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RESUMO

Este trabalho apresenta um estudo de técnicas para matching de imagens.

Matching de imagens pode ser definido como o problema de avalíar a similaridade entre

os objetos em diferentes imagens, sendo usado também para detectar mudanças em uma

cena, estimar a movimentação de objetos e integrar informações de diferentes tipos de

imagens.

Esta dissertação apresenta um estudo teórico de técnicas de matching, a

implementagão de um sistema de matching - SisMatch, e a análise de desempenho e

resultados sobre as técnicas implementadas. O sistema de Matching, utíIiza as imagens

produzidas pelo tomógrafo por Ressonância Magnética desenvolvido no Instituto de

Física de São Carlos.
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ABSTRACT

This work presents a study of image matching. Image matching can be used to

evaluate the similarþ between objects in different images, to detect change between

scenes, to calculate movement of objects and to compile information from different kind

of images.

This project was based on a theoretical study of matching, the implementation of

SísMatch - System of Matching and the analysis of perfonnance of the -matching

methods. The images are delivered by the Magnetic Resonance tomograph under

development at Physics Institute at São Carlos - USP.
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Capíúulo I
Introduçäo

1.1. Considerações lniciais

A área de processamento digital de imagens tem crescido consideravelmente nas

últimas décadas, com a utíIizaçáo de imagens e gráficos em uma grande variedade de

aplicações, aliado ao fato de que a tecnologia de computadores também tem se aprimorado.

Muitas ¡áreas vêm utilizando sistemas de processamento digital de imagens, tais como:

indústria, medicina, agricultura, pesquisas espaciais, meteorologia e outras [MASC89,

TRAIN91, MORE93I.

Um escultor fazendo uma estátua de um cavalo em um bloco de mármore corta

tudo o que não lhe parece um cavalo. É assim que funciona o reconhecimento de objetos,

uma subcategoria do processamento de imagens,paraprocurar um cavalo em uma imagem,

corta todos os elementos que não pertencem à definição de um cavalo e decide se o resto é

um cavalo. O reconhecimento automático de objetos consiste de duas tarefas: a extração de

características relevantes da imagem e a tomada de decisões sobre as informações.
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Generalizando, podemos verificar se uma imagem de tamanho reduzido ou

sub-imagem faz parte de uma imagem maior. Essa verificaçáo pode ser efetuada com o

auxílio de técnicas de matching ou registro. Não existe na literatura uma uniformidade nem

uma diferença significante entre matching e registro de imagem, por isso, resolvemos

considerar motching e registro, neste contexto com a mesma definição, seguindo o que é

colocado em [MASC89].

Matching de imagens pode ser definido como o problema de avaliar a similaridade

de objetos em diferentes imagens, sendo também usado para detectar mudanças em uma

cena, estimar a movimentagão do objeto, identificar objetos e integrar informações de

diferentes tipos de imagens [CHEN94].

Algumas das aplicações de matching são: detecção de rachaduras em peças,

detecção de rachaduras em garrafas, detecção de alterações de forma em pneus, em

sistemas de inspegão industrial; reconhecimento de assinaturas, reconhecimento de

impressões digitais, detecção de alvos em manobras militares, detecção de características

geo-morfológicas; detecção de tumores ,localizaçáo de doenças, etc'

1.2. Motivações e Objetivos

No Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos (ICMSC-USP) está em

desenvolvimgnto um sistema de Reconstrução, Manipulação, Análise e Visualizaçáo de

Imagens Médicas, pelo grupo de Computação Gráfica e Processamento de Imagens. Esse é

um sistema que se integrado a um gerenciador de bases de dados poderá ser classificado

entre os sistemas chamados de Pícture Archiving and Communications Systems (PACÐ

[FrNLe0].

Os PACS são uma grande evolução em sistemas de suporte a diagnósticos médicos,

que vem auxiliar muito o gerenciamento e recuperação de imagens, associadas a pacientes

e quadros clínicos. Um sistema PACS necessita de um ferramental de processamento de

imagens, além de um gerenciador de banco de dados poderoso que o suporte.

Está também sm desenvolvimento no mesmo instituto desde meados de 1988, pelo

grupo de Banco de Dados, um Sistema Gerenciador de Base de Dados Orientado a Objetos,

o GErenciador de Objetos (GEO) [TRAI91].

O presente trabalho fomece o núcleo de um sistema de Matching que deverá ser

integrado ao sistema PACS em desenvolvimento no ICMSC. As imagens utilizadas no

projeto são as obtidas a partir do tomógrafo por Ressonância Magnética desenvolvido no

Instituto de Física de São Carlos (IFSC-USP).
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1.3, Apresentação

Esta dissertagão está dividida em seis capítulos, descritos a seguir:

Capítulo L lntrodução: Neste capítulo foram feitas as considerações iniciais e

apresentadas as motivações e objetivos do trabalho.

Capítulo 2 Introdução ao Processamento Digital de Imagens: são descritos

alguns conceitos básicos de processamento digital de imagens, necessarios ao

embasamento do projeto.

Capítulo 3 Técnicas de Matching: Neste capítulo foram apresentados algumas

da técnicas de Matching, as quais foram estudadas, para que pudéssemos implementar as

que fossem mais adequadas ao sistema desenvolvido.

Capítulo 4 O Sistema de Matching - SisMatch: Neste capítulo é apresentado o

sistema desenvolvido, com a descrição de seus módulos'

Capítulo 5 Testes e Resultados: São apresentados os teste realizados sobre o

sistema de Matching, suas análises quantitativas e qualitativas.

Capítulo 6 Conclusões: São feitas as conclusões finais e tópicos para pesquisa

futura.
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Capítulo 2
Introduçäo ao

Proeessamento Digital
de Imagens

2.1.lntrodução

Por processamento digital de imagens ou simplesmente processamento de imagens,

entende-se a análise e manipulação de imagens por computador. O interesse em métodos

de processamento de imagens recai, assim, em duas principais areas de aplicação: a

melhora da informação da imagem para interpretaçáo humana e o processamento de dados

da imagem para percepção autônoma da máquina. Portanto, a finalidade do processamento

de imagens é extrair informações das imagens; transformar a imagem de tal modo que a

informação seja mais facilmente discemível por um analista humano ou mesmo por um

sistema de análise automatizado [MASC89].

Esta area vem crescendo muito nas últimas décadas, e a sua utilizaçäo em muitas

áreas como: indústria, medicina, agricultura, pesquisas espaciais, meteorologia e outras,

tem se destacado [MASC89, TRAIN91, MORE93].
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Em processamento de imagens, alguns pontos básicos a serem atacados são:

representação e modelagem da imagem, realce de imagens, restauração de imagens,

análise de imagens, reconstrução de imagens, compressão de dados, entre outros [JAIN89].

2.2. Definþões

Uma imagem digital é tipicamente obtida pela amostragem de uma imagem real,

por exemplo, uma imagem de um filme, fotografia, uma cena real que foi capturada por um

dispositivo de aquisigão, tipicamente: câmera de vídeo, scanner, satélite, etc [LIN90].

Matematicamente pode-se definir uma imagem como uma função I(x¡ x2) definida

numa certa região do plano [MASC89]:

I = [0,rJx [0,sJ -+ [0,tJ

Assim uma imagem é definida num retângulo [0,rJx[O,sJ e os valores tomados

estão contidos no intervalo [0,tJ. Ao valor l(x,y) no ponto (x,y) dâ-se o nome de Nível de

Cinza.

Uma imagem digital é uma imagem l(x,y) que foi discretizada em relação às

coordenadas espaciais e ao brilho. Considera-se uma imagem digital como vtna matríz

cujos índices de linhas e colunas identificam um ponto na imagem e o valor correspondente

ao elemento da matríz identifica seu nível de cinza no ponto. Os elementos de um arranjo

digital são chamados de elementos de imagens, pixels, ot pel (picture elements)

lGoNZ87l.

2.3. Transformações

Na análise de imagens, a entrada do processamento é uma imagem, enquanto a

saída é uma descrição não-pictória da mesma. Este processo pode ser entendido como uma
o'redução de dados", em que se diminui o volume de dados, mas mantém-se o conteúdo da

informação relevante para uma determinada aplicação [MASC89].

Na manipulação de imagens, em geral, tanto as entradas quanto as saídas são

imagens. Duas grandes classes de transformações são:

- Radiométricas, onde os valores de níveis de cinza dos pontos da imagem são

alterados, sem modificação de sua geometria; ou

- Geométricas, onde a geometria da imagem é alterada, mantendo-se o máximo

possível os valores dos níveis de cinza.

5
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Os dois tipos de transformações podem ser feitas com a finalidade de eliminar

distorções na imagem, introduzidas geralmente pelo próprio sistema de aquisição de

imagens ("restauração"), ou enfatizar certas características da imagens.

2.3.1. Transformações Radiométricas

As transformações radiométricas podem também ser classificadas quanto ao seu

grau de abrangência em:

- Operações Pontuais: onde o nível de cinza de um ponto na imagem transformada

depende só do nível de cinza do ponto da imagem original.

-Operações Locais: onde o novo nível de cinza de um ponto depende não só de seu

antigo nível de cinza, mas também dos níveis de cinza de seus pontos vizinhos.

Operações Locais são tipicamente utilizadas para filtragem espacial e alteração da

própria estrutura da imagem. Elas podem "aguçar" a imagem, acentuando as mudanças de

intensidade (através de filtros Passa-Altas), ou suavizâ-la, tornando as mudanças de

intensidade menos abruptas (através de filtros Passa-Baixas). Assim pode-se procurar

formas na imagem através de "padrões de busca" (match), obter medidas dos elementos,

definir bordas na imagem, ou mesmo remover ruído suavizando a imagem [DAV/87].

As transformações locais também podem ser divididas em dois grandes grupos:

- Transformações Lineares: são aquelas em que os pixels vizinhos ao que está sendo

calculado influenciam no novo valor, de acordo com uma combinação linear dos mesmos.

Tais operações incluem superposição e convolução de imagens, o que é usualmente

utilizado para implementar filtros discretos [PRAT78].

- Transformações não Lineares: utilizam outra forma de arranjo que não a linear.

2.3.1.1. Operução de Convolução

Um dos algoritmos clássicos de processamento de imagens é aquele que efetua a

convolugão entre imagens, sendo comumentemente usado para realizar filtragem espacial e

procurar peculiaridades na imagem [MASC89, TRAI9I].

A operação de convolução substitui o valor de um ponto com o valor obtido através

de uma operação linear do ponto e de seus vizinhos, sendo que é atribuído peso aos

vizinhos e ao ponto. Estes pesos são colocados em uma matriz. geralmente de dimensão

pequena chamada mâscara. Para obter um novo valor de um ponto deseja-se que apenas os

6
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vizinhos imediados influenciem, escolhe-se amáLscarade dimensão 3x3, onde o ponto base

para geruçáo do novo ponto é colocado no centro da máscara.

Dada duas imagens A(x,y) e B(x,y), com x:0,1,..., M-L e y:0,1,..., N-l, a

convolução discreta destas duas imagens é uma terceira imagem C(x,y) comx:0,1,..., M-I

e y:0,1,... ,N-l , dada pela seguinte expressão:

1 M-l N-l

c ( x, y ) : ;, 7" 7" 
A( m, n). B( x - m, y - n )

e para os valores da borda da imagem, que se encontram fora dos intervalos [0, M-lJ e

[0, N-]J, deve-se utilizar as seguintes relações:

A(x,-Y)=A(x,N-Y)
A(-x,Y)=a(M-x,Y)

As relações acima são equivalentes a considerar uma imagem A(x,y) definida em

[0, M-|J e [0, N-lJ, como definida em [-M, M-IJ e [-N, N-]J. O resultado da convolução

de A por B num ponto p é na realidade uma média ponderada dos pontos de.1, onde os

pesos são dados pela imagem B.

Como foi mencionado acima, a opeÍação de convolução é a base para se efetuar

uma filtragem espacial de imagens. A imagem que indica os pesos para convolução

normalmente possui dimensão pequena e ímpar (3, 5, 7 ou 9), pois a operação de

convolução envolve uma grande quantidade de cálculos, e quanto maior for a máscara,

maior será o tempo de processamento da operação.

As figuras a seguir mostram algumas máscaras normalmente utilizadas para

filtragem espacial [MASCS9]. A Figura 2.1 mostra um filtro passa baíxa (de suavização), a

Figura 2.2 apresenta um filtro passa-alta para "aguçaf' uma imagem, pois como possui

alguns pesos negativos eles tendem arcalçar as diferenças, a Figura 2.3 mostramáscaras de

filtros para detecção de bordas à norte e à sul e a Figura 2.4 apresenta filtros não

direcionais de bordas.

7
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Figura 2.I Filtro pela média.
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0-1 0

-I 5 -I
0-1 0

Figura 2.2 Filtro com alguns pesos negativos

(a)

I
I
-I

I
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I
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(b)
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I

Figura 2.3 Algumas Máscaras de filtros direcionais de bordas, a (a) Norte e (b) sul

t
I

0-r0 I
I

-I
-I
-1

-1 -I
8-I
-t -1

I
_)

I

')
-z

4
1

-z

:À(a) -14-I (b) (c)

0-1 0

Figura 2.4 Filtros não direcionais de bordas

2.3.1.2. Exemplos de Trønsformøções não Líneares

Usualmente as transformações não lineares conseguem uma melhor relação

sinal/ruído na imagem produzida do que as transformações lineares [LEE90]. Os filtros

lineares utilizados para atenuar os ruídos de uma imagem þassa-baixas) produzem uma

imagem o'borrada", ou seja, as bordas não ficam mais tão nítidas. Este efeito indesejado

pode ser diminuído através de transformações (frltros) não lineares [DAW87].

Tome-se como exemplo os sinais unidimensionais dos tipos ruído e degrau

mostrados na Figura 2.5 [MASC89]. Os efeitos de uma transformação linear (filtro) dos

tipos médialll3, tl3, Il3l e a diferença [-1, 3, -1] são mostrados na Figura 2.6. Pode-se

notar nestes casos os efeitos de atenuação do ruído (a), "borramento" da borda (b), os

efeitos indesejados mostrados na Figura 2.6 (c) e (d) podem ser diminuídos através de

filtros não lineares, como mostrado adiante.



Capítulo 2 - Introdução ao Processømento Digital de Imøgens 9

4 4

I I

-4-3-Z-t 0 I 2 3 4 sinal -4-3-2-t 0 I 2 3 4 sinal

(a)
(b)

Figura 2.5 Sinais (a) "ruldo" e (b) "degrau"
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-4-3-Z-l 0 I 2 3 4 sinal -4-3-2-t 0 I 2 3 4 sinal

(a) (b)
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4 4

I I

-4 -3 -2 -l 0l 2 3 4 sinal -4-3-2-t 0 2 3 4 sinal

2-2

(c) (d)

Figura 2.6 Efeitos de fïltros lineares ao "ruído" e à borda: (a) efeitos de atenuação; (b) borramento de

borda; (c) ampliação de ruído; (d) realce de borda

Por exemplo, no filtro da mediana, os pontos da vizínhança do ponto (x,y) säo

ordenados, e tomado como novo valor paru (x,y) o valor mediano obtido pela ordenação. O

efeito do filtro da mediana (unidimensional) envolvendo três elementos (o ponto e seus
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vizinhos mais próximos) é mostrado na Figura 2.7. Note que na parte (a) da figura o ruído

foi eliminado (não somente atenuado), enquanto em (b) o degrau pernaneceu inalterado.

1111111T 1

-4-3-2-t 0 I 2 3 4 sinal -4-3-2-t 0 1 2 3 4 sinal

(a)
(b)

Figura 2.7 Efefto do filtro da mediana sobre o ruído e degrau

É também usual, ao invés de se utilizar a mediana da vizinhança, escolher o valor

máximo ou o de ordem qualquer. Se a imagem é binária, para se obter o valor mínimo

entre dois pontos, pode-se utilizar a operação lógica E dos valores da vizinhança dois a

dois, e o valor máximo a operação lógica OU.

2.3.2.T r tnsformaçõ es Geométricas

As transformações geométricas mudam o arranjo espacial dos pixels da

imagem. Muitas vezes são utilizados para corrigir distorções causadas pelo processo de

aquisição, ou mesmo para efetuar alguma modificação solicitada pelo usuario [DAW87].

Transformação geométrica é, também chamada de transfonnação afim e é composta por

operações cartesianas de escala, rotação e translação [BROW92]. Tem tipicamente, quatro

parâmetros, ty, ty, s, 0, que transformam um ponto (xt, yù da imagem em um ponto (xz y)
da imagem transformada, como se segue [FOLE90, NEWM8l, ROGE9O]:

(*,\ lt,l (coso -sino\x,\
lr,)=[t,J*s[s¿rá rore \y,)

que pode ser escrito como:

P, =¡ + sRP,

onde [, pl são vetores de coordenadas das duas imagens, / é um vetor de translação, s é

um fator de escala, e portanto é um número escalar, e R é a maÍriz de rotação. Como a

matrízde rotação é ortogonal (linhas ou colunas são perpendiculares entre si), os ângulos e

tamanhos da imagem original são preservados depois da transformação. Por causa do fator
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de escala s, a transformação é denominada corpo rígido e permite mudanças no tamanho

relativo da imagem original. Sem a adigão do vetor de translação, a transformação torna-se

linear.

2.4. Transformadas

As transformadas são úteis para uma série de aplicagões, tanto de manipulação

quanto análise de dados. Podem ser usadas como representações de uma imagem discreta,

podendo servir como modelo "determinístico" para imagens, sendo úteis também para

extração de características.

A teoria de transformadas desempenhou um papel fundamental em processamento

de imagens por vários anos, e continua sendo um tópico de interesse em trabalhos teóricos

e aplicados [GONZ87].

Dentre as diversas transformadas com aplicabilidade em processamento de

imagens, destaca-se a transformada de Fourier, devido a sua grande gama de aplicações em

problemas daërea. Como exemplos, pode-se citar sua utilidade em operação de convolução

e correlação, teoria de amostragem para imagens digitais, etc. Outras transformadas são as

de Walsh, de Hadamard, as discretas de senos e de cossenos, de Hotelling, de Hough, entre

outras, cada uma possuindo características próprias, tornando-as mais adequadas a

determinados tipos de aplicações.

2.4.1, Transformada de Fourier

Sejaf(x) uma fungão contínua de uma variável x. A transformada de Fourier de f(x)

denotada por S{f(x)} é definida pela equagão [GONZ87]:

s{,f(x)} = F(u) = lf {*)"*pl- j2nuxldx, onde i = Ji

Dado F(u), f(x) pode ser obtida pela transformada inversa de Fourier

s1 glu¡¡ : f (x) : 
! 
rg¡ 

"*pli2nuxldu
-@

As equações acima são chamadas pa{-dql9uli9t.

Enquanto afunçãof(x) é geralmente teal, a F(x), é normalmente complexa, ou seja,
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F(u)= R(u)+ jI(u)'
onde R(u) é aparte real e I(u) é aparteimaginériade F(u).

A magnitude de F(u) é a fungão lf f ")chamada 
espectro de Fourier.

lr f r ll:ln' ¡u ) + t' ¡ r ¡l%

A extensão da transformada de Fourier para uma função de duas variáveis f(x,y) é

dada por:

E a transformada inversa assume a forma:

çç
3{f (x,y)}= F(u,v)= ) l.f (r,y)exp[-j2r(w+vy)Jdxdv

3-1{F(u,v)} = f (x,y): I [f {u,r)expfj2r(tn +vy)]dudv
-@-@

onde u e v são variáveis de freqüência.

Dada uma f:urirçãof(x) discretizada em um seqtiência {f(xo),.f(xo+ Ax), f(x6+2 Ax), ...,

f(xs+[N-1J Ax], com ly' amostras separadas por uma distância Ax, a transformada discreta

de Fourier (DFT) é obtida por:
t N-l

F (u) = iZ¡ f r l exp[-j 2 nux / N J
l\ x=o

parau: 0,1, ..., N-1. A inversa é:
N-I

f (x) =\r¡"¡r*p[ j2ntx / N J
u=0

parax: 0,1, ..., N-1.

Para o caso de duas variáveis, a transformada discreta de Fourier e a sua inversa são

dadas, respectivamente, por:

I
F(u,v) = 

NM

M-l N-l

Z Z¡f.,y)expÍ-i2x(uxl M +vylN)l
x=0 y=0

parau:0,1,..., M-l ev:0,1, ..., N-l e

f (x,y) : i i r(u,v) explizn(wl M + vy I N)l
z=0 v=0

parux:0,1, ..., M-I ey:0,1, ..., N-I

Um exemplo de transformada de Fourier pode ser visto na Figura 2.8
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Figura 2.8 Um exemplo de transformada de Fourier, (a) uma função bidimensional, (b) o espectro de

Fourier e (c) o espectro de Fourier mostrado como uma função intensidade.

2.4.I.1.Algumas das propriedsdes dø transþrmuda de Fourier bidimensíonal

Nesta seção descrevem-se algumas das propriedades da transformada de Fourier de

duas variáveis, como: separabilidade, translação, rotação, distributividade e escala, entre

outras [GONZ87].

a. Separabilidade

O par da transformada de Fourier pode ser expresso em sua forma separável:

F(u,v)= *ã."0l-i2nux t x1f ¡Q,y)expl- j2nvy t N)

parau, v: 0, I, ..., N-l, e'.

parax, y: 0, I, ..., N-I

f (x,y)= *ä*o lj2nux t wlirçu,v)explj2nvy t N)



Capítulo 2 - Introdução ao Processamento Digital de Imagens t4

b. Translação

As propriedades de translação do par de transformadas de Fourier são dadas por:

f (x,y)exp[ j2n(uox+voy)/ NJ e F(u-uo,v-vo)
e

f (x-xo,!-yo)ë F(u,v)exp[-i2¡r (uxo+vyo)/ NJ

onde seta de equivalência indica a correspondência entre uma fungão e sua transformada de

Fourier (e vice-versa).

c. Rotação

Se forem introduzidas coordenadas polares dadas por:

x=rcose y:rsin0 Lt:a)cosþ v:øsinþ

então, f(x,y) e F(u,v) tornam-se fe,e) e F(at,þ), respectivamente. Isto pode ser mostrado

pela substituição direta nos pares de transformada de Fourier:

f(r,0+00)eF(at,ú+00)
em outras palavras, se f(x,y) é rotacionada por um ângulo 00, então F(u,v) é rotacionada

pelo mesmo ângulo. Similarmente, a rotação de F(u,v) faz com que f(x,y) seja rotacionada

pelo mesmo ângulo. Um exemplo de rotação é mostrado naFigwa2.9.

d. Distributividade e Escala

Da definição dos pares de transformadas de Fourier segue-se que

s{f , ( *, y ) + f , ( x, y )\ -- s{ f , ( *, y )\ + s{f , ( *, y )\

e, em geral que,

s{f , ( x, t )' f, ( *, v )l + s{f , ( *, v )\'s{f, ( *, v )}

Ou seja, a transformada de Fourier e sua inversa são distributivas sobre adição, mas não

sobre multiplicação.

Tendo-se dois escalares, a e b,

af (x,y) e aF(u,v)

e

I
f (ax,by): 

loUlr("/ 
a,v / b)
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lì,r.3
rilì

Figura 2.9 Propriedade rotacional da transformada de Fourier (a) um função simples, (b) seu espectro

de Fourier, (c) a função (a) rotacionada' e (d) o espectro rotacionado

2.4.2.T ransformada Rápida de Fourier

A transformada discreta de Fourier pode ser implementada eficientemente

utilizando-se a transformada Rápida de Fourier (FFT - Fast Fourier Transform). O

algoritmo abaixo descrito é baseado no método o'duplamente sucessivo" (sucessive

doubling) [GONZ87].

SejaN:2Me

W¡,t=exPf-j2n/NJ

Define-se

t M=l

F","n ( u ) = t, à f 
( 2 x)t'tr r*
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parau:0, l, ..., M-i.
1 M-l

F,a@)=; Lfzx+t)tru*
parau:0, I, ..., M-l

Sendo qtrcllfi.M :Ilit eWiÏl' =-Wi,

Portanto:

F(u+ M) =:{F","n(u)- F"*(ewr}r\

2.5. Conclusões

Este capítulo apresentou suscintamente as principais técnicas de processamento de

imagens que estão relacionadas com o escopo do trabalho apresentada nesta dissertação.

Aqui é colocado como embasamento, o conhecimento mínimo para se compreender as

técnicas de matching contidas no trabalho.



()BtulfICap

Téenieas de tlatehing

3.1. Considerações lniciais

É de grande interesse em análise de imagens a detecção de um objeto em uma

determinada cena, bem como a alterução de objetos entre cenas consecutivas, e também a

verificação se duas imagens de uma mesma cena podem ser sobrepostas [JAIN89]. Isso

tipicamente ocorre quando as imagens são obtidas por sensores diferentes, em épocas

diferentes ou diferentes pontos de visão [BROV/92, MASC89]. Um problema similar surge

quando procuramos um protótipo ou subimagem em uma outra imagem. Para encontrar o

"casamento" ótimo entre a subimagem e a imagem deve ser encontrado o alinhamento
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entre elas. Todos esses problemas, e muitas outras variações são resolvidas através de

métodos que realizam registro oumatching de imagens [BROV/92].

Uma outra aplicação reside na análise de seqüências de imagens, onde é necessário

que diversas cenas apresentem-se na mesma posição para identificar, por exemplo, a

movimentação de um objeto. Muitas vezes o processo de tomografia computadorizada

utiliza-se do matching para obter o mesmo posicionamento relativo das imagens

lMoRE93l.

As principais áreas de pesquisa que utilizam métodos de matching são [BROW92]:
- Visão Computacional e Reconhecimento de Padrões: para varias tarefas

diferentes, tais como, segmentação, reconhecimento de objetos, reconstrução de formas,

trajetória do movimento e reconhecimento de caracteres.

- Análise de Imagens Médicas: incluindo diagnósticos de imagens médicas, tais

como detecgão de tumor e localizagão de doenças; e pesquisa biomédica, incluindo,

classificação de imagens microscópicas de células sanguíneas, nódoas cervicais e

cromossomos.

- Processamento de Dados de Sensoriamento Remoto: para aplicações civis e

militares em agricultura, geologia, oceanografra, exploração de óleos e minerais, estudos

urbanos e de poluição, silvicultura (ciência que estuda a floresta e sua exploração) e

localízação e identificação dos alvos.

3.2. Subtração de lmagens

Mudanças em uma cena dinâmica, observadas com u¡(m,n), i:I, 2, ...,k, são dadas

por [JAIN89]:
e, ( m,n) = ü, (rfl, n) - u,- t ( m,n)

Embora essa técnica seja muito poderosa, deve-se tomar muito cuidado no controle das

situações de imageamento. A Figura 3.1 mostra um exemplo de radiologia digital. As

imagens ø¡ ë uz representam, respectivamente, as imagens de raio-X antes e depois da

injeção de uma tinta (corante rádio-opaca) no estudo renal. As mudangas, não visíveis em

u2,podem ser facilmente detectadas como artérias renais depois de ter subtraído z7 de uz..
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(a)

(b)

( )c

Figura 3.1 Detecção de Mudança na radiologia digital.
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3.3 Medidas de Similaridade

Os métodos descritos nesta seção baseiam-se nas medidas de similaridade

IGONZ87].

3.3.1 Soma dos Pontos Correspondentes

Esta técnica é a mais simples de todas. Consiste em somar os pontos que possuem o

mesmo nível de cinza. Portanto, este método fornece o número de pontos coincidentes nas

imagens. Quanto maior este número, maior a semelhança entre as duas imagens, e este

número pode variar de 0 (nenhum ponto igual) à n (número total de pontos da imagem).

3.3.2 Diferenças Absolutas

Algumas técnicas podem ser baseadas na comparagão entre pixels, como a descrita

anteriormente, outras podem utilizar medidas de distância, como esta técnica, que baseia-se

na diferença entre os níveis de cinza. Ela consiste na soma das diferenças absolutas entre os

pixels. Considere uma imagem, 1de tamanho maior (fufx\ e outra reduzida ou subimagem,

T, de tarnanho (JxIQ. Para o cálculo do matching utiliza-se soma das diferenças absolutas

entre os pontos das duas imagens. A melhor posição de matching é aquela onde a diferença

é mínima, ou seja, há uma menor diferença entre seus níveis de cinza.

do =ZLlr @,y) - T(*,ùl
xy

3.3.3 Quadrado das Diferenças

Este método também considera duas imagens, como o anterior, porém a melhor

posição de matching é, dada pela diferença ao quadrado entre as duas imagens. A melhor

posição de matching é aquela onde a diferença ao quadrado é mínima.

qa = ll(I (*,y) - r(r,y))'
xy
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3.4. Correlação Cruzada

Conelação cruzada é a abordagem estatística básica para matching. É

freqüentemente usado para matching de subimagens ou reconhecimento de padrões, onde

procura-se dentro de uma imagem, denotada por l(m,n), de tamanho MxN, uma subimagem

ou um objeto, denotado por T(m,n), de tamanho JxK, com J<M e K<N. A presença de um

objeto conhecido em uma cena pode ser detectado pela busca dalocalização do match entte

a subimagem ou objeto T(m,n) e a cena l(m,n) [GONZ87, BROW92, MASC89, JAIN89].

O Matching de subimagens pode ser conduzido pela busca do deslocamento de T(m,n),

onde a energia mismatch é mínima. Para um deslocamento (m,n), define-se a energia

mismatch como:

o2 (m,n) = f )trt x,y) - T(x - m,! - n)f' =
xy

ZZlt',,v¡¡' * ìIlr(*,ùl' -'141(x,v)r(x - m,v - n)

v
_____>

¡/

M

<-K+
I

L

J

\_ T(x,y)

f(x,y)

(m,n)
a

Figura 3.2 Arranjo de T(x¡) sobre I(x¡) para obtenção da correlação no ponto (m,n)
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Para encontrar o mínimo de o2 (m,n), é suficiente maximizar a correlação cnnada

(para prova disto, veja Rosenfeld e Kak [ROSE82]):

c ( m, n ) -- 44,, -, y )r ( x - m, y - n )

paracadam:1,2,..., M-l e n:1,2,..., N-./, sendo a soma tomada sobre a região onde T(x,y)

e l(x,y) se sobrepõe. Observe aFigxa3.2.

Através deste procedimento, obtém-se uma função C(m,n) de tamanho MxN,

correspondente à translagão da subimagem T(m,n) sobre a imagem l(m,n). O maior grau de

similaridade, ou seja, a melhor posição de T(m,n) sobre l(m,n), é encontrado como sendo

aquele em que C(m,n) atinge seu valor máximo. Esta posição indica o casamento pelo

centro da subimagemT. Um exemplo deste método pode ser visto na Figura 3.3.

Embora apresente características bastante simples, a fungão de correlação apresenta

sensibilidade elevada em relação às mudanças de escala na amplitude de T(m,n) e l(m,n).

Para contornar este problema, usualmente recoffe-se ao coeficiente de correlação definido

como:

II[r1', ù -i@,v)][tr' - ffi,! - ù - r]
x

c(m,n) =

x
Zlr<*,r¡ -i@,Ðl'Z|[t,' - r/1,! - ù - r]
yxy

onde m: 1,2,..., M-|, n: 1,2,...,N-1, T é amédia de intensidade da subimagem (cujo valor

é calculado uma única vez), 7 ( x, y ) é, a média dos valore s de l(x,y) na região coincidente

com T(x,y), e a soma é feita sobre as coordenadas comuns entre l(x,y) e T(x,y). A expressão

assume valores que variam de -1 a 1, independente das diferenças nas amplitudes de l(x,y)

e T(x,y). Observa-se ainda que, o coeficiente de correlação corresponde à normalização da

função de correlação.

3.5. Algoritmos de Detecção Seqüencial de Similaridade

Devido ao alto custo computacional do matching por correlação foi proposta uma

nova classe de algoritmos mais eficientes chamados "algoritmos de detecAão seqüencial de

similaridade (SSDA - Sequencial Similarity Detection Algorithm^r). Esses algoritmos são

aplicáveis ao matching de uma subimagem com outra de dimensão maior [BARN72,

BROW92, MASC89I.
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E
tbl

{ç}

Figura 3.3 Um exemplo de møtching por correlação (a) a imagem, (b) a subimagem (c) o local onde a

subimagem casa com a imagem

A idéia básica dos algoritmos é a seguinte. Para cada possível ponto de matching

(x*, y*), calcula-se, ponto a ponto, o eno (ou diferença) entre as subimagens lt e ;
(ldenota a subimagem daâreade busca, de mesmas dimensões de w, no ponto (x*, y*); ou

seja, I $,y):s(x+x*, y+y*)).O erro calculado é acumulativo, e quando ultrapassa um

determinado valor (limiar), o ponto (x*,y*) é rejeitado como possível ponto de matching.

Através deste processo obtém-se um conjunto de pontos onde o erro acumulado não

ultrapassa o limiar estabelecido. O conjunto conesponde aos pontos considerados como

prováveis para posição de matching. A extração do melhor ponto de matching pode ser

conseguida por uma análise do conjunto; por exemplo, a escolha do ponto que apresentou o

menor erro. Com isso, através da seleção adequada do limiar, consegue-se eliminar

rapidamente a maioria das posições de não-matching. A Figura 3.4 mostra as curvas de

crescimento para três posições, duas das quais (l e B) rejeitadas e uma (C) aceita.
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Como medida do erro em um dado ponto pode-se tomar a diferença ao quadrado ou

o valor absoluto da diferença ou mesmo normalizar o valor absoluto da forma:

e(x,y) =l*(*,y) - wm -i¡x,y¡ + s.l

onde w, e ,s,n representam as médias de w(x,y) "i¡r,y), tespectivamente. A cada ponto

verificado, acumula-se o erro e(n+I):e(n)+e(x,y), onde e(0) é igual azeÍo.

A função do limiar que rejeita um determinado conjunto de pontos é de reduzir

significativamente os pontos candidæos ao matching. A escolha do limiar T é, portarfio,

críticapara o desempenho do algoritmo. Se muito baixa pode vir arejeitar o próprio ponto

de matching e, se alta, pode aceitar pontos demais como matching e consumir mais tempo

de execução, reduzindo assim seu desempenho.

Uma alternativa é tornar o limiar função de n, o número de pontos testados. Deste

T

1,,

C

n

Figura 3.4 Crescimento do erro acumulado para três posições

modo, um limiar T(n), monotonicamente crescente com n (número de pontos), pode

eliminar falsos pontos de matching rapidamente e não deixar de aceitar o verdadeiro ponto

de matching, conforme ilustrado na Figura 3.5.
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T
B

A

C

n

Figura 3.5 Algoritmo SSDA com limiar variável

Dois critérios para escolha de T(n) são:

- a seqüência T(n) deve ter a forma aproximada de e(n) (erro acumulado) no ponto

de matching, sendo na realidade, seu limitante superior.

- fØ) deve ter valores iniciais suficientemente grandes para que se possa

estabelecer a tendência de crescimento mesmo parupontos longe da região de matching.

A seqüêncía T(n) pode, ainda, ser obtida analiticamente adotando uma distribuição

de probabilidade para o eno e(x,y). O e(x,y) pode ser visto como a soma de dois erros: um

devido à diferença entre as imagens (ruído da imagem) e outro devido ao fato de as

imagens estarem fora do matching (ruído de matching). Para o ponto de matching, este

último erro é nulo. Assim, T(n) deve contemplar três requisitos: minimizar a possibilidade

de aceitar pontos fora do matching, maximizar a probabilidade de aceitar o ponto de

matching e minimizar o número esperado de operações.

Como é difícil achar uma seqüência que satisfaga os trôs itens acima, podem ser

adotadas soluções (sub-ótimas) que, embora só baseadas no ruído da imagem, satisfazem

os dois primeiros requisitos.
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3.6. Matching com Preservação de Momento

O método denominado "Matching de Subimagens com Preservação de Momento

(Moment-Preserving Pattern Matching - MPPM ICHOU9O] baseia-se nos conceitos de

funções de emparelhamento (pairing functions) e de quantízação com preservação de

momento. Este método apresenta as c¿racterísticas de permitir operagões lógicas, ser

computacionalmente simples e requerer baixo overhead de pré-processamento. Também

pode ser implementado em circuitos VLSI [MORE93].

A similaridade é calculada através da correlagão sobre funções de emparelhamento

e aquantízaçáo é, usada na extração de padrões, os chamados "padrões com preservação de

momento".

O conceito de função de emparelhamento é baseado na razão de que, para as

aplicações onde a similaridade entre duas imagens é importarfie, é mais apropriado ter uma

medida de similaridade que dependa do número de porções que casam do que dos rótulos

(exemplo: rótulos numéricos dos níveis de cima) associados a essas porções.

As funções de emparelhamento são obtidas a pafür da imagem quarfüzada em dois

ou mais níveis de cítua. Elas contam o número de pares de elementos de cada tipo

possível. Supondo que, a subimagem está na posição (f,,g),

X = (x1,x2,...,x*)

Y.f ,, = (yt,y2,...,y.)

são dois vetores de dados conjugados de níveis decinza sob teste. Paracada par de pixel

(xt,,yù, examina-se I<k<m.Afunçãodeemparelhamento éH,,r(fg),03s,r 1n-l,onden

é o número de níveis de quantização. As funções Hr,r(f g) têm seu valor incrementado em 1

se o ponto da subimagem tem valor s e da imagem de busca tem valor r.

Para imagens binarias são necessarias apenas quatro funções de emparelhamento,

associando os níveis de cinza0-0, 0-1, 1-0, 1-1.

A quantização com preservação de momento emprega uma quantizaçáo não

paramétrica de 1 bit que preserva o brilho (média de amostragem) e o contraste (desvio

padrão da amostragem). Os pontos de um mesmo grupo são colocados no mesmo nível de

quantizaçáo. Seja uma imagem de dimensões KxL e m(:KxL) o número de pontos, a

média de amostragem é dada por:

11[--I Im
x

onde x¡ são os níveis de cinzados pontos. O desvio padrão de amostragem é:
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DP
I Z.i -M2

Tomando-se o limiar como M, os pontos x¡ são quantizados em 0 se x1M, e I caso

contrário. São preservados os dois primeiros momentos. A reconstrução de uma imagem

em dois tons (a e b), de acordo com a binaÅzaçäq é dada por:

x¡>:M

/ \/,
a=M-DP.l q l'', xi<M

\m-q)

onde q é número de pontos com níveis de cír:.z;a maiores ou iguais a M. Paralocalização da

subimagem, ambos os padrões devem ser extraídos. Faz-se a derivagão dos padrões

considerando-se os centróides a e b.

Define-se, então,

seul<xluu
caso contrario

com

b= M.rr(T)n,

(';)' (39'

I
{') = 

{o
Q,

ul=b-DP e uu:b+DP

similarmente, Qft) é definido por

It
Q,@): 

Io

sell<x1lu
caso contriário

com

r:,%r:%
tt=a-DPl-3-f"" lu=a+nP.l 

q 
l"\m-q/ \m-q)

Os resultados gerados por Qu e Q¡, denotados por Tu e T¡, devem ser comparados a

uma determinada região da imagem. Seja Y a irea sobre a imagem, ê Bt e Bu as

quantizações desta ánea através do processo acima descrito. Se há grande similaridade entre

o resultado e a área de busca em Y, espera-se grande correspondência entre Tt e B¡, e Tu e

Bu.

Através das funções de emparelhamento H, defrne-se Í1, para Tu e Bu. A
similaridade é dadapor Hi,,(fg), que denota o número de pares de pontos que coincidem
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no intervalo ful,uuf. A não coincidência refere-se às funções Hi,, ,para (¡r): (0,0), (0,1) e

(1,0).Analogamente define-se IÌ1,¡ e H',.,, paru (s,r):(0,0), (0,1), (1,0), com as

conotações para o intervalo ltt,tul. As funções de emparelhamento, I/t,t e ll1¡ podem ser

escritas como:

t,(i, j).b"(f +i,g+ j)

Q"(x(i, j)).Q"(y(f +i,g+ j))

KL
Hî,,(.f , Ð =>>t,G, j )'b,(.f +i, g+ i )

Hi,(f ,g)=
KLII
KLII

KL

LZg,r*ri, j )).e,(y( f +i, g+ i ))

que podem ser calculadas através de operações lógicas AND e contadores de bits.

Para correlação, usa-se a função de soma simples das funções dadas por:

C(f ,g)= Hi,,(.f ,s)+ Hl,,(f ,s).

onde C(fg) denota o número total de pares de pixels que casam nos intervalos de

intensidade [ul, uuJ e fll,luJ, respectivamente. O valor máximo de C(f g) fornece a melhor

posição de matching.

3.7. "Chamfer Matching"

Hierarquical Chamfer Matching Algorithm (HCMA) [BORG88] é um algoritmo

que opera sobre as bordas extraídas das imagens. O matching das bordas sobre uma

imagem é feito sobre pontos e outras características de baixo nível, como bordas e cantos

(corners), extraídas das imagens. O algoritmo determina, além da posigão ótima de

matching (ou o caso de nenhum matching), uma medida de fâcil interpretação da qualidade

deste matchlng [MORE93].

Visando a redução do custo computacional, o algoritmo fazuma análise hierarquica

sobre a imagem. O tratamento inicia-se em um nível de resolução baixo, que provê

informações para o tratamento de níveis de resolugão mais fina.
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É utilizado em matching entre imagens, como imagens estéreo, análise de seqüência

de imagens e detecção de alterações na cena; matching de subimagens e de imagem e

modelo que inclui o matching de imagens aéreas e mapas.

O algoritmo faz um tratamento diferenciado entre as imagens. Uma delas é

chamada imagem de pré-distância (predistance image) e a outra imagem de pré-polígono

Qtrepolygon image). Faz-se, inicialmente, o tratamento sobre a imagem de pré-distância,

atribuindo novos valores a cada um de seus pontos. Os pontos pertencentes às bordas

recebem o valor zero, enquanto os outros recebem o valor da distância do ponto de borda

mais próximo. O valor da distância é aproximado. A operação que converte uma imagem

binária em uma imagem distância é chamada transformação de distâncias. Neste método

usa-se a transformagão de distância desenvolvida por Borgefors ([BORG84],[BORG86]).

A idéia básica é que as distâncias globais são aproximadas pelas distâncias locais, ou seja,

distância entre os pixels vizinhos sobre a imagem. Esta propagação pode ser feita paralela

ou seqüencialmente. As transformações de distâncias seqüenciais recebem o nome de

distâncias chamfer, portanto chamfer matching. Utilizam-se os pixels vizinhos com

máscara de tamanho 3X3. As distâncias locais em pixels 3X3 são as distâncias entre os

vizinhos horizontallvertical e os diagonais.

Na imagem de pré-polígono, as bordas são extraídas e convertidas em uma lista de

pares de coordenadas, sendo cada pat composto pelos números da linha e coluna de um

pixel da borda. O polígono assim formado é superposto às imagens de distâncias. Veja a

Figura 3.6. Mede-se a distância de borda, utilizando os pontos da imagem cobertos pelo

polígono. Esta é a medida de similaridade usada para comparar o polígono e a imagem, em

uma determinada posição do polígono sobre a última. Se o polígono coincidir exatamente

com a borda, a medida obtida é zero. Para se obter a localização do polígono sobre a

imagem de distância é necessiíria a minimização da distância de borda, Pffiã cada posição

assumida pelo polígono. A medida de similaridade de borda é dada por:

1

-t :ET
onde v¡ são as distâncias cobertas pelo polígoîo e n é o número de pontos do polígono. A

medida acima é dividida por 3 para compensar a unidade distância 3 na transformação de

distâncias.
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Figura 3.6 Medida de distância de borda. Um polígono é posicionado sobre a imagem de distâncias'
sendo indicadas as posições em que há sobreposição

Cada posição do polígono, determinada pelas equações de transformação,

corresponde a uma distância de borda. A melhor posição é dada pela distância mínima. As

equações de transformação que alteram esta posição devem ser paramétricas, ou seja, a

posição do polígono é descrita por um determinado número de parâmetros, geralmente

variando de 2 a 6. Uma transformação usual, considerando translação e rotação é dada por:

X = xcos(d) -ysen(O)+c,
Y=xsen(0)+ycos(o)+c,

onde (x,y) são coordenadas do polígono, (X,Y) a posição na imagem de distâncias, 0 é

ângulo de rotação e cx e cy são os deslocamentos em r e /, respectivamente.

Encontrar a posição ótima equivale a encontrar o mínimo global de uma função

multidimensional, onde cada dimensão corresponde aos parâmetros nas equações de

transformações do polígono, que pode ter mínimos locais, e isto exige tratamento

adequado.

Além disso, o algoritmo está embutido em uma estrutura hierárquica þirâmide). A

partir da imagem binâriade bordas são construídas imagens de menor resolução. A imagem

base, de nível zero, gera uma outra, nível um, onde cada ponto é obtido de quatro pontos da

primeira. O critério de resolução deve preservar a continuidade das bordas.

Após a construção desta pirâmide, o processo de transformação de distâncias

descrito é aplicado a cada nível da pirâmide, gerando uma pirâmide de imagens de

distâncias: a pirâmide de distâncias.

Para busca da posição ótima, é necessário variar os parâmetros e calcular a distância

de borda. A variação desses parâmetros segue incrementos discretos, e a determinação

30
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destas variações é um problema crítico, que varia também de nível para nível da pirâmide.

Em muitos casos, esta determinação dos passos de variação, independentemente de cada

parâmetro é feito de forma aproximada. A busca inicia-se a partk de um conjunto de

posições iniciais. O melhor conjunto inicial é, normalmente, uma malha regular de pontos

do espaço n-dimensional de parâmetros. O cálculo das distâncias de borda é feito em um

nível de buxa resolução. Seu resultado direciona a pesquisa no nível imediatamente

inferior da pirâmide.

Um exemplo de aplicação é apresentado na Figura 3.7 onde observa-se a

identificação de uma imagem (em linhas pontilhadas) com um mapa (em linhas sólidas).

Finalmente, o algoritmo obedece a duas proposições. A primeira é que HCMA

converge para alguns parâmetros, nunca resultando em um laço de repetição infinito. A

segunda é que o algoritmo é consistente, isto é, se o emparelhamento inicia-se na posigão

correta (distância de borda igual a zero), então ele termina nesta posição.

Figura 3.7 Resultado de uma aplicação do HCMA indicando a posição ótima de uma imagem com

lagos (pontilhada) em um mapa
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3.8. "Matching" por Agrupamento

Uma forma interessante de abordagem do problema de matching é apresentada por

Stockman e outros [STOC82, MORE93], utilizando agrupamento (clustering).

Em seu aspecto matemático, o matching de imagens consiste em encontrar uma

transformaçáo T que mapeia um ponto (x,y) do primeiro sistema de coordenadas no ponto

(d, þ) do segundo. Não é viável o controle sobre o mapeamento de absolutamente todos os

pontos da imagem, então seleciona-se um conjunto de pontos (pontos de controle) para

determinação de Z.

O procedimento assume que foi realizada a extraçáo de características (por

exemplo, extração de bordas). As características primitivas da imagem são relacionadas às

do modelo, e armazenadas paru cada par de transformação. Devido ao problema no

emparelhamento das distribuições de pontos das imagens, varias destas transformações

podem estar incorretas.

O procedimento de matching por agnrpamento segue três etapas básicas. A primeira

corresponde à detecgão de características, equivalendo à extração das características da

imagem e do modelo, com informações a respeito do tamanho, da forma e dalocalizaçäo.

A segunda etapa é a formação do espaço de agrupamento, que consiste nos parâmetros da

transformação. Para cada par de características considerado similar, calcula-se o

mapeamento To ( sendo a o conjunto de parâmetros). Os valores dos parâmetros

determinados pela transformação são então, inseridos no espaço de agrupamento.

Finalmente , a terceira etapa é a detecção do agrupamento. Corresponde à extração de um

conjunto de estruturas de møtching pela detecção de um agrupamento no espaço de

agrupamentos.

Na detecção de características, as primitivas de matching devem ter informagões a

respeito de translação, diferença de escala e rotação IFOLE9O]. Informações sintáticas são

úteis na redução do número de pares correspondentes. Um vetor orientado satisfaz as

necessidades acima. Os vetores ligam os pontos de controle . Para redução do número de

vetores, apenas alguns tipos de pontos são ligados como "cabeça" e "cauda" dos vetores.

Daí a importância das informações sintáticas.

Para a formação do espaço de agrupamentos a partir dos pontos correspondentes

locais, a cadavetor v7 do modelo, pode-se associar um vetor v¡ da imagem, que corresponde

a uma transformação de translação, escala e rotação. A transformação é especificada por

quatro parâmetros (lt, s, dx, dy): rotação, escala e translação em .r e y, respectivamente. A

transformação não é definida se os vetores V¡ e v¡ Ttão coincidem quanto ao tipo.
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Finalmente, o agrupamento é a última etapa. O espaço de agrupamentos

corresponde ao conjunto de transformagões (representada pelos valores dos parâmetros),

que são baseadas em características locais. Um agrupamento de pontos Qu" s, dx, dy) neste

espaço representa uma boa transformação global.

O conceito é que, calculadas todas as transformações possíveis, o conjunto de

parâmetros é lançado no espaço de parâmetros (agrupamentos). Se for considerado que

transformações de carëúer local geram apenas pontos esparsos aleatoriamente no espaço de

agrupamentos, concentrações de pontos equivalem a boas transformações globais, visto

que se identificam com muitas transformações locais. Surge então a necessidade de se

encontrar esses agrupamentos.

A detecção do agrupamento pode ser feita através da movimentação de uma

moldura no espaço de agrupamentos, para a determinação do número de pontos que se

encontram em seu interior. É necessária a restrição do tamanho aceitável de um

agrupamento (que equivale ao tamanho da moldura), e é feita através de um limiar. Há a

possibilidade de não haver nenhum agrupamento, bem como de v¿irios deles existirem.

Geralmente detecta-se um único agrupamento, sendo raÍas as exceções.

3.9. Matching de lmagens com Distorção Geométrica

O matching por pontos de controle compreende duas etapas. Inicialmente

selecionam-se os pontos de controle em ambas as imagens. A escolha dos pontos

corresponde, em geral, a catacterísticas marcantes, como bordas e descontinuidades. A

segunda etapa consiste na determinação de uma função de mapeamento que, aplicada a

uma imagem, leva seus pontos aos pontos correspondentes na outra. Não se dispõe,

normalmente, da forma desta função ou de seus parâmetros. Este fato torna o problema de

sua determinação bastante difícil [GOSH 86a].

Devido a problemas de sensores e captura, a determinagão de uma função global é

pouco aplicável. A idéia é utilizar um certo número de funções locais, as quais fazem o

mapeamento em vizinhangas locais. Através destas funções, obtém-se uma "função

global".

O problema pode ser formulado da seguinte maneira. Dados n pontos de controle

correspondentes às duas imagens, [(X¡, Y), (x, y)J, i:], ..., n, detetminar as funções de

mapeamentos lineares

x = f (x,y)
Y = g(x,y)
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que fazem o matching das imagens. A representaçáo (x,y) corresponde à imagem de

referência, e (X,Y) à imagem sensoriada.

Com o uso dos pontos de controle, faz-se a triangulação das imagens. Para cadapar

de triângulos corespondentes, determina-se a função de mapamento que irá superpor os

dois triângulos.

A determinação dafunção u¡lizaa interpolação linear. A interpolagáo garante que a

superfîcie definida pela função passa exatamente sobre os pontos de controle, permitindo o

estabelecimento dos valores de pontos que não os de controle.

A triangulagão consiste em uma triangulação ótima, obtida a pafür de uma

arbitriria. A triangulação ótima é aquela em que cada ponto no triângulo está mais próximo

dos vértices do que de qualquer outro ponto do conjunto de dados.

A interpolação compreende encontrar as funções lineares que sobrepõem os pontos

correspondentes [(X¡, Yù, (xr yùJ, [(Xz, Yz), (xz, yz)J.Uma abordagem equivalente para

este problema é encontrar o plano que passa pelos pontos (xt, yt, Xù, (xz yz, X) e (xs, ys,

&). A equação que define o plano é dada por:

Ax+ By+CX *D:0

onde:

C:
x1

x2

x3

Dado um ponto (x,y) da imagem, pode-se encontrar o componente X da imagem

sensoriada. O componente lzpode ser obtido de forma anâIoga.

A triangulação permite o mapeamento de pontos intemos dos triângulos montados.

Os pontos das bordas, fora da triangulação, são mapeados através da extrapolação da

abrangência dos triângulos próximos às bordas. Para decidir a qual dos triângulos pertence

um ponto, usa-se o alongamento do plano dos triângulos adjacentes, servindo a reta de

intersecção como fator de escolha. Consegue-se assim, a determinação da fungão de

mapeamento que transfoqma geometricamente todos os pontos de uma imagem,

emparelhando-os aos da outra.

Este método, entretanto, não consegue suavidade entre os pontos que pertencem a

triângulos adjacentes. Para acrescentar esta característica à função de mapeamento, pode-se

substituir as funções lineares por funções cúbicas, que permitem a restrição de suavidade

quando da transição de uma função para outra [GOSH87].

34
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lt Xl

lz X2
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A solução pode ser obtida considerando uma superficie que passa sobre os pontos

tridimensionais, determinando-se as funções locais. A determinação do componente X da

função de mapeamento equivale a determinar a superficie que passa pelos pontos (xo y, X),
i:], 2, .,.,n. Para isto é necessaria a triangulação ótima no plano xy, defrnindo um pedaço

de superficie cúbica sobre cada região, tal que as junções com funções adjacentes seja

suave.

A função cúbica parcial,f, é o polinômio em duas variáveis:

f (x,y) = a I + a2x+ a3y+ a4xt + arxy + auy' + arxt + arxt y + acx!2 + a,oxt

Para a obtenção dos parâmetros é necessário encontrar um conjunto de valores para

diversas relações entre eles. Estes valores são obtidos aparttr dos vértices do triângulo, das

derivadas parciais que obrigam a suavidade entre funções adjacentes, através da subdivisão

do triângulo, até que se viabilize a solução dos sistemas de equações.

Resolvido o sistema, obtém-se os parâmetros para a função local. O conjunto de

funções locais que permitem o mapeamento de toda a imagem, consistindo em uma fungão

de caúúer "global". A função de mapeamento obtida faz a transformação que registra as

imagens, garantindo suavidade nos limites entre funções locais.

Um exemplo da aplicação deste processo pode ser observado nas Figuras 3.8, 3.9 e

3.10. A Figura 3.8 apresenta duas imagens com o mesmo conteúdo, uma em estado normal

e outra sofrendo tensão diferenciada nas bordas. Um total de 32 pontos de controle são

selecionados nas imagens, como indicado na Figura 3.9 (a). A triangulação obtida para este

conjunto de pontos de controle é apresentadana Figura 3.9 (b). Finalmente aFigura 3.10

mostra os resultados obtidos para os componentes X e )'da função de mapeamento. As

faixas de mesma intensidade na Figura 3.10(a) e (b) indicam como uma linha e uma coluna

da imagem sensoriada são mapeadas na imagem de referência, respectivamente.

Figura 3.8 Duas imagens com o mesmo conteúdo, (a) em estado normal e (b) sofrendo tensão
diferenciada nas bordas

(b)( )a
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Figura 3.9 (a) a seleção dos 32 pontos de controle (b) a triangulação o

pontos de controle
btida pela triangulação dos
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{ñ rb)

Figura 3.10 (a) componentes X e (b) componentes Y da transformação de mapeamentos das imagens
da Figura 3.8

3.10. Matching utilizando Transformada de Fourier

O método abaixo descrito baseia-se na transformada de Fourier e é utilizado para

verificar se uma imagem foi transladada e rotacionada em relação à imagem origem

[cASr87].

Sejafs(x,y) representando a imagem referênciaef¡(x,y), a imagem observada, que é

uma réplica da imagem so(x,y) transladada por (xs , y6) e totacionada pot 06.

s,(x,y)=so(a,þ)

onde:

x-x0:dcos0-Bsinq
!-lo=asin9+Bcos0

Para casar as duas imagens fo e f,, é necessário, primeiro determinar o vetor de

translação (xo ,yo), e a rotação 06, a parlir das informações proporcionadas por "f06,Ð e

f,(x,y).

Sejam F6(u,v) e F(u,v) as transformadas de Fourier de fs(x,y) e "f,(x,y).Para o caso

de trans I aç ão pnr a, f¡ (x, y ) --fo 6 -x o, ! -! o), se gue- se :

F, ( u,v ) = exp [ - j2tr ( ux s * v ! o )] Fo ( u,v )
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Na prática, transformações contínuas são trocadas pela discretas, e obtém-se pela

transformagão inversa uma unidade de pulso centrada em (xs , !o). Desta forma, a

translação é imediatamente determinada.

Se f¡(x,y) é uma réplica de f6(x,y), de acordo com as propriedades de translação e de

rotação de Fourier (mostradas no capítulo 2) suas transformações são descritas por:

F,(u,v ) = exp[-j2n(u xo +vyr )] x Fo(ucos 0o +vsin9o, - u sin?o +v cos 0o )

Portanto seja G(u,v;0) arazáo;

G(u,v;0 ) =
(u,v)

Fo(ucos 0 +v sin?, -u sin9o +v cos 0o)

com 0 sendo uma variável. Obviamente, para 0:00, ou seja, sem rotação:

G(u,v; 0o ) = exP[-i 2r (u xo + v lo )J (6)

O significado intuitivo da equagão acima é facilmente entendido, de fato, a versão

rotacionada de F6,, Fe(u cos9 + v sin/ - u sin? + vcos9) é a transformada da imagem

obtida pela rotação de f6 por 0. Conseqüentemente se 0:0s o problema se reduz a um

movimento puramente translacional.

3.11. Conclusão

Neste capítulo buscou-se apresentar algumas das principais técnicas de matching.

Abordou-se algumas técnicas baseadas nos métodos de correlação cruzada, em momentos

invariantes, em pontos de controle, em transformada de Fourier. Estas técnicas estão mais

proximamente relacionadas com o trabalho que será apresentado a seguir. Existem várias

outras classes de técnicas como: as baseadas nos modelos relacionais [ULLM9lf, møtching

modal [SCLA95], matching elástico (elastic matching) [BAJC89,YUEN95], entre outras,

que não foram aqui explicitadas por não se adequarem tão bem ao escopo do trabalho como

as que foram colocadas.



Capítulo 4,

O Sistema de tlatehÍng
SislWaúeh

O Sistema desenvolvido SisMatcft - Sistema de Matching de Imagens

4.l.lntrodução

O sistema desenvolvido conta com módulos que implementam algumas das

principais técnicas de matching que foram apresentadas no capítulo 3. A motivação para o

desenvolvimento deste sistema de forma que pudesse ser integrado junto ao núcleo de um

sistema de gerenciamento de bases de dados (SGBD), é no sentido de possibilitar a

recuperação de imagens armazenadas previamente, seguindo um padrão de busca

preestabelecido.
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A preocupação de desenvolver o sistema SisMatch modularmente, é para que ele

possa ser expandido e/ou alterado conforme características inerentes ao sistema de

imageamento alvo. Exemplificando, um sistema de recuperaçáo de imagens de arte

(quadros, telas digitalizadas) demanda métodos que recuperem a imagem que contém

exatamente a sub-imagem de busca. Jâ para um sistema de recuperação de imagens

médicas, a procura baseia-se no fornecimento de uma imagem de busca, através da qual são

recuperadas as imagens que possuem não apenas exatamente a imagem de busca fornecida,

mas através do controle de um fator de tolerância, fosse permitido recuperar também as

imagens que possuíssem sub-imagens semelhantes à especificadapara busca.

4.2. Apresentação do Sisúema

O sistema de Matching implementado tem como objetivo fazer o casamento e a

recuperação de imagens tomográficas obtidas por ressonância magnética. Foram

implementadas algumas das principais técnicas de matching que são:

- Soma dos Pontos Correspondentes

- Diferenças Absolutas

- Quadrado das Diferenças

- Correlação Cruzada

- Algoritmos de Detecção Seqüencial de Similaridade

- Algoritmo de Matchingutílizando Preservação do Momento.

São lidas duas imagens tomográficas, uma denominada imagem principal e outra

imagem fonte. A partir da imagem fonte é extraída a sub-imagem.

Escolhe-se um dos métodos acimapara o cálculo do matching, ao fim do método é

mostrado no monitor de vídeo de melhor do casamento (match), se houver.

O diagrama de blocos do sistema pode ser visto na figura 4.1 e a tela principal do

Si s M at c h, na F igttra 4 .2.

Nas próximas sub-seções serão descritos cada um dos módulos que integram o

sistema SisMatch.
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Leitura da
Sub-imagem

Leitura da
Imagem

Visualização
do local de Matching

MétodosInterface Visualização

Programa
Principal

Diferenças
Absolutas
(DifAbs)

Soma dos Pontos
Correspondentes

(SPCor)

Medidas Simples de

Similaridade
Correlação

Cruzada
(CorCruz)

Preservação do
Momento
(PresMom)

Detecção Seqüencial
de Similaridade

(ssDA)

Métodos

Quadrado das
Diferenças
(QuadDiÐ

Figura 4.1 Diagrama de Blocos do SßMatch
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Figura 4.2 Tela do SßMatch

4.2.1. O Módulo SPCor

Este módulo foi implementado tendo-se como base o algoritmo de medida de

similaridade Soma dos Pontos Correspondentes.

Para cada ponto da imagem principal, calcula-se ponto a ponto a igualdade entre a

sub-imagem e a porção da imagem coberta pela sub-imagem.

A posição que contém o maior número de pontos iguais étida como o melhor ponto

de matching.

A segUir será apresentado o pseudocódigo do módulo SPCor implementado:
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4.2.2. O Módulo DifAbs

Este móduIo rcaliza o enquadramento de sub-imagens na imagem principal,

utilizando a medida de similaridade simples: diferenças absolutas, onde as imagens que

mais se assemelham são aquelas em que o contador possui o menor valor, ou seja a posigão

onde a diferença entre os pontos é menor. Quando as imagens são iguais o contador possui

valor zero (nenhuma diferença). A princípio atribuímos 64670 ao mínimo, este valor foi

obtido pela média aritmética entre a média dos mínimos e média dos máximos. Com esse

valor o método ainda encontra muitas posições erradas de matching, portanto precisa de

mais refinamentos.

Observe a seguir o pseudocódigo do módulo DifAbs:

4.2.3. Módulo QuadDif

Este módulo realiza o matching de sub-imagens baseado na medida de similaridade

chamada quadrado das diferenças. As imagens que mais se assemelham são aquelas que

possuem o menor erro quadrado. Erro zero significa que as imagens são iguais. A princípio

atribuímos 7342814 ao mínimo, este valor foi obtido pela média aÅtmética entre a média

dos mínimos e a média dos máximos. Esse valor também ainda é alto para o objetivo.

ser visto a
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4.2.4. Módulo CorCruz

Este módulo baseia-se no método de correlação cnvada. Para a implementação

escolhemos uma variação deste método, o coeficiente de correlação, pois este é a

correlação cruzada normalizada (variando de -1 a l). O coeficiente de correlação foi
*notmalizaÃo" para que pudesse variar de 0 a I e desta forma, termos uma noção em

porcentagem da semelhança da imagem e sub-imagem.

Seu pseudocódigo pode ser visto logo abaixo:

4.2.5. O Módulo SSDA

Este módulo foi implementado tomando-se como base o Algoritmo de Detecção

Seqüencial de Similaridade. Optamos pela utilização do algoritmo com limiar variável,

pois no início não tínhamos dados para um limiar fixo.

O limiar é iniciado com um valor arbitránio, e se o próximo erro calculado for

menor, o limiar recebe o valor desse erro. Seguindo esse procedimento ao fim da varredura

teremos o menor limiar encontrado, também são armazenados as posições de menor erro.

Este valor arbitr¿írio recebe o valor de 44996 ao mínimo, este valor foi obtido pela média

aritmética entre a média dos mínimos e a média dos máximos. Este valor arbitraio aindaé

alto como limiar, necessitando, portanto, de refinamento.

ffi



Capítulo 4 - O Sistema de Matching - SisMatch 45

O pseudocódigo do módulo SSDA pode ser visto logo abaixo:

4.2.6. Módulo PresMom

O módulo implementado utilizou o algoritmo de preservação do momento. A

imagem e a sub-imagem são transformadas em duas imagens binarias, uma preservando os

níveis de cinza mais altos e os mais baixos. Comparam-se os dois planos de bits, e a

posição que possuir o maior número de pontos iguais é considerada a melhor posição de

matching.

Neste método, primeiramente a sub-imagem é transformada em dois planos de bits,

ou seja, em duas imagens biniárias, a seguir para cada ponto da imagem principal,

encontram-se os planos de bits, e finalmente é feita a comparação entre os planos de bits da

imagem principal e da sub-imagem.

Como trabalhamos em máquinas tipo IBM-PC, PC (Personal Computer), este

método não pôde ser totalmente aproveitado. Se tivéssemos uma máquina dedicada,

poderíamos implementáy\a em baixo nível, pois o método transforma as imagens em

imagens binririas e depois faz a comparação entre elas, portanto economizaria tempo e

espago (tempo pois trabalharia em VLSI e espaço pois as matrizes seriam armazenadas

utilizando um pixel por bit). No PC, a menor unidade de armazenamento é o byte, e
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portanto o método utiliza 8 bits para armazeîar um ponto da imagem binaria,

desperdigando 7 bits.

Seu pseudocódigo é visto logo a seguir

I

+
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t

I

4.3. As Telas do Sísúema

Nesta seção mostraremos as telas do SisMatcft, assim como o seu fturcionamento.

Ao executar o sistem4 este mostra na tela dois espaços destinados às imagens,

fonte e principal, e um espaço bem menor, reservado à sub-imagem, como mostrado na

Figura 4.3.

Na Figura 4.4 observa-se o menu de leitura do SisMatcl¿. Pode-se começar a leitura

tanto pela imagem fonte, a imagem onde será definida a sub-imagem, ou pela imagem

principal, onde será procurada a sub-imagem. Mas não se pode ler a sub-imagem sem ter

definido a imagem fonte.

Ao escolher imagem fonte no Menu Leitura, aparece a cuxa de diálogo "Load

File", como mostrado na Figura 4.5.Paraa leitura da Imagem fonte, é necessário fornecer o

nome do arquivo da imagem e o seu diretório e clicar no botão "load fiIe".

Na Figura 4.6 mostra a imagem cSl2.pac no local reservado para a imagem fonte,

quadrado maior à esquerda.

Para a leitura da sub-imagem, após ter escolhido o item "Sub-Imagem" no menu

Leitura aparece a caixa de diálogo de leittua da sub-imagem. Para escolher a sub-imagem

desejada, escreve-se o número da linha e coluna desejados, ou com o mouse escolhe-se no

slider o valor desejado. A cada valor escolhido, um quadrado com linhas brancas mostra na

imagem fonte a posição onde se encontra a sub-imagem e também ela é mostrada no

quadrado menor da tela. Podemos observar a leitura da sub-imagem na Figwa 4.7

A leitura da imagem principal é análoga a da imagem fonte, como mostrado na

Figura 4.8, neste exemplo a imagem lida foi a c81t5.pac. Na Figura 4.9 é mostrada a tela do

sistema com as imagens fonte e principal lidas e a sub-imagem definida.
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Após a leitura das imagens pode-se efetuar o matching através de um dos métodos

especificados no menu "Matching de Sub-Imagens", o menu dos métodos de Matching é,

mostrado na Figura 4.10.

As Figuras 4.ll a4.16 mostram o resultado produzido por cada um dos métodos do

Menu "Matching de Imagens", respectivamente.

Figura 4.3Tela Inicial do SisMatclt

Fim I
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Figura 4.4 Menu de Leitura do SisMutch

Figura 4.5 A Caixa de Diálogo da Leitura da Imagem Fonte

corte Transvertal

Fim ?
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Corte cg1t2

I

ilml

Figura 4.6 O Sistema com a Imagem Fonte Carregada

sub

c81t2
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Figura 4.7 A Leitura da Sub-Imagem
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Figura 4.8 Leitura da Imagem Principal

Figura 4.9 O Sistema com as Duas Imagens e a Sub-Imagem Lidas
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Figura 4.10 O Menu das Técnicas de Matching Implementadas

Figura 4.11 O Resultado Produzido pela soma dos Pontos correspondentes
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Figura 4.12 Resultado obtido pela Diferenças Absolutas

htm i

:)

Figura 4.13 Resultado obtido pelo Quadrado das Diferenças
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Fim 1

Figura 4.14 Resultado obtido pela Correlação Cruzada

Corte Trânsversal c81t2

Figura 4.15 Resultado Produzido pelo SSDA
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Figura 4.16 Resultado obtido pelo Preservação do Momento

4.4.Conclusões:

Neste capítulo foi apresentada a estrutura global do sistema SisMatch desenvolvido,

bem como a descrição com pseudocódigo de cada um de seus módulos que implementam

as técnicas de Matching escolhidas. Também foi apresentada a estrutura geral de

funcionamento do SisMatch através de suas telas.



Capítulo I
Tesúes e Besultados

Neste capítulo é apresentado como foram realizados os testes sobre o sistema

SisMatch, e quais foram os resultados adquiridos. Os testes foram realizados utilizando

ambiente XWindow, toolkit Xview e linguagem C, sendo executados sob o sistema

operacional Linux, em uma máquina PC Pentium, 100Mhz, l6Mbytes de RAM.

5.1. Realização dos Iesúes

Para efeito de coleta de dados algumas das partes dos testes foram automatizados.

Para cada imagem fonte, escolhemos arbitrariamente dezesseis subimagens, e estas são

executadas utilizando-se todos os módulos implementados descritos no capítulo 4. Além

disso, os testes foram repetidos paru vánias imagens principais, também escolhidas

arbitrariamente (nove no total) .

Como o conjunto de informações obtido é bastante numeroso, as informações foram

organizadas e tabeladas em um arquivo , para que fossem manipuladas e apresentadas de
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forma grâficapara o analista humano. Assim a estrutura do arquivo que retém os dados de

análise é a seguinte:
Nome do Arquivo que contém a imagem fonte
Nome do Arquivo que contém a imagem principal
Paracada subimagem

Posição da subimagem
Paracadaum dos métodos

Nome do método
Posição de Matching
Valor do erro ou correlação de acordo com o método
Tempo gasto em segundos.

Para cada imagem principal gasta-se em média 2:25h. Portanto para cada imagem

fonte, como temos nove imagens principais, gastamos em média 2l:30h de tempo de

processamento. Foram ao total também nove imagens fontes, gastando em média 189:30h

de processamento. Foram ao total 1296 imagens testadas para cada método. Isto somente

para imagens sem ruído. Um exemplo do arquivo qlJe armazena os resultados pode ser

visto no Apêndice B.

A Figura 5.1 apresenta o mecanismo global de geração dos testes do sistema

SisMatch. Nas Figuras 5.2 e 5.3 são mostrados os esquemas das análises Quantitativas e

Qualitativas do diagrama da Figura 5.1.
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Análise
Visual

Análise

Qualitativa

Imagens
das

Dados
de

Banco

Análise
dos

Gráficos
Obtidos

Geração
dos

Gráficos

Análise

Quantiøtiva

Figura 5.1 Diagrama da Geração dos Testes

Figura 5.2 Diagrama da Análise Quantitativa

Armazenamento

dos Resultados

Obtidos

em Arquivos

como descrito.

Arquivos com

extensão.ûd

Execução Afavés dos Métodos

Pontos Corespondentes

Diferenças Absolutas

Quadrado das Diferenças

Correlação Crvzada

Detec.Seq. de Similaridade

Preservação do Momento
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Execução dos

testes através de

cada um dos

módulos

implementados

A¡mazenamento
dos Resultados em

Arquivos como
especificado. Os
arquivos gerados
tem extensão txt.

Transformação

dos Arquvos

PCX em

Arquivos PAC

Acrescenta¡ Ruído
Gaussiano e

Uniforme às

imagens.
Utilizando para

isso Corel Draw
4.O

Transformação

dos Arquivos

PAC em

Arquivos PCX

Figura 5.3 Diagrama da Análise Qualitativa

5.2. Análise Quantitativa

Para filtrar os dados dos arquivos resultantes dos testes foram feitos programas

auxiliares para obtenção do tempo. Para este programa lê-se o ilquivo que contém os

resultados obtidos pelarcalização dos testes, e armazeîam-se em arquivos que conterão os

dados dos tempos.O arquivo dos tempos tem a seguinte estrutura: Cada linha do arquivo

contém um contador seguido dos tempos dos métodos na seguinte ordem:

Soma dos Pontos Correspondentes (SPCor)

Diferenças Absolutas (DifAbs)

Quadrado das Diferenças (QuaDif)
Correlagão Cruzada (CorC)
Detecção Seqüencial de Similaridade (SSDA)
Preservação do Momento (PresMom)

Um exemplo do arquivo dos tempos é mostrado no Apêndice C.

Após a obtenção do arquivo dos tempos, temos um gráfico que representa mais

claramente a comparagão entre os métodos. Podemos ver esse gráficos nas Figuras 5.4 e

5.5, são tempos referentes às imagens dos arquivos c81t3.pac e c8|A.pac, respectivamente.

Paru cadaimagem utilizou-se 144 subimagens.



Capítulo 5 - Testes e Analise das M,étodos 60

250

at,

€ 200
Ê
f
ctt
6,.n 150
tso
o
E loo
ltt
o
CL

$æÞ

-sPcor
-D¡fAbsQuadDif

-corc
-ssDA
-PresMom

0

0 t6 32 48 64 80 96 112 128

Número da Subimagem - cada vator é uma
subimagem

Figura 5.4 Gráfrco das Medidas de Tempo para Imagem c81t3.pac

f igura 5.5 Gr¿{fico dos tempos para Imagem c81t2

250

st 200oIt
tr
EI iso
E
c,
o
E rooo
o
CLc
Ë50

-sPcor
-D¡fAbsQuadD¡f

-corc
-ssDA
-PresMom

0

01632 ¡[8 64 80 96

Nrlmero da Sub¡magem

112 128



Capítulo 5 - Testes e Análise dos Métodos 6t

Através das Figuras 5.4 e 5.5 podemos analisar os tempos de processamento dos

métodos. O método dos pontos correspondentes é o mais rápido, pois apenas compara se

dois pontos são iguais, náo realizando cálculos. Seguido do Diferenças Absolutas, SSDA,

Quadrado das diferenças, Correlaçáo Cruzada e Preservação do Momento.

O método SSDA é o que mais varia, podemos observar picos inferiores no grâfrco,

estes picos ocorrem nos locais onde o ponto de matching é mais facilmente encontrado,

podendo ser o casamento perfeito ou mesmo o local de casamento estar no início da

pfocura.

Os métodos de Diferenças Absolutas, Quadrado das Diferengas, Correlação

Cruzadae Preservação do Momento praticamente não variam.

Observamos também que o método de Quadrado das Diferenças é praticamente

limiar para o método de Deteccção Seqüencial de Similaridade (SSDA).

O método de Correlação Cnnada, implementada através do coeficente de

correlação levou em média 115 segundos sendo portanto um método mediano.

O método mais demorado é o de preservagão do momento, pois ele tem um

overhead de processamento. O método fazprimeiramente uma transformagão nas imagens

para somente depois calcular a correlação entre elas. Levando, portanto, utn tempo maior

de processamento. Este método seria mais rápido se implementado em uma máquina

dedicada, utilizando circuitos VLSI.

5.3. Análise Qualitativa

Para analisar a qualidade dos métodos, além da análise visual, analisamos como

cada método se comporta em presença de ruído. Para isso, as imagens que originalmente

possuem extensão PACI, foram convertidas em formato PCX, para que pudéssemos ler em

ambiente Windows 95 e acrescentar ruído nas imagens.

Para isso, foram implementados dois programas auxiliares, um para transformar a

imagem PAC em imagem PCX e outro para o processo inverso (transformar PCX para

PAC). Este programas foram implementados em Borland C++ 3.1, ambiente DOS.

I O formato PAC é o formato proprietário das imagens obtidas pelo tomógrafo por Ressonância Magnética do

IFSC - USP.
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5.3.1.Imagens de Formato PCX

O tipo de arquivo gráfico chamado PCX, incorporado no ambiente V/indows dos

computadores PC é simples e eficiente no tratamento de imagens digitais arquivadas

[RIMM90]. O formato PCX utiliza atécnica run length encoding para compactar as cores

dos pixels. Para um arquivo gráfico ser considerado PCX deve conter o seguinte cabeçalho.

Observe a estrutura de dados em linguagem C, abaixo descrita.

typedef struct {
char manufacturer;
char version;
char encoding;
char bits¡lerjonto;
int xmin, ymin;
int xmax, ymax;
int hres, vres;
char palette[48]
char reserved;
char colourjlanes;
int bytesjer_line;
int pallete_type;
char frllerl58];

} PCXHEAD;

/* Sempre 0x0a */
/* número da versão PCX */
/* sempre I */
/* quantidade de bits por ponto */
/x posição origem da imagem */
/* posição final da imagem */

/* valores da resolução */
l* palhetade cores */

/* planos de cores */
/* tamanho do buffer de linha */
I 
* palheta colorida ou cinza * I

O primeiro byte é sempre 0a em hexadecimal para indicar que é um arquivo tipo

PCX.

O byte_version indica a versão do arquivo PCX, de acordo com variações e

melhorias nos tipos de arquivo PCX. Se for 0 é a versão 2.5 (monocromático), se for 2 é

versão 2.8 e o arquivo contém informações sobre a palheta de cores, se for 3 é versão 2.8 e

é monocromático ou usa a palheta default, e finalmente se for 5, será versão 3.0 e poderá

exibir 256 cores na tela.

O byte_encoding é usado para indicar a técnica de compactação utilizada, o run

length encoding, esta é a única técnica para compactar arquivos PCX, pois ainda não foi

acrescentada nenhuma outra, portanto o valor do byte é sempre 1. Xmin, Ymin, Xmax e

Ymax definem a dimensão da imagem armazenada. Normalmente Xmin e Ymin são iguais

azero. Os inteiros hres e vres indicam a resolução do equipamento, não possuem uso real.

O vetor palette, e os bytes colorjlanes e bitsjer_ponto, ttatarn das cores, usadas

em placas EGA. Bytejer_line é um número inteiro que determina quantos bytes existem
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numa linha de arquivo PCX. Palette_type é 1 (um) para indicar que a palheta é composta

por escalas de cinzaou 2 (dois) para imagens coloridas.

Como descrito anteriormente, os arquivos PCX, utilizam a técnica run length

encoding para compactar os dados. Nesta técnica, o primeiro b¡e após o cabeçalho jâfaz

parte dos dados que irão descrever a imagem. Este primeiro b¡e é o chamado chave, os

dois bits mais significativos são setados, e os seis restantes indicam quantas vezes deve ser

repetido o próximo byte (byte índice). Como 6 bits (26 : 64) codificam somente 64

números incluindo o zeto, então para repetições acima de 63, utilizam outro pacote de dois

b¡es, sendo que o primeiro é o pacote chave e o segundo descreve a posição da cor da

imagem na palheta. Quando não existe repetição da cor, esta é registrada sem o byte chave.

O arquivo tipo PCX que aceita 256 cores, trabaLha com sistema de cores RGB, ou

seja, com as cores obtidas pela mistura das cores vefinelho (Bed), verde (Green) e azul

(Blue). Esse conjunto de cores misturadas formam a palheta, que no arquivo PCX é de no

máximo 256 cores. Cada ponto é mapeado por um b¡e, ou seja, o byte índice da técnica

run length encoding irá indicar o índice da palheta de cores. Para cada arquivo PCX-256

cores existe uma palheta de cores no final do arquivo, com um conjunto de três bytes, onde

é registrado a intensidade dos componentes RGB para prodttzir cores diferentes, desta

forma, existem 256 conjuntos de três bytes para formar apalheta, resultando num total de

768 bytes.

5.3.2. Os Programas de Transformação de PAC para PCX

Utilizamos arquivos PCX, versão 5 com palheta em escalas de cinza, uma vez que

as imagens do tomógrafo são em tonalidades de cinza. Como o objetivo era simplesmente

transformar as imagens, os valores dos pixels não são armazenados em nenhuma estrutura,

os valores são lidos e imediatamente gravados no formato desejado. Isto foi utilizado tanto

para transfonnar os arquivos PCX em PAC quanto paraPAC em PCX.

Observe na Figura 5.6 um exemplo da estrutura dos arquivos de formato PAC:
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L_l L--l L__l I I

ncol nlin

L__.1 Lj L__.1 L__.i L__.1
Dados

Onde L---l representa I byte

Figura 5.6 Arquivo PAC

5.3.3. A Análise

Após a transformação das imagens do formato PAC para o formato PCX, os

arquivos puderam ser lidos em ambiente Windows 95. Utllizartos Corel Draw 4.0 paru

acrescentar ruído às imagens. Acrescentamos ruído gaussiano e uniforme às varias

imagens. Esta imagens com ruído foram transformadas em imagens PAC e, utilizando o

sistema SisMatch, foram novamente testadas seguindo o mesmo esquema dos testes em

imagens sem ruído. Uma imagem sem ruído e uma com ruído podem ser vistas na Figura

s.7 (a) e (b)

(a) (b)

Figura 5.7 Imagens do Tomógrafo (a) Imagem sem Ruído (b) Imagem com Ruído
Gaussiano a30o/o

5.15
Os gráficos gerados pela análise qualitativa podem ser vistos nas Figuras 5.8 a
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Os métodos foram testados para imagens com ruído gaussiano a 5o/o, l0o/o ,20Yo e

30%o, e para imagens com ruído uniforme tambémpara 5yo,l0yo,20Yo e 30%.

Para a primeira análise foram considerados apenas resultados de matching

idênticos, ou seja, produziram o mesmo resultado tanto para imagens com ruído como para

imagens sem ruído. Podemos observar através do gráfico da Figura 5.8 que em presença do

ruído uniforïne, o método de correlação é o que apresenta uma maior fidelidade de

resultados, seguido do método de quadrado das diferengas, diferenças absolutas, SSDA e

preservação do momento. O que apresenta o pior resultado é o método de soma dos pontos

correspondentes.

Observamos pela Figura 5.9 que em presença de ruído gaussiano, também o método

de correlação apresenta um desempenho melhor, seguido dos método de quadrado das

diferenças, diferenças absolutas, detecção seqüencial de similaridade e preservação do

momento. Em presenga de uma porcentagem maior de ruído o método de quadrado das

diferenças apresenta uma maior fidelidade de resultados. Também com este tipo de ruído, o

método de soma dos pontos correspondentes apresenta um pior resultado.

Podemos observar também pela comparação entre dois gráficos das Figuras 5.8 e

5.9, que os desempenhos dos métodos decai rapidamente em presença de ruído gaussiano,

que a queda é mais suave em presença de ruído uniforme.

Se não considerarmos uma fidelidade absoluta, e sim, um effo de cinco pontos

Qtixels), tanto na vertical quanto na horizontal, teremos os resultados mostrados nas

Figuras 5.10 e 5.11. Consideramos esse valor de erro, pois pela análise visual, verificamos

que até esse valor, o elro é aceitëwel,pata o tamanho da sub-imagem utilizada.

Analisando os gráficos gerados pela análise dos resultados produzidos a partir das

imagens com ruído, podemos verificar pela Figura 5.10, que em presença de ruído

uniforme os métodos apresentam uma pequena variação entre si, ou seja, a qualidade do

resultado por eles produzidos não varia muito. Somente o método de soma dos pontos

correspondentes apresenta um desempenho ruim. Percebemos também que o desempenho

dos métodos não decresce muito em presença de ruído uniforme. O método de correlação é

o que apresenta um melhor desempenho.

Em presenga de ruído gaussiano, também considerando um erro de cinco pontos,

como mostrado na Figura 5.11, observamos que com pouco ruído o desempenho dos

método é bem próximo. O método de correlação é o que apresenta uma melhor

performance e o soma do pontos correspondentes a pior. Verificamos também que em

presença maior de ruído gaussiano, o desempenho do método de correlação é pior que o do

quadrado das diferenças.
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Analisando os quatro gráficos das Figuras 5.8,5.9,5.10 e 5.11 podemos verificar

que se considerarmos uma diferença de cinco pontos entre os resultados produzidos, o

desempenho dos métodos melhora muito em relagão ao que considera fidelidade absoluta.

Pela análise das Figuras 5.I2 e 5.13, que representam a tomada dos tempos das

imagens em presença de ruído gaussiano e uniforme a 5Vo, podemos observar que em

comparação com a Figura 5.4 que representa a tomada de tempo para a mesma imagem

sem ruído, o tempo permanece praticamente o mesmo.

Já em presenga maior de ruído, como observado nas Figuras 5 .14 e 5 . 1 5, verficamos

que em presença de ruído a30%o, para ruído gaussiano, o método SSDA, varia bem menos,

ou seja o ganho com esse método é menor do que sem a presença de ruído, também para

ruído uniforne o ganho é menor, porém é melhor do que o ruído gaussiano.

5.4. Conclusões

Neste capítulo foram descritos como foram realizados dos testes e também a análise

dos dados. Para a análise dos dados, utilizou-se tanto a análise quantitativa quanto a

qualitativa.



Conelusões
Linhas de

P

ulo 6
Gerais e
Futuras

Capíú

oesqursas

6.1. Consideragões Gerais

Neste trabalho foram apresentadas técnicas para matching de imagens. Após o

estudo teórico das mesmas, foi realizada a implementação de um sistema modular que

implementasse eficientemente as técnicas selecionadas (SisMatch), e a seguir uma análise

de desempenho e resultados sobre as técnicas implementadas foi efetuada. Na literatura há

um grande conjunto de técnicas de møtching disponíveis, onde muitas delas são pequenas

variações das principais. Assim, a seleção das técnicas baseou-se no critério de

adequabilidade ao sistema fim (recuperação de imagens de tomografia), bem como em

contemplar um subconjunto significativo das técnicas analisadas.
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O sistema desenvolvido, foi concebido para ser adaptado às diversas situações

onde haja necessidade de recuperação de imagens baseada apenas em suas características

pictóricas (trechos de imagens).

A etapa de análise comparativa de resultados e desempenho dos métodos é uma

contribuição deste trabalho para a catalogação dos métodos em termos de eficiência e

usabilidade. A maior parte dos métodos possui um comportamento praticamente constante

em termos de tempo computacional, porém há métodos como o SSDA onde a escolha de

um limiar adequado pode tomar a busca mais eficiente. Uma preocupação na escolha dos

métodos, foi a de selecionar métodos que aceitassem o casamento de imagens com ruídos

(como pôde ser visto na Figura 5.7 do Capítulo 5), pois em termos de imagens médicas, é

mais comum termos imagens com variações a partir de uma imagem de busca.

O processo de análise dos métodos gerou um grande volume de dados a serem

analisados e tabelados. Para organizar estas informações todas e possibilitar a comparação

entre elas, programas de apoio foram também desenvolvidos. Os programas efetuaram o

cruzamento entre os dados resultantes dos testes qualitativos e quantitativos efetuados

sobre os métodos.

Como resultado deste trabalho obteve-se um sistema que pode ser inserido em

sistemas de tratamento de imagens, que demandem a recuperação de imagens por

matching.

A plataforma de desenvolvimento utilizada foi computador IBM-PC pentium 133

MHz, com ambiente XWindow e toolkit Xview. O sistema possui um total de 1560 linhas

de código.

6.2. Linhas de Futuras Pesgutsas

O projeto desenvolvido neste trabalho possui diversas frentes de continuação que

serão colocadas a seguir:

- Ligação a um Sistema de Gerenciamento de Bases de Dados:

Uma base de dados é um conjunto de informações organizadas, que podem ser

recuperadas segundo alguma lei de formação. Os Sistemas de Gerenciamento de Bases de

Dados (SGBDs) rcalizam as operações de inserção, modificação, remoção e consulta das

informações nas bases de dados. Atualmente, com o aumento do número de informações
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que os sistemas computacionais gerenciam, praticamente todo sistema de informagão

apóia-se num SGBD.

Os gerenciadores tradicionais de bases de dados não armazenam imagens, embora

possam armazeîar e gerenciar os nomes dos arquivos que armazenam imagens, permitindo

a recuperagão de imagens associadas aos objetos, que são localizados por outros atributos

que não imagens, ou seja, a recuperação dessas imagem é rcalizada através de informações

numéricas ou textuais associadas às imagens, e não sobre informagões pictóricas da própria

imagem. Com a inserção do SisMatch junto a um SGBD, um novo tipo de dados (imagem)

pode ser então tratado naturalmente na base de dados, da mesma forma de informações

numéricas (dados inteiros e reais) e textuais (dados alfanuméricos). Isso permitirá que uma

imagens possa ser recuperada do banco de dados a partfu de uma consulta ao seu conteúdo,

e não por outros dados numéricos/textuais que tenham sido associados a priori.

Para tanto, é necessario que as atividades de tratamento de imagens estejam prontas

- que aqui são realizadas pelo sistema SisMatch - mas que também o SGBD esteja

preparado para gerenciar este novo tipo de dados. Também no ICMSC-USP, o Grupo de

Banco de Dados estâ ftnalizando um projeto que inclui no núcleo do GEOr [TRAI9l] o

ferramental necessario paru gerenciar imagens. Assim, um próximo trabalho será o de

ligação do sistema SisMatch com o GEO.

Observe na Figura 6.1 como o sistema de Matching serâ integrado ao Sistema

GEO, constituindo-se então num núcleo de um sistema de arquivamento e recuperação de

imagens.

- Incluir novos Métodos de Møtchíng ao Sistema SísMøtch

Outros métodos que realizam matching adaptativos poderiam ser analisados e

inseridos no sistema, de forma que ele pudesse atingir outros objetivos de recuperação de

imagens, como por exemplo, imagens com distorções de forma, contraste e luminosidade.

t O GEO (GErenciador de Objetos) é um Sistema de Gerenciamento de Bases de Dados

orientado a objeto, que permite a associação de atributos com diversas características à um

objeto, além das tradicionais informações numéricas e textuais, tais como imagens,

gráficos, estruturas de dados e áudio.
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Figura 6. I Integração do SisMatch ao GEO

- Aperfeiçoamento da Interface do Sistema

Através do estudo de técnicas de interface usu¿ário-computador seria possível

melhorar a forma de comunicação do sistema SisMatch com o usuario final. Isto deve-se ao

fato de que a construção da interface do sistema ter sido construída direcionada à

utilizaçáo por pessoal envolvido com a área de ciências de computagão. Como a aplicação

do sistema é direcionada a fuea médica, um estudo das preferências e necessidades desta

classe de usuarios aumentaria a usabilidade do sistema.
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Apêndice A

Alguns detalhes da Implementação:

1.. Estrutura de Dados

Descremos neste item a estrutura de dados uttlizadaparaarmazenamentodamatriz.

As imagens são armazenadas em maftizes bidimensionais de tamanho máximo

NLINHAS x NCOLLINAS, onde NLINHAS e NCOLUNAS são constantes iguais a 512,

tamanho máximo de imagens adquiridas apartir do tomógrafo por ressonância magnética.

A mafüz da subimagem tem, também tamanho máximo igual ao das matrizes que

armazertam as imagens. Porém neste estágio de implementagão temos apenas subimagens

fixas de tamanho 32x32 pixels.

A matriz da subimagem tem dimensões iguais a da imagem pois o objetivo é
utílizar rubber band para selecionar a subimagem, podendo assim escolher a subimagem de

qualquer tamanho, inclusive o tamanho da imagem fonte.

Cada elemento da matriz, tanto da imagem quanto da subimagem é armazenado em

um (l) b¡e, representando o tom de cinza do pixel, que varia de 0 a255.



2.Leitura da Imagem

As imagens utilizadas possuem formato .PAC, onde os dois primeiros b¡es
representam o número de colunas e os dois próximos o número de linhas. A seguir, virão,
b¡e a b¡e as tonalidades de cinza de cada pixel. As tonalidades de cinza variam de 0 a
255. Observe a figura 4.1 que representa o arquivo .PAC

L___ll ll ll I

ncol nlin

L__.1 L__.1 L__l L__l L__l
Dados

Onde representa 1 byte

Figura A. 1 Arquivo formato PAC

3. Cálculo do Tempo Gasto

O tempo gasto em cada método é calculado utilizando-se a função clock0, da

biblioteca <time.h> pertencente à linguagem C. A função clock conta o número de clocks
da máquina desde o início da execugão do programa. Portanto, pilã calcular o tempo gasto

em um determinado método, armazeÍLamos o valor do clock do início e do final do método.

Para calcular o tempo em segundos, fazemos a diferença entre o clock inicial e o
final , e somente após isso é feita a transformação do clock em segundos, dividindo-se o

valor da diferença pela constante???? que possui valor igual a 100.



Apêndice B

Neste apêndice é mostrada uma parte do arquivo de dados gerados pelos testes sobre os

métodos, são apresentadas 4 pâgina de um total de 28 páginas. O arquivo é referente à
imagem c8lt3.pac



Neste arquivo estao os testes das tecnicas de matching implementadas
para subimagens de tamanho frxo (32x32) sobre imagens de (256x256)

Imagem fonte: cB1t3
lmagem PrincipaJ-: cB1t1
Subimagem x: 50 , y: 50

Soma dos Pontos Correspondentes:
Diferencas Absolutas:
Quadrado das Diferencas:
Coeficiente de Correlacao:
Deteccao Seq. de Simífaridade:
Preservacao do Momento:

Subimagem x: 100 , y: 50
Soma dos Pontos Correspondentes
Diferencas Absolutas:
Quadrado das Diferencas:
Coeficiente de Correlacao:
Deteccao Seq. de Sj-mil-aridade:
Preservacao do Momento:

Subimagem x: l-50 , y: 50
Soma dos Pontos Correspondentes
Diferencas Absolutas:
Quadrado das Diferencas:
Coeficiente de Correlacao:
Deteccao Seq. de Simi.l-aridade:
Preservacao do Momento:

Subimagem x: 200 , y: 50
Soma dos Pontos Correspondentes:
Diferencas Absolutas:
Quadrado das Diferencas:
Coeficiente de Correl-acao:
Deteccao Seq. de Slmj-l-aridade:
Preservacao do Momento:

Subimagem x: 50 , y: 100
Soma dos Pontos Correspondentes:
Diferencas Absolutas:
Quadrado das Diferencas:
Coeficiente de Correlacao:
Deteccao Seq. de Similaridade:
Preservacao do Momento:

xmax
xmin
xmin
xmax
xmin
xmax

2
45
45
39
40
39

maxtmo
minimo
minimo
maxi-mo
mi-nimo
maximo

xmax
xmin
xmin
xmax
xmi-n
xmax

49
31
37
62
62

24
r66
L4'7

z3
23
24

maximo
minimo
minimo
maximo
minimo
maxímo

109, tempo:.20.6299992
40223, tempo: 56.369999

2692274, tempo: -12.8I99991
0.841 427'1257 9L9, tempo: 115. 4100037
31901. 80078t2, tempo : 65.3'700021

1-691, tempo: 234.9499969

39, tempo:20.0900
48913, tempo: 39.5200005

3414599, tempo: 72 . 8300018
0.1324615716934, tempo: 115. 4000015
21667.'76953L2, tempo: 65.6200021

1573, tempo: 235.1000061

47, tempo:20.0599995
50388, tempo'. 39.5699991

3552589, tempo: 72.8600006
0.8551-934957504, tempo: 115.4000015
22982.5000000, tempo: 6L.0499992

1465, tempo: 235.2500000

321, tempo : 2L.8999996
4566'7, tempo: 39.5400009

4L82538, tempo '12.8799997
0. 87638580'79910, tempo: 115.4100037
50227 .9'7 65625, tempo:'10.809997 6

1557, tempo: 234.8399963

178, ymax
37 , ymin
36, ymin
46 , ymax
44 , ymin
4 7 , yrnax

6I

l¡max:
ymin:
Ymin:
l¡max:
ymin:
\¡max:

l¡max:
ymin:
ymin:
ymax:
Ymin:
\¡max:

l¡max:
Ymin:
ymin:
l¡max:
ymin:
l¡rnax:

l¡max:
ymin:
ymin:
\¡max:
ymin:
l¡max:

xmax
xmi-n
xmin
xmax
xmin
xmax

275
35
34

148
148
r52

21,3
t'71
1,7 3

62
62
63

maximo
minimo
minimo
maxlmo
minimo
maximo

xmax
xmin
xmin
xmax
xmin
xmax

1,42
198

31
195
195
203

224
50

I'7 6
AO

49
65

maximo:
minimo:
minimo:
maximo:
minimo:
maximo:

301, tempo:
25'7 24 , tempo:

1,2691,42, tempo:
0. 8525856733322, tempo:
26781.9804688, tempo: 64

1610, tempo:

21. 6700001
39.4900017
7 2 .819999'7
1,15. 4100037
.4499969
235. 0399933

xmax
xmin
xmin
xmax
xmin
xmax

11 3

746
I45
143
145
111,

0,
E'

E,'

51 'qt
a1

maximo:
minimo:
minimo:
maximo:
minimo:
maximo:



Subimagem x: 100 , y: 100
Soma dos Pontos Correspondentes:
Diferencas Absol-utas :

Quadrado das Dj-ferencas:
Coefi-ciente de Correlacao:
Deteccao Seq. de Simil-aridade:
Preservacao do Momento:

Subimagem x: 150 , y: 1-00
Soma dos Pontos Correspondentes:
Diferencas Absolutas:
Quadrado das Diferencas:
Coeficlente de Correlacao:
Deteccao Seq. de Similarj-dade:
Preservacao do Momento:

Sublmagem x: 100 , y: 1-50
Soma dos Pontos Correspondentes
Diferencas Absolutas:
Quadrado das Diferencas:
Coeficiente de Correlacao:
Deteccao Seq. de Similaridade:
Preservacao do Momento:

Sublmagem x: 150 , y: 150
Soma dos Pontos Correspondentes
Diferencas Absol-utas :

Quadrado das Dj-ferencas:

xmax:
xmin:
xmin:
xmax:
xmin:
xtnax:

34
38
39

168
168
1_ 6B

l¡max:
ymin:
ymin:
l¡max:
ymin:
l¡max:

I¡max
ymin
ymin
l¡max
ymin
ymax

192 , maximo
1-70 , minimo
170 , minimo
54 , maximo
54 , minimo
54 , maximo

24, tempo: 19.9099998
46528, tempo: 39.4900017

31,'7 60'7 3 , tempo: 72 . 8300018
0.7951539754868, tempo: 115.3899994
22900 .992L8'7 5 , tempo : 7 2 .0L0002L

1-471, tempo: 235.2500000

Subimagem x: 200 , y: 100
Soma dos Pontos Correspondentes: xmax: 189
Diferencas Absol-utas: xmin: 44
Quadrado das Diferencas: xmj-n: 39
Coeficiente de Correlacao: xrnax: 87
Deteccao Seq. de Similari-dade: xmin: 87
Preservacao do Momento: xmax: l-74

Subimagem x: 50 , y: 150
Soma dos Pontos Correspondentes:
Diferencas Absol-utas :

Quadrado das Diferencas:
Coeficiente de Correl-acao:
Deteccao Seq. de Similaridade:
Preservacao do Momento:

7

T7T
56
3Z
32
99

maxl_mo:
minimo:
mini-mo:
maximo:
minimo:
maximo:

)cnax:
xmin:
xmin:
xmax:
xmin:
xmax:

r69
4'7

L79
l_85

49
49

0
24

L62
155

22
1B

maxl_mo:
minimo:
minimo:
maximo:
minimo:
maximo:

1-0, tempo: 1,9.1399998
51559, tempo: 39. 4500008

33"16L87 tempo: 72.819999'7
0.124958L8I38L2, tempo: 115. 4000015
15693.L523438, tempo: 70.0100021

1375, tempo: 235. 6100006

125, tempo:. 20.'l 999992
2893'l , tempo: 39. 6100006

1-3L466'7 : '12 .819999'7
0.8346436023'71-2, tempo: 115.400001-5
23007.4843750, tempo: 62.8499985

1-635, tempo: 234.9100037

314, tempo: 2I.8299999
20984, tempo: 39.4599991

I061216, tempo: 72.8300018
0.8250635266304, tempo: 115.3899994
23596.3125000, tempo: 68.4700012

1612, tempo: 235.0399933

1-0, tempo:19.7600002
54246, tempo: 39.4300003

3917335, tempo: 72.81,9999'7
0.61377704381-94, tempo: 115. 4100037
1,8261 .3125000, tempo : '7 4 .2699966

1289, tempo: 235.5500031

xnax:
xmin:
xmin:
xmax:
xmin:
xmax:

28
35
35
7'7

1,42
L47

711
170
L70

L'7

98
to

max].mo
minimo
minimo
maxi-mo
minimo
maximo

l¡max
ymin
ymin
l¡max
ymin
ymax

xmax:
xmin:
xmin:
xmax:
xmin:
xmax:

1,2

33
33
18

132
'79

11 6
]-73
172
r- 95
r1,7
195

maximo:
minimo:
minimo:
maximo:
mlnlmo:
maximo:

l¡max
ymin
ymin
lrmax
ymin
lmax

ymax
ymin
ymin
l¡max
ymin
ymax

l¡max
ymin
ymin

1-2, tempo:
45526, tempo:

284291'7, tempo:

19.'7299995
39.3899994
12.819999'7

xmax:
xmin:
xmin:

3B
35
35

16L
r77
1'7I

maxr-mo:
minimo:
mini-mo:



Coeficiente de Correlacao:
Deteccao Seq. de Similaridade:
Preservacao do Momento:

Subimagem x: 200 , y: 150
Soma dos Pontos Correspondentes:
Diferencas Absofutas:
Quadrado das Diferencas:
Coefici-ente de Correl-acao:
Deteccao Seq. de Simil-aridade:
Preservacao do Momento:

Subimagem x: 50 , y: 200
Soma dos Pontos Correspondentes
Di-ferencas Absol-utas :

Quadrado das Diferencas:
Coeficiente de Correl-acao:
Deteccao Seq. de Simil-aridade:
Preservacao do Momento:

Subimagem x: 100 , y: 200
Soma dos Pontos Correspondentes
Diferencas Absol-utas :

Quadrado das Diferencas:
Coefici-ente de Correl-acao:
Deteccao Seq. de Simil-arj-dade:
Preservacao do Momento:

Subimagem x: l-50 , y: 200
Soma dos Pontos Correspondentes
Diferencas Absol-utas :

Quadrado das Diferencas:
Coeficiente de Correlacao:
Deteccao Seq. de Simil-aridade:
Preservacao do Momento:

xmax
xmin
xmax

155
1,52
153

maxÌmo
manamo
maxamo

0.1285947"199683, tempo: 115. 4100037
I4423.3125000, tempo :'70.'7200012

1363, tempo: 235.6199951

161, tempo: 21.0100002
3944'7, tempo: 39.7400017

2385351, tempo:.'12.8L99991
0.8466611 6651L0, tempo: 115. 41-00037
33852. 67968'7 5, tempo: 13.059991 6

1640, tempo:. 234.8099916

551, tempo: 23.1100006
15051, tempo: 39.069999'l

191 6L5 | tempo: '12 .819999'7
0.951691 4681 51 6 | tempo: 115. 3899994
1,8212 .4804 6BB, tempo: 56. 6199989

1918, tempo:. 234.6900024

404, tempo:.22.I10000I
19829, tempo: 39.1699982

\01 91 66, tempo:12.8I9999'7
0. 9179199331959 | tempo: 1l-5. 4000015
2301 6. 0156250, tempo: 65. 5500031

1162, tempo: 234.9299921

405, tempo:. 22.2900009
16L60, tempo: 39.3600006

708044, tempo: 72.8300018
0.8815795183L82, tempo: 115. 4000015
17635. 4375000, tempo :, 62.5299988

1638, tempo: 235.0299988

xmax:
xmin:
xmin:
xmax:
xmin:
xmax:

13
40
4L

198
r91
196

21,8
202
1'1 6
138
I1 3

147

maxr_mo:
minimo:
mi-nimo:
maximo:
mini-mo:
maximo:

Irmax:
ymin:
\¡max:

l¡max
ymin
ymin
l¡max
ymin
\¡max

ymax
ymin
ymln
\¡max
ymin
l¡max

]rmax
ymin
ymin
Ymax
ymin
]¡max

l¡max
ymin
ymin
l¡max
ymin
l¡max

160
2I3
161

xmax:
xmin:
xmin:
xmax:
xmin:
xmax:

xmax:
xmin:
xmin:
xmax:
xmin:
xmax:

1,6'7

54
54

71 3
53
6Z

742
45
39
BO

37
BO

222
L9'7
198
206
195
206

maximo:
minimo:
minimo:
maxi-mo:
minimo:
maximo:

xmax:
xmin:
xmin:
xmax:
xmin:
xmax:

80,
48,
45,
56,
46,
81 ,

224
1,91
196
20L
196
20L

maximo:
mi-nimo:
minimo:
maximo:
minimo:
maximo:

219 , maximo
197, minimo:
199, minimo
187 , maximo
198, minimo
202, maximo

Subj-magem x: 200 , y: 200
Soma dos Pontos Correspondentes: xmax: 17 ,
Dj-ferencas Absolutas: xmin: 199 ,
Quadrado das Diferencas: xmin: 198 ,
Coeficiente de Correl-acao: xmax: 198 ,
Deteccao Seq. de Similaridade: xmin: I9'l ,
Preservacao do Momento: xmax: II4 ,

Neste arquivo estao os testes das tecnicas de
para subj-magens de tamanho fixo (32x32) sobre

]¡max: 218 , maximo: 735, tempo': 24.2000008
ymin: 192, mj-nimo: 4474, tempo:38.8499985
lrmin: 190, minimo: 159730, tempo:'72.81,99991
l¡max: 193 , maximo: 0 .952'77'7'7810669, tempo: l-l-5.4100037
lrmin: 190 , minimo: 52'l 2.6138287, tempo: 47.0200005
l¡max: 212 , maximo: 1714, tempoz 234.9299921
matchlng implementadas
imagens de (256x256)



ùc

Imagem fonte: c8lt3
Imagem Principal:. cBLt2
Subimagem x: 50 , y: 50

Soma dos Pontos Correspondentes: xrnax:
Diferencas Absolutas: xmi-n:
Quadrado das Diferencas: xmin:
Coeficiente de Correl-acao: xmax:
Deteccao Seq. de Similaridade: xmin:
Preservacao do Momento: xmax:

xmax:
xmin:
xmin:
xmax:
xmi-n:
xmax:

]¡max:
Ymin:
ymin:
l¡max:
ymin:
ymax:

l¡max
ymin
ymin
l¡max
ymin
l¡max

l¡max
ymin
ymin
l¡max
ymin
l¡max

l¡max
ymin
ymin
l¡max
ymin
l¡max

l¡max:
ymin:
ymin:
]¡max:
ymin:
ymax:

104
46

L] 4

66
50
66

0 , maxi-mo
46 , minimo
6B . mi-nimo
33 , maximo
44, minimo
36 , maximo

111, tempo: 20.5599995
33'704, tempo: 56.369999

2044'7 63, tempo: 72.819999'7
O.'7 948529'7 20306, tempo: 115. 4000015
33'7 96.'7 0'7 031,2, tempo : 64. 05999'7 6

1603, tempo.. 234. 429992'7

Subimagem x: 1-00 , y: 50
Soma dos Pontos Correspondentes:
Diferencas Absolutas:
Quadrado das Diferencas:
Coeficiente de Correl-acao:
Deteccao Seq. de Similaridade:
Preservacao do Momento:

64
151
151
182
188

a)

22
68
66

175
t-l_0

23

maxl-mo:
minimo:
minimo:
maximo:
minimo:
maximo:

44, tempo: 20.1200008
32046, tempo: 55.7099999

I7041,86, tempo: 72.8300018
0.7018180489540, tempo: 115.4000015
3l-995 . 636'7I88, tempo: 6'7 .'7 699966

1481, tempoz 234.5800018

56, tempo: 20. l-200008
25824 , tempo: 55. 6699998

tOLt244, tempo: 72.8300018
0. 85038721-56!43 | tempo: l-l-5. 4000015
21855 .'70'7031-2, tempo: 54.0200005

1433, tempo:. 234.720001,2

332, tempo: 21,.8400002
22352, tempo: 55.4799995

1,062039 , tempo: '72.81,9999'7
0.962'1 456068993, tempo: 115. 4100037
23938.300'78t2, tempo: 49. 6100006

1-803, tempo: 234.3000031

310, tempo:2L.6399994
23056, tempo: 55.3899994

1229298, tempo:'72.819999'7
0.8377043008804, tempo: 115.41-00037
2450'1.2500000, tempo: 59.4000015

1607, tempo: 234.5000000

Subimagem x: 150 , y: 50
Soma dos Pontos Correspondentes
Diferencas Absolutas:
Quadrado das Diferencas:
Coeficiente de Correlacao:
Deteccao Seq. de Similaridade:
Preservacao do Momento:

Sublmagem x: 200 , y: 50
Soma dos Pontos Correspondentes
Díferencas Absolutas:
Quadrado das Diferencas:
Coeficiente dê Correlacao:
Deteccao Seq. de Simil-aridade:
Preservacao do Momento:

Subimagem x: 50 , y: 1-00
Soma dos Pontos Correspondentes: xmax
Diferencas Absolutas: xmin
Quadrado das Diferencas: xmin
Coefi-ciente de Correfacao: xmax
Deteccao Seq. de Simil-aridade: xmin
Preservacao do Momento: xmax

xmax
xmin
xmin
xmax
xmin
xmax

186
1,'7 4

11 4
1,7 4

11 4
1,1 4

31
68
6B
6'r
67
67

maxamo:
minimo:
minimo:
maximo:
minimo:
maximo:

xmax
xmin
xmin
xmax
xmin
xrnax

201
L99
198
r99
198
r-9B

223
52
51
52
5l_
51

maxtmo
minimo
mini-mo
maxi-mo
minimo
maximo

zo
49
49

11 0
49

170

t4
99
99
55
99
54

maximo
minimo
minimo
maximo
minimo
maximo



Apêndice C

Neste apêndice é mostrado um parte do arquivo de dados, referentes ao tempos de

execução dos métodos. São mostrados os tempos de execução parcimagem c8It2.pac.

20,917 234,92999365,800003115,41000472,83000255,580002

19,7800016 235,72999667,980003115,41000472,83000255,450001

20,1 100015 235,07000773,139999n5,41999872,8255,599998

55,4500012r,7199994 235,05000364,339996r15,40000272,839996

72,8255,52999922,01J 234,86000r62,84115,410004

2 115 ,41000472,8255,5920,440001 234,85000657,63000r

55,33000222,1299991 235,22999663,13999911 5,4372,82

72,8255,70000120,7199990 234,96000762,66tr5,470001

SPCor PresMomSSDACorCQuadDifDifAbs



Apêndice C - Arquivo de dados dos tempos de execução 90

37 I15,41000472,83999655,38999920,049999 234,86000163,68

21,54000136 60,400002I15,41000472,83000255,259998 234,860001

55,3600012 I ,8235 234,66999850,970001115,41000472,82

72,8255,38999920,37000134 234,66000462,139999I15,410004

55 t15,41999872,83000255,t899992r,85 235,03999355,41

)z 63,900002rr5,4t999872,83000255,4320,62000r 234,770004

55,90000224,3231 234,53999329,I 8tt5,41999872,82

72,83000255,20999922,2530 234,554,939999115,419998

29 234,41999853,810001115,40000272,83999655,22000122,059999

72,83000255,0722,6528 234,3200075r,75rr5,410004

115 ,41999872,83000255,50999821,0727 234,22999653,23

19,8426 235,22000144,849998115,41000472,83000255,57

55,40000220,46999925 234,72000r49,099998115,40000272,839996

72,83000255,36999922,r24 234,36000147,639999115,410004

115 ,4r000472,83000255,45000120,8323 234,41999839,599998

22 235,25999535,240002r15,41999872,83000255,54999919,84

55,52999920,082I 234,57000739,799999115,41000472,830002

115 ,4r000472,8255,34999821,63999920 234,57000739,779999

t9 234,36000130,200001115,41000472,83000255,41999821,9

72,83000255,49000220,418 234,36999529,76115,410004

I7 234,7529,379999115,41999872,83000255,24000221,98

55,54999920,67T6 234,47999630,43lt5,41999872,82

235,05000336,52115,40000272,83000255,84999824,469999l5

55,29000122,38999914 234,97999663,369999115,40000272,830002

234,89999460,369999115 ,41999872,83000255,29999922,1613

55,0922,75t2 234,80000356,52tt5,41999872,82

72,8255,6199992t,13999911 234,72999671,400002r15,4t9998

235,69999769,730003115 ,41000472,83000255,519,7710

20,599 235,19999764,290001115,40000272,8255,580002

72,83999655,49000222,2099998 234,83999667,910004115,400002



Apêndice C - Arquivo de dados dos tempos de execuçäo 9l

55,34999821,86000167 232,5800026r,740002t15,41999872,830002

72,83000255,36000120,37999966 232,47000164,690002I15,410004

21,965 I 15,40000212,83000255,1 8 232,91999859,rr9999

55,4320,664 232,63000565,529999115,40000272,830002

63 72,83999655,90000224,r 232,03999332,709999115,410004

22,1t000r62 60,57lt5,41000472,8255,18 23 1,880005

72,8255,16999821,95000t6l 23t,74000562,810001115,410004

60 72,8255,0722,5I 23t,72000157,689999t|5,419998

2I59 68,400002115,41999872,8255,439999 23r,559998

19,87000158 232,38999955,630001115,40000272,83000255,540001

72,83000255,3420,4r57 23264,580002115,400002

56 115 ,4r000472,8255,31000122 231,7558,790001

20,7755 23r,67999362,84t|5,4t999872,8255,360001

72,83000255,54000119,87000154 232,44999754,450001TI5,43

53 23 1,80000365,849998rr5,40000272,83999655,43999920,049999

55,29000121,54000r52 23r,8999946t,389999115,40000272,82

72,8255,38000121,79999951 23r,74000555,360001115,400002

65,279999tr5,4t999872,83000255,41999820,37000r50 23r,619995

2r,8449 232,10000657,599998t15,41999872,83000255,189999

72,83999655,45999920,648 23r,80999865,07115,400002

47 234,83000230,24115,40000272,83999655,90000224,1

72,8255,t6999822,r1000146 234,80000358,48115,410004

45 234,69999760,41115,40000272,83000255,1 5000221,950001

72,8255,08000222,5144 234,61999550,93rr5,419998

234,55000365,599998115,41999872,8255,4199982l43

72,83999655,49000219,87000142 235,47999653,310001115 ,410004

234,9900056r,439999115 ,41000472,83999655,31000120,44l

2240 234,66999856,16115 ,41000472,83000255,290001

72,8255,34999820,7639 234,71000759,82115,410004

235,50999552,20000r115 ,41999872,83000255,49000219,87000138



Apêndice C - Arquivo de dados dos tempos de execução 92

97 115,41000472,83000255,22000122,25 230,52000460

96 115,41000472,83000255,43999920,719999 230,16999867,r8

24,4995 35,970001115,41000472,8255,900002 231,139999

55,1 5000222,29999994 230,94999760,990002115,41000472,830002

72,83000255,1 3000122,r2000r93 230,78999361,790007rr5,400002

22,7492 230,77999956,580002115,41000472,8255,060001

72,83000255,38000121,079t 230,58999670,889999rr5,419998

90 231,39999457,57rr5,41999872,8255,40000219,85

55,27999920,44000189 23t,03999364,870003115,40000272,839996

115 ,41000472,83000255,29999922,19000188 230,83000258,150002

230,66999866,599998115 ,41000472,8255,29999920,8387

86 23r,46000756,939999115,4372,8255,40000219,85

20,04999985 230,80999867,010002115,4t999872,83000255,330002

72,83999655,2400022t,6884 230,94000258,619999I15,400002

230,80000365,5T0002115,41000472,83999655,34999821,96999983

55,34999820,482 230,63000567,199997I15,41000472,830002

231,13999959,169998115 ,41000472,83000255,1899992281

80 230,83999668,1200031t5,41999872,8255,41999820,67

72,83000255,90000224,2679 232,83000233,900002t15,400002

232,71000758,700001115,41999872,83000255,13999922,19000r78

232,57000760,27115,41000472,83000255,1 300012277

72,83999655,06000122,676 232,53999356,040001rr5,400002

232,38999967,879997115,41000472,8255,4121,0275

233,259995115,40000272,83000255,45999919,8574 57

232,86000r64,690002trs,41999872,83000255,27999920,4173

72 232,58000258,09r15,41999872,8255,29000r22,07

232,53999365,580002I15,40000272,83999655,31000120,7800017l

233,30999856,029999115,41000472,83999655,45000119,87000170

55,34999820,0769 232,64999466,800003I15,41000472,82

232,72000159,189999115,40000272,83000255,2400022r,668



Apêndice C - Arquivo de dados dos tempos de execução 93

55,91999825,73127 42,661r5,40000272,839996 229,429993

72,83000255,2322,959999t26 229,t6999864,769997115,410004

72,83000255,20000122,73r25 228,96000764,79000r115,400002

61,490002115,41999872,83000255,08000223,5rt24 229

2r,4t23 228,7572,18t|5,4t999872,8255,5

72,83999655,45000119,809999r22 229,63999963,27115,410004

rr5,40000272,83999655,38000120,62000r1 2 I 229,27000465,120003

22,809999t20 229,05000365,4199981 15,40000272,83000255,369999

72,83000255,4000022l,lI19 228,85000667,959999115,419998

229,69000262,63000rrr5,41999872,83000255,4319,809999118

20,110001tt7 228,99000571,029999tr5,41999872,83000255,43

59,57115,41000472,83000255,3422,16It6 229,149994

229,02999953,889999115,40000272,83000255,4322,540001115

20,530001ll4 228,77999959,830002115,41000472,83000255,439999

12,8255,2722,6tt3 229,4199986r,869999115,410004

229,03999367,5rr5,41999872,83000255,52999920,860001tt2
25,02111 230,47000137,889999115,41000472,8255,91

230,27999960,849998rr5,41999872,8255,1 822,58110

230,1000066l,580002115,41999872,83000255,1 5000222,37000r109

230,10000656,580002115,41000472,83999655,0723,059999108

229,89999466,529999115 ,41000472,83000255,4321,,209999r07

72,83000255,4119,82106 230,80000359,360001115,400002

230,41000463,509998rr5,45999972,83000255,31000120,51105

230,r4999464,440002115,41000472,83000255,31000122,440001104

230,02000467,6900021 15,40000272,83999655,3420,940001103

230,86999558,639999115,41000472,83000255,4119,83t02

230,13999968,300003115,41000472,8255,36000120,07I 0 1

230,27999958,330002rr5,4t999972,8255,2721,889999100

230,13999956,189999115,41999872,8255,38000122,20000r99

229,94999765,5115,40000272,83999655,36999920,45000r98
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26,969999143 115,40000272,83000255,93 227,14999449,349998

55,2723,620001t42 226,83999666,139999115,41000472,830002

1 4 1 72,83000255,25999823,32 226,60000667,230003115,410004

24,27r40 61,82115,40000272,83999655,1 10001 226,679993

55,572t,709999t39 226,36000t74,959999115,41000472,82

138 115,41000472,8255,45000119,77 227,24000566,190002

55,43999920,780001131 226,96000766,559998115,44999772,82

136 115,41000472,83000255,41999823,4r 226,74000564,790001

55,47000121,36000r135 226,44999769,510002115,40000272,839996

115,41000472,83999655,4319,76t34 227,33000265,800003

20,15t33 226,55000372,38999911 5,40000272,83000255,48

55,38000122,65132 226,78999363,139999115,41000472,830002

115 ,41999872,8255,4823,081 J 1 226,66999861,34

20,67130 226,38000561,880001tt5,41999872,83000255,490002

72,83000255,33000223, 1 8t29 227,08000264,580002115,410004

128 226,67999370,519997115,40000272,83000255,592r,040001




