (lue 1) = T. Assim, evidentemente, p(1)) = p(T). Falta mostrar que -D (ou
equivalentemente, T) é um invariante de X.i.

Uma vez que 7' é um invariante de (l;i©Ot ou C(Oí) q)C(Ci;), se provarmos que Oi(DC.
e C'((1;,) q) (.;(Ck) são invariantes de X.i, então, pela propriedade de transitividade de
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e

(/)(a) (b) (c) (d)

(g)
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Figura 5.3: Elementos de 7Z. Figura 5.4: Elementos de -S

invariança (dada pela Proposição 5.2), T é um invariante de X-l e, conseqüentemente, .D
também é um invariante de X.t

Agora, provámos que C Q Ct é um invariante de X.t.

Sejam lyo, yi, - . . , XI e Sí(.4) = 1(l;i, C2, - . . , (7,l, respectivamente, a seqüência decres-
cente atual de .4 e a solução parcial atual quando X foi o EE considerado pelo algoritmo.
Uma vez que, l $ ã 5; .j, pelo Lema 5.22, y;-i = }'} a) CJ © CJ-i q) .. a) Ct. Note
que Cz e Oi; são elementos em l(IJi,('i+i,''',Ojl, uma vez que á < k $ .j. Se Z é a
adição de h'linkowski de todos elementos em 1(;{, Ci+l, ' , OJI exceto para Oi e Ci;, então
b-i = b © Z (D C'i © (Jk = (b a) Z) a) ((% (D C'k). Logo, pe]a Proposição 3.15, (1]. a) Ct é
um invariante de X.i

Falta provar que C((3i) a) C'(Ck) é um invariante de X-i.

Seja IXo,Xi, . ,Xi.il a seqüência crescente atual de .A quando X-t foi o EE consi-
derado pelo algoritmo. Uma vez que, pelo Lema 5.8, X-i = .A O Xi-i e, pelo Lema 5.9,
X{.i é um invariante de .A, então, pelo Lema 5.6, E-t é um EE convexo. Assim, uma
vez que X.i = b a) Z a) (-7í a) Ok, então, pelo Lema 5.4, X-i = b a) Z q) C'(O,) a) Oi; =
b(DZ©C'(C.) OC'(Ck). Dessa forma, pela Proposição 3.15, C'(Ci) ©a(Ck) é um invariante

Lema 5.24 Seja .4 um .EE conüezo. Soam lyo,yl,. ,bl e Sj(.4) = 1(-;i,(-?2,' ',CJI,
respeclàuamente, a seqüêncía decrescente atuaZ de .4 e a solução parcial atum/. Se existem
Oi e Ck em S.j(.4) tais que p((Ji) = (2, 1) e p(Ck) = (1,2), então ezáste .D em SeqQ taJ
gue p(Z)) = (2, 2) e .D é um inuaríante de yz-t, onde ZI = minl{, k}.

Prova: Sejam 7Z e .S os conjuntos de todos elementos em SeqQ tais que os vetores
retangulares sejam iguais a, respectivamente, (2, 1) e (1,2). Uma vez que p((7(0.)) =
p(C,) = (2, 1) e p(C(Ct)) = p(Oe) 2), e«tão C(C':) C R e C'(Ck) C .S.

Cada subconjunto convexo do quadrado elementar apresentado na Figura 5.3 (respec-
tivamente, Figura 5.4) é equivalente sob translação a um elemento of 7? (respectivamente,
.S) e vice-versa. Assim, sem perda de generalidade, suponha que os elementos de R (res-
pectivamente, .S) sejam os EE's convexos apresentados na Figura 5.3 (respectivamente,
Figura 5.4).
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Figura 5.5: Todos elementos de 7?i são de.
componiveis.

Figura 5.6: Todos elementos de .$ são de
componlveis.
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Figura 5.7: Todas possibilidades de C(.Bí) © (-;(Bk) se C'(Bi) C 7Za e a(.Bt) € .S2

Agora, particionamos os conjuntos 'R e .S da seguinte forma. Sejam 7ZI e Si os conjun-
tos formados pelos EE's convexos apresentados, respectivamente, nas Figuras 5.3.a a 5.3.g
e nas Figuras 5.4.a a 5.4.g. Sejam 7?.2 :: 'R -- 7Zi e S2 = .S -- .$.

Uma vez que O(O.) C 7Z, C'(Ck) € .S e {7Zi,7Z2} e {.$,S2} são partições, respecti-
vamente, de 7Z e .S, então podemos considerar somente dois casos: (1) C(C,) c 7Zi ou
C'(O#) C .$; e (2) C'(Ci) C 7Z2 e C(C:) € 82. Note que, o Caso 2 é satisfeito se, e somente
se, o Caso l não é satisfeito.

.G98a..l: C'(Ci) C 7ti ou C(Ck) C .St.

Consideraremos que C'(Oi) C 7?i (a prova para C'(Ck) C .SI pode ser feita de maneira
similar) .

Como indicado na Figura 5.5, se C(CI.) C 7Zi, então existem dois EE's convexos
Z)t e .D2 tais que (7(G) = .Di © -D2, p(Z)i) = (1, 1) e p(.D2) = (1, 0). Dessa forma,
a(C.) © (7(CA) = (.O: © -O:) © (y(Ok) = O: © (.O, © C'(Ck)) = Z), © T, o«de
T = -D2 q) C'(Ok). Assim, uma vez que T é um invariante de C(Oí) q) C(Ck) (pela
Proposição 3.15) e p(7') = p(-D2) + p(C'(Ck)) = (2, 2) (pela Proposição 4.17), então,
pelo Lema 5.23, existe um elemento D em SeqQ tal que p(Z)) = p(T) = (2, 2) e .D
é um invariante de X-i (se { < k) ou yk-l (se k < {).

.Ggée..2: C(Oí) C R2 e C'(C.) C S2.

Neste caso, a Figura 5.7 apresenta todas possibilidades de a(Oí) O C'(Ok). Assim,
como indicado nesta figura, existem dois EE's convexos .DI e .D2 tais que C((1%) ©
(7(Ck) = -h ©-D2, p(Z)i) =(2,2) e p(D2) =(1,1). Assim, pela Proposição 3.15, Di
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é um invariante de C'(Oi) © C'(Ci). Dessa forma, pelo Lema 5.23, existe .D em SeqQ
tal que p(-D) = p(Z)i) = (2,2) e .D é um invariante de X-i (se í < k) ou yk.i (se

Portanto, existe .D em SeqQ tal que p(.D)
minÍ{, k}.

(2, 2) e .D é um invariante de Xz-i, onde
Z

Agora, usando os resultados dos Lemas de 5.20 a 5.24, podemos provar a Propc}
cip3n K l K
UAyt+v v e z. q-F a

5.8.1.2 Demonstração da Proposição 5.15

Sda Sj(.A) = IOi, a2, . . . , CJI a solução parcial atual. Obviamente, por construção, Sj(.4)
é aseqüênciageradora de l,Vo,Xi, . .,Xjl. Assim, para provar que IXo,Xi,.. ,X,l é uma
seqüência elemento retangular de Á, basta mostrar que sua seqüência geradora SJ(.4) é
uma seqüência retangular. Dessa forma, temos que provar que as Restrições da definição
de seqüência retangular são válidas para Sj(.4).

Prova que as Restrições de (a) a (/) são válidas:

Suponha, por absurdo, que uma das Restrições de (a) a (/) da definição de seqüência
retangular não seja válida para Sj(.4). Assim, existem dois elementos Cí e (-;k, com ã < k,
em Sj(.Á) = IOi,O2, . . -, Cjl tais que p(Cí©Ok) = p(O,)+p(Ok) $(2,2). Sejam = G©(JA.
Claramente, T é um invariante de C'i © Ck. Além disso, como Of e OA; são elementos de
SeqQ, então lr1 2 2 e po(Ck) + pt(Ck) > 0.

Uma vez (lue p(T) = p(O.) + p(Ck) $ (2, 2), lrl ? 2 e T é um invariante de C. ® Ok,

então, pelo Lema 5.23, existe um elemento Z) em SeqQ tal que p(Z)) = p(7') e .D é
um invariante de }q.i. Assim, uma vez que { € {1,2,...,.j}, então, pelo Lema 5.20,
Po(C,) + P:(C.) ? Po(.0) + P: (.0).

Uma «z q« p(.D) = p(B) = p(C.) + p(Ck), então

Po(G) + P:(G) ? Po(.0) + P:(.0)(Po(G) + Po(0k)) +(P:(0:) + P:(0k))
=(Po(G)+ P:(C.)) +(Po(CA) + P:(Ck)).

Dessa forma, po(C'k) + pi(Ok) $ 0. Mas isto é um contradição, pois po(CA) + pt(Ci) > 0.
Portanto, todas as Restrições de (a) a (/), são válidas para Sj(.4).
Prova que as Restrições de (g) a (.j) são válidas:

Suponha por absurdo que uma das restrições, de (g) a (.j), não seja válida. Dessa
forma, c2,0(Sj(.4)) > 0 ou c0,2(Sj(.A)) > 0. Conseqüentemente, existe um elemento CA em
Sj(Á) tal que p(CA) = (2,0) ou p(Ok) = (0,2). Consideraremos o caso p(Ok) = (2,0). O
outro caso p(Ck) = (0, 2) pode ser provado de uma maneira similar. Logo, pelas restrições
(g) ou (h), ct,-(Sj(Á)) > 0 o« c:,2(Sj(.A)) > 0, e, porta"to, existe «m eleme«to Cf em Sj(.A)
tal que p(Cí) = (1, 1) o« p(G) = (1, 2). Uma «z que po(C.) + pi(O.) ? po(Ck) + p:(Ct),
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pela ordem escolhida para construir SeqQ, podemos considerar que i < À (o caso { > k é
analógo)

Uma vez que, p(O'(Ck)) = p(Ck) = (2,0) (pela definição de vedor retangular), então
C'(Ok) é uma linha horizontal com três pontos consecutivos. Dessa forma, existem duas
linhas horizontais com dois pontos consecutivos cada um, digamos .Li e .L2, tais que
C(O.) © L:. Clarame«te, p(Z,:)

Assim, (7(G) Q C'(Ot) = a(G) © (.L- © .L2) = (C'(G) © .L:) © .L2. Dessa forma,
pela Proposição 3.15, T = C'(O,) G) .Li é um invariante de C(Oi) © C'(Oi). Além disso,
pela Proposição 4.17, p(7') = p(C'(Ci)) + p(.Li) 5; (2,2), uma vez que p(Ci) = (1, 1) ou
P(C.) = (1, 2).

Uma vez que, p(T) 5; (2, 2), .B é um invariante de C(C.) a) C(Ci;) e ã < k, então, pelo
Lema 5.23, existe .D em SeqQ tal que p(.D) = p(7') e D é um invariante de X i. Dessa
forma, uma vez que á C {1,2, ',.j}, pelo Lema 5.20, po(C.) +pi(C,) 2 po(.D) +pi(-D).

Uma «ez q«e p(-0) = p(.B) = p(C'(G)) + p(L:) e p(a(G)) = p(C,), e«tão

Po(G) + P-(C,) ? Po(D) + P:(D) =(Po(C'(G)) + Po(L-)) +(P:(C(G)) + P:(É:))
=(Po(C.) + Po(.L-)) +(P:(C,) + P-(.L:))

+ P: (G)) + (Po(Z:) + P: (Z,:)).

Assim, po(.Li) + pi(.Lt) $ 0. Mas isto contradiz o fato de que p(Li) = (1,0). Logo, as
Restrições de (g) a (.j) são válidas para Sj(.A).
Prova que a Restrição (k) é válida:

Suponha por absurdo que a Restrição (k) não seja válida, ou seja, ci,2(Sj(.A)) > 0
e c2,i(Sj(.A)) > 0. Sejam Oi e CA dois elementos em Sj(.4) = ICi,(l;2,. . .,OJI tais que,
p((:i) = (1, 2) e p(CÉ) = (2, 1). Sem perda de generalidade suponha que < k.

Pelo Lema 5.24, existe um elemento .D em SeqQ tal que p(.D) = (2,2) e .D é um
invariante de X-i. Dessa forma, uma vez que { € {1, 2, - - . ,.j}, pelo Lema 5.20, po((7.) +
pi(C,) 2 po(D) + pi(.D). alas, isto contradiz o fato de que po(Ci) + pi(Ci) = 3 e po(.D) +
Pi(Z)) = 4. Logo, ci,2(Sj(.A)) = 0 ou c2,i(Sj(.4)) = 0 e, portanto, c2,:(Sj(.A)) .ci,2(Sj(.4)) =
0

5.8.2 Prova da Proposição 5.16

Nesta subseção, daremos a prova da Proposição 5.16.
resultado do seguinte lema.

Mas, antes isso, precisamos do

Lema 5.25 Sega .4 um .E.E. Sda E = IXo, Xi, . . . , Xjl uma sequência elemento refanguZar
de .4 e seja R = IOi, C'2, . . . , (Jjj uma seqüênc a retangu/ar geradora de E. Considere as
seguintes condições.

(«) PO(XJ-:) ã P:(Xj-:), PO(CJ) ? P:(CJ) ' PO(q) 2;
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(b) PO(Xj-:) ? P:(Xj--), PO(01) 2 P:(01), PO(Q) l e po(Xj :) é «m «áme« p«;

(c) pi(Xj-i) 2. po(Xj-i), pi(CJ) ? po(Oj) e pi(OJ) = 2;

(d) p:(Xj-:) ? po(Xj-:), p:(CJ) ? po(q), p:(CJ) = 1 ' p:(Xj-:) é ««. nome« p«;

Se uma das condições acima é satis.feita, então lower(.Xj) Zo«,«(XJ--) + l

Prova: Pela definição de seqüência elemento retangular de .4, XJ = Xj-i © CJ. Dessa
forma, pela Proposição 4.17, p(Xj) = p(.)Q-i) + p(GJ). Pelo Teorema 4.18, temos que
[ower(Xj) = fmaxtpo(XJ),pi(Xj)}/21. Logo, uma vez que p(Xj) = p(Xj-i) + p(OJ),
então Zo««e,(XJ) = [maxlpo(XJ-:) + po(OJ), p- (Xj-:) + p. (CJ)}/21.

Portanto, se a Condição (a) ou (b) é satisfeita, então, o limite inferior Zower(Xj) =
[(po(XJ i)+po(CJ))/21, uma vez que po(Xj-i) ? pl(Xj-i) e po(OJ) ? pi(Oj). Além disso
pelo Teorema 4.18, comer(XJ-t) = [po(Xj-i)/21 , uma vez (lue po(Xj i) ? pi(Xj-i).

Assim, se a Condição (a) é satisfeita, então

Zower(Xj) = f(po(XJ i)+po(CJ))/21
[(Po(Xj-l) + 2)/21

(«ma «z q« po(q)
[Po(Xj-i)/21 + l
Zo.«er(Xj-i) + l

(«ma «z q«e Z.«-e,(XJ :) fpo(Xj-:)/21).

No caso em que a Condição (b) é satisfeita,

Zo.«er(XJ) = f(po(Xj-i) + po(OJ))/21
[(Po(Xj-t) + 1)/21

(«ma «z q« po(CJ)
Fpo(Xj-i)/21 + l

fuma vez que po(Xj i) é um número par)
Zo-«e«(Xj-:) + l

(«ma «z q«e /.««e,(XJ-:) (XJ-:)/21).

Se a Condição (c) ou (d) é satisfeita, então, o limite inferior Zower(Xj) = [(pi(XJ-i)+
pi(CJ))/21, uma vez que pi(Xj-i) ? po(XJ-i) e pi(CJ) ? po((b). Além disso, pelo
Teorema 4.18, Zo'',er(Xj-i) = fpl(Xj i)/21, uma vez que pi(XJ i) ? po(Xj-i).

Assim, se a Condição (c) ou (d) é satisfeita, o resultado Jower(Xj) = Zower(Xj-t) + l
pode ser provado de uma maneira análoga à prova das Condições (a) e (b), respectiva-
mente, substituindo-se po(XJ i) por pl(Xj-i) e po(CJ) por pi(CJ). H

Seja .A um EE. Seja E = IXo,Xi, . . . ,Xjl uma seqüência elemento retangular de .4.
Se R = ICi, C2, ' ' , CJI é uma seqüência retangular geradora de E, então, pela definição
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de seqüência elemento retangular, R é uma decomposição seqüencial de Xj, ou seja, Xj =
C'i ©O2©' - '©C;j. Dessa forma, pela Proposição 4.17, p(X,) = p(Ci) +P(O2) + . . .+P((&).
Logo, uma vez que c,,,(R) é o número de EE's em R cujos vetores retangulares são iguais
a (z, Z/), então, obviamente

p(XJ) E ',,,(R) . (., z/).
3c::0 y=0

Portanto, cada coordenada de p(Xj) pode ser escrita como

Po(XJ)
P- (XJ )

2 lc,,,(R) + c,,:(R) + c:,o(R)l + c:,:(R) + '-,:(R) + c:,o(R);
2 l.:,:(R) + '-,,(R) + co,,(R) + c,,: (R) + c:,:(R) + co,:(R).

(1)
(2)

Dado um EE, seja R = ICi, C2, ' ' ' , CJI uma seqüência retangular de .A. Se po(CJ) +
pl(OJ) = z, então, pela ordem escolhida para construir SeqQ (e, conseqüentemente,
Seq[nvl.41), para todo e]emento (]]:, de R, po((%) + pi((1].) ? z. Assim, por exemplo, se
po(CJ) + pi(OJ) = 3, então, para todo elemento Cf de R, po(Ci) + pi(O.) ? 3. Dessa for-
ma, neste mesmo exemplo, c0,2(R) = c2,0(R) = cl,l(R) = co,l(R) = cl,o(R) = 0. Além disso,
se IXo, Xi, . . . , .XJI é a sequência elemento retangular gerada por R, então, pelas Igualda-
des(1) e(2), po(Xj) = 2 lc2,2(R)+c2,i(R)l+ci,2(R) e pi(Xj) = 2 lc2,2(R)+ci,2(R)l+c2,i(R).

Agora, usando os fatos discutidos acima, podemos provar o fato de que, dado um
EE .4, para qualquer seqüência elemento retangular IXo,Xi, . - .,X,l de ,4, temos que
lo-«e,(XJ) = .j.

5.8.2.1 Prova da Proposição 5.16

Provaremos este teorema por indução em .j. Quando .j = 0, é óbvio que Zower(Xo)
[maxl0,0}/21 = 0, uma vez que Xo é o conjunto unitário que contém a origem. Supo.-
nha, por hipótese de indução, que este teorema vale para .j seja, comer(Xj-i) =
fmaxlpo(Xj-i), pi(XJ i)}/21 = .j -- 1. Vamos provar que Zo«,er(Xj) = j.

Se R.Í = R :: ICi, (J2, ' . - , C)l é uma seqüência retangular de .A, então, por definição,
Rj-i = IC'i, 02, ' ' , CJ-il é uma decomposição seqüencial de Xj-i. Além disso, se p(CJ) =
(«, Z,), e«tão, clarame«te,

',,.Ba - l ::i:lEi.il ''' : se (z, Z/) = («, Z,);

se (z, Z/) # («, Z,).
(3)

Agora, considere XJ = Xj-i © CI' Pela Proposição 4.17, p(X,) = P(XJ i) + P(C])
Temos então que analisar quatro casos possíveis para OJ: po(CJ) + pi(Oj) = 4, 3, 2 ou l.

.Caga..!: Po(CJ) + pt(cJ) = 4

Neste caso, po(OJ) = pl(OJ) = 2. Dessa forma, se po(XJ 1) ? pi(Xj-i), então
a Condição (a) do Lema 5.25 é satisfeita. Caso contrário, a Condição (c) do Le-
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ma 5.25 é satisfeita. Logo, uma vez que uma das condições do Lema 5.25 é satisfeita,
Zo«««(Xj) = Zo:«er(Xj-i) + l=(.j - l) + l= .j.

.Cgêg.2: Po(01) + Pi(01) = 3
Neste caso, temos duas possibilidades: p(CJ) = (1, 2) ou p(CJ) = (2, 1). Provaremos

somente a primeira. A prova para p(Oj) = (2, 1) pode ser feita de uma maneira similar.

Uma vez que p(CJ) = (1,2), pela Igualdade (3), ci,2(Rj) = ci,2(Rj 1) + 1; e, para
todo (z,Z/) :# (1,2), c,,,(Rj) = c,,,(Rj i). Canse(lüentemente, uma vez que ci,2(Rj) =

ci,2(Rj-i) + 1, ci,2(Rj) > 0, e, pela Restrição (k) da definição de seqüência retangular,
c2,1(Rj) = 0. Uma vez que c2,i(Rj) = c2,i(Rj-i), então c2,1(Rj i) = 0

Pela ordem escolhida para construir SeqQ, uma vez que po(CJ) + pi (C)) = 3, temos
que c2,0(Rj-i) = c0,2(Rj i) = ci,i(Rj-i) = ci,o(R.j-t) = co,t(Rj-t) = 0.

Assim, aplicando as Igualdades (1) e (2) para .Xj-i, temos que

po(XJ-:) = 2 c:,:(Rj :) + c:,,(Rj :) e

p:(Xj :) = 2 lc2,2(R.j-:) + c:,,(Rj-i)l.
Logo, pi(Xj i) ? po(XJ i). Dessa forma, uma vez que p(CJ) = (1,2), então a

Condição (d) do Lema 5.25 é satisfeita. Portanto, Zower(Xj) = Jozoer(Xj-i) + l
(.j - i) + 1 = j.

.C98g..3: Po(CJ) + PI (CJ) = 2
Neste caso, temos três possibilidades: (3.a) p(OJ) = (1, 1); (3.b) p(C&) = (2,0) ou

(3.c) P(CJ)

(3.a) Suponha que p(CJ) = (1, 1). Assim, pela Igualdade (3), temos que ci,i(Rj) =
ci,t(R.Í-i) + 1; e c,,,(Rj) = c.:,.(R.j-i), para todo(z,y) #(1, 1). Conseqüente-
mente, uma vez que ci,i(R.j) = cl,l(Rj i) + 1, ci,i(Rj) > 0. Dessa forma, pela
Restrição (/) da definição de seqüência retangular, temos que ci,i(R.j) = l
Logo, uma vez que ci,l(Rj) = ci,i(Rj-i) + 1, temos que ci,i(Rj-i) = 0

Uma vez que po(GJ) + pi(Cj) = 2 e pela ordem escolhida para construir a
seqüência SeqQ, temos que ci,o(Rj) = co,l(Rj) = 0. Assim, pela Igualdade (3),
cl,o(Rj-l) = co,i(Rj-i) = 0.

Como ci,i (Rj) = 1, então, pelas Restrições (g) e (á) da definição de se(lüência
retangular, c2,0(Rj) = c0,2(Rj) = 0. Conseqüentemente, pela Igualdade (3),
c2,0(Rj-i) = c0,2(Rj i) = 0. Portanto, ci,i(Rj-i) = cl,o(Rj-l) = co,i(R.j-i) =
c2,0(R.j i) = c0,2(Rj i) = 0. Aplicando as Igualdades (1) e (2) para XJ i,
temos que

po(X,--) ,,(Rj-:) + ',,-(Rj-:)l + c:,,(Rj :) e
p:(.XJ-:) = 2 I':,,(Rj :) + c:,,(R.í-:)l + c,,:(Rj-:).

Temos dois subcasos para analisar: (3.a.{) c1,2(R.Í-l) = 0 e c2,1(Rj-l) = 0; e
(3.a.{{) ci,2(Rj-i) > 0 ou c2,i(Rj-i) > 0.
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(3...á) Se ci,2(Rj-i) = 0 e c2,i(Rj-l) = 0, então po(Xj i) = 2 c2,2(R.j i) e
P:(XJ i) = 2 c2,2(Rj-i). Logo, po(XJ--) = p-(Xj--) e po(Xj-i) é
um número par. Dessa forma, uma vez que p(CJ) = (1, 1), então
a Condição (b) do Lema 5.25 é satisfeita. Portanto, Zower(Xj)
Z.«,e,(Xj-:)+ l=(.j -- l) + l= .j.

Supunha que ci,2(Rj-l) > 0 ou c2,i(Rj-i) > 0. Se ci,2(Rj-i) >
0, então, pela Restrição (k) da definição de seqüência retangu-
lar, c2,i(Rj-i) = 0. Assim, po(XJ-i) = 2 c2,2(Rj-i) + ci,2(Rj-i)
e pi(XJ-i) = 2 lc2,2(Rj-i) +ci,2(Rj-i)l. Logo, Pt(XJ-i) ? Po(Xj-i)
e pi(XJ-i) é um número par. Dessa forma, uma vez que p(OJ) =
(1, 1), então a Condição (d) do Lema 5.25 é satisfeita. Portanto,
Zo.«e,(Xj) = Zo«,e,(Xj-l) + l=(.j l) +l

Se c2,i (Rj-i) > 0, pode-se provar, de uma maneira similar ao caso
ci,2(Rj-i) > 0, que Zo'"er(Xj) = J

(3.«.i{)

(3.Z,) Agora, suponha que p(CJ) = (2,0). Assim, pela Igualdade (3), c2,0(Rj) =
c2,0(Rj-i) + 1; e c,,,(Rj) = c,,,(Rj-i), para todo (aç, y) # (2, 0). Consequente-
mente, uma vez que c2,0(Rj) = c2,0(R.f i) + 1, c2,0(Rj) > 0. Dessa forma, pela
Restrição (a) da definição de seqüência retangular, c0,2(Rj) = 0 e, pelas Re-
trições (g) e (h) da definição de seqüência retangular, ci,i(Rj) = ci,2(Rj) = 0.
Assim, pela Igualdade (3), c0,2(Rj i) = ci,i(Rj-t) = ci,2(Rj-i) = 0. Desta
forma, aplicando as Igualdades (1) e (2) para Xj-i, temos que

Po(Xj-:) ,,(Rj-:) + c,,:(Rj :) + .:,o(R.j :)l e
p: (Xj :) (Rj-:) + c:,:(Rj :).

Logo, po(XJ-i) 2 pi(XJ i) Assim, uma vez que p(CJ) = (2,0), então a Con
dição (a) do Lema 5.25 é satisfeita. Portanto, Zower(XJ) = Zower(XJ-i) + l :
(.j - i) + l = .j.

(3.c) A prova para o caso p(Oj
ao caso p(q-:) (2,0).

:) (0, 2) pode ser feita de uma maneira análoga

Caga: Po(01) + P: (01)

Neste caso, temos duas possibilidades: p(CJ) = (1, 0) ou p(CJ) = (0, 1). Provaremos
somente a primeira. A prova para p(OJ) = (0, 1) pode ser feita de uma maneira similar.

Uma vez (lue p(OJ) = (1,0), pela Igualdade (3), ci,o(Rj) = ci,o(Rj-i) + l e, pa-
ra todo (z,Z/) # (1,0), c,,,(Rj) = c,,,(Rj-i). Conseqüentemente, uma vez que

ct,o(Rj) = ci,o(Rj-i) + 1, cl,o(R.j) > 0. Assim, pela Restrição (/) da definição de
seqüência retangular, co,i(Rj) = ci,i(Rj) = 0 e ci,o(Rj) = 1. Dessa forma, pela Igualda-
de (3), ci,o(Rj-i) = co,i(R.j i) = cl,i(R.j-i) = 0. Uma vez (lue, ci,o(Rj) > 0, pelas Res-
trições (c) e (e) da definição de seqüência retangular, c0,2(Rj) = ci,2(Rj) = 0. Assim,
pela Igualdade (3), c0,2(Rj-i) = ci,2(Rj i) = 0. Portanto, ci,o(Rj-i) = co,l(Rj i)
cl,l(Rj 1) = c0,2(Rj i) = ci,2(Rj-t) = 0.

Logo, aplicando as Igualdades (1) e (2) para Xj-i, temos que
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po(Xj-i) = 2 lc2,2(Rj-i) + c2,1(R.j 1) + c2,0(Rj l)j e
p:(Xj-:) = 2 c,,:(Rj -) + c:,:(Rj-:).

Assim, po(Xj-i) ? pi(Xj-i) e po(Xj-i) é um número par. Desta forma, uma vez (lue
p(OJI = (1, 0), então a Condição (b) do Lema 5.25 é satisfeita. Portanto, comer(XJ) =
Zo«,er(Xj-:) + l + l = .j.
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Capítulo 6

Decomposição de Elementos
Estruturantes Simplesmente Conexos

Park e Chin 1351 desenvolveram um complexo algoritmo para encontrar uma decomposição
ótima de EE's simplesmente conexos (isto é, EE's 8-conexos que não contém buracos) im-
pondo a restrição de que todos elementos nesta decomposição sejam também simplesmente
conexos. Neste capítulo, mostraremos que existem famílias infinitas de EE's simplesmente
conexos que têm uma decomposição segundo a definição dada no Capítulo 4, mas não são
decomponíveis segundo a definição de Pack e Chin. Além disso, faremos um comentário
sobre a complexidade do algoritmo de Park e Chin, uma vez que uma análise da comple-
xidade de tempo do algoritmo não foi feita no trabalho deles.

6.1 O Algoritmo de Park e Chin

Park e Chin 1351 apresentaram uma extensão do algoritmo do Xu (que decompõe EE's
convexos) para decompor EE's sámp/esmente conexos (isto é, EE's 8-conexos que não
contêm buracos), impondo a restrição de que todos elementos na decomposição sejam
também simplesmente conexos.

O algoritmo deles é bastante complexo e pode ser basicamente dividido em três passos.
Seja ..'l um EE simplesmente conexo. Então, os passos do algoritmo de Park e Chin são
dados a seguir.

Passo l O algoritmo verifica se .A satisfaz algumas condições necessárias para de
composição. Se estas condições não são satisfeitas, então ..4 não tem de
composição e o algoritmo pára.

Passo 2 O algoritmo monta um sistema linear de inequações com um número fixo
de variável e inicia uma busca por uma solução inteira para este sistema.

85
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(b)

Figura 6.1 (a) Um EE Á (b) Uma decomposição de .4

Se nenhuma solução inteira é encontrada, então .,4 não tem decomposição
e o algoritmo pára. Caso contrário, o algoritmo obtém uma solução do
sistema e vai para o passo seguinte.

Passo 3 A partir da solução encontrada no passo anterior, o algoritmo procura uma
decomposição ótima de .4 usando uma extensão do intricado processo de
otimização (Passo 2) do algoritmo do Xu 1491.

O ponto crucial da complexidade do algoritmo de Park e Chin está no Passo 2. No
trabalho deles, a maneira como o algoritmo busca por uma solução inteira do sistema
linear não é mencionada. Sabemos que, teoricamente, existe um algoritmo polinomial
para encontrar soluções inteiras de sistemas de inequações lineares com um número fixo
de variáveis l40, p. 2561. No entanto, no trabalho deles, Pack e Chin 1351 não analisaram
a complexidade de tempo do algoritmo deles.

Estudando o problema da decomposição de EE's, observamos que existem alguns EE's
simplesmente conexos, que não são decomponíveis segundo a deânição dada por Park e
Chin, mas que podem ter uma decomposição segundo a definição dada no Capítulo 4,
ou sela, uma decomposição como uma seqüência de subconjuntos do quadrado elementar
(sem a restrição que estes subconjuntos sejam simplesmente conexos).

Por exemplo, na Figura 6.1.a, apresentamos um EE simplesmente conexo .A que não é
decomponível segundo a definição de Park e Chin l35, Exemplo 3, p. 101. Mas, se retirar-
mos a imposição de que os subconjuntos na decomposição sejam simplesmente conexos,
então .A tem uma decomposição que está apresentada na Figura 6.1.b. Note que o primeiro
subconjunto nesta decomposição não é simplemente conexo.

Neste capítulo, mostraremos que existem famílias infinitas de EE's simplesmente cone-
xos que têm decomposição, mas que não são decomponíveis segundo a deânição de Pack
e Chin. Daremos também alguns comentários sobre a complexidade do algoritmo deles.

Seguindo esta breve introdução, a Seção 6.2 apresenta algumas famílias infinitas de
EE's e prova que os EE's pertencentes a essas famílias são simplesmente conexos e que
não têm decomposição segundo a definição de Park and Chin. A Seção 6.3 fornece alguns
comentários sobre a complexidade de tempo do algoritmo de Park e Chin. Finalmente.
na Seção 6.4 apresentamos algumas conclusões deste capítulo.
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hllV0(4) - -1. . bIAV0(4) : 3
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iÕ T (o. ÕÍ ' ao
.A Ó.F+

e eee+.
MAVI (A) = l
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Figura 6.2: Os eixos Cartesianos Ü) e i;i Figura 6.3: Um EE .4 com os eixos Õ) e ül

©

e
(a)

e

''-t o.: '+
(d)(e)

Figura 6.4: (a) (e) Os EE's .Z)l, Z)2, Z)3, -D4 e l)s

6.2 Famílias Infinitas de Elementos Estruturantes

Neste capítulo, consideraremos dois eixos Cartesianos 0b e 8i que intersectam a origem
de Z2 e cujas inclinações são, respectivamente, 0 e 90 graus (veja a Figura 6.2). Para um
ponto z c Z2, denotaremos ao e zi as projeções ortogonais de z nos eixos Cartesianos 01)
e Ü, respectivamente. Por exemplo, as projeções ortogonais do ponto y = (--5, 2) € Z2
são yo = --5 e 3/i = 2 (veja a Figura 6.2). Note que {h = d2 e 8i = --iio, onde do e ã2 são
os eixos Cartesianos definidos no Capítulo 4 (veja estas definições na página 47).

Seja Á um EE. Para í = 0, 1, sejam MAV{(.A) e MIV{(.4), respectivamente, as projeções
ortogonais máxima e mínima sobre os eixos Cartesianos Ü dentre todos pontos de .4, isto
é, Maxi(.A) = maxlz : z c ,4} e MIVi(.A) = minlzi : z C .4}. Por exemplo, as projeções
ortogonais máxima e mínima do EE .4 apresentado na Figura 6.3 são, Movo(.4) = 3,
Movi(.Á) = 1, MIVo(.4) = --1 e MIVi(,4) = --2.

Note que MAVo(.4) = MAXI(.4), 1vllVo(.4) = MINA(.4), MOVI(.A) = MAXo(.4) e
MIVi(.4) = --MINA(.A), onde MAXI(.A), MINA(.4), N'IAXo(Á) e MINo(.4) são os valores
definidos no Capítulo 4 (veja estas definições na página 47).

A seguir apresentamos duas propriedades de Maxi(.A) e MIV{(.4), dadas pelos Le-
mas 6.1 e 6.2, que são necessárias para a construção das famílias de EE's simplesmente
conexos. O Lema 6.1 (respectivamente, Lema 6.2) é uma conseqüência imediata do Le-
ma 4.10 (respectivamente, Lema 4.11).

Lema 6.1 Se X e y sâo .E.E's, então MAV{(X©y)
}'') IV:(X) + MIV.(}'').

MAV:(X)+MAV:(}'') . MIV:(X©

Lema 6.2 Se X é um .EE e À C Z2, então, para todo iC {0, 1}, MAVi(Xh)
h: . MIV:(X«) (X) + h:.

MAV:(X)+

Para construir as famílias infinitas de EE's simplesmente conexos, considere os seguin
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e
xl= +.+
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e
e
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Figura 6.5: (a) -- (c) EE's Xi, yi e Zi

tes EE's: Di = {di,d2}, .D2 = {di,d4}, Z)3 :: {di,d3,d4}, Z)4 = {da,d4} e .Dõ :: {dt,d3},
onde di =(--1,1), d2 =(1,--1), d3 =(0,0) e d4 =(0,--1). Estes EE's estão apresenta-
dos na Figura 6.4. Em particular, observe que Maço(Da) = MAVo(.D4) = NllVo(.D4) =
MAVo(.0.) IVo(.0;) (.0.)

Agora, para todo inteiro { > 0, considere os EE's Xi :: í.Di © .D3, }q :: {.D2 a) .D4 e
Z; = D2 a) DS. Por exemplo, os EE's .Xi, yi e Zi estão apresentados na Figura 6.5 e os
EE's X6, y7 e Zz podem ser vistos na Figura 6.9.

Nlostraremos que as famílias .t' = {X{ : á > 0}, y = {X : ã > 0} e .Z = {Z: : á > 0}
são famílias de EE's simplesmente conexos que têm uma decomposição, mas não são
decomponíveis segundo a definição de Park e Chin.

Dividimos esta seção em duas partes. Na primeira, mostraremos que cada EE em .t', y
e Z são simplesmente conexos. Na segunda parte, provaremos que qualquer decomposição
de Xi, }: e Zi contém pelo menos um elemento que não é simplesmente conexo.

6.2.1 Famílias de Elementos Estruturantes Simplesmente Cone.
xos

Para provar que os elementos das famílias ,Y, y e Z são simplesmente conexos, precisamos
do seguinte resultado.

Proposição 6.3 Sejam X e y does -EE's simplesmente conexos. tais que os pontos z =
(Movo(X), MIV:(X)) . y IVo(}'), h,IAV:(}'')) estão em X e }', «spectá«me«t.. Se

0 $ Movo(}') - MAVo(X) $ 1 e 0 $ À'nv:(x) - MAv:(}') 5; 1, e«tão X U y é t«mbém
um EE simplesmente conexo.

Prova: Podemos ver facilmente que se X e y satisfazem as restrições 0 $ N41Vo(y) --
N4AVo(X) $ 1 e 0 5; MIVi(X)--lK'IAVi(y) 5; 1, então temos somente quatro possibilidades
para X e y, como mostrado na Figura 6.6. Uma vez que X e y são EE's simplesmente
conexos e z C X e Z/ C y, então claramente XUy é também um EE simplesmente conexo.

Note que, para todo inteiro ã > 0, áZ)i = {ho, hi, . . ., hi} e {.D2:=tgo, gt,..., gi}, onde

ho = go =(--{,{) e, para todo .j C {1,2,. . .,{}, àj = àj-i +(2, --2) e gj = gj.i +(1, --2).
Por exemplo, a Figura 6.7 mostra os EE's á.Di e á.D2. Observando esta figura, podemos
ver facilmente que MAVo(á.Di) = í, MIVi({.DI) = --{, MAVo(i-D2) = 0 e MIVi({.D2) = --{.
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Figura 6.6 (a) (d) As quatro possibilidades para X ey

Além disso, para todo á > 0, í.Di e {.D2 não são EE's simplesmente conexos. Observe
também que d2 -- di = (2, --2) e d4 -- dt = (1, --2). Assim, podemos escrever as expressões
para hj e gj como /zj + di = Aj-i + d2 e gj + (Zt = gj-i + d4.

A Proposição 6.4 fornece uma propriedade dos EE's X{, X e Z:. O Teorema 6.5 prova
que os EE's Xi, X e Zi são simplesmente conexos.

Proposição 6.4 Para todo inteiro ã > 0,

(') X:--: = (X:)a. U (D;),.,
(z,) X--- u (n.),.,
(c) Z:--- U (D.),:,

-n'íe,p: =({+1,--á l) .q: =(0,--i-- l)

Prova: Provaremos somente a primeira igualdade. As outras podem ser provadas de
uma maneira análoga. Dividiremos esta prova em duas partes. Na primeira parte, pro-
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ho = (--i. i)

e hi--i
.i h{ = (i. --i)

hl

\

+

\

e lgi-- l
..i gí = (o.

(b)

L\:----.

(.)

veremos (lue (í + l)l)i = áZ)l © .DI = ({Di)a. U {pi} e, na segunda, mostraremos que
X:+: = (X:)d. U (D;),.

ã.Di (D.Di = {/zo,hi,'-.,hi-i,hil© {di,d2}
, h{.i + di, h{ + di} U {Ao + d2, ' - - , hi.i + d2, h{ + d2l}

(pela definição da adição de Minko'çvski)
{ho + d: , . . . , h: + d- , h: + d:}

(uma vez que h.j + di = hj-i + d2, para todo .j > 0)

{ ho, h-
ho + di

{ho, hi, . . - , Alia. U {hi + d2}
{.0:)., u {P:}

(«ma «z q« p: = (í + l, -{ - l)
o conjunto Xi+t.

x:+: l).o: o o:
({.0: © .0:) © D;

((iD:).. U {P:}) © .0;

(({.o:).: © .o:) u ({P.} © -o;)

((Í-0:).. © D;) U (.0:),.
(pela Proposição 3.8.b)

({.o: © -o;).. u (o;),:
(pela Proposição 3.8.c)

(X:)a. U (-0;),.

hí + d2)

Na Figura 6.8, mostramos os EE's Xi+i = (Xi)a. U (.D3),., X+i = (X)a. U (-D4)ç. e
z:--: ).: u (.o.),.

Agora, estamos prontos para provar que, para ã > 0, os EE's Xi, X e Zi são simples-
mente conexos.

Teorema 6.5 Para todo inteiro á > 0, X{, }; e Zí são .EE's simplesmente conexos.

Prova: Provaremos que para todo inteiro á > 0, Xi é simplesmente conexo. De uma
maneira análoga, pode-se provar que }G e Z{ são também EE's simplesmente conexos.
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(H)Ó. U (O4).. e (c) Zi+i = (ZI)a. U (-OÕ)çFigura 6.8: (a) Xi+i (Xi)a. U (D3).. (b) b+i

A prova será por indução em {. Se { = 1, Xi é obviamente simplesmente conexo
(veja a Figura 6.5). Agora, suponha por hipótese de indução que, para todo á > 1, X{ é
simplesmente conexo. Mostraremos que Xi+i é também simplesmente conexo.

Pela Proposição 6.4, Xi+i = (Xi)a: U(D3),.. Os EE's (D3),: (veja a Figura 6.4) e (X{)d.
(por hipótese de indução) são simplesmente conexos. Observando a Figura 6.8, podemos
"r q«e 0 $ Movo((D3),.) -- MAVo((Xi)a.) .$ 1 e 0 $ MIVi((Xi)a:) XIAV:((Z)3),:) $ 1e
os po"t's '; = (MAVo((X{)a:), MIV:((Xi)a.)) e 3/ = (Movo((.Oa),.), MAV:((D,),.)) estão
em (X{)a. e (D3),., respectivamente. Assim, pela Proposição 6.3, Xi+i = (Xi)a: U (Z)S),.
é um EE simplesmente conexo. n

6.2.2 Um Elemento em qualquer Decomposição não é Simples
mente Conexo

Para mostrar que um elemento em qualquer decomposição de X{, X e Zí não é simples.
mente conexo, precisamos antes estudar algumas propriedades desses EE's. Note que, por
definição de Xi, E e Zt, podemos escrever as expressões para Xí+t, X+i e Zi+i em termos
da união de duas translações de X{, X e .Z., respectivamente. X'tais formalmente,

(') X:--: ©-0;)©0: d:} )a.U(X:)d,;
(Z,) X+t ©.0.)©0:=X©0, d,} )a:U(X)Ó,;
(c) Z:+: ©.0.)©.0, d.} )..U(Z:)Ó,.

A próxima proposição fornece uma propriedade interessante de (X{)a. e (Xi)a,; (X)a:
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e (X)a.; (Zi)a. e (Zi)a.

Proposição 6.6 Para todo { > 0,
(.)
(Ó)
(.)

(X:)a: - (X:)ó, Ç (0;)-,.
(X)a. -- (X).z. Ç (.04)-,.
(Z.)a. -- (Zí)a. Ç (.0.)-..

e (X:).,
e (X)Ó.
e (Z:)..

(X:)a. Ç (0,),
(X)a: Ç (D,)..,
(a)a: Ç (D.).. }

o«de p: = (i + 1, --{ -- 1) e q: = (0, --{ -- 1).

Prova: Provaremos somente as inclusões dadas em (a)
de uma maneira similar.

As outras podem ser provadas

Observe que podemos escrever as expressões de (Xi)a: e (X{)d, como

(X:)a, (ã.o: © o;).,
(ã.o-)., © .o;

(pela Proposição 3.8.c)
{Ao + d2, hi + d2, . . - , hi-i + d2, Ai + d2} © Z)3

{Ai + di, h2 + di,. .. , /z{ + di, hí+ d2} a) .D3
(uma vez que h.f + di = hj-t + d2, para todo .j > 0)

({h: + d,} u {à: + d:, h, + 'z:,. . . , h: + d:}) © o;
(.D3)h:+a, U R{, onde .& = {/zi + di, h2 + di, . . - , h{ + dl} © l)a,

e

(x:).. ({.o: © -o,).:
(á.0:)a: © 0;

(pela Proposição 3.8.c)
{ào + di, hi + di, . . - , hi.i + dt, hi + di} G) l)a
({ho + d:} U {A: + d:, A, + 'Í:, .. . , h: + d:}) © 0;

(-03)h....a: U .&.

Assim, (Xi)a. -- (Xi)d, Ç (Z)3)h.+a. e (Xi)a, -- (X{)a. ç (.D3)h.....a,. Uma «z que

ho+d: i)+(-1,1) -1,á+l) +d, -{)+(1,-1)
({+ l,-á - l) =p., e«tão(X:)a. -(X:)a, Ç(D;)-,: e(X.)a, -(X:)a. ç(D:),.. H

Como conseqüência do último resultado, a próxima proposição fornece uma caracteri.
zação se um EE D, com p(.D) $ (2, 2), é um subconjunto de Xi+i, X+l e Zi+i.

Proposição 6.7 Seja .D um .E.E taZ gue p(1)) $ (2, 2). Para todo { > 0,

(a) .O Ç Xi+: se, e somente se, .O Ç (X{)a: o« .O ç (Xi).i,;
(Z,) D Ç X+- ;e, e somente se, D Ç (X)a. - O ç (X)a.;
(c) -0 Ç Zi+i se, e s.mente se, O Ç (.&)a. ou .O ç (Zí)a..

Prova: Provaremos somente a primeira caracterização
de maneira análoga.

As outras podem ser provadas
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(+:::) Evidentemente, se O Ç (Xi)a. ou .D Ç (X{).t,, então Z) Ç Xi+i = (Xí)a. U (Xí)a,.
(::>) Provaremos que se .O Ç Xi+l, então D Ç (Xi)a: ou .D Ç (Xi)a,
Suponha por absurdo que Z) gl (X{)a. e .D gl (Xi)a,. Assim, uma vez que Z) Ç

XÍ+l = (Xi)d. U (Xí)a, então existem dois pontos z,3/ C D tais que z c (X{)a: -- (Xi)a, e

y € (x:)., - (x:).:.
Uma vez que, pela Proposição 6.6, (Xi)a. -- (Xi)a, Ç (.D3)-,: e (Xi)a, -- (X{)a. Ç (D3),,,

onde pí = ({+1, --á -- 1), e«tão zo $ Movo((.O3)-,.) = --i-- l e Z/o 2 Movo((-O3),.) = {+1.
Dessa forma, yo -- sço 2 2{ + 2. Uma vez que ã > 0, então 3/o zo > 2. Conseqüentemente,
'emos que po({z,y}) > 2. Como {z,y} Ç .D, então, claramente, 2 < po({z,3/}) $ po(Z)).
Mas, isto é uma contradição, uma vez que, por hipótese, po(1)) $ 2. Portanto, .D Ç (Xi)a:
o« .0 Ç (X:).,. -

A próxima proposição fornece uma propriedade interessante sobre subconjuntos do
quadrado elementar que são invariantes de Xi+t, X+t e ZÍ+i.

Proposição 6.8 Sela -D unz subconjunto do quadrado e/ementas. Para todo í > 0,

(a) -D é um invariante de Xi se, e somente se, -D é um impar ante de Xi+i;
(b) 1) é um nuariante de X se, e somente se, Z) é um inuaãante de X+i;
(c) .D é um nuaráante de Z, se, e somente se, .D é um ànuaMante de Zi+l.

Prova: Provaremos somente a primeira afirmação. As outras podem ser provadas de
maneira similar.

(::>) Se .D é um invariante de Xi, então, Pela Proposição 3.17, 1) é também um
invariante de (Xí)h, para todo ponto h € Z2. Assim,

(x:).. u (x:).,
(((X:)a: Q D) © .0) U (((X:)a, 0 0) © .0)

(uma vez que, para todo h C Z:, -D é invariante de (Xi)h)
(U{.Oh : h C Z: e .Oh Ç (Xi)a: }) U (U{Z)h : À c Z' e -Oh Ç (Xi)a,})

(pela Proposição 3.12)
U{.Dh : h c Z: e (Z)h Ç (Xi)a. ou .Oh Ç (Xi)a,)}
U{.D. : h C Z' e .Dh Ç Xi+i}

(pela Proposição 6.7, uma vez que p(.Dh) $ (2, 2))
(X:--: 0 D) © .0

(pela Proposição 3.12).

Portanto -D é um invariante de Xi+i.

(+:::) Agora, suponha por absurdo que Z) não seja um invariante de X{. Assim, pela
Proposição 3.17, .D não é um invariante de (Xi)h, para todo /z C Z2. Como, pela Propo-
sição 3.13, ((Xi)h O y) © }'' Ç (X{)h, então, ((Xi)h O y) © y é um subconjunto próprio
de(X{)h, isto é, para todo A C Z',((Xí)h Oy) a) y C(Xi)h. Logo,
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(x:--- o .o) © .o Ull). : h c Z2 e Z)h Ç Xi+i}
(pela Proposição 3.12).

U{Oh : h € Z' e (.Oh Ç (X{)a: ou Oh ç (Xi)a,)}
(pela Proposição 6.7, uma vez que p(Z)h) $ (2, 2))

(U{.Oh : à € Z' e Dh Ç (Xí)a:}) U

(U{Oh : c Z: e Oh Ç (Xi)Ú,})
(((X:)a. 0 .0) © .0) U (((Xi)a, 0 .0) © 0)

(pela Proposição 3.12).
C (x:).: u (x:).,

(uma vez que, para todo h C Z', .D não é invariante de (XÍ)h)

Assim, (Xi+l O.D) G)-D é um subconjunto próprio de Xi+i. N'las isto é uma contradição,
uma vez que, por hipótese, -D é um invariante de Xi+i, ou seja, Xí+i = (Xi+l o -D) © D.
Portanto, -Z) é um invariante de X{. H

Como uma conseqüência imediata da última proposição, temos o seguinte resultado

Proposição 6.9 Sda 1) um subc07Üunto do quadrado elementar. Para todo i> 0,

(a) se D é um ãnuariante de X{, e7ztão 1) = Dt ou Z) = .D3;
(b) se .D é um ánuaMante de }'., então l) = .Di ou Z) = .D4;
(c) se Z) é um nuaóante de .Z;, então .D = .Di ou .D = .Ds.

Prova: Provaremos somente a primeira a6rmação.
uma maneira similar.

As outras podem ser provadas de

A prova é por indução em à. Para o caso í = 1, o subconjunto do quadrado elementar
Z) que é invariante de Xi :: .Di © .[)a é .Z) = Z)l ou Z) = .D3 (fazendo-se uma busca
exaustiva).

Agora, suponha por hipótese de indução que, para á > 0, se .D é um invariante de Xi,
então l) = .Di ou l) = .D3. Provaremos que esta afirmação ainda vale para Xi+i

Se .D é um invariante de Xi+i, então, pela Proposição 6.8, .D é também um invariante
de Xí. Assim, por hipótese de indução, .D = 1)i ou .D = .Da.

Finalmente, o resultado principal desta seção

Teorema 6.10 Para todo { > 0, um elemento em qualquer decomposição de Xi, X e .Z.
nâo é simplesmente conexo.

Prova: Pela Proposição 6.9, os invariantes de Xi, que são subconjuntos do quadrado
elementar, são somente D{ = .Di e .D; = 1)3. Assim, pelo Corolário 4.1, qualquer decom-
posição de Xi pode conter somente Z){ = .Di ou .D; = .D3. Portanto, X{ = al)t (Db.D3, com
a ? 0 e ó ? 0. Assim, para provar que um elemento em qualquer decomposição de X{ não
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Figura 6.9: (a) (c) Os EE's X6, }'7 e Z7 e suas respectivas decomposições

é simplesmente conexo, devemos mostra que a > 0, uma vez que Z)i não é simplesmente
conexo (veja a Figura 6.4). Para isso, dividimos esta prova em duas partes. Na primeira,
provámos que se ó = 1, então a > 0. Na segunda parte, mostramos que b = l

Provaremos agora que, se b = 1 então a > 0. Suponha por absurdo que a = 0. Assim
Xi:: a.Di a) b.D3 :: .Ds, para todo ã > 0. Mas, isto é uma contradição, uma vez que,
claramente, Xi # l)3, para todo { > 0. Dessa forma, se b :: 1, então a > 0.

Provaremos agora que ó = l

Por um lado, b ? 1. Suponha poi absurdo que b < 1 (isto é, b = 0). Assim, Xi = a-Di.
Mas, isto é uma contradição, uma vez que, pelo Teorema 6.5, para todo á > 0, Xi é
simplesmente conexo e á.Di não é simplesmente conexo (veja a Figura 6.7). Logo, b 2 1.

Por outro lado, b $ 1. De fato, suponha por absurdo que b > 1 (isto é, b 2 2), então
X{ = a.Di (D bZ)3 = (aZ)i © (b -- 2).Da) © 2.D3 e conseqüentemente, pela Proposição 3.15,
2.D3 é um invariante de X{. Mas, isto é uma contradição, uma vez que, por inspeção, 2.Da
não é um invariante de XI e, portanto, pela Proposição 6.8, 2Z)3 não é um invariante de
X{, para todo { > 0. Logo, b $ 1

Analogamente, pode-se mostrar que um elemento em qualquer decomposição de }% e
Zi não é simplesmente conexo. H

Pela Proposição 6.10, as famílias de EE's simplesmente conexos ,Y {xi : i > o},
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y = {X : { > 0} e Z = {.Z, : à > 0} não são decomponíveis segundo a definição de Park
e Chin, uma vez que, pelo menos um elemento em qualquer decomposição (.DI ou .D2)
desses EE's não é simplesmente conexo. Na Figura 6.9, mostramos um EE de cada família
e suas respectivas decomposições.

6.3 Complexidade do Algoritmo de Park e Chin

No trabalho de Park e Chin j3SI não foi mencionada a complexidade de tempo do algoritmo
deles. No Passo 2 do algoritmo do Park e Chin, é necessário encontrar uma solução inteira
de um sistema linear de inequações com um número fixo de variáveis l35, p. 81. No entanto,
eles não mostraram como fazer isso. Teoricamente, para cada número inteiro positivo n,
existe um algoritmo polinomial para encontrar soluções inteiras de sistemas de inequações
lineares com n variáveis l40, p. 2561. No entanto, este resultado é somente teórico, e a
implementação desse algoritmo na prática não é viável. No caso geral, resolver sistemas
lineares de solução inteira é um problema bastante difícil l40, p. 2271.

6.4 Conclusão

Neste capítulo, apresentamos três famílias infinitas de EE's simplesmente conexos tais que
pelo menos um subconjunto do quadrado elementar em qualquer decomposição desses EE's
não é simplesmente conexo. Isto significa que o algoritmo de Park e Chin é limitado no
sentido de que ele não é capaz de decompor os EE's dessas famílias.

Teoricamente, o algoritmo de Park e Chin é um algoritmo polinomial, mas a sua
implementação não é viável, uma vez que, no Passo 2 do algoritmo deles, é necessário
encontrar uma solução inteira de um sistema linear com um número fixo de variáveis.



Capítulo 7

Decomposição de Elementos
Estruturantes Arbitrários

Este capítulo apresenta um algoritmo geral para decomposição de EE's arbitrários. Com
este algoritmo é possível verificar se uma erosão (respectivamente, dilatação) arbitrária
tem uma decomposição seqüencial. Se uma decomposição de um EE ,4 existe, então é
apresentada uma decomposição ótima de .A. O algoritmo usa a técnica de "branca and
bound" , com estratégias de poda baseadas em propriedades algébricas e geométricas da
adição de Minkowski. A técnica aqui apresentada generaliza resultados clássicos como
os de Zhuang and Haralick j511, Xu 1491, e Pack and Chin 1351, com um desempenho
melhor ou equivalente. Finalmente, análises teóricas do algoritmo proposto e resultados
experimentais também são apresentados.

7.1 Introdução

Neste capítulo, apresentaremos um algoritmo para encontrar, se existe, uma decompo-
sição de um EE arbitrário. Se uma tal decomposição existe, o algoritmo fornece uma
decomposição com um número mínimo de elementosl caso contrário, ele mostra que o EE
não tem uma decomposição.

Como no trabalho de Zhuang and Haralick j511, a idéia fundamental do método pro-
posto é a aplicação de técnicas de Otimização Combinatória. A formulação adorada no
algoritmo proposto neste capítulo é uma busca baseada em "branch and bound" em uma
árvore que representa o espaço de todas as possíveis seqüências de subconjuntos que pode-
riam ser uma decomposição do EE de entrada. Nesta busca, o algoritmo procura soluções
válidas, podando as soluções não viavéis. A eficiência de encontrar tais podas, que é ba-
seada em propriedades algébricas e geométricas da adição de Minkowski, é essencial para
a viabilidade do método. Se nenhuma solução válida é encontrada, então o EE não tem
decomposição.

97
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7.1.1 O Método "Branch and Bound99

No Capítulo 4, Seção 4.1, vimos que o problema de encontrar uma decomposição de um
EE .4 equivale ao problema de encontrar uma subseqüência de Seqlnvl.41.

Dado um EE .A tal que Seqlnvl..41 tenha um número grande de elementos, não é possível
enumerar, em um tempo razoável, todas subseqüências de Seqlnvl.AI. Isto evidencia o fato
de que não é possível encontrar uma decomposição de .A de comprimento mínimo por uma
enumeração explícita de todas soluções possíveis. Assim, o problema de decompor um EE
arbitrário é um problema de Otimização Combinatória.

Um método para enumerar parcialmente as possíveis soluções de um problema de
Otimização Combinatória é conhecido como "branca and bound" l37, p. 401. A idéia é
particionar o conjunto de soluções possíveis em alguns conjuntos pequenos, gerando sub-
problemas independentes. Quando se resolve todos estes subproblemas, a melhor solução
encontrada é a solução ótima do problema original. Esta partição pode ser vista como
a construção de uma árvore, cujos nós correspondem às soluções parciais, e o nó raiz ao
problema original. A busca nesta árvore pode ser melhorada se limites inferior e superior
do valor da solução ótima são conhecidos. Por exemplo, se é conhecido uma solução viável
cujo valor é, digamos, 25 e o nó anualmente visitado tem limite inferior igual a 28, este
ramo pode ser podado, uma vez que a melhor solução neste ramo não pode ser melhor que
a melhor solução conhecida. A arte desta estratégia consiste em encontrar bons limites
para evitar de visitar todas (ou a grande maioria) possíveis soluções do problema.

Há muitas maneiras de visitar os nós de uma árvore. No algoritmo apresentado na
Seção 7.2, usamos a busca em profundidade l37, p. 39j, que é descrita da seguinte for-
ma. No início da busca, cada nó da árvore é marcado como "não visitado". Na primeira
iteração, algum nó arbitrário é selecionado (se a árvore tem uma raiz, então a raiz é seleci-
onada) e marcado como "visitado". Seus nós adjacentes são marcados como "alcançável"
e colocados em uma pilha. Em uma iteração arbitrária, se a pilha está vazia, a busca
termina. Caso contrário, o elemento que está no topo da pilha é desempilhado e marcado
como "visitado" . Os seus nós adjacentes que ainda estão marcados como "não visitado"
são marcados como "alcançável" e colocados na pilha e uma nova iteração começa.

7.1.2 A Arvore de Decomposição
+

Dado um EE .A, de6nimos uma árvore rotulada que representa o espaço de todas possíveis
subseqüências de Seqlnvl.,41. Seja l.Bi, -B2, - - . , .Bml a seqüência de invariantes de Á, isto

é, Seqlnvl,41 = 1.Bi, .B2, . . . , B.l. A árvore de decomposição de .A, denotado 'r(Á), é uma
árvore rotulada tal que:

(1) Todos nós são rotulados por um subconjunto y = .B{. (D .Bi: © . . a) .Bi., onde

l.aí:, B{,, ' , .Bi,l é uma subseqüência de Seqlnvl.41. '

(2) O rótulo da raiz é o conjunto unitário que contém a origem e é denotado por {oll
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* © ''í+-C:

Figura 7.1 Um nó y na árvore de decomposição

,. -'& ., -:& ,; - t
(b)

Figura 7.2 (a) Um EE .4. (b) Seqüência de invariantes de Á. (c) Árvore de decomposição de .4

(3) Os rótulos dos filhos de um nó cujo rótulo é y
(primeiro filho), y © BÍ,+2 (segundo filho),
exemplo, veja a Figura 7.1.

Z?{. ©Bi, a) . ' 'a)-Bi, são ya).Bí,+i
, y © -B. (último filho). Para um

(4) A aresta que liga um nó cujo rótulo é y e seu filho cujo rótulo é y G) Bt é rotulada
como .Bk. (veja a Figura 7.1).

Freqüentemente, usaremos nó y significando nó cujo rótulo é y

Por construção da árvore de decomposição, não é difícil ver que, se a seqüência de
invariantes de um dado EE .Á tem m elementos, então 'r(.Á) tem 2" nós. Para um
exemplo de 'r(.4), vda a Figura 7.2.

Seja .4 um EE e sejam X e y dois nós de 'r(.4) tais que .X é um descendente de y
Denotamos Path.4lyl, XI a seqüência de rótulos das arestas de 'r(.4) que estão no caminho
de y a X. Não é difícil ver que se Path.,llyl,XI = ICi, C2, ' ' ' , CJI, então X = y O C': G)

O (b. Por exemplo, na Figura 7.2.c, Path,.ll.Ni, Ar71 = 1.B2, .B31 e ]V7 = .Ni a) B2 a) .B3.
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- - ':=:'
(.)

..- {'-,

''-' - ::=::
(b)

' ., - J. ,,. -+.
(c)

l

, - .:=::.
(d)

'',, ; .:=:::
(.)

Figura 7.3: (a) (b) Um EE Á e C(A). (c) Seqüência de invariantes de .4. (d) (e) Z e C(Z)

Segundo esta notação, Path.,1lto}, rl denota a seqüência de rótulos das arestas de
'r(.A) que estão no caminho da raiz ao nó }', que por sua vez forma uma subseqüência de
Seqlnvl.41 cujo resultado da adição de Minkowski de todos elementos desta subseqüência
é igual a y. Por exemplo, na Figura 7.2.c, Path,4lto}, Ar61 " 1B2, .B31 é uma subseqüência
de Seqlnvl.,4lt e o nó AíÕ :: -B2 q) B3. Assim, se o EE ,4 é igual a uma translação do nó y
(isto é, y = .4), então .4 tem uma decomposição dada pela seqüência Path,.1llo}, rl.

O nz'ueZ de um nó y na árvore de decomposição é o comprimento do caminho da raiz até
y e é denotado por JeueZ(y). Desta forma, dado um EE .4, o nosso objetivo é encontrar
um nó y em 'r(d) tal que y = .4 e seu nível seja mínimo. Se tal nó não existe, então o
EE .A não é decomponível.

Seja ..'l um EE. Dado um nó y de 'r(.Á), dizemos que y é um nó uãáueJ se, e somente
se, existe um nó X, descendente de y, tal que X = .A. Por exemplo, na Figura 7.2.c, o
nó /Vi é um nó viável, enquanto que o nó JV4 não é.

A arte da estratégia do algoritmo apresentado na Seção 7.2 é visitar os nós da árvore
de decomposição, procurando por nós viáveis e "podando" os nós inviáveis.

7.1.3 Condições Necessárias para Nós Viáveis

Nesta subseção, mostraremos algumas condições necessárias para a existência de nós
viáveis na árvore de decomposição de um dado EE ..4.

O resultado a seguir fornece uma condição necessária para a existência de uma decom-
posição para um dado EE.

Teorema 7.1 Seja A um EE. Seja Z o EE obtido pela adição de Minkowski de todos os
eZeme"tos da seqüêncÍa Seqlnvl.AI. Se ezíste á C {0, . . . , 7} taZ que p:(Z) < p{(.4), então .,4
não tem decomposição.

Prova: Suponha, por absurdo, que .4 tem uma decomposição. Pela Proposição 4.3,
existe uma subseqüência de Seqlnvl.41, digamos l.Bi , B2, . . . , -Bkl, que é uma decomposição
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de .4. Logo, existe h C Z2 tal que .4 = (BI ©B2©. . -©.Bt)h. Assim, pela Proposição 4.16,

«(.A) = «(.B-) + «(.B,) + . . . + «(.Bk). Co«seqüenteme«te, pl (A) = pl (.B:) + uJ (.B,) + +

q(.Bk) $ U(Z), para todo .j € {0, 1, . . .,7}, uma vez que Z é o resultado da adição de
Minkowski de todos os elementos da seqüência Seqlnvl..41. Mas isto contradiz a hipótese
de que existe á € {0, 1, . . . , 7} tal que Pi(.4) > z,i(Z). Portanto, .4 não tem decomposição.

A Figura 7.3.a apresenta um exemplo de um EE ,4 que não tem decomposição. A
seqüência de invariantes de .A está apresentada na Figura 7.3.c. Seja Z o EE obtido pela
adição de Minkowski de todos elementos em Seqlnvl.41, isto é, Z = .Bi q) .B2 © .B3 © B4
(veja a Figura 7.3.d). O vetor de projeções de .4 e Z são, respectivamente, u(.4) =
(2,2,2,2,2,2,2,2) e z,(Z) = (2,2,2,2,2,3,0,3). Assim, pelo Teorema 7.1, .A não tem
decomposição, uma vez que z,6(Z) < Põ(.4).

O próximo teorema, uma conseqüência da Proposição 4.16, fornece uma condição para
nós viáveis, e, portanto, podemos utiliza-la como uma estratégia para podar alguns nós
não viáveis na árvore de decomposição de um dado EE.

Teorema 7.2 Sda .4 um .EE. Seja y um nó de 'r(,4)
z,{(y) > z,i(.Á), erztão y nâo é um nó uiáueZ.

Se ezáste í € {0, ,7} ta/ que

Prova: Suponha por absurdo que y é um nó viável. Assim, existe um descendente de
y, digamos X, tal que X = .4. Seja W Ç Z2 o conjunto obtido pela adição de Minkowski
de todos elementos em Path.4lyl, XI. Assim, X = y ©W = ..4, e, conseqüêntemente, existe
h € Z' tal que .4 = (y © W)A. Logo, pela Proposição 4.16, z'(.4) = P(y) + P(W). Desta
forma, para todo .j c {0, 1, . . .,7}, PJ(.A) = uJ(y) + PJ(T'r), e, portanto, «j(.A) 2 PJ(y).
Mas isto contradiz a hipótese de que existe { C {0, 1, . . - , 7} tal que z,i(.4) < z,i(y). logo,
y não é um nó viável. H

Na Figura 7.2.c, os vetores projeção de N4 e Á são, respectivamente, z,(N4) = (2, 2, 0, 2,
2,0,4,0) e p(Á) =(1,1,1,1,1,0,3,0). Assim, pelo Teorema 7.2, Nó não é um nó viável,
uma «z que po(N4) > «o(.4).

O teorema seguinte, que é uma conseqüência imediata da Proposição 3.15, é uma outra
estratégia de poda (que também foi obtida por Zhuang e Haralick ISll).

Teorema 7.3 Sda .4 um E.E. Sda y um nó de 'r(.A). Se y não é tzm ínuahante de .A,
então y não é um nó uàáueZ.

As definições que se seguem são necessárias para se obter uma outra estratégia de poda
(dada pelo Teorema 7.5).

Seja .4 um EE. Seja y um nó de 'r(.A). Denotaremos por Arestas.4lyl a seqüência
formada pelos rótulos das arestas que ligam y a seus filhos, isto é, se y é o nó raiz, então
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Arestas.alyl = Seqlnvl..4l; se y = .Bi. a)- ' '©13ij , então Arestas.4lyl = 1.Bi;+i, Bii+2, . . . , 13ml

(veja a Figura 7.1). Por exemplo, na Figura 7.2.c, Arestas..l]Nlj ='1.B2,.Ba]. Se X é
um descendente de y, então, por construção de 'r(.A), a sequência Path.4lyl,XI é uma
subseqüência de Arestas.4lyl. Por exemplo, na Figura 7.2.c, Path,.ll.Ni, Alsl = 1.a31 é uma
subseqüência de Arestas.4 l.Wil :: l.B2, -B3l-

Seja .4 um EE. Seja y um nó de 'r(.4). Definimos a subseqüência Possível,4lyl da
seqüência Arestas.4lyl da seguinte forma. Sela .Di, .D2, . . . , .Dk todos elementos distin-

tos de Arestas.4lyl tais que, para todo { c {1,2,.. .,k -- 1}, D{ aparece antes de Di+i
em Arestas..4lyl. Seja mi o número de ocorrências de .D{ em Arestas.4lyl. Claramen-
te, Arestas..{lyl = Seqjl)i,mil . SeqjZ)k,mÀ;l. Seja ni o maior inteiro não negativo tal
que (y G) ni.Di) é um invariante de .A. Seja d{ = minln{,mi}. A sequência possúe/
é definida como Possível.4lyl = SeqjDi, dil . . . Seqjl)A;, dkl. Por exemplo, na Figura 7.2.c,
Possível,41.Nil = -B3, uma vez que Arestas.,ll.Nil :: -B2} B3, .Ni G).B2 ;= .Ar4 não e um invariante
de .4 e .Ni a) .B3 :: .Aís é um invariante de .4.

No próximo resultado temos uma propriedade interessante para seqüências possíveis.
Como conseqüência desta propriedade, obtemos uma nova estratégia de poda dada pelo
Teorema 7.5.

Lema 7.4 Sda .4 um .E.B. Soam X, y dois rzós de 'r(.A) tais que X é um descendente
de y. Se X = .A, então Path.,llyl, XI é uma subsegdêncía de Possível..ilyl.

Prova: Soam Si,S2,. . ,St todos elementos distintos da seqüência Path.4lyl,XI, tais
que, para todo á C {1, 2, . - . , k -- 1}, Si aparece antes de .S.+i em Path.4lyl, XI. Se s{ é o
número de ocorrências de Si na seqüência Path,.lly, XI, então Path,.llyl, XI = SeqjSi, sil
SeqjSi;, skl. Assim, X ;: y a) stSi © s2S2 © . . . G)skSk. Para provar que Path.4lyl XI é uma
subseqüência de Possível.4lyl, temos que mostrar que:

la) cada Si € Possível.4lyl;

(b) se d{ é o número de ocorrências de Si na seqüência Possível.4lyl, então si $ di;

(c) para todo { € {1, ,k 1}, Si aparece antes de Si+i em Possível.4lyl

Uma vez que X = y Q) sisa (D . . . a) skSk = .A, existe z C Z2 tal que .4 ;: }' G) stSi (D . . . a)
sj;Si: a) {z}. Desta forma, pela Proposição 3.15, (y a) sisa) é um invariante de ..4 e, pela
definição de Possível..llyl, Si C Possível.4lyl. Isto prova (a).

Seja n{ é o maior inteiro positivo tal que (y G) niSi) é invariante de Á. Sda mí o
número de ocorrências de Si em Arestas.4lrl. Pela construção da seqüência Possível.4lyl,
o número de ocorrências de Si em Possível.4lyl é d{ = minlni,mi}. Se dí = ni, então
si 5; n{, uma vez que y (D sisa é invariante de .4. Se d{ = m{, then s{ $ mi, uma vez que
Path.4ly. XI é uma subseqüência de Arestas..ilyl. Isto prova (b).
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Suponha por absurdo que existe .j € {1,2,...,k -- 1} tal que SJ+l aparece antes
de SJ em Possível,4lyl. Uma vez que a seqüência Possível.4lyl é uma subseqüência de
Arestas.4lyl, então Sj+i aparece antes de Sj em Arestas.4lyl. Uma vez que Path.4ll', XI é
uma subseqüência de Arestas.4lyl, então Sj+l aparece antes de Sj em Path.4ly, XI. Mas
isto é uma contradição, uma vez que, por construção de Path.4ll', XI, SJ aparece antes de
SJ+i em Path,4ly, XI. Portanto, para todo { C {1,2, . . . , k -- 1}, Si aparece antes de Si+t
na seqüência Possível,.llyl. Isto prova (c). n

O teorema seguinte fornece uma nova estratégia de poda

Teorema 7.5 Sda .A um .EE. Sda y um nó de 'r(.4). Sda Z Ç Z: o co@unto obt do
Reza adição de .A/inkowsk{ de todos os eZeme7ztos de Possível,.llrl. Se ezásfe iC {0, . . , 7}
ÉaJ que z,i(Z) < z,i(.Á) -- z,{(y), então y não é um nó uiáueZ.

Prova: Suponha por absurdo que y é um nó viável. Assim, existe um descendente de
y, digamos X, tal que X = ,4. Seja W/ Ç Z2 o conjunto obtido pela adição de Minkowski
de todos elementos em Path,4ly. XI. Dessa forma, X = y a) Wr = ,4, e, conseqüentemente,
existe h C Z2 tal que .4 = (y © W)h. Logo, pela Proposição 4.16, temos que P(.A) =
z/(y)+z,(W). Uma vez que, pelo Lema 7.4, a sequência Path.,lly, XI é uma subseqüência de
Possível.4lyl, então, para todo .j C {0, . . - , 7}, PJ(Z) ? uJ(W) = PJ(.4) -- q(y). Mas, isto
é uma contradição, pois, por hipótese, existe { c {0, . . . , 7} tal que z,i(Z) < z,i(.4) -- z,i(y).
Portanto, y não é um nó viável. n

Com as estratégias dadas pelos Teoremas 7.2, 7.3 e 7.5, podemos podar alguns (possi-
velmente, não todos) nós inviáveis da árvore de decomposição. Apresentamos na próxima
seção o algoritmo que faz uso dessas propriedades de poda.

7.2 Decomposição Otima de um Elemento Estrutu.
unte

+

Nesta seção, apresentaremos um algoritmo para encontrar uma decomposição ótima de
um EE .4 arbitrário.

A proposição seguinte caracteriza um nó y na árvore de decomposição de um dado
EE .4 tal que y = .4. Um resultado análogo, usando vetor retangular em vez do vetor
projeção, foi apresentado na Proposição 5.7.

Proposição 7.6 Seja Á um .EE e seja y um nó de 'r(,4). Então, y
«, y é «m i-aM-fe de .4 e «(}'') = «(Á).

.4 se, e somente

Prova: (::>) Se y = .A, então, existe h € Z2 tal que y=
Proposiçào 3.15, y é um invariante de .A. Uma vez que z,(.4h)

,4h = .Á © {A}. Logo, pela
: «(.4), e«tão, «(y) = «(.'!).
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(+:::) Uma vez que y é um invariante de .A, pela Proposição 3.14, existe um EE X tal
que .4 = X © y. Pela Proposição 4.16, z'(.A) = P(X) + z,(y). Uma vez que z,(.4) = z,(y),
então P(X) = 0 e, portanto, IXI = 1. Seja h c Z2 tal que X = .[/t}. Neste caso, a adição
de Minkowski X a) y = .4 é uma translação de y por h. Logo, y = .4. n

Seja ..'l um EE. Quando encontramos um nó y de 'r(.A) tal que y é invariante de .4 e
z,(y) = z'(.4), então, pela Proposição 7.6, y = Á, e, portanto, a seqüência Path,{llo}, VI é
uma decomposição de .A. Se ZeueZ(y) é igual a Zower(.Á) (o limite inferior estabelecido pelo
Teorema 4.18), então Path..1llo}, VI é uma solução ótima. Caso contrário, a solução ótima
contém no máximo ZeueZ(y) elementos. Assim, acabamos de obter um limite superior
para a decomposição de .4. Note que este limite superior pode mudar dinamicamente. O
limite superior atual é denotado por Zsa.

Uma tarefa crucial para o algoritmo é uma poda adequada na árvore de decomposição
quando seus nós estão sendo visitados. O Teorema 7.1 fornece uma condição necessária
para a existência de uma decomposição de .4. Assim, devemos começar a busca verificando
se esta condição é satisfeita. O Teorema 4.18 fixa o limite inferior para uma decomposição
de .4, enquanto os Teoremas 7.2, 7.3 e 7.5 guarantem podas importantes, uma vez que
eles detectam nós inviáveis.

Neste contexto, o algoritmo verifica se a condição necessária para a existência de uma
decomposição é satisfeita. Se ela não é satisfeita, então o EE não tem decomposição
e o algoritmo pára. Caso contrário, depois de inicializar Zsa {-- oo, a busca de uma
decomposição começa. Na primeira iteração, o nó raiz é selecionado e marcado como
"visitado" e seus filhos são colocados em uma pilha. Em uma iteração arbitrária, se a
pilha está vazia, então o algoritmo verifica dois casos: ({) se Zsa = oo, então o EE .4 não
tem decomposição; ({{) se Zsa = ZeueZ(y), então Path.4lÍo}, rl é uma decomposição ótima
de .4. Nos dois casos, a busca termina. Se a pilha não está vazia, o elemento do topo,
digamos y, é desempilhado e marcado como "visitado" e o algoritmo verifica se o nó y
pode ser podado ou se ele é uma solução, ou seja, se y = ..'1.

(i) Veh$car se o nó Y pode ser podado.

Temos quatro estratégias de poda que devem ser examinadas

(í. a)

(i.b)

Poda por limite supeüor.
Se Ze«Z(}') ? Z«

Poda T)or T)rojeção.

Se eüste á tal que «í(}') > «í(.4).
Poda por inuaüança.

Se y não é invariante de ..4.

podct por sequência possível.

Seja Z Ç Z2 o conjunto obtido pela adição de Minkowski de todos os
elementos da seqüência Possível..ilyl .

({. c)

(í. d)
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Se existe { C {0, 1, , 7} tal que ui(Z) < Pi(.4) «: ( }'')

Se uma dessas condições é satisfeita, então o nó y é podado e começa-se uma nova
iteração.

({ã) METI car se o nó y é uma solução.
y é uma solução se as duas condições seguintes são satisfeitas simultaneamente

. Ze«Z(}') ? Z..«e,(.4) e

. «(}'')

No caso dessas duas condições serem satisfeitas, y é um invariante de .4 (caso
contrário, y seria podado no passo (à.c)) e, uma vez que z,(y) = P(.4), pela Propo-
sição 7.6, y = .4, e, portanto, Path.4llo}, rl é uma decomposição de .4.

(áá.a) -- O nó y é uma se/uçâo
Temos duas possibilidades:

. se Ze«Z(}') = Zowe,(.4)
:+ A busca termina.

. se Z«eZ(y) > Zo««(.4)
:> /« +-- Ze«Z(}'')

p í'r)rllpr'n.cp llrvln ní)\rn ltornr'nnVYU uv UA&4w B&v T w z vux u\-uvn

lí{.ó) -- O nó y não é uma se/ração.

Os filhos de y são empilhados começa-se uma nova iteração

Na Figura 7.4, apresentamos um exemplo simples de aplicação do algoritmo para
encontrar uma decomposição ótima do EE .4 mostrado na Figura 7.4.a. A seqüência de
invariantes de .A é apresentada na Figura 7.4.b. O vedor projeção, o vetor retangular e
o limite inferior de .4 estão mostrados na Figura 7.4.c. O nó raiz é selecionado para ser
visitado na Figura 7.4.d. O nó .Ni está sendo visitado na Figura 7.4.e. O nó Ar4 está
sendo visitado na Figura 7.4../'. O nó Nó é podado (poda por projeção, veja Teorema 7.2)
na Figura 7.4.g. O nó ]Vs está sendo visitado na Figura 7.4.h. Uma vez que Aís = .4,
então Path..lllo},Aísl = 1.Bi, .B31 é uma decomposição de .4. Além disso, uma vez que
ZeueZ(Ns) = 2 = Zower(.4), então Path.4llo},Nsl é uma solução ótima e a busca pára.
Neste exemplo particular, somente a poda de projeção foi detectada. Em geral, as outras
estratégias de podas são detectadas de uma maneira similar.

Note que o limite inferior, dado pelo Teorema 4.18, pode não ser atingido, ou seja,
pode existir um EE .A tal que o número de elementos em uma decomposição ótima de
,4 é estritamente maior que Zower(.4). Mas, se a entrada do algoritmo é um EE conve-
xo, o Teorema 5.14, mostrado no Capítulo 5, guarante que este limite inferior sempre é
njrnnrndn

ywuv-

A seguir faremos um comentário da complexidade do algoritmo proposto.
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«-h
e
(a)

a. -'+ B, : :h. B,
(b)

t

«(.'1) = (1, 1, 1, 1, 1, 0, 3, 0)
P(.A) = (2, 3)
!otiier(Á) = 2

(.)

(d)
(g''i'

(.)
©-"'

X
.B2.

(/)
C+Õraiz

(g)
:+) raiz

~.,Q
h
8

(A)
G+Draiz

Bi.

X

Figura 7.4: Aplicação do algoritmo para um exemplo simples

Proposição 7.7 Sda .A um .EE. Se m é o ntímero de e/ementas na seqüêncÍa de noah
-te; d' .A, e«tâ. m = O(n), -de n = maxlpo(A), p:(Á)}.

Prova: Claramente, a multiplicidade de um dado EE com respeito a .A é no máximo
maxlpo(.4), pi(.4)} = O(n) e o número de subconjuntos do quadrado elementar é 29. As-
sim, o número de elementos na seqüência Seqlnvl,41 é no máximo 29 . maxtpi (.4), p2(.4)} =
O(n). Portanto, m = O(n). H

Uma vez que a árvore de decomposição de um dado EE .A contém 2" nós, onde m é o
número de elementos na seqüência de invariantes de .4, e pela Proposição 7.7, m = O(n),
onde n = maxlpo(.4), pi(.A)}. Dessa forma, a complexidade do algoritmo proposto é, no
pior caso, 0(2").
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7.3 Comparação com Alguns Algoritmos Conhecidos

Nesta seção, compararemos o algoritmo apresentado na Seção 7.2 com alguns algoritmos
conhecidos na literatura. A Subseção 7.3.1 compara com o algoritmo de Zhuang e Hara-
lick j511 que decompõe EE's arbitrários. A Subseção 7.3.2 compara com o algoritmo do
Xu 1491 que decompõe EE's convexos. E a Subseção 7.3.3 compara com o algoritmo de
Park e Chin 1351 que decompõe EE's simplesmente conexos.

7.3.1 Algoritmo de Zhuang e IHaralick

Zhuang e Haralick j511 apresentaram um algoritmo para encontrar uma decomposição
ótima de um EE arbitrário onde todos elementos nesta decomposição têm um número k
pré-fixado de pontos. O algoritmo deles faz uma busca em largura em uma árvore (que
eles chamaram árvore de busca e a técnica de solução utilizada por eles é dividida em duas
partes: (a) os pontos de um EE que participa de uma decomposição do EE de entrada .4
deve ser a diferença entre os pontos de .A, isto é, se B está em uma decomposição de .4,
então, para todo z C -B, existem z, y € .4 tais (lue z - # -- y; e (b) a redução do espaço
de busca é feita usando a mesma estratégia dada pelo Teorema 7.3. Eles chamaram esta
estratégia de uerlWcação para /rente.

A busca em largura tem vantagens e desvantagens em relação à busca em profundidade.
A principal vantagem é que a primeira solução encontrada é sempre ótima. A principal
desvantagem é que todos nós de um nível corrente devem estar guardados na memória.
No algoritmo proposto, decidimos usar a busca em profundidade pois ele utiliza menos
memória e, em nossos experimentos (veja a Seção 7.4), observamos que normalmente a
distância entre a solução ótima e a primeira solução encontrada é pequena.

O problema de decomposição considerado neste trabalho (definido no Capítulo 3,
Seção 3.8.1) é um caso especial do problema estudado por Zhuang e Haralick (isto é,
k = 2, 3, . ' .,9 e cada EE na decomposição é um subconjunto do quadrado elementar).
Neste caso particular, o algoritmo proposto na Seção 7.2 consegue uma maior redução no
espaço de busca, uma vez que ele usa mais duas estratégias de poda que o algoritmo de
Zhuang e Haralick (podas por projeção e por seqüência possível).

7.3.2 Algoritmo do Xu

Xu 1491 desenvolveu um algoritmo para encontrar uma decomposição ótima de EE's con-
vexos em termos de subconjuntos do quadrado elementar, onde todos elementos nesta
decomposição são também convexos (veja o Capítulo 5).

Dado um EE convexo, a complexidade do algoritmo do Xu é O(n2), onde n é o valor
máximo entre as coordenadas do vetor retangular de .4, ou seja, = maxÍpo(.A), pi(.Á)}.
Nesta subseção, vamos mostrar que, se a entrada do nosso algoritmo é um EE convexo,
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então ele encontra uma decomposição ótima de .A em tempo O(n4). Além disso, esta
decomposição pode conter EE's não convexos (neste sentido, o algoritmo proposto é mais
geral que o algoritmo do Xu).

Dado um EE .4, dependendo da ordem escolhida para construir a seqüência SeqQ
(ou equivalentemente, da ordem escolhida para os elementos de Seqlnvl..41), diferentes
heurísticas de busca para se encontrar uma decomposição de Á podem ser obtidas. Para
este algoritmo, utilizamos a mesma ordem estabelecida no Capítulo 5, Seção 5.3, ou seja,
em ordem decrescente segundo a soma das coordenadas dos vetores retangular de cada
elemento em SeqQ (conseqüentemente em Seqlnvl.41), isto é, po(.Bi) + pt(Bi) ? Po(.B2) +
p:(.B2) ? ' ' ' 2 po(.B«) +p-(.B«), e, ao mesmo tempo, se po(.B{) +p-(.B{) = po(A) +p:(A)
e IPÍI $ 1AI, então .B{ aparece antes que .Bj em SeqQ (conseqüentemente em Seqlnvl.41)
(veja um exemplo na Figura 5.1).

Dado um EE .4 e um nó y de 7'(.A), seja .D o primeiro elemento em Arestas,4lyl tal
que y a) .D é um invariante de .,'i. Definimos o nó y a) .B como o nó nuaráaníe mais à
esquerda de y. Definimos a seqdêncàa de nós ma s â esquerda da árvore de decomposição
'r(.4) como a seqüência IZo,TI,T2,' ' ',TJI formada pelos nós de 'r(,4) tais que Zo é o
nó raiz (isto é, um conjunto unitário que contém a origem) e, para todo i= 1, 2, . . . ,.j,
71 é o nó invariante mais à esquerda de 71,-l. Dizemos que a seqüência de nós mais à
esquerda IZo,T],T2, ' ' ' ,7)l de 'r(.Á) é mazimaZ se, e somente se, para todo elemento .B
de Arestas.,llTJI, TJ G) B não é um invariante de .A.

Agora, vamos mostrar que, dado um EE convexo .A, se a seqüência de nós mais à esquer-
da de 'r(.A), digamos IZo,T],72, ' ' ,TJI, é maximal, então a seqüência Path,.{llo},TJI =
l.Di, .D2, - . , Z)jl é uma decomposição ótima de .A. Para isso, dividiremos a nossa prova
em duas partes Primeiramente, vamos provar que Path.,lllo}, 7ll é uma decomposição de
.4, ou sela, que 7} = .4 e, posteriormente, que Path.allo}, 7ll é uma decomposição ótima,
o« sda, /o«,e,(Á) = .j.

7.3.2.1 A Seqüência Maximal de Nós mais à Esquerda é uma Decomposição

Agora, vamos mostrar, no Teorema 7.12, que, dado um EE .A, se a seqüência de nós mais
à esquerda de 'r(.4), digamos IZo, TI , - . - , TJI, é maximal, então a sequência Path,.lllo}, 7)l
é uma decomposição de .A. Para isso, precisamos de alguns resultados preliminares.

Lema 7.8 Seja .4 um .E.E. .Seja IZo,TI,. . .,Zll a sequência de lzós mais à esquerda de
'r(.A). Se .j > 0 e % © .D é um {nuariante de .4, então %-i a) .D também é um nuadante
de .4

Provam Uma vez que 7.; © .D é um invariante de .A, então, pela Proposição 3.14, existe
Z c Z: tal que(TJ©O)©Z = .A. Como T] = TJ-i©.Oj, então((%-i©.Oj)©O)©Z = .A.
Pela propriedade de comutatividade e associatividade da adição de Minkosvski temos que
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(TJ-: © .0) © (0j © Z)
de .4.

,4. E finalmente, pela Proposição 3.15, TJ-i a) .D é um invariante

Lema 7.9 Seja .A um .E.E. Seja IZo,Ti,. . . ,7ll a segiiência de nós mais à esquerda de
'r(.A). Sd« .O «m 'Zem'nto d« .eqüê«.áa Seqln«l.ÁI . . - ,.a«l. Se TJ © .O é «m
inuaóante de .4, então Z) é um eZeme7zto de Arestas.,llTJI.

Prova: Suponha por absurdo que Z) 91 Arestas.4lTJI. Seja m a multiplicidade de Z)
com respeito a Á. Como Arestas..llZol = Seqlnvl,41 e Z) c Seqlnvl.AI, então existe ã €
{1,2,...,.j} tal que Arestas..{l7:-ll = 1.B.,Bati, ' ' ',13õl - SeqjZ),ml l.Bc,Bc+i,...,.B.l e
Z.) é o primeiro elemento de Arestas.,llTi-tl tal que 7:.i © .D é um invariante de .A, isto é,
para todo elemento .B C l.a., .B.+i, - . . , .BÓI, 7}.i a) .B não é invariante de .4.

Seja l.[)i,.D2, - ' ',.Ojl a seqüência dos rótu]os das arestas que estão no caminho do
nó raiz até o nó Zl;. Assim, para cada Z € {1,2, . - .,.j}, -D/ é o primeiro elemento de
Arestas.4lTz-ll tal que Tz.i a) Z)z é um invariante de .A.

Uma vez que Zl; © 1) é um invariante de .A, então, podemos inferir pelo Lema 7.8 que,
para todo Z c {1, 2, . ,.j}, Tz.i © 1) é um invariante de Á. Dessa forma, pela definição
da seqüência de nós mais à esquerda, .Di = D, .Dí+i = .D, .. ., Di+.-t = .D. Logo,
i+ m -- l 5; .j e Z = 7:-i © .Di = Z.i a) .D, 7;+i = 7} a) .Di+t = 7} a) 1.) = 7:.i © 2.D, . . .,
Z+.-i = T.-i © m-D, Z1,+. = 7:.i © m-D © .Di+«, ' . ., TJ = Z-i © ml) a) -Di+« G) ' ' - G) -Dj.
Portanto, se Z = 7l-i © Z)i+« q) ' . . a) .Dj, ente.o TJ = Z © mZ).

Como 7l; a) 1) é invariante de Á, então, pela Proposição 3.14, existe um conjunto
7' c Z: tal que(TJ ©.O)©T = 4. Como % = Z©mZ), então,(Z©T) ©(m+l)D = .A.
Assim, pela Proposição 3.15, (m + l)Z) é invariante de .4. h'las isto contradiz a definição
de multiplicidade de .A. Logo, 1) c Arestas.,llTJI H

Lema 7.10 Seja .4 um E.E conuezo. .A seqüêncáa de nós ma s â esquerda de 'r(.Á),
dãg.m« IZo,T , - - - ,TJI, é m«ám.Z ", ' s.mente «, p(TJ) = p(.A).

Prova: (+::) Suponha por absurdo que a seqüência de nós mais à esquerda de 'r(.A) não
seja maximal. Seja -B um elemento de Arestas,.{lTJI tal que TJ © .B é um invariante de .4.

Uma vez que Arestas.4lTJI é uma subseqüência de Seqinvl.,41, então B tem pelo menos
dois pontos e, consequentemente, po(.B) > 0 ou pi(.B) > 0.

Uma vez que 7.} a) -B é um invariante de .A, então, pela Proposição 3.14, existe um EE
X tal que .4 = X Q (% © -B). Assim, pela Proposição 4.17, p(.4) = p(X) + p(TJ) + p(-B).
Como p(Tj) = p(.4), logo, p(X) + p(.B) = (0, 0) e, portanto, po(.B) = 0 e p:(.B) = 0. Mas
isto contradiz o fato de que po(.B) > 0 ou pi(-B) > 0. Portanto, a seqüência de nós mais
à esquerda de 'r(.4) é maximal.

(::>) Suponha por absurdo que p(TJ) # p(Á). Obviamente, por construção da seqüência
de nós mais à esquerda, 7} é um invariante de .4.
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Como .4 é um EE convexo e 7} é um invariante de .4, então, pelo Lema 5.6, .A 0 7li
é também um EE convexo. Assim, pela Proposição 5.1, .4 0 TJ tem uma decomposição
seqüencial, digamos IZi, Z2, . . - , Zzl. Como 7Í é um invariante de .A, então, pela Propo-
sição 5.19, p(.A O TJ) = p(Á) - p(TJ) Uma «ez que p(%) # p(Á), e«tão p(.4 0 %) # (0, 0).
Assim, l,4 0 7líl > 2, e, conseqüentemente, um elemento em IZi, Z2, . . . , Zzl, digamos Zi,
contém pelo menos dois pontos Claramente, Zi é um invariante de .4 0 7l;. Uma vez
que Zi é um subconjunto do quadrado elementar e IZi ? 2, então existe um elemento .B
em Seqlnvl.41 :: 1.Bi,B2, . . - ,.e.l tal que B = Zi. Como Zi é um invariante de .A O Zlí,
obviamente, B também é um invariante de .4 07}. Portanto, pela Proposição 3.14, existe
um conjunto X tal que .B © X = .4 0 1Z}.

Uma vez que, 7} é um invariante de .4, então, (.40TJ)©TJ = .4. Logo, (.Ba)X)©7} =
X O (7j q) -B) = .4. Dessa forma, pela Proposição 3.15, 7} a) -B é um invariante de Á.
Portanto, pelo Lema 7.9, .B é um elemento de Arestas.4lTjl. Mas isto contradiz a hipótese
de que a seqüêncía de nós mais à esquerda de 'r(.A) é maximal. Portanto, p(TJ) = p(.4).

Lema 7.11 Sda .4 um .E.E cona;ezo. .A seqdêrlcàa de nós ma s â esquerda de 'r(.A),
digamos IZo,TI, . . ,%l, é mazimaZ, então 8 = .4.

Prova: Por construção da seqüência de nós mais à esquerda, TJ é um invariante de .4
Pelo Lema 7.10, p(8) = p(.4). Logo, pela Proposição 5.7, 7} = .A. l

Teorema 7.12 Sda .4 um .E.E conuea;o. .4 seqiiência de nós mais â esquerda de 'r(.A),
digamos ITo, TI, . - . , 7.}l, é marámaZ, então a seqdêncãa Path.,lllo}, TJI é wma decompo.sifão
de .,4

Prova: Seja Path..lllo}, TJI :: l.Di, -Z)2, . - . , .Ojl. Por construção, 7.j :: .Di (Í).D2 G)
Pelo Lema 7.11, TJ = .A. Portanto, Path,4llo},Tjl é uma decomposição de .4.

7.3.2.2 A Seqüência Maximal de Nós mais à Esquerda é uma Decomposição
Otima

Agora, vamos provar que, dado um EE convexo .4, se IZo,TI,. . .,Zjl é uma seqüência
maximal de nós mais à esquerda de 'r(.4), então ITo,TI,.. .,7l;l é uma decomposição
ótima de .4. Para isso, mostraremos que Jower(.4) = .j. Como feito na Subseção 5.5.3, a
Proposição 7.13 (cuja prova está na Seção 7.6) mostra que IZo, Ti, . . . , TJI é uma seqüência
elemento retangular de .A, e, dessa forma, pela Proposição 5.16, Zower(7)) = .j. Como,
pela Proposição 7.11, Tj = .4, então, claramente, Zower(.A) = .j.
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Proposição 7.13 Se .4 é um .EE conuezo, então uma sequência de nós mais à esquerda
de 'r(A), dig.«.« IZo,T , . . . ,TJI, é «.a «qdênc{« ./eme«t. «t-g«Z« de ,'l.

O próximo resultado é uma conseqüência imediata das Proposições 7.13 e 5.16

Proposição 7.14 Sda .A um .E.E cona;ezo. Se a sequência nuas â esqzterda de 'r(.4),
'í:g«m« IZo,TI, T2, ' , Tjl, é «.«{m.Z, e«tão Zo««e,(.4) = .j.

Prova: Pela Proposição 7.13, IZo,Ti, . . . ,7ll, é uma sequência elemento retangular de
,4. Dessa forma, pela Proposição 5.16, {ower(TJ) = .j. Como, pelo Lema 7.11, 7} = .4,
temos que, p(TJ) = p(.4), e, conseqüentemente, Jo««er(TJ) = Zo«,er(Á). Portanto, .j
Zower(Ti) = comer(.4).

Teore«ia 7.15 Sda ,4 um .E.E co"rezo. Se « seqdêncãa mais â esquerda de 'r(..4), digamos
IZo,Ti,T2, ' ' ' ,TJI' e mazãmaZ, então Path.,lllo}, Zll é uma decomposição ótáma de .A.

Prova: Pelo Teorema 7.12, Path.,lllo},TJI é uma decomposição de .A. Uma vez que
Path.4lÍo},TJI contém exatamente .j elementos e, pela Proposição 7.14, .j = comer(.A),
então Path..lllo},TJI é uma decomposição ótima de .A. H

7.3.2.3 Complexidade para Encontrar a Seqüência Maximal de Nós à Esquer
da

Dado um EE convexo .A, quando a seqüência mais à esquerda maximal de 'r(.4), digamos
IZo,TI,T2, ' ' ' ,TJI, é encontrada, então, pelo Teorema 7.15, Path.4llo},TJI é uma decom-
posição ótima de .4. Mostraremos que a complexidade para encontrar a seqüência mais
à esquerda maximal de 'r(.A) é O(n4), onde n é o valor máximo entre as coordenadas do
vetor retangular p(.4).

Seja k um inteiro positivo. Sejam .4 e y dois EE's tais que y é um nó de 'r(.4) no nível
k. Seja Path.4llo}, rl = 1.Bi, .B2, . . . , .Bkl. Para verificar se y é um invariante de ..'l, temos
que comparar se .4 =(.AOy)©y =(...((.AO B:)OB2 O...O-Bj)©B:)© .B: q).. -©.Bj;).
A complexidade para computar .4 0 .Bi ou .4 © Bi é linear com relação ao número de
pontos de .4, uma vez que B{ contém no máximo 9 pontos. Se n é o valor máximo entre
as coordenadas do vetor retangular p(.A), então a complexidade de tempo para computar
..'l O .Bi ou ..4 a) .B. é O(n2). Assim, a complexidade para verificar se um nó y no nível k é
invariante de .4 é O(k . n:).

Uma vez que o algoritmo apresentado na Seção 7.2 faz uma busca em profundidade,
então a primeira seqüência de nós visitada pelo algoritmo até chegar a uma folha é a
seqüência mais à esquerda maximal IZo, Ti,Te, ' ' ' , TJI de 'r(.A). Se .A é um EE convexo,
então pelo, Teorema 7.15, Path.4lto},TJI é uma decomposição ótima de .4. Assim, a
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primeira solução encontrada pelo algoritmo proposto é sempre uma decomposição ótima
de .,4

Seja .4 um EE convexo. Pelo Teorema 4.18, Zower(Á) = [maxlpo(.4),pl(.A)}/21 =
O(n), onde n = maxlpo(.4), pi(.A)}. Se a seqüência mais à esquerda de 'r(.4), digamos
IZo, TI, T2, ' ' , Z;l, é maximal, então, pela Proposição 7.14, .j = Zawer(,4). Logo, o tempo
para o algoritmo encontrar a seqüência maximal mais à esquerda de 'r(.4) é O(l . n2) +
0(2 ' n2) + . . + O(Zower(.4) . n2). Portanto, a complexidade para o algoritmo encontrar
uma decomposição ótima de um EE convexo .4 é O(Zower(.Á): . n'), ou seja, O(n'), uma
vez que Zower(.4) = O(n).

7.3.3 Algoritmo de Park e Chin

Pack e Chin j3SI desenvolveram uma extensão do algoritmo de Xu para encontrar de-
composição de EE's simplesmente conexos, onde todos elementos na decomposição são
também simplesmente conexos. Vimos no Capítulo 6 que existem famílias infinitas de
EE's simplesmente conexos que são decomponíveis mas não têm decomposição segundo a
definição de Park e Chin.

Embora a complexidade do algoritmo proposto seja 0(2"), onde m é o número de
elementos na seqüência de invariantes, ele tem uma vantagem em relação ao algoritmo de
Park e Chin, uma vez que ele é capaz de decompor qualquer EE decomponível, incluindo
os EE's nas famílias ,t', y e .Z definidas no Capítulo 6.

7.4 Resultados Experimentais

Nesta seção, apresentaremos alguns resultados experimentais de nosso algoritmo para
encontrar uma decomposição ótima para diferentes tipos de EE's: discos euclidianos (ve-
ja definição abaixo), EE's convexos (veja um exemplo na Figura 7.5.a), EE's conexos,
decomponíveis, que contém buracos (veja um exemplo na Figura 7.5.b), EE's conexos,
decomponíveis, que não contém buracos (veja um exemplo na Figura 7.5.c), EE's não
conexos, decomponíveis, que contém buracos (veja um exemplo na Figura 7.5.d) e EE's
não conexos, decomponíveis, que não contém buracos (veja um exemplo na Figura 7.5.e).
Estes experimentos foram realizados em uma máquina "Sun Urra Enterprise 3000". O
tempo de processamento da CPU está medido em horas (h), minutos (m) e segundos (s).

O disco eucZidáano de raio r > 0, centrado na origem, é o EE definido por .D(r) =
{(z, 3/) C Z' : z2 + Z/' $ r'} (veja a Figura 7.6 para alguns exemplos). Note que esta

' .
nao

é a única deânição de EE's circulares discretos. Um método para se obter alguns tipos de
EE's circulares discretos e suas respectivas decomposições pode ser encontrado em 1481.

Dividiremos esta seção em três partes. Na primeira, mostramos alguns resultados
para discos euclidianosl na segunda, para EE's convexosl e na terceira, para EE's decom-
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Figura 7.5: (a) Um EE convexo. (b) Um EE conexo, decomponível, que contém um buraco.
EE conexo, decomponível, que não contém buracos. (d) Um EE não conexo, decomponível, que contém

(c) Um

alguns buracos. (e) Um EE não conexo, decomponível, que não contém buracos

poníveis, conexos ou não, que contém buracos ou não Nas tabelas desta seção, usaremos
a seguinte notação

llsi = número de elementos na seqüência de invariantes

Nps := número de elementos na primeira solução encontrada

Nos = número de elementos na solução ótima encontrada

TNO :: tempo para detectar a não decomposabilidade de um EE

ns :: tempo para detectar a primeira solução

Tos = tempo para detectar a solução ótima

7.4.1 Discos Euclidianos

Os discos Z)(2) e 1)(4) são decomponíveis, enquanto os discos .D(3) e -D(5) a .D(50) não
têm decomposição. Os tempos para detectar a não decomposabilidade dos discos de .D(5)
a .D(50) foram menores que 40 segundos. Os tempos para detectar a primeira solução
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Figura 7.6: (a) (c) Discos euclidianos de raios 2, 3 e 4

Tabela 7.1: Discos decomponíveis

(que também foi a ótima) dos discos -D(2) e Z)(4) estão apresentados na Tabela 7.1. A
Tabela 7.2 mostra o tempo para detectar a não decomposibilidade de alguns discos de raios
entre 5 e 50. Somente para os discos .D(15), .D(20) e Z)(25), o primeiro teste do algoritmo
(isto é, a condição necessário para a existência de uma decomposição) foi satisfeito. Assim,
isto explica o fato de que o tempo para detectar a não decomposibilidade de D(25) é maior
q« D(30).

7.4.2 Elementos Estruturantes Convexos

O algoritmo foi aplicado para encontrar uma decomposição ótima de aproximadamente
250 EE's convexos gerados aleatoriamente. Como foi mostrado no Teorema 7.15, toda
primeira solução encontrada pelo algoritmo é uma solução ótima. A Tabela 7.3 apresenta
o tempo médio para detectar a solução ótima para EE's convexos que são subconjuntos
dos quadrados 20 x 20, 40 x 40, 56 x 56, 72 x 72 e 88 x 88. Por exemplo, o EE convexo
apresentado na Figura 7.5.a é um subconjunto do quadrado 20 x 20. Observamos que o
tempo para encontrar a decomposição ótima de EE's convexos é muito pequeno, mesmo
para EE's grandes. A Tabela 7.4 apresenta o tempo para detectar a solução ótima de
alguns EE's.

A título de comparação com o algoritmo desen'ç'olvido no Capítulo 5, mostramos na
Tabela 7.5 contendo os tempos que o algoritmo proposto levou para encontrar uma decom-
posição ótima dos mesmos EE's indicados na Tabela 5.1. Para manter compatibilidade
com o experimento apresentado no Capítulo 5, este particular experimento foi executado
em uma máquina com processador Pentium 111, 450 1vIHz.

Vemos, na Tabela 7.5, que o algoritmo DncCoN é muito mais rápido do que o algo..
ritmo proposto. Isto não é tanto devido ao fato de que a complexidade de DEcCoN seja

raio NSI NFS:NOS TFS=TOS
2 5 2 0.5s
4 16 4 0.7s
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Tabela 7.2: Discos que não são decomponíveis

Subconjunto do quadrado TFS=TOS
20 x 20 5.5s
40 x 40 19.4s
56 x 56 47.2s
72 x 72 1m42.0s
88 x 88 3Dü21.0s

Tabela 7.3: Tempo médio para se detectar a solução ótima de EE's convexos

O(n3) e do algoritmo proposto seja O(n4), onde n é o valor máximo entre as coordenadas
do vetor retangular do EE de entrada. Este acréscimo de tempo é devido à construção
da seqüência de invariantes pelo algoritmo proposto. Note que o algoritmo DncCoN não
constrói a seqüência de invariantes e a seqüência SeqQ (do Passo 1) é construída previa-
mente antes da execução do algoritmo. Para terminar esta subseção, observamos que as
soluções obtidas pelo algoritmo proposto e pelo algoritmo DEcCoN foram as mesmas.

7.4.3 Elementos Estruturantes Decomponíveis, Conexos e não
Conexos, com e sem Buracos

Nesta subseção, usaremos a seguinte notação para denotar os EE's

Dcn = EE's decomponiveis e conexos que contém buracos
DC EE's decomponíveis e convexos que não contém buracos
DDH EE's decomponíveis e não conexos que contém buracos
DD EE's decomponíveis e não conexos que não contém buracos

Aplicamos o algoritmo para encontrar a primeira solução (respectivamente, solução
ótima) em aproximadamente 400 (respectivamente, 200) EE's decomponíveis, conexos e
não conexos, com e sem buracos. Estes EE's foram gerados aleatoriamente. Os EE's
aprensetados nas Figuras de 7.5.b a 7.5.e são alguns exemplos desses EE's.

A Tabela 7.6 apresenta o tempo médio para detectar a primeira solução de EE's que
são subconjuntos do quadrado 20 x 20 e 40 x 40. Por exemplo, os EE's apresentados nas

  NSI TND
05 4 0.7s
10 22 1.0s
15 38 2.2s
20 54 ll .l8
25 70 36.3s
30 70 2.5s
35 54 4.4s
40 70 4.9s
45 86 6.3s
50 102 7.7s
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Tabela Tempo para se detectar a solução ótima de alguns EE's convexos

Tabela 7.5: Tempo médio para encontrar uma decomposição ótima de EE's convexos

Figuras de 7.5.b a 7.5.e são subconjuntos do quadrado 20 x 20. Na maioria dos casos, a
primeira solução encontrada foi também a solução ótima. Além disso, a diferença entre o
número de elementos na primeira solução e o limite inferior de uma decomposição foi no
máximo dois. Portanto, na maioria das vezes, a primeira solução esteve muito perto da
solução ótima.

Na Tabela 7.7, apresentamos o tempo para detectar a primeira solução e a solução
ótima de alguns EE's que são subconjuntos do quadrado 20 x 20 e que o limite inferior
não foi igual ao número de elementos na primeira solução. Nesta tabela, observe que a di-
ferença entre o número de elementos na primeira solução e o limite inferior é normalmente
pequeno e, na maioria dos casos, a primeira solução é a solução ótima. Uma vez que a
complexidade de tempo para detectar a solução ótima, no pior caso, é exponencial, em
aplicações práticas, uma boa heurística é parar quando a primeira solução é encontrada.

Embora os resultados apresentados nas Tabelas 7.6 e 7.7 sejam bons, o tempo para
encontrar a primeira solução aumentou exponencialmente com o acréscimo do tamanho
do EE. Isto aconteceu pois as três estratégias de podas usadas no algoritmo não foram

  Tempo Médio para
encontrar uma
solução ótina

Subconjuntos do
retângulo

Algoritno Algoritno Algoritno
do Xu DKcCoN proposto

20 x 2]
38 x 40
56 x 57
73 x 73
89 x 89

109 x 108
124 x 124
141 x 144
160 x 162
176 x 179
192 x 193
214 x 210
229 x 227
246 x 247

0.22s 0.23s 1.33s
0.23s 0.27s 3.25s
0.23s 0.26s 8.16s
0.26s 0.28s 17.48s
0.28s 0.28s 31.70s
0.25s 0.33s 67.g5s
0.32s 0.54s 2m1.09s
0 . 29s O . 42s 3n15 . 36s

0 . 31s 0 . 47s 6m0 . 87s
0.35s 0.56s 8n17.34s
0.37s 0.63s lln20.19s
0.41s 0.75s 18n20.30s
0.45s 0.86s 24in23.05s
0.48s 0.97s 34in30.58s

EE A P(A) NSI NFS=NOS TFS:TOS
  (17. 17) 448 9 5.5s

02 (17, 19) 531 10 7.7s
03 (31. 34) 844 17 23.3s
04 (32, 36) 918 18 22.0s
05 (48, 48) 1637 24 50.0s
06 (52, 55) 1619 28 57.0s
07 (65, 68) 2114 34 2n7.0s
08 (69, 68) 2217 35 2n30.0s
09 (85, 82) 2586 43 3ni55.0s

  (88, 84) 2802 44 4n32 . Os
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Tabela 7.6: Tempo médio para detectar a primeira solução de alguns EE's

Tabela 7.7: Tempo para detectar a primeira solução e a solução ótima de alguns EE's

capazes de evitar um número considerável de nós não viáveis na árvore de decomposição.
A Tabela 7.8 apresenta o tempo para detectar a primeira solução de alguns EE's que são
maiores que os EE's apresentados na Tabela 7.7.

7.5 Conclusão

A mudança ou transformação de estrutura de representação de operadores para melhorar
o desempelho de suas implementações é um passo fundamental no processo de progra-
mação automática de MaqM's jlll. Neste capítulo, estudamos um aspecto particular
deste problema: a decomposição seqüencial de erosões (respectivamente, dilatações) .

Um algoritmo geral para prova automática de que uma erosão (respectivamente, dila-
tação) tenha uma decomposição sequencial ou não foi apresentado. A prova da existência
é construtiva e uma solução ótima é exibida. Este algoritmo é baseado em uma busca que
usa o método "branch and bound" , com estratégias de podas baseadas em propriedades
geométricas e algébricas deduzidas formalmente.

O algoritmo proposto não é eficiente para todos os casos, mas generaliza importantes
resultados clássicos (Zhuang and Haralick, Xu, Pack e Chin). Uma análise teórica do algo-
ritmo, juntamente com alguns resultados experimentais, ilustra estes fatos. O algoritmo

nE .4 p(A) NSI limiteinferior NFS TFS NOS TOS

DDH

(18.16) 17 9 10 1.2s 10 3.0s
(16.16) 17 8 9 1.0s 9 4.Is
(18,18) 38 9 10 1.8s 10 29.4s
(18.15) 21 9 10 1.Is 10 6.0s
(14.18) 10 9 10 1.0s lO 1.3s

DD

(16,16) 19 8 9 1.Is 9 7.5s
(18,17) 29 9 10 1.2s 10 43.5s
(18.14) 36 9 10 1.5s lO Im54.0s
(18.16) 20 9 10 1.3s 10 7.7s

DCH

(18.16) 24 9 10 1.2s lO 11.6s
(16.16) 41 8 9 3.5s 9 2n39.0s
(18,18) 30 9 10 1.2s 10 57.2s
(16.18) 19 9 10 1.0s 10 2.5s
(16.18) 30 9 10 1.8s lO 18.0s

DC
(16.17) 60 9 10 4.Is 9 47.0s
(14.18) 43 9 10 5.3s 10 2n41.0s
(16,15) 31 8 9 1.6s 9 27.0s
(18.18) 41 9 10 1.6s 10 8m20.3s

  20 x 20 40 x 40
DCH 3.266s 13n41 . Os
DC 2.876s 22.2s
DDH 1.682s 34.0s
DD 1.506s 18n27.0s
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Tabela 7.8: Tempo para detectar a primeira solução de alguns EE's

combinatorial apresentado pode ser melhorado se novos limites ou estratégias de podas
forem descobertos.

7.6 Apêndice do Capítulo 7

Neste apêndice, vamos provar a Proposição 7.13. Dividiremos esta prova em duas partes.
Na primeira, mostraremos alguns resultados intermediários necessários para a prova. e, na
segunda parte, provaremos a Proposição 7.13.

7.6.1 Resultados Necessários para a Prova da Proposição 7.13

Dado um EE .4, para mostrar que uma seqüência maximal de nós mais à esquerda de
'r(Á), digamos IZo, Ti, . - . , TJI, é uma seqüência elemento retangular de .A, precisamos de
alguns resultados preliminares, dados nos Lemas de 7.16 a 7.18.

Lema 7.16 Seja .4 um .EE cona;ezo. Sqa IZo,TI,...,7;l uma seqtlêncÍa de nós mais
a esquerda de 'r(.4). Sda Path.4llo},7ll = 1.Di,D2, ' ',Z)jl e sela .B um e/ementa de
Seqlnvl,41. Se, para algum k € {1,2,.-.,.j}, Tk.i © .B é'um nuahante de .4, então
Po(D*) + P:(.0.) ? Po(.B) + P:(.B).

Prova: Uma vez que .B é um elemento de Seqlnv],41, a seqüência ]Zo,TI,...,Ti i] é
uma seqüência de nós mais à esquerda de 'r(.4) e Zk-i (D .B é um invariante de .4, então,
pelo Lema 7.9, .B é um elemento de Arestas.4lTk.il. Como .Dt é o primeiro elemento
de Arestas.,ilTk.il tal que Zk.l © .DA; é invariante de .A, então B aparece depois de .Dk
em Arestas.4lZk.il. Assim, pela ordem escolhida para construir a seqüência Seqlnvl.41,
Po(.0k) + P:(.0k) ? Po(B) + P:(.B). H

Lema 7.17 Sida .4 um .EE conuezo. Sqa l.D1, l)2, . . , .Ojl uma sztbseqüêncáa de Seqlnvl,41
com .j > 2 taZ que Z)l (D.D2Q)' a)Z)j e um {nuaríante de .4. Soam .Di e Z)t dois elementos
de l-Di,.D2, ' - ',.Ojl tais gue i< k. Se T é um .E.E ta/ qzze lrl ? 2, p(7') 5; (2,2) e 7' é
«m {n-H-te 'íe Z){ © -Ok - C(.D{) © C(Z)k), então e«êste um B em Seq1«l..41 ta/ qu
P(.B)(T) ..O-©O,©...©.O:.:OB éím i««h«te de.,4. ''

EE A P(A) NSI ''ÍFg
DDH (62.75) ii4 ''e?i3êBi'lÕI
DD (52,5õ) éÍ Êiãê;ãÕ:Õ;
DCH (50,54) iãt ããÉãiDi'lÕ;
DC (se;sê) sãÍ ''F;ii'=;=;;'lÕii'
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Prova: Seja X = Z)i © .D2 ©

todos elementos em 1.0{, Di+i,
a).Dj= y © X ©.Di©.Dk.

© .Di.i. Seja y o resultado da adição de h'linkowski de
, Z)il com exceção de Di e Z)k. Assim, Z = -Di a) .D2 ©

Uma vez que Z = .Di © l)2 © . . . a) .Z)j é invariante de .4, pela Proposição 3.14, existe
um EE R tal que .A = R © Z = R © (y © X © .Di © Z)t) = (R © y) © (X © Z){ © Dt) =

S © (X q) Z){ G) .Dk), onde S = R © y. Dessa forma, pela Proposição 3.15, .D{ © .Dt é um
invariante de ,4.

Como .4 é um EE convexo e .4 = S G) X a) .D{ © .Dk, então, pela Proposição 5.4,

.4 = S a) X a) (-7(Z)i) © .Dt = S © X © C'(.Di) © C'(.Dk). Dessa forma, pela Proposição 3.15,

C'(.D{) © C'(.Dt) é um invariante de .4.

Uma vez que T é um invariante de .Di©.Dt ou C(.Di)Q(l;(.Dt); e Z){©.Dt e C'(D{)©C(DA;)
são invariantes de .4, então, pela Proposição 5.2, T é um invariante de .4.

Como que p(T) 5; (2, 2) e 7' é um invariante de ..'!, então existe um elemento .B em
Seqlnvl.AI tal que .B = T. Claramente, p(.B) = p(T). Agora, falta demonstrar (lue X © .B
é um invariante de .4.

Uma vez que T é um invariante de D{ (D Dk ou C(D{) © C'(Dt), então, claramente, B
também é um invariante de -Di © -Dt ou C'(Dí) a) C'(Z)t).

Se .B é um invariante de Z)i © l)A;, então, pela Proposição 3.14, existe um EE .D tal
que .Ba)l) = .Di q)Z)t. Assim, como .4 = Sq)Xq)l)í q)Z)k = S©X ©(Z){a).Dk) =
S©(X ©-B (D.D) = S a)(X © -B) © -D, então, pela Proposição 3.15, X© .B é um invariante
de ..4

Analogamente, se -B é um invariante de C(.D{) G) C(.Dk), então X © .B é um invariante

Lema 7.18 Seja .A um .E.B conuezo. Sqa l.Di, -D2, ' ' ' , .OÍI uma subseqiiência de Seqlnvl.41

com .7 2 2 ta/ que .Di a) .D2 (1) ' ' ' q) .Dj é um nuariante de .4. Se ezástem Z){ e .Dt en71

1.0:,.0,, . . ., njl t.{s q«e p(O:) = (2, 1) e p(D.) 2), então e«á.te B em Seqln«l.41 t./
que p(.B) =(2, 2) e .Di ©.D2 ©-..© Z)z.:©.B é um ánuarÍante de .A, onde Z = minli,k}.

Prova: Sejam 7Z, 7Zi, 7?2, .S, .$ e .S2 os conjuntos definidos na Proposição 5.24, cu-
jos elementos estão mostrados nas Figuras 5.3 e 5.4. Da mesma forma que foi feito na
Proposição 5.24, suponha que (7(.Di) c 7Z e (,;(.Dk) € .S. Assim, uma vez que {7Zi,R.2}
e {.$,Sa} são partições, respectivamente, de 7? e .S, temos dois casos para considerar:
(1) G(D{) c R: o« O(Dk) c S:; e (2) a(.Oi) € R2 e C'(.Oí) € .S2.

(;aso l C(Dí) C Ri ou C'(-0k) C .$

Consideraremos que C'(-Di) C 7Zi (a prova para C'(Z)k) C .$ pode ser feita de maneira
similar) .
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Como indicado na Figura 5.5, se C'(.Di) C 'RI, então existem dois EE's convexos
C'i e C2 tais que C'(Di) = C: © C2, p(Ci) = (1, 1) e p(C2) = (1,0). Dessa forma,
(7(0{) O C(Z)t) = (C'l © C2) © O(Z)t) = Ci © (02 © C;(Ok)) = Ci © T, o«de
T = (72 © O(Z)t). Assim, uma vez que T é um invariante de O(Di) © C'(.Dk) (pela
Proposição 3.15) e p(T) = p(C2) + p(C(Z)k)) = (2, 2) (pela Proposição 4.17), então,
pelo Lema 7.17, existe um elemento B em Seqlnvl.AI tal que p(B) = p(T) = (2, 2) e
Z)i©.D2G) . -©Z)i.i©.B é um invariante de .4(se i< k) ou .Di©.D2G). . -©.Dk.iq)B
é um invariante de .4 (se k < {).

.Cgge..2: C(Oi) € R2 e C'(Di) C S2.

Neste caso, a Figura 5.7 apresenta todas possibilidades de C(-Di) a) C(Z)k). Assim,
como indicado nesta figura, existem dois EE's convexos (l;i e C2 tais que (.;(.Di) a)
O(.Dk) = (-a a) O2, p(Ci) = (2,2) e p(a2) = (1,1). Assim, pela Proposição 3.15,
O: é um invariante de C'(.D{) © C'(-Dt). Dessa forma, pelo Lema 7.17, existe .B em
Seqlnvl.41 tal que p(-B) = p(Ci) = (2, 2) e -Di © .D2 © . . . © Z)i.l © .B é um invariante
de .A (se í < k) ou -Di © D2 O . - . © Z)À;.: © .B é um invariante de .4 (se k < {).

Portanto, existe .B em Seqlnvl.41 tal que p(-B)
im invariante de .4, onde ZI = minl{, k}.

(2, 2) e -O: © .D: © G) Z)z.i © B é

Agora, com estes resultados dados acima, podemos mostrar que, dado um EE convexo
..4, se IZo,TI, . . . ,TJI é uma seqüência maximal de nós mais à esquerda de 'r(.4), então
IZo, Ti , . . . , 7ll é uma seqüência elemento retangular de .4.

7.6.2 Prova da Proposição 7.13

Seja Path,4llo},:GI = IDi, l)2, . . . ,.Z)ÍI. Obviamente, por construção, Path.,lllo},TJI é a
seqüência geradora de IZo, TI, . . . , Zjl. Assim, para provar que a seqüência IZo,T], . . - ,7ll
é uma sequência elemento retangular de .A, basta mostrar que sua seqüência geradora
Path,4llo},TJI é uma seqüência retangular. Dessa forma, temos que provar que as Res-
trições da definição de seqüência retangular são válidas para a sequência Path.4llo}, 7ll.
Prova que as Restrições de (a) a (/) são válidas:

Suponha, por absurdo, que uma das Restrições de (a) a (/) da definição de seqüência
retangular não seja válida para a seqüência Path..4llo}, 7l;l. Assim, existem dois elementos
1){ e .Dk, com { < k, na seqüência Path.4llo}, 7111 = IZ)i, .D2, ' - , .Ojl tais que p(Z)i(D.Dk) =
p(.D{) + p(-Dk) $ (2, 2). Seja 7' = .D{ © .D*. Claramente, T é um invariante de .D{ © Z)k.

Além disso, como .D{ e DÊ são elementos de Seqlnvl.41, então lrl ? 2 e po(Dt)+pi (.Dk) > 0.

Uma vez que p(T) = p(Z)i) + p(.Dt) 5; (2, 2), lr1 2 2 e T é um invariante de Z)i © Di;,
então, pelo Lema 7.17, existe um elemento -B em Seqlnvl.,41 tal que p(-B) = p(T) e DI Q
l)2 a) . . . © Di.i © 1? :: 7}.i G) -B é invariante de .4. Como á C {1, 2, . . -,.j}, então, pelo
Lema 7.16, po(1)i) + pi(.D{) > Po(.B) + Pi(B).
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Uma «z que p(B) = p(T) = p(.O{) + p(.Ot), e«tão

Po(.0:) + P:(.0.) ? Po(.B) + P- (.B) (Po(0:) + Po(.0*)) + (P, (.0:) + P- (.0k))
+ P:(.0:)) + (Po(.Ot) + P:(.0*))

Dessa forma, po(Z)t) + pt(Z)t) $ 0. boas isto é um contradição, pois po(-Dt) + p] (.Dk) > 0.
Portanto, todas as Restrições de (a) a (/), são válidas para Path.4llo}, Tjl.

Prova que as Restrições de (g) a (.j) são válidas:

Suponha por absurdo que uma das restrições, de (g) a (.j), não seja válida. Dessa
forma, c2,0(Path..{llo}, TJI) > 0 ou c0,2(Path..lllo}, rjl) > 0. Conseqüentemente, existe um
elemento Z)k em Path.,llto}, %l tal que p(Z)k) = (2, 0) ou p(.Dk) = (0, 2). Consideraremos o
caso p(1)k) = (2, 0). O outro caso p(.Dt) = (0, 2) pode ser provado de uma maneira similar.
Logo, pelas restrições (g) ou (h), ci,i(Path,.{llo},TJI) > 0 ou ci,2(Path.,1llo},TJI) > 0, e,
portanto, existe um elemento Z){ em Path,.1lto}, TJI tal que p(.Di) = (1, 1) ou p(Z)i) = (1, 2).
Uma vez que po(Di) + pi(.D{) ? po(Z)k) + pi(.Dk), pela ordem escolhida para construir
Seqlnvl.41, podemos considerar que { < k (o caso { > k é analógo).

Uma vez que, p(C'(Z)k)) = p(.Dk) = (2,0) (pela definição de vetor retangular), então
C(.Dk) é uma linha horizontal com três pontos consecutivos. Dessa forma, existem duas
linhas horizontais com dois pontos consecutivos cada um, digamos Li e l,2, tais que
a(D.) = L: © L:. Clarame«te, p(Z,:) = p(Z,,) = (1, 0)

Assim, C(Z)i) a) C'(.Dk) = C'(Z)i) © (LI © -L2) = (O(.D{) © .Li) (D .L2. Dessa forma,
pela Proposição 3.15, 7' = C'(Di) © .Li é um invariante de a(Z){) © C(Z.)k). Além disso,
pela Proposição 4.17, p(T) = p(O(Di)) + p(.Li) $ (2, 2), uma vez que p(Z){) = (1, 1) ou
P(.0:) (1, 2).

Uma vez que, p(T) $ (2, 2), B é um invariante de C'(-D{) © C(-Dk) e { < k, então, pelo
Lema 7.17, existe um elemento -B em Seqlnvl,41 tal que p(-B) = p(7') e .Dt Q .D2 © . - . ©
1){.i a).B = Z.i q) .B é invariante de .4. Dessa forma, uma vez que iC {1, 2, . - . , .j}, então,
pelo Lema 7.16, po(Z)i) + pi(-D{) > po(.B) + p:(B).

Uma «z q«e p(.B) = p(T) = p(C(D:)) + p(.L:) e p(O(.O:)) = p(-O:), e«tão

Po(D:) + P: (0:) 2 Po(.B) + P:(.B) (Po(a(.0:)) + Po(.L:)) + (P:(C(.0:)) + P: (-L:))
+ Po(Z-)) + (P- (.0:) + P: (.L-))
+ P: (.0:)) + (Po(.L:) + P: (Z:))

Assim, po(Li) + pi(.Li) $ 0. h'las isto contradiz o fato de que p(.Li) = (1,0). Logo, as
Restrições de (g) a (.j) são válidas para Path.4llo}, TJI.

Prova que a Restrição (k) é válida:

Suponha por absurdo que a Restrição (k) não seja válida, ou seja, ci,2(Path.,1llo}, TJI) >
0 e c2,i(Path.,1llo},7ll) > 0. Sejam .Di e -Dt dois elementos em Path.,1lÍo},TJI tais que,
p(Di) = (1, 2) e p(1)j;) = (2, 1). Sem perda de generalidade suponha que ã < k.

Pelo Lema 7.18, existe .B em Seqlnvl..41 tal que p(B) = (2, 2) e Z)l(DD2©. . .©.D{.i©.B '



122 Capítulo 7. Decomposição de Elementos Estruturantes Arbitrários

7;.i©.B é um invariante de .A. Dessaforma, uma vez que ie {1,2, ...,.j}, pelo Lema 7.16,
po(Dí) + pi(.Di) > po(B) + pi(B). Mas, isto contradiz o fato de que po(.D{) +pi(.Di) = 3 e
po(.B) + pi(.B) = 4. Logo, ci,2(Path.4llo},%l) = 0 ou c2,i(Path..{llo}, 81) = 0 e, portanto,
c2,i(Path.4llo}, Tjl) . ci,2(Path..1llo}, TJI) = 0.



Capítulo 8

Representação Compacta de
TV'-Operadores

A importância dos operadores da família dos W'-operadores na área de Visão Computa-
cional é que eles são freqüentemente usados para resolver problemas de análise de ima-
gens l4il.

Vimos no Capítulo 3, nos Teoremas 3.35 e 3.36, (veja na página 30), que qualquer W-
operador pode ser representado em termos de sup-geradores e inf-geradores. Neste mesmo
capítulo, na Seção 3.5.3, apresentamos uma outra representação de um W-operador, que
chamamos de sup-representação (respectivamente, inf-representação), dado pelo Teore-
ma 3.38 (respectivamente, Teorema 3.39), que usa um número menor de sup-geradores
(respectivamente, inf-geradores) que a representação canónica.

Neste capítulo, apresentamos uma nova sup-representação (respectivamente, inf-repre-
sentação) para W-operadores que usa composições de sup-geradores (respectivamente, inf-
geradores) com dilatações (respectivamente, erosões) como outra família de sup-.geradores
(respectivamente, inf-geradores). Esta representação é chamada compacta, uma vez que
ela usa um número menor (ou, no pior caso, o mesmo número) de operadores sup-
geradores (respectivamente, inf-geradores) que a sup.-representação (respectivamente, inf-
representação) apresentada no Teorema 3.38 (respectivamente, Teorema 3.39).

Considerando os W-operadores que são anti-extensivos e idempotentes em um sentido
estrito, nós obtivemos uma simpliâcação para a sua representação compacta. Além disso,
colocando a hipótese de que os W'-operadores são também crescentes, obtivemos uma
realização minimal da representação clássica de Matheron para as aberturas e fechamentos
IT's (como supremo de aberturas morfológicas ou ínfimo de fechamentos morfológicos) a
partir da representação compacta simplificada.

Um corolário desses resultados é que a sup-representação pode ser convertida para a
representação compacta por algoritmos simples e não sofisticados. Este método é útil, por
exemplo, para otimizar programas da MaqM projetados por algoritmos de aprendizagem,

123
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uma vez que esses programas gerados automaticamente estão freqüentemente na forma
de sup-representação e a representação compacta tem uma eficiência maior, pois ela usa
um número menor de operadores sup-geradores que a sup-representação.

Na Seção 8.1 apresentamos a sup-representação e a inf-representação compacta dos
W-operadores. Na Seção 8.2, mostramos uma especialização da sup-representação e da
inf-representação compacta para operadores que não são crescentes. Na Seção 8.3, dedu-
zimos a realização minimal da representação de Matheron para aberturas e fechamentos
IT's a partir da representação compacta. Na Seção 8.4, apresentamos alguns exemplos
de conversões da sup-representação para a sup-representação compacta. Finalmente, na
Seção 8.5, fornecemos algumas conclusões deste capítulo.

8.1 Representação Clompacta

Nesta seção, apresentaremos uma nova estrutura de decomposição para W-operadores que
simplifica a sup-representação, no sentido de que o número de operadores sup-geradores
envolvidos nesta nova decomposição é menor, ou no pior caso, igual ao número dos sup-
geradores na sup-representação. Por causa dessa propriedade, chamaremos essas novas
decomposições de representação compacta.

Introduziremos agora uma relação de equivalência sobre uma coleção genérica de in-
tervalos maximais X. Soam l.4, .al e l.4', .e'l dois elementos de X. Dizemos que l..'i, .al e
l.4', .a'l são equÍt;agentes sob translação se, e somente se, um pode ser construído a partir
de uma translação do outro, isto é, l,4, .al = 1.4', 23'l se, e somente se, existe /z € E tal que
IÀ,-al l.4',.a'l«.

Uma vez que a equivalência sob translação definida acima é uma relação de equi-
valência, o conjunto de suas classes de equivalência (isto é, os conjuntos compostos exa-
tamente por todos elementos equivalentes em X.) constitui uma partição de X

Denotaremos por Q(B(@)) o conjunto de todas as classes de equivalências (sob trans-
lação) sobre B(#'), onde @ é um W-operador. Denotaremos por E(@) = R(B(@)) o con-
junto formado por exatamente um elemento de cada classe de equivalência em Q(B(@)),
isto é, E(d') é um conjunto tal que IE(@)l = IQ(B(@))l e para cada X € Q(B(@)), existe
l.Á, PI € E(@) tal que l.4, .al C X.

Seja l.4,.BI € E(V'), isto é, l,4,.BI é um intervalo que representa um classe de equi-
valência. Denotaremos por C].4,a] a classe de equivalência representada pelo intervalo
l.4, .al. Seguindo esta notação, temos que Q(B(V')) = {C].4,e] : l.4, .BI c E(@)}.

Denotaremos por O[.4,B] o subconjunto de .E que é composto por todos h C E tais
que l.4,.al.h está na classe de equivalência representada por l.A, .el, isto é, para todo
1..'i, BI C E(@), OI.4,al = {h C .E : l.A, .Bl-h C B(@)}. Dessa forma, a classe de equivalência
representada por l.A,.el é dada por C[,4,B] = [1.4,.B].h : h C C].a,aj}. Note que, como
C[.4,a] Ç B(@') e B(@') é uma coleção de intervalos maximais, então, c]aramente, C[.4,a]
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é também uma coleção de intervalos maximais. Logo C].4,e] = {1.A, BI.h : h € Ct.4,aj} '
UllI.A,.BI-h} : h C C;t.4,Bj} = UllI.A,.BIh} : h C CÜ,Bl} = UllI.4,.alIA : h C OÜ,Bj}.
Assim, pela definição de adição de IK4inkowski entre uma coleção de intervalos maximais
e um conjunto, temos que C[..l,a] = {1.4, .al} a) (-7[A,B]

O teorema seguinte nos fornece a sup-representação compacta para qualquer W-
operador @.

Teorema 8.1 Se @ C @ll,, então @ Vtõc.«,,:.XX« : l.4, .al € E(d')}

Prova: Para todo 'P € q'kr, temos que Q(Bw(d')) = {Bw('5cl«,,tÀ.4,B)
uma vez que, para todo IÁ, BI C E(@),

IÁ, .al € n(d,)},

Bw(õc.. ,,. .XX. ) Bw(ÀX,)©0Ü,.]
(pelas Proposições 3.24 e 3.41)

{l.A, .el} © c'$.,«]
(pela Proposição 3.37)

CI.4,al.

E a inf-representação compacta é dada pelo seguinte teorema

Teorema 8.2 Se V' c @w, então @ = AlccÍ.,,.PÀ la : l.A, .BI c n(d'*)}

Prova: Pelo Teorema 8.1, temos que, para todo X c P(E),
@*(X) = U{Ócl..,l.X.4,a(X) : l.4, .el C E(@'*}

Pela definição de @
+

) temos que, @ = z/Ú*z/ Assim, para todo X C P'(E),
@(x) «@'(«(x) )

p(U{Ócl. .,,, .X11.( -' (X) )
u(U{ '5cl. . ,, .XXBp(X )
nlPõo.. . ,. .x11,«(x )

l.A, .al c n(V,*)})
1..4, .el c n(@*)})

l.4,.Blc n(@')}
(pela Lei de À'lorgan)

n{«õc..,,,-ÀX,«(X) : IÁ, .BI € E(V'')}
(uma vez que z,p é o operador identidade)

n{(-'óct..,.p)(puxa-')(x) : l.A, .al c n(v'*)}
nlccÍ..,,,P%l,,(X) : l.A, .BI € n('P*)}

(pelas Proposições 3.30 e 3.34)

Portanto, @ = ,AlccÍ..,,.pala. : l.4, BI c E(V'')}

A sup-representação compacta pode ainda ser melhorada. De fato, se existe X Ç E(@)
tal que, para todo l.4, .al € X, G = C[..i,a], então, uma vez que (5c comuta com o supremo
(veja a Proposição 3.29), temos que
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V{'5ct«.,.À.4,a : l..'l, .al € X} V{.5cÀ«,, : l.A, BI € X} Õc(V{.X..,,. : l.A, .al € X})

Observe que, com esta fatorização, economizámos IX l dilatações

8.2 Representação Compacta para Operadores não
Crescentes

Nesta seção, mostraremos como a sup-representação (respectivamente, inFrepresentação)
compacta é simplificada para W-operadores que são anti-extensivos (respectivamente,
extensivos) e idempotentes em um sentido estrito.

Vimos no Capítulo 3 que um operador @ C @w é chamado anel-extensivo se, e somente
se, @ $ &, onde [ denota o operador identidade. Uma propriedade dos operadores anti-
extensivos V' c q'w é que, para todo X € X:(V,), o C X, uma vez que o C @(X) Ç X
Portanto, o C .4, para todo l.4, PI C B(@).

Proposição 8.3 Se um operador @ c w é anta-eztensãt;o, então, para todo l.4,.BI €
E(@), temos que Ct.,i,B] Ç .4.

Prova: Para todo l.Á, .al c E(@), z c (;],a,B] é equivalente a l.,4,.al-,
B(@) e, uma vez que @ é anti-extensivo, o c ..4-,, temos que z C .4.
(-'l.A,.BI S= n.

l.A-,,B-,l €
Dessa forma,

Dizemos que um operador @ C @w é autoZãmátado se para todo l.4, .el € B(V,), X c
l.4, .BI implica que @(x) n 14' c l..4, .al.

Lembramos o leitor que um operador @ C @w é dito idempotente se, e somente se,
@@ = @. Por um lado, observe que a autolimitação não implica idempotência. Por exem-
plo, para qualquer O c P'(Wr) tal que o C C', a dilatação õc é um operador autolimitado,
mas õc não é idempotente. Por outro lado, um operador idempotente não é necessa-
riamente autolimitado. Por exemplo, para todo ,4,.B € P(W) tais que o c .4 C .B e
IBI l.41 ? 2, o operador @ = i5.4À.4,.4 V ó.,IÀB,a é idempotente, mas não é autolimitado,
uma «z que -B € 1.a, .el € B(@) e @(.B) = .4 g l.e, BI.

Dizemos que um operador @ C ©w é um operador {dempotente em um sentado esthto
se, e somente se, @ é ao mesmo tempo idempotente e autolimitado.

A próxima proposição fornece uma condição suficiente para a idempotência de opera-
dores não necessariamente crescentes.

Proposição 8.4 Se um operador @ C @w é anta-eztensãuo e auto/imitado, então @ é um
operador idempotente.
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Prova: Por um lado, se z € V'(@(X)), então o C @(V,(X-,)), uma vez que @ é IT. Assim,
temos que o C V,(X-,), uma vez que @ é anta-extensivo, e, conseqüentemente, z c @(X),
uma vez que @ é IT. Por outro lado, se z € @(X), então x-, n w c K(@), uma vez que
@ é IT e localmente definido em W. Assim, temos que existe um intervalo l.4, .al € B(@)
tal que X , n w c l.A, .el. Logo, existe l.a,.BI c B(@) tal que @(x-, n T' ) n w € 1.A, .al,
uma vez que @ é autolimitado. Assim, @(x-, n w) n wr c XI(@) e, conse(lüentemente,
o c @(@(x-, n w) n w). Dessa forma, como @ é localmente definido em H'', temos que
o € @(@(x-. n w)) e o C @(@(X)). Portanto, # € @(@(X)), «ma «z q« @ é IT. H

No teorema seguinte, provámos que operadores do tipo (S.4À.4,.,1, que foram extensiva-
mente estudados por Ronse 1391, constituem uma família de sup-geradores para operadores
que são anti-extensivos e idempotentes em um sentido estrito. Para isto, apresentamos
antes a seguinte proposição.

Proposição 8.5 Se um operadora C @w é auto/ímálado, então, para todo IÁ, .al € E(@),
*'m« q« Vz C .4, l.4-,, B-,l Ç K(@).

Prova: Para todo l.4, .el C E(@) e para todo y C l.A, .al, se z C .A, então z € @(y) nH/,
uma vez que @ é autolimitado e .A é o menor elemento de l.4, BI. Assim, z C @(y), e,
dessa forma, o c @(}'-,), uma vez que @ é IT, e, conseqüentemente, l.A-,, .a-,l Ç X:(@).

Teorema 8.6 Se um operador @ € @w é anta-ea;tensáoo e autoZámàtado, então

@ Õ..,.X..*,a : l.A, .al C E(@)}.

Prova: Este teorema é uma conseqüência imediata das Proposições 8.3 e 8.5. A Pro-
posição 8.3 garante que B(@) está completa e a Proposição 8.5 garante que todas outras
possibilidades para esta representação estão incluídas em algum intervalo de B(@).

Recordamos o leitor que um operador @ € @w é extensivo se, e somente se, & $ @.

No próximo teorema, provámos que operadores do tipo c.4p.4,a constituem uma família
de inf-geradores para todo operador @ C w tal que @' é anel-extensivo e idempotente
em um sentido estrito.

Teorema 8.7 Se um operador @ C @w ta/ que @' é arztí-ezfensáuo e auto/ matado, então

@ Alc..*.Pllíl,. : l.A, l c n(d'')}.

Prova: Como @* é anti-extensivo e autolimitado, pelo teorema 8.6, temos que, para
todo X c P(.E),

@' = V{Ó.,i.X..{,a : l.A, .BI C E(@*)}
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Como d, : pÚ'p, temos que, para todo X c P(.E),

@,(x) («(x))
«(ulÓ«ÀX,(«(X)) : l.4, .al € E(@')})
«luió«.xl;«(.k)' l l.'i, .al é E(d.')}b
nlpõ.4ÀX.p(x) : l.A, .al c E(@')}

(pela Lei de Morgan)
nlpó.4pp,XX,p(x) : l.4, .al c E(@')}

(uma vez que pp é o operador identidade)
n{(:'õ..-p).(''ÀX-«)(x) : l.4, .al € E(@')}
n{.«.Pllíl,.(x) : l.4, .al c n(ú')}

(pelas Proposições 3.30 e 3.34)

@ A{.«.pZI,. : l.4, .BI c E(@*)}.Portanto,

Observamos que operadores anta-extensivos (respectivamente, extensivos) e idempo-
tentes que não são autolimitados podem não ser representados pelo Teorema 8.6 (respec-
tivamente, Teorema 8.7). O último exemplo antes da Proposição 8.4 prova isto.

Note que a implementação computacional de operadores anti-extensivos que são au-
tolimitados pela decomposição do Teorema 8.1 é mais eficiente que a implementação pela
decomposição do Teorema 8.6, uma vez que, para todo l.4, .al c E(@), C[,.+,a] ç .4.

8.3 Representação Compacta para Aberturas e ]li'e.

chamentos Invariantes por 'l\anslação

Nesta seção mostraremos que a representação compacta de aberturas e fechamentos IT's é
uma realização eficiente da representação de Matheron dada no Capítulo 3, Subseção 3.6.2.

Vimos na Subseção 3.6.1 que se @ C @w é um operador crescente, então os operadores
À.4,a e p.4,a das famílias de sup-geradores e inf-geradores dos Teoremas 3.38 e 3.39 tornam-
se, respectivamente, erosões e dilatações. Conseqüentemente, os operadores À.,i.a e p,{.B
da representação compacta dados nos Teoremas 8.1 e 8.2 tornam-se erosões e dilatações.

Seja @ C ©w uma abertura. Como @ é crescente, anti-extensivo e idempotente, para
todo l.4, .el € B(@), .A é um invariante de @ (isto é, @(Á) = .A), e, conseqüentemente, @ é
autolimitado. Como @ é crescente, anta-extensivo e autolimitado, a estrutura de decompo-
sição do Teorema 8.6 reduz-se a um supremo de aberturas morfológicas. Tomando W = -8,
esta é a realização do resultado clássico de Matheron para representação de aberturas IT's
(Teorema 3.48.a). Além disso, a proposição seguinte mostra que esta é uma realização
minimal, no sentido da absorção granulométrica, isto é, aberturas morfológicas que são
absorvidas por outras aberturas morfológicas não estão consideradas nesta decomposição.

Proposição 8.8 Seja @ € @w uma abertura. Se l.4, /l € B(@), então ,zão ezãstem
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h € .E e .A' C 7'(W) tais que .4' # .A, Á' é um nuahante de Á e IÁI., WI € B(@)

Prova: Seja l.4, WI C B(@). Suponha por absurdo que exista h € E e .A' C P(W) tais
que .4' # .4, .A' é invariante de .A e IÁI., WI € B(@).

Como l.41, WI e l.A, WI pertencem a B(@) e .A' #: .4, então podemos escolher E(@) tal
que l.4h, W'l, l.4, WI C E(@). Pela independência da translação de '.4. e pela simplificação
do Teorema 8.6 para aberturas IT's, temos que 'r,4{ :: '..1, $ @. Como .A' é um invariante
de ,4 e .4' # .A, então, pela Proposição 3.49, ' ..l < 'y.4,. Pela Proposição 3.27, temos que
X:( ) é um isomorfismo de reticulado entre (©w, $) e (7'(7'(W)), Ç). Assim, '7.4 < '.,1, =

'y,4L $ 'P + X:('y.4) C X:('y.4,) = X:('y,4L) Ç X:(@).

Uma vez que l.4,m''l C E(@) e @ é uma abertura (conseqüentemente, @ é anti-
extensivo), então o € Á.

Pela Proposição 3.47, temos que X:(7.,1) = {X € 7'(W) : Á-, Ç X e z c .4} e
K:(7.4,) = {X C 7'(W) : .AL, Ç X e ; c .4'}. Assim, como . C .4, então .A c X:(7Á).
Além disso, como .4 € X:('y.4) C X:('y..{.) Ç X:(@), então existe z C Á' tal que .4l: C .A e
.41, C X:(@). Dessa forma, l.AI,,WI C B(@) e, portanto, temos que l.4,WI gl B(@), uma
vez que l.A, Wrl não é um intervalo maximal em B(@). Mas isto contradiz a hipótese de
que l.A, WI c B(@). Portanto, não existem tais .4' e h. a

Seja @ € ©w um fechamento. Como @ é crescente, extensivo e idempotente, então,
pela Proposição 3.18, @* é crescente, anti-extensivo e idempotente (isto é, @' é uma aber-
tura). Assim, para todo l.A, .el C B(V,'), .4 é um invariante de @* (isto é, @*(.4) = .4) e,
conseqüentemente, @* é autolimitado. Como @* é crescente, anta-extensivo e autolimitado,
então a estrutura de decomposição do Teorema 8.7 reduz @ a um ínfimo de fechamentos
morfológicos, uma vez que se B = W os operadores p.4,a da representação compacta
tornam-se dilatações. Tomando }r = E, esta é a realização do resultado clássico de
Matheron para representação de fechamentos IT's (Teorema 3.48.b). Além disso, a pro-
posição seguinte mostra que esta é uma realização minimal, no sentido da absorção gra-
nulométrica, isto é, fechamentos morfológicas que são absorvidas por outros fechamentos
morfológicos não estão considerados nesta decomposição.

Proposição 8.9 Sda @ C q'w um /ecÀamento. Se l.4, WI C B(@'), então não existem
h C E e .4' C 7:'(W) faí' q«e .,4' # .4, ..4' é «m {n«,{-te d. .A . l..41., WI € B(@*).

Prova: Como @* é uma abertura, pela Proposição 8.8, não existem A c E e .4' c 7)(W)
tais que .A' :# .4, Á' é um invariante de .4 e l.Al:, }VI € B(@*). H
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8.4
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Conversão da Sup-Representação para a Repre
sentação Compacta

Foi implementado um programa que transforma automaticamente a sup-representação de
um operador para a sua sup-representação compacta. A tarefa deste programa é primeiro
identificar as classes de equivalência na base do operador e depois identificar as que podem
ser fatoradas por ter o mesmo CI,4,al-

Observe que no caso de operadores anti-extensivos que são autolimitados, temos a
flexibilidade de escolher C[,4,B] como qualquer C tal que C[..{,a] ç C Ç .4. A idéia é
escolher um C' que maximiza o efeito de fatoração.

A seguir, damos alguns exemplos da aplicação deste. programa.para alguns exemplos

simples. Para estes exemplos, considere .4 = J..LÍ, .B = 4: , (.; = t4:1 , Z) = 9 , F = IQI
eG 011

Seja Úi = õ.4c.,tVõaca. A base de V'i éB(d'i) = {1.4.,WI : a c .4l+llBó, WI : bc B},
onde + denota a união de conjuntos disjuntos. Logo, neste caso, o operador dado já está
na forma da representação compacta. Agora, seja Ú2 = i5,.lc.4 V (5ccc. A base de @2 é
B(V'2) = {1.Aa,WI : a C .4} + {lOÓ,IVI : d C -D}. Logo, Ú2 pode ser reescrito como

Ú2 = (5...lc.,i V (íocc. Note que @i e @2 são ambos operadores crescentes e a representação
compacta de @2 é melhor que a original, uma vez que IZ)l < IO

Seja V,3 = õ..!À,.1,.4 v (5cÀc,c. A base de V'3 é B(@3) = {1.4a,.A.l : a C .4} + {lC.,Ccl
c C (7}. Logo, o operador já está na forma da representação compacta. Agora, seja
Ú4 = õ.,iÀ.4,c V .5cÀc,c. A base de @4 é B(V'4) = {1.Aa, C.l : a C .4} + {lOa, Cól : d € .D}.
Logo, @4 pode ser reescrito como @4 = (i.4À,.i,c V óoÀc,c. Observe que @3 e @4 são ambos
operadores não crescentes e a representação compacta de Ú4 é melhor que a original, uma
vez que j-OI < IOI.

Seja V,s = (5PÀP,c v ócÀc,c. A base de V's é B(V's) = {lP/, O/l : / € F'} + {lGs, Ogl
g c Gt}. Mas, G' = (F')A, onde /z = (--1,0). Portanto, B(@s) = {lr/,C/l ': .f''c
Ft} + {lF/,(a.+/l : / C .Ftl} Logo, @5 pode ser reescrito como @5 = õpÀp,c V (5PÀP,c.
õp(Àp,c V Àp,c.). Neste caso, com esta fatoração, economizámos uma dilatação.

8.5 Conclusão

Introduzimos uma nova sup-representação e inf-representação para W-operadores: a re-
presentação compacta. A família de sup-geradores (respectivamente, inf-geradores) nesta
representação é constituída de composições de sup-geradores da sup-decomposição com
dilatações (respectivamente, de composições de inf-geradores da inf-decomposição com
erosoes).
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Uma propriedade importante da representação compacta é que ela pode usar um
número menor (ou, no pior caso, o mesmo número) de operadores sup-geradores (respec-
tivamente, inf-geradores) que na sup-decomposição (respectivamente, inf-decomposição) .
Esta propriedade implica que os operadores são mais eficientes quando implementados na
representação compacta.

Apresentamos também uma simplificação da representação compacta para a família
de operadores idempotentes em um sentido estrito e anti-extensivos (extensivos). Além
disso, a partir desta forma simplificada, obtemos uma realização minimal da representação
de Matheron para aberturas e fechamentos IT's.

Finalmente, mostramos que a sup-decomposição pode ser facilmente transformada
para a sup-representação compacta e apresentamos alguns exemplos dessa transformação.
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Capítulo 9

Sup-Decomposição para
Decomposições Seqüenciais

Como já vimos no Capítulo 3, a sup-decomposição tem algumas boas propriedades como
caracterizar unicamente os W'-operadores e possuir uma estrutura simples que pode ser fa-
cilmente utilizada para projeto automático de operadores. No entanto, esta representação
tem um sério inconveniente: sua estrutura paralela não é eficiente para implementação
em maquinas convencionais sequenciais.

Neste capítulo, formalizamos o problema de transformar as sup-decomposições em
decomposições puramente sequenciais (quando elas existem). Uma versão especializada
deste problema é o problema clássico de encontrar decomposições seqüenciais para erosões
e dilatações (veja os Capítulos 4, 5, 6 e 7).

A teoria proposta consiste na formulação e solução de equações discretas em reticulados
completos, cujo espaço de soluções tem uma forte natureza combinatória. As técnicas fo-
ram desenvolvidas para W-operadores em geral, depois, especializadas para W-operadores
crescentes e, posteriormente, aplicadas sobre operadores construídos por composições de
d i l nt ,, pape " "rncÃneVW\ÍVUH U UX VVVUU B

Os resultados apresentados aqui para W-operadores em geral são uma extensão de al-
guns resultados obtidos por Jones 1271 para operadores crescentes IT's e introduzem alguns
novos limites superiores e inferiores para o caso particular de W-operadores crescentes.

9.1 Propriedades de Coleções de Intervalos Maximais

Nesta seção, veremos algumas propriedades sobre coleções de intervalos maximais que
serão usadas neste capítulo.

Proposição 9.1 Se X € 11u,, C' C P'(E) e h c -E, então Xh q) C' (x©c)«

133
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Prova:
Primeiramente, mostramos que (X © C)h

(x © c')« (ulX.
ulX....«
u{(X«).
Xh a) C'.

c € C'})h
(pela Proposição 3.23.c)

Agora, provámos que (X © C')h = X (D Oh

(x©a)« (U{X. : c € 0})h
U{X.+h : c C C}
U{X. : d C Ch}
X©Ch.

(pela Proposição 3.23.c)

Proposição 9.2 Se X, Y C lllr e C' C P(.E), então

(X UY) © C; =(X© C') U(Y© C) e(x n Y) o c =(x o c') n(YO c')

Prova
(X U Y) © C' U{(X U Y)«

u{(X« u Y.)
(pela Proposição 3.23.c)

(U{Xh : h C C}) U (LJ{Yh : h € C'})
(pelas Proposições 3.23.a e 3.23.b)

(X © C') u (Y © C').

Analogamente, pode-se provar que (x n Y) o c (x o C') n (Y o c)

Como consequência da Proposição 9.2, temos o seguinte resultado

Proposição 9.3 Soam X, Y € 11w e C' C P(.E). Se X $ Y, então
X q) C' $ Y © C' e X O C'5;YOC'

Prova
X<Y XUY=Y

(X U Y) © C = Y (0 C'
(X © C) u (Y © C) = Y ©C;
(X©C)$Y©C.

Analogamente, pode-se provar que X. O C' $ Y O C

Proposição 9.4 Se Xkt, C llw e C' € P(E), então, para todo h € .E, Xw
(X-«)W.. © Ch.
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Prova: Sejam H/' C P(E) e Yçv, C llW,« tais que Yw«,

X © C = Y + (X © C')h =Yh
++:}» X. (D Ch = Yh
+ (X © 0h)-h = Y
+:> X.h (D Ch = Y

Xw a) C'. Assim,

(pela Proposição 9.1)

(pela Proposição 9.1)

9.2 Equação de Fatoração de Minkowski

Nesta seção definimos o seguinte problema

Problema: Dada uma coZeção de interziaZos mazámaás Yw, € nU« e zlm corÜunto C' €
P(E), encontrar todas coZeções de {nteruaZos mazámaás Xw C llw tais que

x. ©c''

Uma vez que X.}v ©Ot € 11W©Ot e Yw, € 11w,, então W e }T/' satisfazem l,r©C't :: W/

9.2.1 Limite Superior para W'

No próximo resultado temos um limite superior para W na Equação (1) e é uma con
seqüência direta da relação de adjunção dada pela Proposição 3.11.

Proposição 9.5 Sejam WI, C', W' C 7)(E). Se W q) O' W', então W Ç IT/' O C't

Dado um conjunto C' € P(E) e uma coleção de intervalos maximais Ylv,, pelas Pro-
posições 9.5 e 3.24, as coleções X.w € 11w que satisfazem a Equação (1) podem ter suas
representações mudadas para Xw,oc . Agora, é suficiente considerar W' = W' O C't. De
fato, se existe uma solução X.w C lltV tal que W C W' O Ct, então existe uma s(»
lução Xw,oc. C llw,oc./w tal que )V'i(Xw,oc.) = Xw. Assim, podemos considerar que
W = W' 0 (7t

9.2.2 Limite Superior para X w

Nesta subseção, vamos mostrar um limite superior para XLV. Seja C' € 7'(.E). Uma
conseqüência imediata da definição da adição de h'linkowski é que o € Ct a) C'. Assim,
para todo W C P'(.E), podemos ver facilmente que W Ç W a) (C'' a) O). Dessa forma, pela
propriedade associativa da adição de Nlinkowski(Proposição 3.8./), W Ç (W © O') a)
C'. Logo, pela Proposição 3.24, podemos mudar a representação de qualquer coleção de
intervalos maximais Xw c nbt, para Xw« € nw«, onde W" = (W Q C'') a) C.
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t4/' = 1111 (; = Oll

(a) (b)

[A:.e;] = [Mgt.Otjt]]A;, a;] =]OOJO.Oijt] [4;. B;] = [otgo.oí]i]
[.4â, n;} = [oogt, io]t] [4i, e;] = [oo[o, íoli] [A;. e;] = [oogi, ugt]

[A;,a;] = ]otQO.ugt] [A;.e;] = [oo[o,u]o] [A;, a;] = [otgo, tt]o]
(c)

Yt+, {[A;, B:], [Á;. B;]. [A;. Bâ]. [A;. e:]. [A;, B;], [Ai. n;], [4;, e;]. [A;, B;]. ]A;. B;]}
(d)

t,y = VT' 00'! = t2.Í tV'' =(1'©C't)©C = Ítltt

(e) ( ./ )

Ywr 0 C' = { [olgOI, u]ot]. ]oo]oo, tt]oí], [oigot, tigu], [oogio, tt9u],
[oo[oo, to]u], [oogio, íoJ:u],[oo[oo, ot]to], [oogto. ot]íoJ}

(g)

Uw. { [oo[oo. u]ot], [oogío. ugu]. [oo[oo, ío]ít]. [oogio, to]n]}

(h)

Uu, = { [o[o, t]o], [ogí. tgt], [o[o, o]í], [ogt . o]t]}

({)

xi = { [o[o, í]o]. [ogi. igt}, tojo, OJ:t], [og], o]t]}
x2 = {to]o, t]o}. [o[o, OJ:t], [ogi, a]íj}

(j)

Figura 9.1: Limite superior para Xw

O próximo teorema mostra um limite superior para todos X.w« c llw«

Teorema 9.6 Soam Yw, € 11w, e C' € P(.E). Para todo Xw C llw ta/ gue Wq)C't
e Xw © O' = Yw,, te"aos que Xw« 5; Yw, O C'', onde W" = (W © C'') © C'

m.'''

Prova
Xw a) C't Yw, U{(Xh)woc : h c C''} = Yw,

(Xh)w, $ Yw (vh € C'')

Xw!. $ (Y-h)w:. (VA € 0'')

Xw oc $ (Y-h)woc (Vh € a')
(uma vez que h € C' e W!. Ç }V' © C')

xw,oc $ n{(Y-A)w,oc : À c c'}
Xw«$Yw,0C'

Soja Xw uma solução da Equação (1). Assim, Xw« c llw«/w. Pelo Teorema 9-6,
X.w« $ Yw, O Ct. Dessa forma, obtemos um limite superior para Xw«. Agora, mostra-
remos um limite superior para X.w. Uma vez que Xu«, $ Yw, O Ct, então, para todo
1.,'i, .el C Xw,i existe l.t, RI C Yw, O Ct tal que l.,4, .BI Ç l.L, al. Como Yw, O Ot c llw«,
Z, Ç .4 e .B C .R C W". Uma vez que l.4,.al c Xw« e Xw« c llw«/w, então ,4 ç W
e .B -- W = W'. Assim, .L Ç .4 Ç W e W' = .B -- W Ç R -- W ç W'" -- W = W'
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Dessa forma, R -- W = WC, e, consequentemente, {lZ,, Xl} c llw«/w. Logo, para todo
intervalo l,4,.el c X.tv«, existe um intervalo IZ,, RI c Yw, O C't, tal que l.4,.BI Ç it,ZI
and {l.L, Xl} € 11w«/w. Devemos alertar que pode existir um intervalo IZ,, al c Yw O Ot
tal que l.L, RI gl llw«/w (por exemplo, veja a Figura 9.1). Portanto, se Uu~, = {1.L, RI €
Yw, O C't : {lZ,, Rl} C llw«/w} e Uw = )V't(Uw«), então, para todo Xw que satisfaz
a Equação (1), temos que Xw $ Uw. Conseqüentemente, Uw é um limite superior
para Xw. Por exemplo, sejam H/' e C' os dois conjuntos apresentados nas Figuras 9.1.a
e 9.1.b. Seja Yw, a coleção de intervalos maximais apresentada na Figura 9.1.d. A coleção
de intervalos maximais Yu« O Ct está mostrada na Figura 9.1.g e os limites superiores
Uw« para Xw« e Uw para Xw são os que estão apresentados na Figura 9.1.À e 9.1.{,
respectivamente. Note que somente quatro intervalos de YLt~ O C!. aparecem em Uw«. A
Figura 9.1..j apresenta duas soluções para a Equação (1).

9.2.3 Limites Inferiores para Xw

Nesta subseção, construiremos um conjunto O;P"'c Ç lllv, onde, para cada solução Xw
da Equação (1), existe um elemento Ztv € OÚ.w''' tal que ZW $ XW. Para isso, precisa-
mos do seguinte resultado.

Proposição 9.7 Sejanz Yw, C llw,, Xw C llw e C' € P(E). Se Xw © C't = Yw,,
então, para cada ánterua/o IÁ',B'l C Yw,, ezàstem IP,QI, lx,rl c X.w, e a,b € C't tais
gu. Pa = .4' ' yó (wb){.,.

Prova: Uma vez (lue Yw, = Xw (D C'' = U{(Xh)woo : h C C''}, então H'''

W © C' e Yw, é o supremo de (XA)woa., h c C''. Assim, cada intervalo l.4',.a'l c
Yw, é construído pelo supremo de translações de intervalos em Xw. Logo, Yw.
M(U{U(Xh)woc : À C C''}). Dessa forma, se l.4',.e'l C Yw,, então existem dois pon-
tos hl, h2 € C'' e dois subconjuntos .4 € Z/(Xh: )woc. e -B C Z/(Xh,)woc. tais que .A = .A'
e .B = -B'. Note que, se .4 C Z/(Xh.)woc. e .A = .A' (respectivamente, B c U(Xh,)wa,c.
e B = .B'), então existe um intervalo l-Li,Ril C Xw (respectivamente, um intervalo
IZ,2,R21 C Xw) tal (lue (.Li)h. = ..'1 (respectivamente, (.R2)h, = .B n w). Em outras pala-
vras, para cada intervalo l.4', .a'l € Yw,, existe um intervalo em Xw tal que sua translação
contribui para gerar a extremidade esquerda do intervalo l.4', .a'l. Da mesma forma, exis-
te um outro intervalo em Xw tal que sua translação contribui para gerar a extremidade
direita do intervalo l.4', -B'l. Logo, para todo intervalo l.4', -a'l € Yw,, existem dois inter-
valos IP, QI, lx, rl € Xw e dois pontos a, ó C C'' tais que Pa = .A' e yÕ U (Wb)h, = -B'
Assim, uma vez que yó Ç Wó, então, claramente, yó = .B' -- (Wó)h,. H

Agora, faremos duas definições para construir o conjunto Oi"''c. Primeiro, dado um
intervalo l,4', .a'l Ç P(W') e um conjunto O C P'(E), definiremos duas coleções de inter-
valos .Cw',B'l'c . 7Z[Á',a'],c, contidos em P'(P'(W)), onde W = W' O (;'. Com os intervalos
destas duas coleções, podemos construir um conjunto de coleções de intervalos, denotado
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por 'Hlf 'B ],c, e, finalmente, usando as coleções de intervalos em 'Hlf 'a'l,c construiremos
o conjunto de coleções de intervalos maximais OÚ,.w''' . Após estas construções provare-
mos, no Teorema 9.8, que para toda solução Xtv da Equação (1), existe uma coleção de
intervalos maximais Zw € Oã.w''' tal que Zw $ Xw.

Dado um intervalo l.A', .e'l Ç P(W') e um conjunto C' C P(.E), definimos as coleções
de intervalos .Cw 'e']'c . .R[Á',a'],c, contidos em 7''(7'(W)), onde W = W' Q C', como

ÉIÁ',B'l'c = {1..4t,, .4t.,l : .4' Ç W',, z C C''}

R[A',B']'c = {1.e:, n w:, .B!, n wl .B' - W= = (W=)h,, z C C''}.

C[aramente, l.C[A',B'],cl $ 10I e IR.w 'a ],cl $ 1(71. A seguir, damos um exemplo de C[Á''B'],c
e 7Zlf''a ] c Se W' - ltjll, C' = O.Lt e l.4', .B'l = IOt000, tltOll, então W = W' O C't =

tltt, Clf',B'],c - {lt000, í0001, 10.ioo, otool} e 'Rlf''a'l,c - {li.Lot, ílotl, li.ito, ítíol}.
Agora, definimos o conjunto Hlf''a'l,c como

X[A',B']'c - {ll.L, .tl} U {la, .nl} : l.t, tl € ,Clf

Claramente, l7Z]A',B'],cl $ 1r]A''a'],cl . IRIA',a'],cl $ 1C'l2. A seguir, damos um exemplo de
7í[Á',B'],c. Se W' = ttltt, C = IJ:t e l.4', .e'l = 10t000, 1ttOíl, então W = W' O C'' =
1111 e

l-t, tl € ,clf''''l'', lx, xl c Klf',''l,'}.

.H [A' ,B'] ,a {llteoo, toool} u {luoi, uoíl},
{ltooo, loool} u {luio, uíol},
{loloo, olool} u {luot, noíl},
{lo.too, o.lool} u {luto, uíoll}.
{lltooo, ípool, luot, lloil},
{ltooo, toool, luto, uíol},
{loloo, Ojool, luot, t.Lotl},
{loloo, Ojool,lauto, uiol} }

Seja / = {1,2,3, . . . ,n} um conjunto de índices. Sejam Yw,
llw, e C' € P(.E). Definimos o conjunto

{l..41, -e;l : { € /1} c

.SYww',C - .H[Á[,B;],C x %10:,Bi],c

Claramente, l.SYw,cl $ 1C'l2"

Dada uma coleção de intervalos maximais Ylv, C llw, e um subconjunto C' C P(.E),
construiremos o conjunto de coleções de intervalos maximais OllP"'c, onde W = W' O C't,
como

OY",,C . {Zw € nw: Zw = U{Sh, ã € .r},(Sli,,S{.,.--,Sh) C .Syww''c}.

Claramente, IOw ''CI $ 1Sw ''CI < IC'l2n. A seguir, damos um exemplo de OW ''c. Sejam
W', (17 C P(.E), os conjuntos apresentados nas Figuras 9.2.a e 9.2.b, respectivamentel seja
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w'=llll C =01t

(a) (b)

[A[.a;} = [oogt.ot]t] ['i;,B;] = [oo[o.oí]t] [A;,B;] = [otP,ot]t]
[Aâ,B:] = [oogt.to]t} [Ai. a;] = [oo[o, nJ:t] [A;.ai] = [oogt.ttgt]
[A;,a;] = ]otgo,ttgi] [.4;, a;} = [oo[o, tt]o} [A;,e;] = [oigo,u]o]

(c)

Yw, = {]A:. B;], [4;, B;]. [A;. B;]. [4;, B;],[A;, B;},[A;. B;], [A;, B;],[4;, B;], [A;. Bb]}

(d)

l,V = 1,Ví0 Ct = lll

(c)

«sl''l'.'
[Á; .aáJ .c

{{ [ogl, ogt]} }

{ {[o[o, o]iJ} , { poli. o]t].[tgo, iQoJ} }

{ {[ogt . igt]} ,{ toga, o]t]} , {]tgi , tgt].[olo, o]o]} , { ]o]o. o]í]]}

{ { [olo. i]o]} , {]t9t, tgt], {o]o. o]o]} . { [tgo, t]oj} . { ]tgo, igt]} }

{{ tolo. t]oj} . {tt9o. t]o]} }

(/)

[AI,.';].'
[A; . B;] .C

t';.'É.l.'

{{ [ogi, o]ij} , { tolo, o]t3} }

{ { [ogt , igt]} . { [ogt, o]t]} }

{t[t[o, tgo].[i[o. t]o]. ]ogt, ogt]} ,{togí , tgtJ} }

{t[t[o. t]o], [ogi, o9t]} .{ ]o]o, i]o]} }

.IAI.'{). *

(g)

* ["É..'é,].'

zt=t]tgo, l]o). [ogt,o]tj} z2 = {]tgo. ilo], ]tgo, tgi], [ogi, tgt],[ogi, o]t]}

zs = { ligo, t]o], Loto, t]o], [o[o, o]t], {ogí. o]t]} z4 = { ]o]o, i]o]. ]o]o, o]i], [ogt, o]t]}

Zs = { Ligo. t]o], algo, l9i]. [o[o, t]o], ]o]o, o]i]. ]ogt . igt]. [ogt. o]t]} zõ = { [o[o, t]o], [o[o, OJ:t], [ogi. igt]. [ogt, o]lj}

(h)

{Zi , Z2, . . . . z6}

({)

Figura 9.2: Exemplo de .SWn"'C e OW"''C

Yw, a coleção de intervalos maximais apresentada na Figura 9.2.d. Note que W', C' e
Yw, são exatamente o mesmos que foram apresentados nas Figuras 9.1.a, 9.1.b e 9.1.d,
respectivamente. Assim, .SI)'"'c - .H[Ai,aÍ],c x 'Hn,'' '],c x . . . x Hw]''B;i'c e O:ln"'c .

{Zi, Z2, - . , Z6}, onde W :: W'OC't é o conjunto mostrado na Figura 9.2.c; 'HÇi'o'J'' para
{ C {1, 2,. . ., 9}, são os conjuntos apresentados na Figura 9.2./ e Zi, para { C {1,2, - ..,6},
são as coleções de intervalos maximais de llw mostradas na Figura 9.2.h.

f

X

O próximo resultado mostra quais são os limites inferiores para todas soluções X.w da
Equação (1).

Teorema 9.8 Soam C C P(E) e Yw, C llw,
Yw,, ezãste Zw C Oi/"''' faZ que Zw $ Xw.

Para todo X.w C llw taZ que X.w a) Ct

Prova: Seja Yw = {1.AI, .eíl : { c .r}. Pela Proposição 9.7, para cada intervalo l.Ai, .eíl €
Yw,, existem pontos ai,bí € C't e intervalos l-r',,C?ÍI, IXi,XI € Xw tais que (P.).. = .AI
e (X)Ó. = .B! -- (Wó.)Ü,. Seja Sh = {1-R,p,l, IZ,bl}. Seja Zw a coleção de intervalos
maximais de llw tal que Zw = ulSb : { c .r}.
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Uma vez que IJoi,.P,l Ç l.f%,C?il e 1}/.,}11 Ç IXi,}'.l, então temos que cada Sjr $
{la, Qil, IXi,Xl} $ X.w. Assim, Zw = U{Sh, : { € /} $ Xw.

Para provar que Zw C OYw',C temos que mostrar que cada Sh € 'H[Á;,a;],C. Pa
isso, devemos mostrar que l/:i,, .e.l C ,C[A:,a:]'C e l} {, }''tl C 7?.n,'' '],C

Uma vez que (.R)....= Á;, então (.4;)-.. = a Ç Wr. Assim, .4: Ç Wa., e, conseqüente-
mente, IP., P.l C .Cn,'' 'l,c

Um' "z que (b)+. =..BÍ (Wó.)h, e X Ç W, então, claramente, X = (.BÍ).õ. nw
Portanto, IX, XI c 7?.[Á;,B:j'c

Para

Como uma cons?qüência do Teorema 9.8, cada solução Xw da Equação (1) tem um
limite inferior em O:P"'c. Mas, algumas coleções de intervalos maximais em O:lw'c po-
dem ser desconsideradas. Para o exemplo apresentado na Figura 9.2.à, somente os limites
inferiores Z4 e ZÕ são menores ou iguais ao limite superior Uw apresentado na Figu-
ra 9.1.i. Assim, neste particular exemplo, temos que Zi $ Uw, para { € {1, 2, 3, 5}, e con-
seqüentemente, eles não devem ser utilizados para encontrar as soluções da Equação (1).
Agora, para as soluções apresentadas na Figura 9.1..j, temos que Z4 5; Xi, X2 .$ Uw e
Z6 5; Xi, X.2 5; U'w.

A seguir, apresentamos um algoritmo para encontrar todas soluções da Equação (1).
Algoritmo SEARCn.1 ((7, Yw,):

Entrada: Um conjunto (l; C P(E) e uma coleção de intervalos maximais Yw C llw..
Saída: As coleções de intervalos maximais X.w € Hw, tais que X.}v q) C't . Yw,,

onde W = 1,r' O (.;t

w'" <-- (w © c') © a;

Uw« {-- {lZ,, al c Yw, 0 C' : {l.t, al} € 11w«/w}

para cada Zw c Ovww''O faça
para cada X.w tal que ZLt, 5; X.w 5; Uw faça

se Xw © C'' :: YLV, então

devolva Xw.

Claramente, a cardinalidade do espaço de busca para o algoritmo SEARcn.l (C', Yn~)
é proporcional a IOI'w''CI $ 1(i;l2", onde n :: IYw,l, uma vez que cada limite inferior ZW
é retirado somente uma vez de OÚ,p"''
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9.3 Simplificação para Cloleções de Extremidade Di-
reita Fixa

Definimos o conjunto Zw Ç llw como o conjunto de todas coleções de intervalos maximais
tal que a extremidade direita de qualquer intervalo é a janela Wr. Clhamaremos qualquer
coleção de intervalos maximais de Zw por co/eção de eztremádade direita Jüa.

Agora, considere o problema, apresentado na Seção 9.2, restrita a Zw e Zw,, isto é,
dada uma coleção de intervalos maximais Yw, C Zw, e um conjunto C' € P(E), encontrar
todas coleções de intervalos maximais Xw c Zw tais que X.w © (yt = Yw .

Por simplicidade de notação, onde não há risco de confusão, denotaremos os intervalos
l.4, wl de X € Zw por l.Al-

9.3.1 Simplificação do Limite Inferior

Podemos obter um novo limite inferior para Xw c Zw, que é ele mesmo uma solução
da Equação (1), restrita a coleções de extremidade direita fixa. Para isso, precisamos do
seguinte resultado, que é um caso particular da Proposição 9.7, quando a extremidade
direita dos intervalos em Yw, e Xw são, respectivamente, WT' e W

Proposição 9.9 .Soam Yw, C Zw,, Xw C Zw e C' C 7'(.E). Se Yw, = Xbt, G) C', então,
para cada {nterualo l.4'l € Yw,, ezãste um {nteruaZo IPI C Xw e um ponto a € C't taZ que

.4'Pa

Dado um intervalo l.A'l Ç P(W') e um subconjunto C' c ?(.E), definimos os conjuntos
Clf']'c = {1..4L,,WI z C Ct} e Hlf'j'c - {ljP,Wl} : IP,WI € ,C[Á'],c}. Claramente,
H[Á'],cl - l.C[Á'j'cl 5; ICI. A seguir, damos um exemplo de .Clf']'c e 'Hlf']'c. Sejam T'r'
e C' os conjuntos apresentados nas Figuras 9.3.a e 9.3.b, respectivamente. Neste caso,
W = W' O Ct é o conjunto mostrado na Figura 9.3.e. Se l.4ll, l.Ál1l, l.4111 são os intervalos
apresentados na Figura 9.3.c, então os conjuntos .Cw]]'c, Z:]Á;],c e .Cwl'l'o são aqueles que
estão apresentados na Figura 9.3./ e os conjuntos 'Hw]]'c, %EÁ],],c e 'Hlf'],c são aqueles
que estão mostrados na Figura 9.3.g.

Seja / = {1,2,3,. . .,n} um conjunto de índices. Seja Yw, = {1.4:l : ã C .rl} € Zw,

e C C 7>(E). De6nimos o conjunto /»"'c - .Hlfll,c x ... x Xlf:j,c. Claramente,
l.Fvw',cl $ 1C'l". A seguir, damos um exemplo de Fvww'c. Se Yw, e C são a coleção de
intervalos maximais. e o conjunto apresentados nas Figuras 9.3.d e 9.3.b, respectivamente,
então o conjunto /Ú;'"'' é aquele que está mostrado na Figura Figure 9.3.À.

Dada uma coleção de intervalos maximais Yw, € Zw, e um subconjunto C € P(E),
definimos o conjunto de coleção de intervalos maximais 'Dã.w'' , onde W = W'OC*, como
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t,VI = tll.tl (: = lll

(a)(b)

[A;] = [oogto] [.4;] = [ooloo] [.4;} = [atpo]
(c)

Yw, = {]A;], [4;]. [.4;]}

(d)

W' = }V/ 0 C't = 1.11

(c)

clf;i'c - {]o]o], [ogij} cl;;j' = {]tP].[olo].[ogij} cH;t'c - {]ig.].[olol}
(/)

xl;li. = {Íloloj},{logtll} xl;;l' =ÍÍtigol}.{loloJ}.{lo9tjl} HI't;l' =ttltgol}.{tolojl}
(g)

,..Yw' .' - ,..[:1].' * ,{1";].' ,. ,.t]A;].'
(h)

Zi = {]ogt],[tgo[} Z2 =Ítogt].[o[o[} Za =t]t9o],]o]o],[ogtj} Z4 = {Eo]o]} Zs =ÍEtgo],[olol}

q,n, =Ízi.z2,--..zõ}
(j)

({)

Figura 9.3: Exemplo de .FYWw' C e @W,w''C

©Yw,C . {Zw C Zw : Zw = U{Fh, í C .r}, (Fb, ph, . . , FnW) C .F:l)'"'c}. Claramente,
l@l'w'cl $ 1/'w ''cl $ 1(;1". Um exemplo de @Yw''C pode ser visto na Figura 9.3..j.

C)s limites superiores Uw« para Xw« e Uw para Xw estão apresentados nas Figu
ras 9.4.g e 9.4.h, respectivamente. Note que somente dois intervalos de Yw, O C't (apre
sentados na Figura 9.4./) aparecem em Uw«. A Figura 9.4.á apresenta duas soluções da
Equação (1). Além disso, para este exemplo, somente o limite inferior Z4 é menor ou igual
ao limite superior Uw

O próximo resultado mostra os limites inferiores para as soluções Xw da Equação (1)
para coleções de extremidade direita fixa.

Teorema 9.10 Sejam C C P(.E) e Yw, C Zw,. Para todo Xw € Zw taZ qzze Xw © C't
Yw,, ezíste Zw C oYw,C faZ que Zw 5; Xw e Zw q) C't . Yw,.

Prova: Seja Yw, = {1.4;l : { c /}. Pela Proposição 9.9, para cada intervalo l.,4:l c Yw,,
existem aÍ C C' e IP,l C Xw tais (lue (.R)a. = .41. Seja Fh = {1.Rl}, para { € /. Seja Zw
a coleção de intervalos maximais de Zu, tal que Zw = U{Fh : ie /}.

A prova de que Zw € ®H.w'c e Ztv 5; X.}r pode ser feita de uma maneira similar ao
do Teorema 9.8.

Agora, provaremos que Zw G) C't = Yw . Para isso, dividiremos esta prova em duas
partes. Na primeira, provaremos que Zw q)C't $ Yw, e, na segunda, mostraremos Yw, $
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w'/ = 11111 (; = ltl

(a) ( t, )

W'= tV'0C' =ilt tV"=(IV©Ct)©C=iiilÍÍÍ
(d)(c)

Ywr 0 Ct = {]ooo]ooo]. [ootgoto]. ]ooi9ooo], ]oiogtoo]}
(/)

Uw« = {ttooo]ooo]. [ootgtooJ}
(g)

Uw = {to]o]. [tgil}

(h)

XI = {]tgi], loloJ}

X2 = { loloj}

({)

Figura 9.4: Limite superior e as soluções para o exemplo apresentado na Figura 9.3

Zw © C't

Uma vez que Zw $ Xw, então, pela Proposição 9.3, podemos ver facilmente que
Zw (D Ot $ Xw q) Ct = Yw,.

Observe que {l(.4;)-a., Wl} © C' € Zw,. Além disso, temos que {l(.41)-.:, W!..l..} $
{l(.4;)-.:,Wl} a) C'', uma vez que cada aí € Ct. Assim, podemos ver facilmente que
Yw, = {1.4:l : { c .r} = {1(.4;)-..,w!..l.. : { c -r} $ uÍtl(.41)-.:,wl} © c'' : { € .r}.
Dessa forma, uma vez que Fh = {1(.41)-.., Wj}, temos que Yw, $ U{Fh G) C' : á € /}.
Conseqüentemente, pela Proposição 9.2, Yw, $ U{Fh : á C .r} a) Ct = Zw a) C't. H

Como conseqüência do Teorema 9.10, todos limites inferiores para tôda solução Xw
da Equação (1), restrita a coleções de extremidades fixas, estão em õã.w'''. De fato,
dada uma solução Xw da Equação (1), existe Zw € õã.w''' tal que Zw a) O' = Yw, e
z'u.'' S ..x.w.

Apresentamos agora uma algoritmo para encontrar todas soluções da Equação (1),
onde Yw, C Zw,.

Algoritmo SEARCH..2 (C', Yw,)
Entrada: Um conjunto C € P'(E) e uma coleção de intervalos maximais Yw, c Zw,
Saída: As coleções de intervalos maximais X.w € Zw, tais que Xw © C't = Yw,,

onde W = W' O C'

W'" +.-. (W' © C't) a) C; U'w« +..- {l.tl € Yw, 0 Ct {lLl} € Zw«/w}

para cada Zw € q':lr"'c faça
se Zw © C'' = Yu~ então

para cada Xw tal que Zw 5; Xw $ Uw faça

se Xw a) C'' = Yw, então

devolva Xw
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Cllaramente, a.!ardinalidade do espaço de busca do algoritmo SEARCn-2 (C', Yw,) é
proporcional a l@w '''l $ 1Cl", onde n = IYw,l, uma vez que cada limite inferior Zw
é retirado somente uma vez de @i:.w''. Além disso, se usamos o algoritmo SEARcn.2
(C', Yw,), quando Yw, € ZU« Ç llw,, em vez do algoritmo SEARcn.l ((y, Yw,), o espaço
de busca para escolha dos limites inferiores é reduzido de O(1012") para O( Cl").

9.3.2 Conjuntos viáveis para C;'

Na Equação (1), o subconjunto (l; € P(.E) é um parâmetro 6xo. Obviamente, dada uma
colação Yw, c Zll«, podem existir alguns subconjuntos C' em P(E) tais que a E(luação (1)
não tenha solução. Por exemplo, se W' e Yw, são o subconjunto e a coleção de intervalos
mostrados nas Figuras 9.3.a e 9.3.d, respectivamente, é fácil ver que para C' = ttí.Lll,
a Equação (1) não tem solução, uma vez que W' = líjtt, e, conseqüentemente, W =
W'' 0 C't = 0

Dada uma coleção de intervalos Yw, € Zw , os subconjuntos C' em P(E) tais que
a Equação (1) tem pelo menos uma solução são chamados de conlunlos uááueís. Por
exemplo, se Yw, é a coleção de intervalos apresentada na Figura 9.3.d, então o conjunto
(7 mostrado na Figura 9.3.b é viável.

Nesta subseção, estudaremos algumas propriedades da Equação (1) para dar algumas
condições necessárias para a existência de conjuntos viáveis. Observe que, pela Propo-
sição 9.4, se um conjunto C' C P'(.E) é viável, então, para todo /z C .8, o conjunto Ch
também é viável.

Seja l.41 € X. C Zw. Dizemos que a extremidade esquerda .4 é mí7zimaZ em X. se, e
somente se, l.AI $ 1.al, para todo intervalo l.al C X. Claramente, se l,41 = 1.al, então
tanto a extremidade esquerda de l.41 como a de l.al são minimais. Por exemplo, sejam
let W = llj11, .4i = 0010t, .42 = lO.!00, .Aa = 01Q00, .44 = 00100, Á5 :: 00Qí0 e
Aw :: {l..4il) l.421, 1'431, 1.441, 1.4sl}, então os intervalos l.,431, 1.,441 e l.4sl têm extremidade
esquerda minimal em Aw.

Seja Z C Zw. Denotaremos por Min(Z) o conjunto de todos intervalos em Z tais
que suas extremidades esquerdas são minimais em Z, ou seja, Min(Z) = {1.41 c Z
.4 é minimal em Z}. Para o último exemplo, Min(A) = {1.431, 1-'441, 1'4sl}.

Dada uma coleção de intervalos maximais Z c Zu,, para cada conjunto .A C 7)(.E),
de6nimos o conjunto S3 C P'(E) como S5 = {h C .E : l.4.hl € Z}. Para o último exemplo,
Sâ: = .LOt e Sâ, = t.U.

O próximo resultado fornece uma condição necessária para conjuntos viáveis.

Teorema 9.11 Sejam Yw, € Zw, e (7 C 7'(.E). Se C é um conjunto t,{át,eZ, então, para
todo l.4'l c Min(Yw,), ea;isfe a c -E taZ que Ca Ç SY"' e C' é um nuaMante de Sll"'
Prova Uma vez que C' é viável, existe Xw € Zw tal que Xtt,, © C't Yw,. Dadoum
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intervalo IÁ'l em Min(Yw,), denotamos por 11" ç Xw. e IYw' Ç Yw, as coleções de
intervalos tais que lãn' = {1,4L,l : z € SJlw} e IYw' - .(l.AL,j : y c Sllw'}. Agora,
provaremos que Svw' ;: SÁ,w (1) (I'

Por um lado, SÁxlw G) C' Ç SJl"'. De fato, seja l.At.,l C lãw e c C C't. A/lostraremos
que l,4L,+c, W'l € Yw,. Suponha por absurdo que l.AL,+c, W''l g Yw.. Assim, existe um
intervalo IX', W'l C Yu« tal que X' Ç ,4L,+c e X' # .4L,+c' Assim, pela Proposição 2.1,
X'l < IÁ' ,+cl. Mas, isto é uma contratriz o fato de que .A' é minimal em Yw,. Dessa

forma, l.At.,+.,W'l c Yw,. Logo, existe 3/ c SYw tal que l.4t,+.l = 1.4Lvl, ou seja,
z + c = --Z/. Assim, z + (--c) = y e , portanto Sxw © C' Ç SAvl"', uma vez que c c C''

Por outro lado, SÁVlw Ç SAxlw a) C. Para provar isso, temos que mostrar que, dado um
intervalo l.4Lvl € Yw,, então existem z C SXw e c C C't tais que --3/ = --z + c. Pela
Proposição 9.9, existem um intervalo IPI € Xw e um ponto c € Ct tais que Pc = .4L,
A.ssim, IPI :: l.4Lc-vl e, conseqüentemente, IPI c ll,w. Dessa forma, existe z C SXw tal
que IPI = 1.4t,l. Dessa forma, --3/ = --z + c. Portanto, 3/ = z + (--c), e, uma vez que

y C Sll"' , .:; C SAxlw e c € Ot, então SVw Ç Sllw © C'

Uma vez que SYn" = SXw a) C, então, pela Proposição 3.15, C é um invariante de
S;,w. Falta ainda mostrar que existe a C .E tal que O. Ç S.,.l,n"

Seja a C Slw. Pela Proposição 3.10 e pela definição de dilatação, temos que SYw =
(SÁxl")-. © C.. Uma vez que a C Sll", então o € (SAxl")-., e, pela definição e pela
propriedade de comutatividade da adição de Minkowski, Oa Ç Ca a)(SJl")-. = (Sl" )-.©

s;,"'0. H

Devemos observar que, dada uma coleção de intervalos maximais Yw, C Zw,, como
uma conseqüência da Proposição 9.4, se (l; é uma solução viável, então, para todo h C E,
Ch também o é. Assim, para encontrar todos conjuntos viáveis Cü, é suficiente procurar
somente um conjunto viável C que represente todos os conjuntos viáveis Oü. Chamaremos
o conjunto viável G que representa todas as suas translações por representante do corÜunto

Z e

Dada uma coleção de intervalos maximais Yw, € Ztv, , pelo Teorema 9.11, se O é viável,
então, para todo IÁ'l c Min(Yw,), uma translação de O, digamos C., é um subconjunto
de S.i,n" . Pela última observação, (l;. é também um conjunto viável. Portanto, podemos
encontrar todos os representantes dos conjuntos viáveis O procurando C' Ç S;,w tal que
C' é um invariante de S;,w

Agora, dada uma coleção de intervalos maximais Yu« C Zw,, apresentamos o algoritmo
SEARCn-ALL que tem como saída pares (O, Xw) c P(.E) x Zw tais que Xw ©(7t = Yw,.

Algoritmo SEARCn.ALL (Yw,):
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Entrada: Uma coleção de intervalos maximais Yw, € Zw,
Saída: Pares (C, Xlv) c P(.E) x Zw, tais que XI,, © C't

com I'V ;; W' O (;'t
Yw

Seja l..4'l c Min(Yw,) tal que, para todo l.O'l c Min(Yw,), IS.ÍI'" l $ 1S;l)'"
para todo C Ç S,4r" faça

se C' é um invariante de S;r" então

começo

seja {Xi,X2,
para cadaá

, X.} a saída de SEARCH-2 (C, Yw,);

1, 2, ' ' ' , n devolva o par (C, X{);
fim

Dada uma coleção de intervalos maximais Yw, c Zw,, o algoritmo SEARcn.ALL
(Yw,) procura os representantes dos conjuntos viáveis O para a Equação (1) e, depois,
ele chama SEARcn-.2 (C', Yw,) para encontrar todas as soluções Xw da Equação (1). Em
outras palavras, este algoritmo soluciona completamente a Equação (1) quando Yw, C

9.4 Conversão da Sup-Decomposição para Decompo
sições Seqüenciais

Denotaremos por Tw o conjunto de todos W--operadores que podem ser construídos por
composições de erosões e dilatações. Note que o conjunto dos filtros alternados seqüen-
ciais l43), LD's em uma janela H,', é um subconjunto de Tw. Dada uma base de um
operador @ C Tw, descrevemos nesta seção como encontrar uma representação seqüencial
para @.

Vimos no Capítulo 3, na Subseção 3.6.1, que a base de um operador @ C ®w se
simplifica no caso em que @ é crescente: a extremidade direita de todo intervalo na base
de @ é a própria janela H'', ou seja, @ é crescente se, e somente se, para todo intervalo
1..4,.BI € Bw(@), temos que .B = W. Assim, podemos ver facilmente que, @ € @w é
crescente se, e somente se, Bw(@) c Zw.

Note que se Vi € Tw, então @ é um operador crescente, uma vez que dilatações
e erosões são operadores crescentes l24, p. 861 e composições de operadores crescentes
geram operadores crescentes l24, p. 461. Assim Tw Ç ZLV. Além disso, se @ c Tw, então
@* € Tw, uma vez que, pela Proposição 3.30, c& = õCt e õa = cCt.

Se @ é um operador em Tw, então uma representação de @ pode começar por uma
dilatação ou uma erosão, ou seja, @ pode ser reescrito como õcÚi ou ccÚi, onde C' c P(.E).

Proposição 9.12 Se @ c Tw e C; C P'(.E), então Bwoc((cc.@)*) B.«(@*)© C''
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Árvore de Representação

$i"--?i
';-f'.* ':.ç'.~
/
T 'l-.}

{o} e ' '

Xi.i e/..\
/

::: ! '.-.,
/

::: ! '.-.,

Figura 9.5 Um diagrama da árvore de representação

Prova: Proposição 3.30, c;. = (5c e, pela Proposição 3.41, temos que Bwoc.(l5o@)
Bw(@) © C''. Logo, Bw«.((.o.@)') ,««.(c;.d,') (Óc@')

Seja @ C Tw. Como, pela Proposição 3.46, podemos construir a base de @* a partir
da base de @, então, dada a base de um operador @ C Tw que começa por uma dila-
tação (respectivamente, erosão), podemos, pela Proposição 3.41 (respectivamente, Pro-
posição 9.12), encontrar uma representação de @ aplicando o procedimento SEARCn.AI,L
para Bw(V,) (respectivamente, para Bw(@*)). Se (C,X) é uma saída do procedimen-
to SEAnCn-ALL (Bw(@)) (respectivamente, Bw(@*)), então «, pode ser reescrito como
@ = õcV'i (respectivamente, como @ = cc «'i), onde @i é um W-operador crescente e
B(@l) = X (respectivamente, B(«,:) = X').

Assim, dada a base de um operador @ C Tw, podemos construir uma árvore que
representa o espaço de busca de todas representações seqüenciais possíveis de @ da seguinte
forma. A raiz é a base de @. Um nó é uma coleção de intervalos maximais Yw C Zw. Se
Yw = {lloll}, então Yw não tem filhos. Se Yw = {llall}, a # o, então o filho de Yw é

{llolll} e a aresta que liga Yw e seus filhos é rotulada por õt-a}. Caso contrário, construa
Yh usando o resultado da Proposição 3.46 e aplique o procedimento SEAKCU.ALL para
Yw e Yh. Se (C',X.) é uma saída de SEARCH-ALL (Yw), então X é um filho de Yw
e a aresta que liga Yw a X é rotulada por (5c Se (C', X) é uma saída do procedimento
SEARCn.ALL (Yw), então X.* é um filho de Yw e a aresta que liga Yw a X* é rotulada
por cc' . Chamaremos esta árvore de árvore de representação.

Note que, dada a base de um operador @ C Tu,, os rótulos das arestas que estão no
caminho da raiz a um nó Ylt, = {lÍoll} forma uma representação seqüencial de @.

Na Figura 9.5, apresentamos um diagrama que descreve graficamente os filhos de um
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nó Y na árvore de representação. Para este diagrama, todas saídas de SnAKCn.Ai,L(Y)
sao

0i,Xi,i)
C2,X2,i

(c- , x:,,l
lo,,x,,,l

(o: , x:,.
(c: , x:,«,

(cí,xj,:) (Q,xj,,) (CJ , Xj,«, )

e todas saídas de SEAnCn.ALL(Y') são

.ZI)i , Zi.2
Z)2, Z2,2)

l.o- , z:,«: )

)2 ) Z2,m2

(D*, Z*,:) (.0*, Z*,,) (D* , Z*,«* )

Dessa forma, os filhos de Y são as coleções de intervalos maximais IXP,ç. e Z;,,,, onde
PC {1,2,...,.i}, qP C {1,2,...,n,}, r C {1,2,-..,k} e s, C {1,2,...,mt}. A aresta que
liga Y e Xç,ç, (respectivamente, Z;,,,) é rotulada por õc, (respectivamente, co}).

9.5 0 Algoritmo Implementado para Mudança de Es-
trutura

Implementamos os algoritmos SEAnCn.l, SEARCH.2 e SEARCH.ALL apresentados nas
Seções 9.2 e 9.3. Usando a implementação do algoritmo SEARcn.ALL, implementamos
também um procedimento para transformar automaticamente a sup-decomposição de um
dado operador @ € Tw em todas possíveis representações seqüenciais de @. A tarefa
deste procedimento é visitar todos nós da árvore de representação aplicando o algoritmo
SEARcn.ALL. Quando um nó {o} é encontrado, o procedimento devolve uma represen-
tação de @ percorrendo e imprimindo os rótulos das arestas do caminho da raiz até esse
nó. Existem muitas maneiras de visitar os nós de uma árvore. Para o algoritmo descrito
acima, utilizamos a busca em profundidade l37, p. 391.

9.6 Exemplos de Aplicação do Algoritmo

Nesta seção, mostraremos algumas aplicações do método discutido na Seção 9.4.

Na Figura 9.6, mostramos um exemplo simples para encontrar uma representação
seqüencial de um operador @ C Tw,. Neste exemplo, a base de @ é a coleção de intervalos
maximais Yi = Yw, apresentada na Figura 9.6.a. A reis da árvore de representação é a
base de entrada, ou seja, Yi.
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Árvore de Representação
© YI = Yw.

Árvore de Representação

...?l.' 'Yw
' 8 Ya - Xi

vr' = 1,'ri = ttlll
Yi = Ywp = {]oo]ot]. [toloo], [otgoo]. [oogtol}

Y; = Y;,, = {tugu]. [otltoj}
Saída de SEARCH-ALL (YI )

Ci = tol

Y2 = Xi = {ttO]], [otg}
w2 = w' 0 c'i = ttl,

Saída de SEAncH-Au. (YI )

0

H'''' = 1,'rt
Yi=Yw. {loolot],[ioloo],[oi9oo]. ]oogto]}

(a) (b)

Árvore de Representação

ó.,T'- -''"'

'.i!= ::ll

Árvore de Representação

õa, T '

;:il:lll
t'y3 = ll.
Ya - {totJ, [toJ}

v; =ttuJ}
Saída de SKAncu.ALL (Y3):

C;3 = .It
Y4 = Xs = {tiJ}
t,'r4 = ws o cá = l

Saída de StAncn.ALL (Ya)
0

Representation Tree

::ll:: :w2=ttl
Y2 = {tto]], [otgl}
Y; = {]ug]. [otg}
Saída de SKAncu.ALL (Y2):

0
Saída de SKARCU.ALL (Y2)

(;2 = ll

Y; = x2 =ltnJ}
Ya = x; = {loiJ. [ioJ}
Wa = 1,y2 O C'{ = tí.:

I'y4 = 1.=

Y4 = {tiJ}
Ys = {lg}

w'õ = w4 0 C.â = .l

(c) (d) (e)

Figura 9.6: Applicação do método proposto para um exemplo simples

A Figura 9.6.b mostra que as saídas do procedimento SEARCn.ALL quando aplicado a
Yi e Y: são, respectivamente, (C'l, Xi) e 0. Assim, na árvore de representação, o filho do
nó raiz Yi é Y2 = X.i e a aresta que liga Yi e Y2 é rotulada por óc: (veja a Figura 9.6.b).

Na Figura 9.6.c, vemos que as saídas de SEARCn-AI,l, quando aplicado a Y2 e Y;
são, respectivamente, 0 e (02, X.2). Assim, na árvore de representação, o filho do nó Y2 é
Y3 = X; e a aresta que liga Y2 e Ya é rotulada por cc4, como mostrado na Figura 9.6.c.

Na Figura 9.6.d, mostramos que as saídas de SEARCn.ALL quando aplicado a Y3 e
Y; são, respectivamente, (O3, X3) e 0. Assim, na árvore de representação, o filho do nó
Ya é Y4 = X.3 e a aresta que liga Y3 e Y4 é rotulada por (5c,, como mostra a Figura 9.6.d.

Finalmente, na Figura 9.6.e, Y4 = {ltall}, onde a = (--1,0). Uma vez que a # o,
então o filho de Y4 é Ys :: {ltoll} e a aresta que liga Y4 e Yõ é rotulada por (5C4 com

Os rótulos das arestas sobre o caminho da raiz até o nó Yõ forma uma representação
sequencial de @, ou seja, (5c:cc{(ic;,õc. é uma representação seqüencial de @. Note que,

{ .}G
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para este exemplo, a sup.-decomposição de @ tem 4 deslocamentos, 2 intersecções e 3
uniões. A representação seqüencial de @ tem 4 deslocamentos, 2 uniões e l intersecção.
Assim, o número de deslocamentos, intersecções e uniões para implementar @ usando sua
sup-decomposição é 9; se a representação seqüencial encontrada é usada, este número
decresce para 7.

Como podemos ver neste exemplo simples, transformamos a sup-decomposição de @
(que tem uma estrutura paralela) para uma representação puramente seqüencial de @.
A. vantagem de representações seqüenciais sobre a sup-decomposição é que implementar
representações seqüenciais é geralmente mais eficiente em máquinas convencionais seqüen-
ciais

A. seguir damos alguns resultados experimentais da aplicação do algoritmo. Estes ex-
perimentos foram realizados usando uma máquina com processador Pentium 111, 450MHz.
O tempo da CPU é medido em minutos (m) e segundos (s).

Sejam WI , }y2, W3, I't''4, Ws os subconjuntos apresentados nas Figuras 9.7.a, 9.7.d, 9.7./
9.7.h e 9.7..j, respectivamente. Sejam IPi,IP6 € Ç2 ;lrl IP2 c !12W2, Vl3 C (2W3, sÜ4 C !12W4,

bl;" !ãl:iHil :li:idC} U:jÉUiiü}.Fçl$.i
sentados nas Figuras 9.7.b e 9.7.c, respectivamente; .Z)l, Z)2, . . - , Z)9 são os subconjuntos
de W2 apresentados na Figura 9.7.e; Fi,F2,' '',F16 são os subconjuntos de W3 apre-
sentados na Figura 9.7.g; (;i,(;2, . . . ,G2r são os subconjuntos de W4 apresentados na

Figura 9.7.{ e, finalmente, .Hi,H2, - . . ,Z)38 são os subconjuntos de Ws apresentados na
Figura 9.7.k. Aplicando-se o método discutido na Seção 9.4, temos que as melhores repre-
sentaçoes sequenciais de IPi, IP2) V)3) l#4, IPs e IP6 sao: IPi = (5CicCi) Vl2 = ÓCiiÕCi2CCiiCCi2)
@3 = CC,(lasca, @4 :: (5c.CcsÓc., @s = (5c.Cc.(5c,, @6 :: Õc,Óc8Õco(5ciocczccaccPcCio' onde
C'i, (b, . . - , Oi2 são os conjuntos apresentados na Figura 9.7.Z.

A Tabela 9.1 resume os resultados experimentais. Nesta tabela, usamos a seguinte
nntnpnnY--'

NSD: número de EE's na sup-decomposição;

OSD: número de deslocamentos, intersecções e uniões usando a sup-decomposição;

NS: número de soluções encontradas pelo algoritmo;

OBS: número de deslocamentos, intersecções e uniões usando a melhor solução;

NBS: número de EE's na melhor solução;

T: tempo para o algoritmo encontrar todas representações seqüenciais.

A Coluna 2 da Tabela 9.1 mostra que o número de intervalos (ou equivalentemente,
o número de EE's) na sup-decomposição do operador apresentado na Coluna 1. Na
Coluna 3, mostramos o número de deslocamentos, intersecções e uniões efetuados pelo
operador se implementamos na forma de sua sup-decomposição. A Coluna 4 apresenta
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Figura 9.7: Alguns exemplos de transformação da sup-decomposição para decomposições seqüenciais

numero de representações encontradas Pelo algoritmo.
encontrada pelo algoritmo é

sequenciais mel,hor se/LIÇão
uma solução aue

deslocamentos, intersecções e uniões)
número de operações (isto é

INa Coluna 5, apresentamos o número de operações

usa o menor

rl n molha. ar.It.nãa
uvAUYtAVse.lucao. Coluna mostra número de EE's na melhor soluçãosolução. ( )

gasto pelo algoritmo para encontrar todas representações seqüenciais estão apresentadas
tempo

na Coluna 7 da Tabela 9.1. comparando as Colunas observamos que o número de
operações na representação seqüencial é muito menor que na sup-decomposição

Embora os resultados apresentados na Tabela 9.1 sejam bons, devemos observar que o
algoritmo para encontrar a melhor representação seqüencial tem complexidade exponen-
cial

9.7 Conclusão

Neste capítulo, estudamos o problema de transformar a sup-decomposição de W-operado.
res em decomposições seqüenciais mais eficientes (quando elas existem).
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Operador
V'i
V'2
V'a
V'4
V's
V'õ

NSD
8
8

16
27
38
9

OSD
111
111
319
431
187
143

NS
l

169
l
l
l

676

OBS
30
16
17
20
15
16

NBS
2
6

3
3
3
8

T
1.8s
12.0s
1.0s
4.2s

48Eü23s
30ta43s

Tabela 9.1 Tempo utilizado pelo algoritmo para encontrar todas representações seqüenciais

Definimos o problema da equação de fatoração de Minkowski e fornecemos limites
superiores e inferiores para o espaço de soluções para o caso geral e para o caso de intervalos
com extremidades direita fixa.

A teoria apresentada aqui foi implementada e aplicada para construir representações
seqüenciais de operadores crescentes para os quais existem decomposições seqüenciais em
termos de composições de dilatações e erosões.

Uma versão especializada deste problema é o problema clássico de encontrar decompo-
sições seqüenciais para erosões e dilatações. De fato, um próximo passo para este trabalho
pode ser encontrar somente os conjuntos viáveis (; de maior cardinalidade e posteriormen-
te utilizar os resultados dos Capítulos 4, 5, 6 e 7 para decompor seqüencialmente (ic ou

Resumindo, estudamos formalmente o problema de transformar a sup-decomposição
em representações seqüenciais e exploramos o problema estabelendo limites inferiores e
superiores para o espaço de busca para soluciona-lo. No entanto, estamos longe de dar
respostas definitivas para este problema tão complexo. O caminho aparenta ser bastante
promissor, mas cheio de aventuras e desaâos.
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Capítulo IO

Conclusão Final

Neste capítulo, na Seção 10.1, resumiremos e discutiremos os principais resultados desta
tese. Na Seção l0.2, proporemos novos horizontes para a continuidade das pesquisas
realizadas nesta tese.

10.1 Conclusões e Contribuições

Nesta seção, resumiremos as principais contribuições desta tese. Com estes resultados,
foram acrescentados alguns avanços no estado da arte em MM, no que se refere à trans-
formação de estruturas de decomposição.

O problema geral de mudança da sup-decomposição de um }V-operador @ para outras
estruturas de representação de @ que usam os operadores elementares de forma que o
número de operações na MaqM seja mínimo é extremamente difícil e foi pouco explora-
do até o momento. Na literatura não há muitas referências a respeito deste problema.
Apresentamos, neste trabalho, nos Capítulos 8 e 9, alguns resultados que vão na direção
melhorar esta perspectiva, abrindo novos caminhos para pesquisas futuras nesta área ainda
pouco explorada.

Como o problema geral de se encontrar a melhor representação de um operador, a par-
tir de sua sup-decomposição, é extremamente difícil, muitos pesquisadores restrigiram o
estudo desse problema para certas classes de operadores. De fato, existe um número con-
siderável de estudos desse problema para a família das erosões e dilatações. No entanto,
os estudos clássicos desse problema, restrito a famílias das erosões e dilatações, fornecem
como resultados complexos algoritmos, onde o processo de otimização de uma solução
encontrada está subdividido em vários intrincados subcasos. Além disso, as soluções exi-
bidas por estes algoritmos podem ser melhoradas, ou seja, existem decomposições que
implementam uma erosão ou uma dilatação de uma forma mais eficiente do que as de-
composições geradas por esses algoritmos. Apresentamos, nesta tese, nos Capítulos 4, 5, 6
e 7, alguns resultados que melhoram estes estudos clássicos, introduzindo novos algoritmos
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mais simples e que geram soluções mais eficientes.

A seguir, nas Subseções de 10.1.1 a lO.1.5, detalhamos esses reputados comentados
acima.

lO.l.l Decomposição de Elementos Estruturantes Convexos

Para o caso de EE's convexos, avançamos no estado da arte em MN'l apresentando um
novo algoritmo que usa estratégia gulosa para decompor tais EE's. Os EE's que estão
na decomposição gerada pelo algoritmo proposto não são necessariamente convexos. A
complexidade desse algoritmo é O(n3), onde n é o valor máximo entre as coordenadas do
vetor retangular do EE convexo de entrada

Embora a complexidade de tempo do algoritmo do Xu 1491 seja O(n2), todos elementos
na decomposição encontrada por este algoritmo são convexos

Logo, como a complexidade computacional dos algoritmos que implementam erosões e
dilatações depende do número de pontos do EE, o algoritmo proposto tem uma vantagem
sobre o algoritmo do Xu

Uma outra qualidade de algoritmo proposto é que seu processo de otimização é muito
simples comparado ao algoritmo do Xu.

Finalmente, uma análise teórica (prova de corretude e da complexidade de tempo) do
algoritmo proposto foi apresentada.

lO.1.2 Decomposição de Elementos Estruturantes Simplesmen.
te Conexos

Para o caso de EE's simplesmente conexos, mostramos que o algoritmo de Park e Chin 1351
para decompor tais EE's não decompõe três famílias infinitas de EE's decomponíveis
simplesmente conexos. Isto significa que o algoritmo de Park e Chin é limitado no sentido
de que ele não é capaz de decompor os EE's dessas famílias.

Teoricamente, o algoritmo de Pack e Chin é um algoritmo polinomial, mas a sua
implementação não é viável, uma vez que, em um determinado passo do algoritmo deles,
é necessário encontrar uma solução inteira de um sistema linear com um número fixo de
variáveis. De fato, para cada número inteiro positivo n, existe um algoritmo polinomial
para encontrar soluções inteiras de sistemas de inequações lineares com n variáveis l40,
p 2561. No entanto, este resultado é somente teórico, e a implementação desse algoritmo
na prática não é viável. No caso geral, resolver sistemas lineares de solução inteira é um
problema bastante difícil l40, p. 2271.
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lO.1.3 Decomposição de Elementos Estruturantes Arbitrários

No caso geral, apresentamos um algoritmo que usa um método de "branch and bound" ,
com estratégias de podas baseadas em propriedades geométricas e algébricas, deduzidas
formalmente, da soma de Minkowski, para decompor EE's arbitrários. Esse algoritmo
pode ser usado como prova automática de que uma erosão (respectivamente, dilatação)
tem uma decomposição seqüencial ou não. A prova da existência é construtiva e uma
solução ótima é exibida

O algoritmo proposto não é eficiente para todos os casos, mas generaliza importan-
tes resultados clássicos (Zhuang and Haralick, Xu, Pack e Chin). Uma análise teórica
do algoritmo, juntamente com alguns resultados experimentais, ilustra estes fatos. Em
particular, mostramos que, se o EE de entrada .4 é convexo, então o algoritmo encontra
uma decomposição ótima de .A em tempo O(n'), onde n = maxlpo(.A), pi(..'1)}.

O algoritmo combinatório apresentado pode ser melhorado se novos limites ou es-
tratégias de podas forem descobertos.

lO.1.4 Representação Compacta de VP-Operadores

Introduzimos uma nova sup-representação e inf-representação para W-operadores: a re-
presentação compacta. A família de sup-geradores (respectivamente, inf-geradores) nesta
representação é constituída de composições de sup-geradores da sup-decomposição com
dilatações (respectivamente, de composições de inf-geradores da inf-decomposição com
erosoes).

Uma propriedade importante da representação compacta é que ela pode usar um
número menor (ou, no pior caso, o mesmo número) de operadores sup-geradores (respec-
tivamente, inf-geradores) que na sup-decomposição (respectivamente, inf-decomposição) .
Esta propriedade implica que os operadores são mais eficientes quando implementados na
representação compacta.

Apresentamos também uma simplificação da representação compacta para a família de
operadores idempotentes em um sentido estrito e anta-extensivos (extensivos). Além disso,
a partir desta forma simplificada, obtemos uma realização minimal da representação de
Matheron para aberturas e fechamentos IT's. Mostramos também que a sup-decomposição
pode ser facilmente transformada para a sup-representação compacta e apresentamos al-
guns exemplos dessa transformação.

lO.1.5 Decomposição Seqüencial de Wr.Operadores

Estudamos o problema de transformar a sup-.decomposição de W-operadores em decom
posições seqüenciais mais eficientes (quando elas existem).
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Definimos o problema da equação de fatoração de Minkowski e fornecemos limites
superiores e inferiores para o espaço de soluções para o caso geral e para o caso de intervalos
com extremidades direita fixa.

A teoria apresentada foi implementada e aplicada para construir representações seqüen-
ciais de operadores crescentes para os quais existem decomposições seqüenciais em termos
de composições de dilatações e erosões.

l0.2 Perspectivas Futuras

Podemos comparar o trabalho de pesquisa com um trilhar por caminhos onde há trechos
conhecidos e desconhecidos. O percurso conhecido já foi percorrido e marcado. O trecho
desconhecido é vibrante e desafiador.

O percurso do caminho sobre problema geral de mudança da sup-decomposição de
um W-operador @ para outras estruturas de representação de @ que usam os operadores
elementares de forma que o número de operações na MaqM seja mínimo está apenas no
início. Com os resultados desta tese, avançamos mais um pequeno, mas considerável,
trecho desse caminho. No entanto, ainda falta percorrer um longo caminho para dar
respostas definitivas para este problema. O caminho ainda desconhecido aparenta ser
bastante promissor, mas cheio de aventuras e desaâos.

Apresentamos, a seguir, alguns desafios que podem ser feitos a partir dos resultados
desta tese.

O algoritmo DncCoN apresentado no Capítulo 5 pode ser simplificado colocando-
se na seqüência SeqQ somente os elementos de SeqQ que são subconjuntos convexos do
quadrado elementar. Com esta simplificação, poderíamos obter um algoritmo de mesma
complexidade do algoritmo do Xu.

A teoria apresentada no Capítulo 9 foi implementada e aplicada para construir re-
presentações seqüenciais de operadores que podem ser construídos por composições de
dilatações e erosões.

Um próximo passo para este trabalho pode ser encontrar somente os conjuntos viáveis
C' de maior cardinalidade e posteriormente utilizar os resultados dos Capítulos 4, 5, 6 e 7
para decompor seqüencialmente (5C ou cCt.

Outro próximo passo pode ser especializar este estudo para o caso de filtros alternados
seqüenciais e tentar, usando algumas propriedades algébricas dessa classe de operadores,
diminuir o espaço de busca para a solução da equação de fatorização de Minkowski.

Finalmente, podemos tentar encontrar algoritmos paralelos para os problemas que
foram estudados nesta tese



Apêndice A

Classificação de Texturas a partir de
Transformações Morfológicas

Uma ferramenta morfológica para classificação automática de texturas é proposta e apli-
cada a um enorme conjunto de amostras de revestimento de paredes. Começando a partir
de medidas de dados morfológicos (covariança, velocidade de erosão e dilatação, distri-
buição de tamanho, densidade de picos e vales) sobre imagens em níveis de cinza, uma
análise de correspondência é usada para aprender um procedimento de visualização de
superfícies em um espaço reduzido, e, assim, selecionar as medidas mais pertinentes com
respeito à classificação de texturas.

A.l Introdução

A classificação de textura por análise de imagens tem muitas aplicações na indústria.
O principal objetivo deste estudo é fornecer e demonstrar a utilidade de um algoritmo
de classificação de textura que usa algumas medidas morfológicas e análise de dados
estatísticos (análise de correspondência) para classificar texturas aleatórias em k diferentes
classes. Isto é aplicado para o desenvolvimento de um algoritmo rápido para classificar
automaticamente algumas amostras de revestimento de paredes, para, posteriormente,
usá-lo como um procedimento de inspeção visual em larga escala.

Este trabalho está dividido em dois passos: treinamento e classificação. No passo do
treinamento, as medidas morfológicas feitas sobre imagens das amostras produzem uma
enorme quantidade de dados, que são submetidos a uma análise estatítica para conseguir
a melhor separação de representação de pontos em k regiões. O passo de classificação é
obtido pela projeção experimental de dados em uma dimensão menor que representa um
sub-espaço dos dados medidos.

A principal dificuldade é encontrar as melhores medidas morfológicas que devem ser
executadas. Neste trabalho, mostraremos que as medidas morfológicas: (ã) curva de
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(,) (b) (.)
Figura A.l: (a) Qualidade (21 ("too early"), (b) Qualidade Q2 ("normal"), (c) Qualidade Q3 ("too
ate

covariança; (ã{) curvas de dilatação e erosão; e ({Íã) distribuição granulométrica e anti-
granulométrica não fornecem a mesma precisão para a classificação. Mostraremos como
extrair as melhores funções morfológicas e os valores mais discriminantes para uma boa
classificação das amostras. Este apêndice está organizado da seguinte forma. A Seção A.2
descreve as amostras estudadas. A Seção A.3 apresenta as medidas morfológicas utilizadas
neste trabalho. A Seção A.4 descreve a análise estatística de dados. A Seção A.5 apresenta
os resultados experimentais e finalmente, as conclusões estão resumidas na Seção A.6.

A.2 Amostras e Aquisição de Imagens
As amostras de revestimento de paredes estudadas neste trabalho são colocadas em um
catálogo para serem dados aos clientes da indústria. As amostras produzidas apresentam
três tipos de qualidades de texturas (denotadas por QI, Q2 e Q3), devido a alguma
instabilidade na elaboração destas texturas. . Estas qualidades dependem do tempo de
secagem do cimento antes de ser raspado. E possível definir as seguintes categorias, a
partir do aspecto morfológico das amostras: "too early" , "normal" e "too late". Alguns
exemplos de tais amostras estão apresentados na Figura A.l

O problema de classiâcação estudado aqui é, dado uma coleção de imagens das amos-
tras.de um grupo G contendo diferentes tipos de texturas, classifica-las em classes C?l, Q2
e C?3, segundo o tipo de texturas.

Neste trabalho, apresentaremos um estudo com 300 imagens de amostras.

No processo de aquisição de imagens das amostras de revestimento de parede, um
dispositivo simples composto por uma comera e duas lâmpadas foram usadas. Uma ilu-
minação normal e isotrópica incide obliquamente a 45 graus. As sombras, que o revelo
da amostra projetam, fornecem uma textura não isotrópica. Nas imagens, os níveis de
cinza não representam diretamente a elevação do ponto considerado, mas são, no entanto,
representantes da topografia: as imagens obtidas apresentam sombras, devido a presença
forte de relevos (Figura A.l).

Todas imagens adquiridas apresentaram um ruído periódico horizontal, que foi remo-
vido por um filtro de freqüência, usando a Transformação Rápida de Fourier (TRF). As
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imagens finais contêm 485 x 285 pixels

A.3 Medidas Morfológicas

Quando se trabalha com texturas, é conveniente convidar as imagens como realizações de
estruturas aleatórias (conjuntos aleatórios no caso de imagens binárias l32, 411, e funções
aleatórias para imagens em níveis de cinza). Estas estruturas aleatórias podem ser carac-
terizados pela capacidade de Choquei l32, 41, 251, a partir do qual são derivados a maioria
das medidas morfológicas.

A.3.1 A Capacidade de Choquet

Uma função aleatória, semicontínua, limitada superiormente Z(1) é caracterizada pela sua
capacidade de Choquei, T(g), que pode ser definida l2õl sobre funções contínuas limitadas
inferiormente g com um suporte compacto .l(

T(g) € .0z(g)}; -0z(gy {z, Z(y) < g(y - z),V3/ € Ã'} (A.l)

Um caso particular e muito utilizado é a lei espacial definida sobre um número finito
de pontos zi, z2, ..., z. da seguinte forma,

.l?(ZI, a;2, ..-) Zn, ZI, Z2) .. ) Zn) P{Z(zi) < z:, Z(z,) < .2, , z(,«) < ;«} (A.2)

Outros casos particulares fornecem as transformações por V (supremo), chamado uma
dilatação ou por /\ (ínfimo), chamado uma erosão, que geram novas funções aleatórias:

Z«(.K) = V,CK{Z(z)} = Z © Ã'

Z«(Ã') = A,:K{Z(z)}

Como um caso particular, quando o conjunto compacto .l( é limitado no ponto # e
g(#) = z, recobrimos a função distribuição F(z):

F'(.) = plz(z) < z} = 1 - r(g) (A.3)
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A.3.2 Medidas Morfológicas
A.3.2.1 Função de Covariança

A função de covariança centrada e reduzida de uma função aleatória estacionária Z(z) é
definida por:

a(A) E{Z(z)Z(z + A)} - (E{Z(z)}y
.E{Z(z)Z(,)} - (.D{Z(«)}):

onde, -E{.} denota a esperança matemática de uma variável aleatória. O termo E{Z(]ç)
Z(aç + h)} é estimado pela média do produto {Z(z)Z(z + /z)} sobre os pixels das imagens.
Como este produto pode ser interpretado em termos de um produto de convolução, ele
é obtido por TRF. Adicionamos o valor 0.5 para a covariança centrada e reduzida, dessa
forma, evitando valores negativos para a análise de correspondência. As medidas foram
feitas por valores h entre l to 100 nas duas principais direções da imagem (horizontal e
vertical) .

A.3.2.2 Curva de Abertura e Fechamento (Antigranulometria e Granulome.
troa)

Uma granulometria é o estudo de distribuições de tamanho dos objetos em uma ima-
gem l32, 411. Calculamos, ao mesmo tempo, uma granulometria (distribuições de tama-
nhos de picos) usando aberturas morfológicas e uma antigranulometria (distribuições de
tamanhos de vales) usando fechamentos morfológicos. O seguinte estimador para a den-
sidade de tamanhos é equivalente a uma função de densidade de probabilidade, enquanto
a função S(k) tem o papel de uma função distribuição acumulativa 1231:

s - s(k+l)
com,

s(k)

onde:

.L . l Í Volt(M0 2k.B)n ((z-
N volt.M Q 2Ã;.B} 1. Vol{(M 0 2lkl.a) n ((z

A«{Z}) . k.B)}
- A«{Z}) . lkl.a)}

if k > O
if k < O

e Z o k.B é a abertura de Z por X;B,

e Z + IÀ;l.a é o fechamento de Z por kB,

e /V é o número de níveis de cinza na imagem (no nosso caso .N 255),

e Volt.} é o volume da imagem, ou seja, VollX} X(w),
toca
E
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e Av{.} é a imagem média constante, ou seja, AvlX} é uma imagem de mesmo
tamanho que X com altura constante igual a + . VollX}, onde S é o número de
pixels de X,

e Z é a imagem de entrada,

e M é a imagem máscara,

e -B é o elemento estruturante (quadrado; segmento horizontal ou vertical), e

8 .A/ n z é a restrição da imagem Z à mascara M

A Figura A.2 fornece um exemplo de curvas de abertura e fechamento. O lado direito
jvalores positivos do eixo horizontal) é a curva de abertura enquanto que o lado esquerdo
(valores negativos do eixo horizontal) é a curva de fechamento.
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Figura A.2: Exemplo de uma curva de fechamento (lado esquerdo) e uma curva de abertura (lado
direito) por elementos estruturantes quadrados.

A.3.2.3 Curva de Erosão e Dilatação

Nós também usamos uma "pseudo-granulometria" e "pseudo-antigranulometria" obti.
das por uma substituição do fechamento e abertura por, respectivamente, dilatação e
erosão 1231. Mais formalmente,

STÀj - -L . {(M o t.a2.n ((z , AvlZ}) o t.aP. if k > O
--. ' .

' & Ó Àb} 'l volt(M o lkl-a) n ((.z - AvlZ}) © k.B)} if k <o

A velocidade da erosão é definida como a diferença IS(k) -- S(k + 1)1. Na Figura A.3
fornece um exemplo de uma curva de erosão e dilatação por segmentos verticais. Como
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no caso da granulometria, erosões e dilatações por quadrados (com tamanhos entre l a
100 pixels), segmentos horizontais e verticais (com tamanhos entre l a 100 pixels) foram
usadas para a classificação de texturas.

Curve ef Dllaü+n and Ereden by verdcd ll
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Figura A.3: Exemplo de uma curva de erosão (lado direito) e uma curva de dilatação (lado esquerdo)
por segmentos verticais.

Observamos o cálculo das curvas de erosão e dilatação pode ser feito de uma maneira
muito mais rápida que o cálculo das curvas de abertura e fechamento.

A.3.2.4 Medidas sobre Picos e Vales

Figura A.4: Exemplo de "watersheds"

Para se obter informação sobre a conectividade dos picos e vales, extraímos os "wa-
tersheds" das imagens (um exemplo é dado na Figura A.4). A partir dessas imagens
segmentadas, medimos o número de vales com uma dada área S, ou com um dado volume
I'' (pela integração dos valores dos níveis de cinza para cada "watershed") e, analogamen-
te, para o número de picos. Este tipo de informação está ilustrado na Figura A.5, onde
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a parte esquerda refere-se aos picos e a parte direita aos vales. Estes dados morfológicos
foram usados em um estudo preliminar de superfícies, mas não foram relevantes para a
classificação das texturas deste trabalho.

Curve ol Área Histogam

Figura A.5: Exemplo da distribuição de picos (parte esquerda) e de vales (parte direita)

A.4 Introdução à Análise de Correspondências

Para analisar as medidas morfológicas descritas na Seção A.3.2 e produzir uma classifi-
cação das amostras, usamos a análise de correspondência j131. Um tratamento análogo
foi feito em 1261 para a classificação automática de inclusões não metálicas em rodas. Foi
usado mais recentemente, para a classificação de superfícies rugosas l21, e para simulações
de conjuntos aleatórios l31. Os valores das medidas estão armazenados em uma tabela,
onde toda linha corresponde a uma amostra (ou a uma observação) e toda coluna corres-
ponde a uma medida (ou a uma uariáueZ). Definimos a coordenada ZinAa de uma dada
superfície (observação) como o vetor de M dimensões, e a coordenada coluna de uma dada
medida (variável) como um vetor de .V dimensões.

Técnicas alternativas de análise de favores poderiam ser utilizadas para este propósito,
como análise de fatores discriminantes, ou ainda análise de discriminantes penalizados 1461.
Estas análises dividem com a análise de correspondência o fato de que uma combinação
linear ótima das variáveis é procurada para a discriminação dos dados, e, na prática, estas
análises fornecem resultados muito similares. Além disso, pode-se provar que a análise de
correspondência é um caso especial da análise de fatores discriminantes, baseado sobre a
métrica do "chi" quadrado j131.

A análise de correspondência permite construir um mapeamento das coordenadas li-
nhas e colunas (pontos com M e .N dimensões, respectivamente) em um espaço de di-
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mensão reduzida (por exemplo, um espaço de dimensão dois) gerando critérios sintéticos
(neste sentido, o método é um tipo de análise de fator j131).

Nem todas as variáveis utilizadas na análise são importantes para separar as amostras.
Esta análise permite encontrar as variáveis mais significativas entre as variáveis iniciais
para a separação das amostras.

A análise de correspondência permite uma representação de nuvens de pontos linhas e
colunas em um espaço reduzido, que separa na medida do possível todos pontos por uma
maximização da inércia. Além disso, esta análise permite a interpretação dos eixos (ou
favores) do plano da representação em termos das variáveis iniciais. Isto é precisamente a
principal vantagem deste método (com respeito à análise clássica de favores).

Com uma indicação da qualidade dos eixos sintéticos é possível estimar a precisão da
representação simplificada e a perda de informação, a partir da parte correspondente à
inércia que cada eixo carrega. Por exemplo, se a primeira direção significa 45% de inércia,
então ela sintetiza 45% da informação total. Obviamente, uma representação de pontos
em um plano significa a soma de orações de inércia para cada eixo. Isto é importante para
observar que podemos usar a "distância" entre imagens, bem como a "distância" entre as
variáveis

No exemplo do estudo mostrado na Figura A.6, observamos que a parte de inércia é
88.4% para o primeiro favor e 5.8% para o segundo. Isto significa que um vetor de 200
dimensões pode ser representado em um espaço de 2 dimensões mantendo o total de 95%
de informação. A visualização dos pontos colunas permite identificar as medidas mais
discriminantes. Para concluir esta parte, lembramos que a análise de correspondência
permite:

e Visualizar as superfícies em um espaço reduzido (tipicamente 2 ou 3 dimensões) com
a ajuda de fatores sintéticos.

e Dar uma interpretação para esta representação

e Propor a redução do número de variáveis, útil para diminuir o tempo de medida
para a etapa de classificação.

A.5 Resultados Experimentais

O estudo deste trabalho foi feito em três etapas. Na primeira, a importância dos elementos
estruturantes direcionais são estimados (esta escolha é justificada pela iluminação direci-
onal feita na aquisição das imagens das amostras). Em uma segunda etapa, as variáveis
mais discriminantes são determinadas, a fim de reduzir o número de dados. Estas duas
primeiras etapas foram feitas em uma base de dados reduzido (30 imagens de amostras).
Na etapa final, estudamos a base de dados completa (300 imagens de amostras) sobre um
número reduzido de medidas.
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A.5.1 Primeira Etapa: Análise das Medidas

A primeira parte do estudo pretende avaliar se as texturas obtidas são realmente deter-
minantes para caracterizar as diferentes qualidades do produto. As curvas de abertura e
fechamento não forneceram bons resultados discriminantes, principalmente devido a fato
que as curvas experimentais apresentaram muitas oscilações (veja a Figura A.2). Imagens
maiores de cada amostra seriam requisitadas para proceder a análise estatística. Na parte
restante do estudo, limitamos as medidas para as curvas de erosão e dilatação (e, assim,
abandonando as medidas de abertura e fechamento). Elementos estruturantes direcionais
aparentaram ser bons para a investigação desse estudo.

A.5.2 Segunda Etapa: Redução do Número de Variáveis

As projeções das variáveis no primeiro plano de fatores mostram a influência de cada
variável sobre a discriminação. De fato, as variáveis mais dispersas nos planos de fatores
são mantidas (duas variáveis próximas terão a mesma influência sobre a representação e
classificação, e, portanto, uma só pode ser utilizada). Para a parte restante do estudo, é
possível manter as seguintes medidas:

e A curva de covariança (horizontal e vertical), para distâncias entre l e 50 pixels

e As curvas de erosão e dilatação, usando como elementos estruturantes segmentos
horizontais e verticais com tamanho entre l e 30 pixels.

e As curvas de erosão e dilatação, usando elementos estruturantes quadrados com
lados entre l e 50 pixels.

As medidas foram feitas para uma base de dados com 100 amostras de cada tipo de
qualidade.

A.5.3 Estudo Final

Primeiramente, um resultado muito importante deste estudo é que a função de covariança
não é suficientemente eficiente para discriminar as três categorias das amostras, enquanto
que as operações morfológicas (erosão e dilatação) fornecem discriminação satisfatória das
amostras. Usando uma simples regressão linear para definir os melhores limites para os
diferentes domínios, obtemos, para estes exemplos, as pontuações dadas nas Figuras A.6
e A.7. Observamos que, no caso de operadores com elementos estruturantes com direção
perpendicular à incidência da iluminação (Figura A.7), estes fornecem o melhor resultado
l90% de pontuação da classificação). Isto é muito interessante, pois existem algoritmos
muito rápidos para calcular erosões e dilatações direcionais. Como mostrado nas Figu-
ras A.6 e A.7, algumas amostras não foram classificadas corretamente. A razãos para
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a classificação que não foi feita corretamente é que as texturas das amostras são muito
similares às correspondentes amostras das outras famílias. Devemos observar que não é
fácil separar as amostras por uma simples inspeção manual.

A.6 Conclusão

Apresentamos uma ferramente automática de classificação de texturas. Esta ferramen-
te, usada aqui, é um estudo prático e baseado na análise de correspondência de dados
morfológicos. Esta análise permite a visualização em um espaço sintético (aqui de duas
dimensões), onde o significado de cada eixo é obtido pela projeção das variáveis neste
mesmo espaço A partir de observações das variáveis neste plano, as variáveis mais discri-
minantes podem ser extraídas. A classificação automática baseada nas curvas de erosão
e dilatação (usando elementos estruturantes quadrados ou segmentos horizontais e ver-
ticais) fornecem resultados muito satisfatórios que a função de covariança neste estudo.
Isto é consistente com a caracterização teórica de estruturas aleatórias pela capacidade
de Choquei. Trabalhando-se com poucos dados otimizados (curvas de erosão e dilatação
com elementos estruturantes de tamanho 30 ou 50), podemos obter uma boa classificação
de texturas muito similares, com a pontuação de 90%. O controle de amostras mal clas-
sificadas mostra que elas são muito difícies de discriminar, mesmo para um observador
experiente.

Este estudo é, de fato, em uma primera fase, uma aprendizagem para a classificação:
usando a base de dados de referência, as melhores direções (ou fatores) que discriminam
estas amostras são calculadas. Posteriormente, em uma segunda fase, para classificar uma
nova amostra, temos que somente utilizar a projeção dela nestas direções calculadas no
passo anterior (isto é, usa-se os resultados da etapa da aprendizagem, não é necessário
recalcular novos fatores) . Como resultado deste estudo, aparentemente erosões e dilatações
lineares são bastante discriminantes para texturas muito similares, onde a covariança não
funciona para separar tais amostras de superfícies.
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Figura A.6: Pontuação da classificação para as curvas de erosão e dilatação pelo quadrado e a corres
pondente representação das variáveis no primeiro plano de favores.
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Figura A.7: Pontuação da classificação para as curvas de erosão e dilatação por linhas verticais e a
correspondente representação das variáveis no primeiro plano de fatores.
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