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Picture Archiving and Communication System (PACS) applied in medical image
storage provides graphical information of many aspects of the health, diseases and
treatment of each patient for the physician and technicians of a health care center.

Nowadays, medical exams can generate a large amount of data due to the
computerized medical instruments used to collect the graphical information about

the patients. This work describes the concepts used in an Object Oriented Data Base
System to deal with medical images, so that it can be retrieved through queries based

on the graphic contents of the stored images. The usual approach uses icons and
textual attributes stored with the images to specify the queries. This work uses a
novel modeling technique to define the "image data type ", through which it is

possible to decide, beforehand the query itself, the valuable data of each image when
it is stored in the database, so the search can be accelerated when queries are

issued.



Os Sislemas de Armazenamento e Comunicaf;GOde Imagens Medicas fornece, para
os fisicos, medicos e tecnicos de um centro de saitde, informaf;oes graftcas sobre

varios aspeclos envolvidos no diagnostico de cada pacienTe. Alualmente, os exames
medicos produzem uma grande quantidade de informar;GOem fUnf;GOdos

equipamenTos medicos computadorizados, utilizados principalmenTe para se obter
dados graftcos (imagem) sobre os pacienTes. Este trabalho descreve os conceitos
utilizados em Sistema de Banco de Dados OrienTado a O~jetos para manipular

imagens medicas, de tal forma que possam ser recuperadas aU-avesde consullas,
baseadas na descrif;GOde seu eonteitdo grafico. A abordagem tradicional se utiliza

de ieones e alributos textuais, armazenadosjunTamenTe com as imagens, para
espee(ficar as consultas. Neste trabalho e utilizado uma nova teenica de modelagem

para dejinir 0 "tipo de dado imagem ", atraves do qual e possivel decidir,
previamente it execuf;iio da consulta, os dados que sejam sign(ficativos para cada
imagem, no instanTe que esta seja armazenada no Banco de Dados. Desta forma, a
busea pOl' um determinada informaf;Go pode ser acelerada. durante a avaliaf;iio de

uma consulta.
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Introdu9iio 2

aplicayao possU! Imagens com caracteristicas distintas e com requisitos diversos

referentes as consultas a serem formuladas. Em urn Sistema de Informa/yao

Geogratica, as imagens caracterizam-se por apresentar informa/yoes definidas em urn

espa/yo de duas dimensoes (2D), no qual as consultas podem ser formuladas sobre os

objetos presentes no interior de uma imagem, considerando suas posi/yoes relativas no

espa/yo ou mesmo medidas de distancias entre eles. Nos Sistemas de Automa/yao de

Escrit6rio (AE) podem surgir consultas em que a compara/yao de padroes de

assinaturas em diversos documentos seja 0 objetivo principal. Nos Sistemas de

Informa/yao que manipulam Imagens Medicas, as consultas podem envolver a

aplica/yao de opera/yoes mais sofisticadas em seu plano de execu/yao, em consequencia

da diversidade e complexidade da informa/yao presente. Portanto, 0 Banco de Dados

consiste em uma parte fundamental do Sistema de Informa/yao com Suporte a Imagem

A cria/yao de urn Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) para

manipular urn grande conjunto de imagens, uniformemente com os seus demais

elementos, foi inicialmente dificil em decorrencia da sobrecarga computacional

imposta pela maioria dos algoritmos de processamento e armazenamento de imagens.

Dutro aspecto a ser mencionado consiste na ausencia de estruturas conceituais nos

modelos de dados que permitissem a representa/yao de imagens e das informa/yoes a

estas associadas. Os sistemas iniciais propunham a incorpora/yao da imagem ao BD,

considerando-a como urn elemento externo ao Banco, associado as demais

informa/yoes atraves de urn atributo de liga9ao ao arquivo indicando 0 seu

armazenamento fisico no disco. Com esta organiza/yao, cada registro fisico que

represente algum item de informa/yao possui urn campo com a indica/Yaodo arquivo

com a Imagem.



Capitulo 1

1.2. OBJETIVOS.

A Medicina vem cada vez mais utilizando-se de equipamentos que geram

grande quantidade de dados em formato digital, muitos dos quais devem ser

armazenados durante longo tempo [Dutton _90]. Isso pressupoe sua armazenagem em

Bancos de Dados, porem a natureza altamente variavel das informa~oes nao toma

adequado 0 uso dos SGBDs tradicionais. Por exemplo, a opera~ao de busca de

imagens baseada em conteudo nao tern sido contemplada. Urn dos equipamentos que

tern despertado grande interesse e 0 aparelho de Tomografia por Ressonancia

Magnetica (ToRM) [Panepucci_87] [Tannus_87] para a obten<;ao de imagens da

estrutura intema do corpo humano.

Urn Sistema de Banco de Dados adequado para suportar a constru~ao dos

aplicativos que permitam a manipula~ao eficiente desse tipo de dados deve ter a

capacidade de suportar a armazenagem de imagens em geral e, particularmente,

imagens medicas, e permitir ao mesmo tempo a sua recupera<;ao das imagens

desejadas, juntamente com os dados que nao sac Imagens, tais como criterios

utilizados e 0 resultado de diagnosticos. Este trabalho define as atividades de

incorpora<;ao do tratamento de imagens como urn tipo de dado em urn Gerenciador de

Banco de Dados. Encontra-se integrado com 0 projeto de pesquisa em

desenvolvimento junto ao Departamento de Fisica e Informatica, do Instituto de

Fisica de Sao Carlos (IFSC) e do Departamento de Computa<;ao e Estatistica (DCCE)

do Instituto de Ciencias Matematicas de Sao Carlos (ICMSC), ambos pertencentes a
Universidade de Sao Paulo (USP). Esse projeto consiste no desenvolvimento de urn

sistema completo de tomografia por RM que inclui desde a constru<;ao do tomografo

propriamente dito ate 0 sistema de suporte a diagnosticos, utilizando tecnologia



totalmente dominada e desenvolvida no Brasil. 0 desenvolvimento descrito nesta

tese propoe a incorporayao de imagens como um tipo de dados de atributos em um

Banco de Dados Orientado a Objetos, atraves de urn conjunto de conceitos que

permite aos usuarios definir aplicayoes, nas quais a imagem seja manipulada

uniformemente, como os demais tipos de dados disponiveis. Para tal, sao propostos

mecanismos que possibilitam a representayao das informayoes que possam ser

extraidas das imagens. Estas consistem na descriyao de seu conteudo, a qual sera

realizada considerando os aspectos graficos da imagem, ou seja, distribuiyao de cores,

padroes, texturas e outros. 0 objetivo destes conceitos e permitir a formulayao de

consultas sobre 0 dominio da imagem, no qual sejam especificadas informayoes do

seu conteudo grafico, utilizando-se de elementos significativos para este fim. Neste

projeto nao e desconsiderado 0 uso de informayoes descritivas do conteudo da

imagem, que estejam na forma de texto. Propoe-se tambem urn conjunto de comandos

especificados em uma Linguagem de Manipulayao e Definiyao de Imagens de alto

nivel, a qual possui os seus elementos formalizados atraves dos operadores da algebra

de imagens.

A apresentayao dos elementos conceituais envolvidos no desenvolvimento

deste projeto, aSSlm como dos resultados obtidos das atividades de pesqmsa,

encontra-sc .ganizada nos seguintes capitulos:

Capito! 2: Apresenta-se os conceitos envolvidos na incorporayao de urn tipo de

dado It gem em urn Banco de Dados. Estes conceitos sao tratados considerando-se



Capitulo 1 5

as etapas necessitrias a este processo, ou seja, aquisi~ao, processamento,

armazenamento, organiza~ao e recupera~ao das imagens.

Capitulo 3: Realiza-se a revisao dos principais trabalhos disponiveis na literatura

envolvendo a incorpora~ao e manipula~ao de imagens em urn Sistema de Informa~ao,

realizando-se uma analise comparativa das caracteristicas relevantes de cad a projeto.

Capitulo 4: Realiza-se a revisao geral dos conceitos de Banco de Dados Orientado a

Objetos, discutindo principalmente os aspectos referentes as linguagens de

manipula~ao de objetos.

Capitulo 5: Descreve-se 0 Modelo SIRIUS, utilizado como suporte para 0

desenvolvimento deste trabalho. E realizada uma breve descri~ao dos seus

componentes principais e dos construtores semanticos que permitem a sua

classifica~ao como urn Modelo de Dados Orientado a Objetos. Vma aten~ao maior e
dedicada as caracteristicas de atributos e dos mecanismos disponiveis para 0 suporte

ao conceito de imagem pelo Modelo.

Capitulo 6: Apresenta-se a formaliza~ao teorica dos aspectos envolvidos na

manipula~ao de imagens. Sao descritas a modelagem do atributo com caracteristica de

imagem, a metodologia de desenvolvimento de uma aplica~ao com 0 dominio no

conjunto de imagens e a linguagem de acesso proposta.
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Capitulo 7: Descreve-se os principais aspectos da implementacao do Sistema de

Gerenciamento de Imagens, atraves da apresentayao detalhada dos modulos que

compoem a sua arquitetura.

Capitulo 8: Descreve-se as principais contribuiyoes deste trabalho, assim como de

algumas linhas de pesquisas a serem desenvolvidas como consequencia imediata dos

resultados desta Tese.



Capitulo 2

CONCEITOS PARA A INCORPORA(:AO DE

IMAGENS EM UM SISTEMA DE

INFORMA(:AO

2.1. CONSIDERACOES INICIAIS.

A constrw;ao de urn Sistema de Informa9ao com Suporte a Imagens (SISI)

envolve a utiliza9ao de conhecimentos provenientes de vanas areas de pesquisa. Em

Processamento de Imagens tem-se disponivel urn conjunto de tecnicas para se extrair

caracteristicas de descri9ao de urna imagem. 0 campo de Redes Neurais fomece

conhecimento altemativo na implementa9ao das opera90es de processamento de

imagens, assim como metodos para a classifica9ao de informa90es e/ou formula9ao

de estruturas na sua organiza9ao. A disciplina de Banco de Dados apresenta os

conceitos basicos necessarios ao suporte deste novo tipo de dado, com 0 objetivo de

fomecer construtores semanticos para a representa9ao do conjunto de informa90es

que possam ser extraidas de cada imagem. Alem disso, pesquisas na area de

Intera9ao Usuario-Computador e de Sistemas de Gerenciamento de Interface



colaboram para a formulac;:ao de urn rneio de definic;:ao e manipulayao dos

aplicativos, que seja natural e transparente ao usuario final.

Neste capitulo serao expostos os principais aspectos envolvidos em urn

Sistema de Representayao de Informayao com Imagens. A organizayao do capitulo

esta em concordancia com a sequencia de incorporayao do tipo de dado imagem em

urn SISr. Na seyao 2 e apresentada uma conceituac;:ao geral sobre urn SISI e de seus

componentes principais. Nas sec;:oes3 e 4 realiza-se urna revisao sobre as principais

tecnicas de aquisic;:ao e processamento de imagens necessmas ao processo de

extrac;:ao das informac;:oes contidas no interior de uma imagem. Vma vez obtido 0

conjunto de caracteristicas de descric;:aode urna imagem, este pode ser organizado em

urna serie de estruturas que compoem os seus metodos de acesso. Na sec;:ao 5 e

apresentada uma descric;:aode alguns metodos de acesso a estas informac;:oes, a saber

"quadtrees", "string-2D", arvores-R e suas variac;:oes. Definindo-se as estruturas de

acesso as imagens, na sec;:ao 6 sao estudados os principais tipos de operadores

presentes nas expressoes de consultas, quando estas estao armazenadas em urn Banco

de Dados. E, finalizando 0 capitulo, sao enumerados os principais requisitos e

caracteristicas do projeto do sistema de interface e das linguagens de consulta a

imagens baseadas na descric;:aode seu conteudo.

2.2.1. Defini~ao e Especifica~ao.

As imagens consistem de urn item de dado integrante da realidade de vmos

dominios de aplicac;:ao, e os Sistemas de Informac;:ao definidos para 0 seu
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requisito a escolha apropriada do conjunto de algoritmos, que devem extrair

valores possiveis de serem estruturados e utilizados como elementos que

caracterizam a informac;ao presente na imagem. as tipos de algoritmos a serem

aplicados sao determinados a partir das caracteristicas do dominio da aplicac;ao no

qual se insere a imagem, indicando 0 tipo de informac;ao relevante a ser extraida para

a descric;ao de seu conteudo. Nas aplicac;oes que envolvam a manipulac;ao de

imagens geognificas (GIS - Sistemas de Informac;oes Geognillcas), passa a ser

relevante a identificac;ao da posic;ao relativa ou mesmo a distancia entre os objetos.

Esta informac;ao pode nao ser significativa em urna imagem resultante de urn exame

de tomografia por ressomlncia magnetica, que apresentara 0 seu proprio conjunto de

requisitos.

as objetos e as informac;oes resultantes desta fase devem ser organizados em

estruturas de dados que permitam a posterior manipulac;ao e especificac;ao das

operac;oes de acesso. As estruturas escolhidas sao determinadas a partir dos requisitos

proprios de cada aplicac;ao e das formas de consultas realizadas, e devem ser

compativeis com a tecnica de acesso a ser formulada para 0 Banco no qual estas

imagens ficarao armazenadas.

B. Estruturac;ao e Organizar;ao da Informar;ao na Imagem.

Para recuperar uma imagem ou uma colec;ao destas, serao fomecidas

informac;oes que sejam significativas em sua identificac;ao. Estas devem ser as

mesmas resultantes da atividade de analise realizada anteriormente, pOlS sao as

linicas que 0 sistema ira conseguir manipular e reconhecer ate 0 momenta como item

de identificac;ao de uma imagem. Estas informac;oes consistem no elemento de acesso
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de acesso as imagens e na representac;3.o semantica dos objetos e informac;oes

presentes em seu conteudo.

C. Recupera~ao das Informa~oes nas Imagens.

Vma vez representado 0 conjunto de informaC;6es que descreve 0 conteudo

gratico da imagem e se encontre definida a estrutura de indexac;ao, estes saD

utilizados na especificac;ao das operac;6es de consulta ao BD. A adequac;ao das

estruturas as caracteristicas do dominio de conhecimento da aplicac;ao faz com que os

requisitos de recuperac;ao das informac;oes sejam validados de forma natural. Como

exemplo, em aplicac;6es que envolvem imagens de tomografia computadorizada, 0

usmirio po de escolher recuperar as que apresentam urn determinado tumor com a

forma semelhante a algurn previamente selecionado. Para outras aplicac;6es, a

estrutura de acesso deve permitir a realizac;ao de operac;6es que envolvam a

manipulac;ao de informac;6es ou coordenadas espaciais definindo posic;oes relativas

dos objetos.

Estas tres etapas podem ser consideradas como os esmgios necessarios a

transformac;ao de urna imagem contendo apenas informac;ao digital, em urn elemento

de informac;ao com urn significado semantico associado a cada item de dado que seja

identificado em seu interior. Assim, definindo 0 conhecimento presente em uma

imagem atraves da tupla (Xi, Xm), onde Xi consiste na imagem digital e Xm, uma lista

na forma (Xlm, X2m, ••. , xnm) representando os significados semanticos que possam ser

associados, entao no inicio deste processo pode-se considerar a imagem como (Xi,

null), ou seja, sem conhecimento da informac;ao que contem. Ao final do processo de
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Nivel Tarefas Exemplo
Usuario Raciocinio Espadal Encontre todos os vefculos com

rodas.
Caracteriza9ao Semfmtica Estrutura9ao do Conhecimento Encontre imagens com

conti do na Imagem (objeto imagem, roda);
Caracteriza9ao da Imagem Descri9ao da Imagem Encontre imagens com

(objeto imagem, circulo);
Representa9ao das Estrutura de Representa<;ao das Encontre imagens, com

Caracteristicas Caracteristicas da Imagem (objeto jmagem,
contomo do circulo);

Organiza9ao das Caracteristicas Armazenamento/Recupera<;ao do Localiza/lnsere imagem
Dado Imagem (objeto _ imagem,

estrutura dados contomo);



Semantica descreve 0 dominio da aplica<;ao sob a perspectiva do usmirio.

Representa-se os tipos de imagens e 0 que se espera identificar em seu conteudo, ou

seja, imagens do dominio de aplica<;ao medica contendo argaos do corpo humano,

por exemplo, cora<;ao, pulmao, rim, ou aplica<;ao de gerenciamento de projetos de

engenharia mecanica, no qual nas imagens sao identificados pistoes, valvulas ou

modelos de pe<;as intemas do motor. A estes varios elementos correspondem

caracteristicas que, uma vez extraidas da imagem, possam ser utilizadas para

representa-Ias. Por exemplo, urn pistao no projeto do motor corresponde it

identifica<;ao de um circulo; urn cora<;ao pode ser identificado a partir da distribui<;ao

de niveis de cinza que seja representativo para este argao, e assim com cada elemento

indicado como significativo na imagem. A organiza<;ao destas informa<;oes

corresponde ao nivel de Caracterizaf;iio da Imagem.

o nivel de Representaf;iio das Caracteristicas suporta estruturas que

permitem representar os elementos identificados em uma imagem. Urn circulo

localizado pode ser representado atraves dos pontos que definem 0 seu contomo ou

por urn ponto com as coordenadas do centro e a medida de seu raio. Uma distribui<;ao

de cores po de ser indicada por um vetor que contenha todo 0 seu histograma, ou,

simplificadamente, atraves dos valores calculados para sua media, desvio padrao e

varian<;a. Por fim, 0 nivel de Organizaf;iio das Caracteristicas corresponde ao nivel

fisico da arquitetura de BD, indicando as estruturas de dados para 0 armazenamento

fisico dos elementos descritivos das caracteristicas da imagem e de suas estruturas de
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Resurnindo, urn Banco de Imagens manipula informa90es que podem ser

classificadas nas seguintes categorias [Grosky _89]:

• Imagem: informal(ao em formato digital representando algurn aspecto relevante da

aplical(ao, armazenada no BD;

• Dados relacionados com a Imagem: inclui informal(ao de registro da imagem, tais

como meio de aquisil(ao, data, formato, resolul(ao, tamanho, descril(ao textual de

seu conteudo e outros;

• Informal(ao extraida da Imagem: objetos e caracteristicas de descril(ao do

conteudo da imagem, resultantes de seu processamento e analise;

• Relacionamentos com os demais elementos presentes no dominio da aplical(ao:

entidades do mundo real que a imagem descreve ou com as quais possui algum

relacionamento;

• Entidades e relacionamentos identificados na aplical(ao: consistem no restante das

informal(oes manipuladas por urn BD.

Urn Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados e Imagens deve, portanto,

fomecer mecanismos uniformes para 0 armazenamento e manipulal(ao dos vanos

aspectos das informal(oes envolvidas com imagens. Todas as vantagens presentes nos

Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), tais como independencia,

integridade, compartilhamento, controle de redundancia e seguranl(a de acesso aos

dados, saD importantes para 0 Sistema de Informal(ao com Suporte a Imagens.

2.2.3. Caracteristicas do tipo de dado Imagem.

A arquitetura descrita no item anterior permite identificar os elementos a

serem especificados no processo de incorporal(ao de uma imagem no BD. No



entanto, para que este processo atinja 0 seu objetivo [mal de forma satisfat6ria,

devem ser consideradas algumas caracteristicas particulares das informac;oes contidas

em uma imagem, tais como:

1. Impossibilidade de se descrever precisamente 0 conteudo de uma imagem:

a forma exata de descric;ao da informac;ao presente na imagem consiste da pr6pria

imagem. Qualquer metodologia utilizada em sua representac;ao ira provocar perdas

de informac;ao. Assim, a descric;ao do conteudo de uma imagem consiste em um

processo dependente da analise e processamento da imagem. Interpretac;oes sobre os

seus elementos podem sofrer alterac;oes a medida que estas tecnicas sejam

aprimoradas. Alem disso, nem sempre 0 conjunto de interpretac;oes obtido e ooico e

precIso;

2. Dificuldade na associa~iio de significado semdntico a imagem e seus

componentes: as entidades espaciais ou objetos e seus relacionamentos nao carregam

um significado semantico em si. Em uma aplicac;ao convencional, quando existe um

relacionamento do tipo "Empregado Gerencia Departamento", c1aramente esta

indicado 0 significado da associac;ao existente entre as duas entidades, atraves dos

seus nomes de indentificac;ao. No entanto, a definic;ao da semantica atraves de urn

nome descritivo nao e suficiente para representar a informac;ao contida na imagem

como consequencia de alguns problemas. Primeiro, uma mesma imagem pode ser

interpretada de diferentes maneiras. Segundo, esta imagem pode ser utilizada para

diferentes necessidades em periodos distintos. Por fim, uma vez que a interpretac;ao

indicada consiste de uma aproximac;ao da informac;ao realmente presente, esta pode



sofrer altera<;5es a medida que as tecnicas de processamento sejam aprimoradas

e/ou a aplicac;ao seja melhor compreendida.

3. Consultas ao BD de imagens formuladas atraves da indica9ao de outras

imagens: urna imagem (ou a informac;ao baseada em imagens) pode ser consultada

atraves de outras imagens. A forma de consulta a ser definida tambem depende dos

elementos de modelagem presente, ou seja, das informac;oes sobre as imagens que se

encontram disponiveis e possam ser utilizadas em sua formulac;ao. Neste aspecto 0

dominio de conhecimento sobre as imagens pode desempenhar urn papel de auxilio

na soluc;ao das consultas, fomecendo urn elemento de apoio ao usmirio, para que este

possa refinar ou dirigir a sua consulta em direc;ao ao resultado desejado.

Os componentes gerais de urn sistema de processamento de imagens digitais

pode ser visualizado na Figura 4 [Gonzalez_87]. 0 processador de imagens consiste

nos elementos de hardware para desempenhar as seguintes func;oes: aquisic;ao de

imagens, armazenamento, processamento de baixo nivel (ou processamento nipido) e

exibic;ao da imagem final.

o digitalizador e responsavel pela incorporac;ao da imagem no sistema,

atraves da transformac;ao de informac;oes presentes em sinais anal6gicos em dados

digitais que possam ser interpretados na forma de imagens. Estes elementos podem

ser generalizados para a terminologia de dispositivos de captura de imagens. Nesta

categoria se encaixa, por exemplo, equipamentos como 0 tom6grafo por ressomlncia

magnetica, que fomece imagens de porc;oes intemas do corpo humano. Os
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uma imagem com maior precisao de detalhes de acordo com urn determinado

criterio, escolhido a partir dos requisitos da aplicayao.

Alem disso, as principais tecnicas de processamento de imagens para a

formayao do Banco de Imagens sao as consideradas descritivas, ou seja,

determinayao de histograma com a distribuiyao de cores, texturas, formas de objetos

e comparayao ("matching") de padroes. Estas tecnicas extraem informayoes das

imagens que podem ser utilizadas como elementos para a identificayao e formulayao

de consultas que descrevam as imagens atraves de caracteristicas que sejam

estritamente gnificas.

No entanto, alem das caracteristicas gnificas, toma-se necesscirio a presenya

de elementos descritos textuais representando informayoes que nao possam ser

extraidas atraves de urn procedimento automatico. As descriyoes gerais sobre 0 tema

principal da imagem, objetos presentes, identificayao da aplicayao e outras sao

tambem importantes para a sua completa caracterizayao. Nesta seyao serao discutidos

os metodos e abordagens utilizadas para a descriyao da informayao presente em urna

imagem.

Uma das abordagens usuais para a descriyao do conteudo de uma imagem

consiste em indica-Io atraves de urna informayao textual. Esta informayao pode ser

armazenada na forma de atributos associados a imagem. 0 procedimento de extrayao

destas informayoes e manual e se utiliza de urn especialista no dominio da aplica<;ao

que seja capaz de identificar e reconhecer todos os objetos e detalhes apresentados na

imagem. No entanto, por maior que seja 0 conhecimento do especialista, este nao ira



conseguir descrever com detalhes todo 0 conteudo a imagem. Por outro lado, esta

descriyao representa a "visao" particular de urn especialista sobre a imagem, e cada

usmirio pode apresentar urna percepyao diferente e a indicar de forma distinta.

Outro problema com esta abordagem consiste na representayao do conjunto

de atributos que possam ser apropriados na descriyao do conteudo. Estes atributos

nao podem ser puramente textuais, mas podem representar de forma apropriada os

detalhes relevantes ao dominio da aplicayao sobre a imagem, urna vez que devem

possibilitar a sua recuperayao a partir de consultas submetidas ao BD.

2.4.2. Extra.;ao de Caracteristicas Graficas da Imagem.

A disciplina de Processamento de lmagens fomece uma serie de metodos que

possam ser aplicados sobre urna determinada imagem e resultar em urn conjunto de

parametros tais que a caracterizem [Gonzalez_87] [SchalkofC89]. Dentro da

abordagem da construyao de urn Banco de lmagens, os aspectos que envolvem 0

comportamento de urna determinada tecnica devem ser tratados pel a area de pesquisa

equivalente. No entanto, 0 resultado da aplicayao de cada metodo e importante, uma

vez que tera consequencia direta sobre as estruturas de organizayao e representayao a

serem formuladas para as imagens.

Na analise de imagens, a entrada do processamento e uma imagem, enquanto

a saida e uma descriyao nao grafica da mesma. Este processo pode ser entendido

como uma reduyao ou compactayao de dados, em que se diminui 0 volume de dados

mas mantem-se 0 conteudo da informayao relevante para uma determinada aplicayao

[Mascarenhas_89]. Na manipulayao de imagens, em geral, tanto as entradas quanta



as saidas sac imagens. As transforma90es que realizam manipulayao nas imagens

sac divididas em:

a) Radiometricas, em que os valores de niveis de cinza dos pontos da imagem sac

alterados, sem modificayao de sua geometria; e

b) Geometricas, em que a geometria da imagem e alterada, mantendo-se 0 maximo

possivel os valores dos niveis de cinza.

as dois tipos de transforma90es podem ser realizadas com a finalidade de

eliminar distor90es na imagem, introduzidas geralmente pelo proprio sistema de

aquisi9ao de imagens, denominando-o de restaurayao, ou enfatizar certas

caracteristicas das imagens. Para a definiyao de urn Banco de Imagens, e relevante 0

conjunto de tecnicas que definem a sua Analise, uma vez que resulta em parametros

mais apropriados a formulayao de uma estrutura de acesso e consultas. As tecnicas de

manipula9ao de imagens sac uteis no processo de apresentayao da imagem adquirida,

na interface do sistema, ou como elemento de auxilio na extrayao semi-automatica de

informa90es da imagem.

No entanto, 0 metodo de analise a ser aplicado e dependente do dominio da

aplica9ao. As aplicayoes de GIS, sistemas de gerenciamento de projetos CAD/CAM,

apresentam como requisito a identificayao de elementos geometricos, ou seja, pontos,

poligonos, regioes, pIanos de visoes de solidos, e outros. Em aplicayoes medicas os

algoritmos podem procurar por elementos que nao apresentam urn formato

geometrico claramente definido, opera90es de busca de padrao baseadas na definiyao

de regioes [Senzako_96], descri9ao da imagem por distribuiyao de cores e outros.



Capitulo 2

2.5. ESTRUTURAS DE ORGANIZACAo E ACESSO A IMAGENS.

o mecanismo de representayao de urn indice para imagens define como os

elementos de descriyao do seu conteudo serao estruturados para constituir em sua

chave de acesso, e, consequentemente, as demais informayoes que se encontram

associadas a imagem. Assim as estruturas de indices sac adequadas para cada

esquema de representayao que seja proposto.

Com relayao aos elementos de acesso as imagens, ou seja, as tecnicas de

indexayao, estes podem ser estudados sobre tres aspectos: extrayao, representayao e

organizayao dos indices. A extra~ao e altamente dependente das tecnicas de

processamento de imagens que estejam disponiveis e de sua precisao no

reconhecimento de caracteristicas das imagens, as quais foram discutidas na seyao

anterior. Em aplicayoes convencionais de sistemas de Banco de Dados, que nao

envolvam informayoes associadas as imagens, tecnicas de indexayao baseadas em

palavras-chaves, tais como, nome do empregado, c6digo do projeto, sac suficientes

para suportar as necessidades do usmirio, expressadas atraves das consultas. Uma

aplicayao na qual a presenya de imagens seja re1evanteem sua modelagem apresenta

requisitos de recuperayao de informayoes que nao podem ser adequadamente

indicadas somente atraves de palavras-chaves. Alem deste aspecto, torna-se

necessario 0 acesso a imagens com a indicayao de outros parametros de descriyao,

tais como, forma, textura, distribuiyao de cores, relayoes espaciais, entre outras. Isto

significa que as caracteristicas das imagens definem elementos que podem ser

utilizados como indices de imagens. Em consequencia das particularidades
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apresentadas por estas informayoes, a representa~iio da estrutura de indice deve

considerar alguns aspectos peculiares, tais como [Chang_92b]:

• Os indices, por indicar caracteristicas extraidas das imagens, consistem em uma

representa9ao aproximada para a chave de acesso;

• Os indices de imagens nao apresentam uma ordem intrinseca, no sentido em que

sendo definido a, b, e c como valores para urn determinado indice, e

estabelecendo a<b<c, nao necessariamente implica que a imagem com chave de

acesso b seja mais similar a imagem a do que a imagem c. Alem disso,

naturalmente para algumas caracteristicas de descri9ao de imagens, os valores que

as descrevem nao possuem representa9ao direta de seu dominio no espa90

euclidiano, 0 que pode tomar complexa a atividade de definir uma opera9ao de

compara9ao;

• As representa90es dos indices podem apresentar atributos interrelacionados, ou

seja, se ai e a2 sao atributos de urn indice, entao 0 resultado da aplica9ao de uma

fun9ao envolvendo a tupla (ai,a2) podeni ser diferente da interse9ao do resultado

da aplica9ao da mesma fun9ao separadamente sobre ai e a2.

Uma vez definido 0 metodo de indexa9ao para acesso as imagens deve-se

estabelecer as estruturas de dados necesscirias para a organiza~ao destas informa90es

na forma de chaves. Cada parfunetro selecionado na representa9ao das chaves de

acesso pode ser descrito por outros elementos, tais como, a forma de urn objeto, que

pode ser definida a partir de sua borda de contorno, maior eixo de dire9ao, retangulo

ou raio do circulo de delimita9ao e outros. Assim a especifica9ao da estrutura de



dados deve suportar 0 tratamento de chaves de acesso multidimensionais, ou seja,

varios atributos descrevendo 0 mesmo aspecto da informayao ou imagem.

Hibrido

Mmual

Palavra-Cllave

Fonrnto

~string

Assinatura

MetodDde

Indexot;iio

Figura 5: Dimensoes da Indexa<;iiode Imagens

Para se classificar as abordagens das tecnicas de indexayao pode-se utilizar

tres dimensoes (Figura 5): a) Organizayao: define como estruturar as informayoes das

imagens, atraves da utilizayao de arvores-B, Quad-tree, arvores-R e outras; b)

Representayao: seleciona os indices para as imagens, ou seja, corresponde a

indicacrao de palavras-chaves, descritores de padroes, string-2D, assinaturas, e outros

e, c) Extrayao: define as tecnicas para obter os valores dos indices de imagens. Nos

itens seguintes serao apresentadas algumas estruturas que permitem realizar tanto a

representayao quanta a organizayao dos indices de acesso as imagens.

da decomposiyao recursiva em sub-regioes do espayO representado em uma imagem,

e assim sucessivamente ate que urn determinado criteria seja completamente

obedecido pela sub-regiao. As quad-trees podem ser diferenciadas atraves do tipo de



dado representado, 0 principio utilizado no processo de decomposi<;ao, e sua

resolu<;ao (numero de decomposi<;oes aplicadas). No geral estes fatores sac pre-

definidos ou se adaptam as caracteristicas dos dados de entrada. Com respeito ao tipo

de dado tem-se definido quad-trees que suportem a representa<;ao de pontos, linhas,

regioes e volumes (octrees).

A estrutura da quad-tree para a representa<;ao de informa<;oes pontuais, par

exemplo, a coordenada de localiza<;ao de uma cidade em uma aplica<;ao de

Geoprocessamento, pode ser definida como a generaliza<;ao da arvore de busca

binaria para urn espa<;o multidimensional. Em duas dimensoes cada ponto consiste

em urn n6 da arvore com quatro filhos, cujas subarvores definem as principais

dire<;oes a partir do ponto inicial, indicadas na sequencia Noroeste, Nordeste,

Sudoeste e Sudeste. 0 processo de inser<;ao de urn ponto nesta quad-tree e

semelhante ao utilizado na arvore de busca binaria. 0 n6 apropriado para a inser<;ao e

definido atraves de compara<;oes com os valores das coordenadas x e y, realizadas em

todas as dire<;oes. De forma semelhante, 0 padrao da arvore resultante depende da

ordem de inser<;ao dos registros. Esta estrutura e particularmente valida para

aplica<;oes que envolvem a realiza<;ao de busca contendo parfunetros de localiza<;ao

ou a determina<;ao da vizinhan<;a de urn determinado ponto. Realizando compara<;oes

com os valores das coordenadas, pode-se delimitar 0 espa<;o de busca e

consequentemente as subarvares a serem percorridas.

Para dimensoes elevadas, cada n6 da quad-tree passa a apresentar urn numero

e1evado de filhos (2k
, para k dimensoes). Neste caso, urn incremento em sua

representa<;ao e realizado atraves da arvore k-d ("k-d tree") [Robinson_81], tambem
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borda (Figura 6), repetido ate que todos os contomos da figura se encontrem

representados [Hunter_79].

o tratamento de informa90es volurnetricas, ou seJa, objetos em tres-

dimensoes (3D), e realizado atraves das oetrees, nas quais 0 processo de divisao e

semelhante ao utilizado para a representa9ao de regioes, no entanto produzindo

"octantes", representando cubos no espa90 3D contendo informac;:oeshomogeneas.

Alem do tratamento de informa90es no espac;:o3D, esta estrutura pode ser utilizada

no auxilio a solu90es de problemas em robotica, como, por exemplo, a determina9ao

de caminhos atraves do conhecimento previa dos obstaculos.

A forma tradicional de se representar urna quad-tree e a estrutura de arvore.

No entanto, algumas extensoes tern sido propostas no sentido de elaborar altemativas

a este processo. A quad-tree linear e urna organiza9ao na qual urna quad-tree e

representada como uma lista linear [Unnikrishnan_88] [Wang_91]. Cada no desta

lista, denominado de e6digo da quad-tree, e definido para urna imagem de 2" x 2" da

seguinte forma:

Q= d1d2····d",

onde, d; E 0,1,2,3,X para i=1,2,...n, eX e urn digito maior do que 3, e sendo d; = X,

entao para cada i ::;j ::;n,dj = X; n define a resoluc;:ao.Estes elementos decrevem 0

quadrante, em fun9ao de sua localiza9ao e do numero de divisoes necessarias a sua

identifica9ao.

A quad-tree linear consiste em uma lista ordenada de codigos de quad-tree,

representando as informac;:oesespaciais em urn formato semelhante as linhas de

rastreamento ("raster"). Atraves desta representa9ao pode-se definir uma serie de
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o armazenaroento dos nos da arvore. Cada no e fonnado por urn nfunero de bits

igual ao numero maximo de imagens que possaro ser armazenadas no Banco. Cada

bit e utilizado como urn "flag" para sinalizar a presen<;a da imagem neste no da

arvore, significando que a imagem possui urna infonna<;ao no quadrante representado

por este no. 0 tenno invertida e utilizado em consequencia de que a arvore armazena

identificadores da imagem, e nao os dados que a compoem (Figura 7). Outra varia<;ao

utilizada como organiza<;ao da estrutura de indices consiste na quadtree invertida

dinamica (quadtree ID) [Vassilakopoulos_95] definida pelos componentes: i)

Posterior, consistindo de urn arquivo de listas com identificadores distintos das

imagens, e ii) Anterior, consistindo em uma quad-tree, na qual cada no contem urna

indica<;ao para as listas. Urn exemplo da quadtree ID aparece na Figura 8 onde cada

no da lista pode suportar no maximo duas referencias as imagens. Para inserir urna

nova imagem nesta estrutura, inicialmente e realizada a representa<;ao na quadtree,

produzindo urn conjunto de nos, onde 0 criterio de homogeniedade seja valido. Para

cada urn destes nos equivalentes presente na estrutura anterior da quadtree ID, e

inserida urna entrada de identifica<;ao da nova imagem no arquivo de listas. Esta

organiza<;ao e considerada superior a da quadtree totalmente invertida, uma vez que

realiza uma melhor utiliza<;ao do espa<;o em disco, e consiste de uma estrutura

dinamica, nao sendo obrigatoria uma reorganiza<;ao da arvore apos uma serie de

inser<;oes de novos elementos.

2.5.2. Strings 2D.

A utiliza<;ao de strings 2D [Chang_87] [Costagliola_95] como estrutura de

acesso a imagens, sugere urn processo de indexa<;ao atraves de leones. Esta



abordagem baseia-se no principio de que as informa<;oes espaciais presentes em

uma imagem real podem ser adequadamente representadas por urna imagem

simb6lica, ou seja, uma matriz de simbolos, em que cada urn corresponde a algurn

objeto da imagem. A representa<;ao de uma imagem simb6lica atraves de urna string

2D e derivada a partir de proje<;oes ortogonais nas linhas e colunas dos simbolos

presentes. Portanto atraves das strings 2D obtem-se uma representa<;ao compacta da

informa<;ao existente em urna imagem real, sendo adequada a especifica<;ao de

consultas do tipo: "encontre todas as imagens contendo urna arvore a esquerda de

A abordagem de descri<;ao do conteudo de urna imagem atraves de elementos

simb6licos, tais como icones, sugere a defini<;ao de urna imagem simb6lica,

formalmente descrita como [Costagliola_95]: "Dado urn conjunto V de simbolos,

urna imagem simb6lica f

sobre V e urn mapeamento

{1,2, ..., m}, N = {1,2, ...,

n} eWe urn produto

A Figura 9 mostra 0

exemplo de uma imagem e sua representa<;ao simb6lica. 0 conjunto de simbolos e

dado por V = {a,b,c,d}, os quais correspondem aos objetos encontrados na imagem

real, ou seja, a - conqueiros, b - ave, c - barco, d - sol, e m=n=3, sendo que men

especificam 0 tamanho da imagem em fun<;ao da resolu<;ao espacial da grade. Alem
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dissol a posi9ao dos simbolos na grade corresponde a localizal(ao espacial dos

objetos na imagem. No entanto, dependendo da aplicayao, os elementos

significativos de urna imagem podem ser pontos, linhas, regioes, objetos ou outros.

A representayao do conteudo de urna imagem por urn conjunto de simbolos

sugere definir urna estrutura de indexayao baseada em icones. Os icones

correspondem diretamente aos simbolos utilizados neste processo. Diferente dos

indices convencionais que referenciam diretamente a classe de objetos indexada, a

indexayao baseada em icones indica como e representado 0 objeto a ser acessado.

Vma estrutura de indexayao por icones apresenta as seguintes propriedades:

a) Construr;iio: dado urn objeto, deve ser possivel extrair urn icone que 0 represente;

b) Reconstrur;iio: a partir de urn indice de icones, sera reconstruido de forma efieiente

o objeto representativo da classe eorrespondente. Esta propriedade permite a

formulayao de eonsultas, em que e apresentado 0 esboyo da imagem atraves da

utilizayao dos ieones;

e) Niio Ambiguidade: duas classes de objetos nao sao representadas pelo mesmo

ieone, ou seja, fomeeido urn ieone deve-se restaurar somente urn objeto;

d) Compactar;iio: urn ieone ira eapturar apenas as informayoes que sejam neeessanas

para distinguir entre classes de objetos, eliminando as que nao sejam neeessarias,

reduzindo 0 tamanho do BD.

A partir da definiyao de uma lmagem simb6liea, seJa V urn eonjunto de

simbolos ou voeabuhirio onde eada simbolo representa urn objeto, tais eomo urna



[Costagliola_95] [Chang_87]: "Vma string 2D, escrita como (u, v), sobre 0

conjunto Ve definida atraves do par de sequencias:

onde Xi EVe Yi,Zi saD simbolos extraidos de A, e p:{l, .....t} ~ {l, .....t} consiste de

uma funyao de permutayao, que permite com que ambas as sequencias sejam

consistentes na representayao da imagem simb6lica. 0 simbolos do conjunto A

apresentam como significado:

"=" : define a relayao espacial "na mesma posiyao espacial que";

"<" : na string u indica a relayao espacial "esquerda-direita", e na string v"embaixo-

A string-2D referente a Figura 9 consiste em (u,v)

a=a<b=c<d), onde p=13452 e :

XIX2X3X4XS consiste em a dab c;

YIY2Y3Y4 consiste em = < = <;

ZIZ2Z3Z4 consiste em = < = <.

(u,v) = (ad<ab<c,aa<bc<d). A string 2D denominada de absoluta para 0 exemplo

anterior e a seguinte: (a = = d < a = b = < = c =, a = a = < = b = c < d = =), na

qual encontram indicadas todas as relayoes espaciais dos simbolos presentes na

Figura 9, nao sendo, entretanto, uma representayao eficiente, por produzir uma

sequencia longa a ser processada e apresentar relayoes espaciais redundantes.



A representa9ao de uma imagem simb61ica

c-..=~_=~__a==-__--,,~~a~~:J=aatraves de uma string 2D pode nao ser (mica, e tambem

a imagem obtida a partir do processo de reconstru9ao



e e d

c c

b b d

a a a d

especificadas com 0 objetivo de solucionar este problema. Considere as imagens

simb6licas f e g presentes na Figura 10. Estas sac ambiguas, pois apresentam a

mesma string 2D de representacrao, sendo imagens distintas:

(a<a, a<a).

Em string 2D nao redundante os simbolos repetidos

sac representados uma Unica vez. Considerando a imagem

simb6lica representada ao lade, a string 2D e

(abe<ac<abe<ddcd, aaad<bbd<cc<eed), e a string 2D nao

redundante consiste em (abe<ac<abe<dc, ad<bd<c<ed). Com esta formulacrao

obtem-se urna simplificacrao no indice gerado para as imagens, e a mesma pode ser

reconstruida, considerando que a imagem F representada seja nao ambigua, entao urn

simbolo a teni multiplas ocorrencias em U (ou v) se e somente se possuir urn linica

ocorrencia em v (ou u). A partir desta propriedade as coordenadas de cada objeto,

indicado pela tripla (a, x-coord, y-coord), onde a e 0 simbolo, sac determinadas por:

a) Definindo Xu = 0,~ = 0 para cada simbolo a de Ve seja , R = 0 conjunto das

coordenadas;

b) Para cada ocorrencia do simbolo a em U (ou v), insira 0 valor inteiro(l + 0 numero

de < precedendo a) no conjuntoXaCou Ya);

c) Para cada simbolo a em u, adicione ({a), Xli> Ya) em R.

Para a string 2D nao redundante apresentada anteriormente, estes passos

\produzem os seguintes conjuntos:

Xu = {1,2,3} J: = {I}

Xc = {2,4} ~ = {3}

Xh = {l,3}

Xd = {4}

~ = {2}

~ = {l,2,4}



Xe = {1,3} Ye = {4}

eo conjunto R={(a 1 1), (a 2 1), (a 3 1), (b 1 2), (b 3 2), (c 2 3), (c 4 3), (d 4 1), (d 4

2), (d 44), (e 1 4), (e 3 4)}. Desta forma obtem-se 0 conjunto com a descriyao precisa

dos objetos presentes na imagem e suas respectivas localizayoes espaciais.

As imagens simb6licas bidimensionais sao reduzidas para representayoes

em urna dimensao utilizando-se de projeyoes dos simbolos nos eixos de coordenadas.

Urn processo analogo ocorre para a representayao de imagens simb6licas em urn

espayo 3D. Neste caso, as projeyoes sao realizadas em direyao aos pIanos cartesianos

(xy, yz, zx), resultando em urna representayao em 2D [Costagliola_92].

As arvores-R [Guttman_84] foram propostas como urna extensao das arvores-

B para a manipulayao de informayoes com mais de uma dimensao, combinando suas

vantagens com as apresentadas pelas "quadtrees". Como as arvores-B, esta e urna

estrutura dinfunica, ou seja, permanece balanceada durante as operayoes de inseryao e

remoyao, e de forma semelhante as "quadtrees" suporta 0 tratamento dos espayos

vazios ("dead spaces") presentes nas imagens, nao provocando a criayao de novos

n6s que os representem na arvore. Alem disso, ao nivel dos n6s folhas, encontra-se

referenciada toda a abrangencia espacial de urn objeto, e por sua semelhanya com as

arvores-B, possuem uma implementayao eficiente com relayao a paginayao do espayo

em disco.
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2 (dais), a retangula apresenta caardenadas (Xinj, Yinj, Xsup, Ysup). As figuras 11 e

12 apresentam a forma9ao de uma arvore-R para urna imagem simbolica.

Definindo M como 0 numero maximo de entradas para cada no da arvore e

seja m 0 ntimero minima de chaves por no, obedecendo a 2 :s; m :s; M / 2, urna arvore-

R satisfaz as seguintes propriedades:

• Cada no folha apresenta entre m e M valores chaves, do contrario consiste do no

• 0 no raiz apresenta no minimo dois filhos, do contrario consiste em urn no folha;

• Todos os nos folhas da arvore-R aparecem em urn mesmo nivel.

Para efeito de analise da eficiencia da opera9ao de busca em uma arvore- R,

devem ser considerados os conceitos de sobreposic;do e abrangencia. A abrangencia

e definida como a area total de todos os retangulos presentes nos nos-folha da arvore-

R, e a sobreposiyao como 0 total de area em comum entre dois ou mais retangulos.

Assim, os algoritmos de busca e inser9ao de urn novo objeto e seu retangulo de

delimita9ao deve provo car urn valor minimo para estes dois parametros. Do

contrario, nao ha como garantir a existencia de urn caminho unico de busca

envolvendo uma determinada consulta por algurn objeto ou imagem.

o algoritmo de escolha de uma subarvore para a inser9ao de uma chave

procura determinar 0 melhor retangulo considerando a menor area de expansao

necessaria para acomodar 0 novo objeto. Para os casos nos quais ocorram igualdade

neste criterio, e selecionado 0 retangulo com menor area, em fun9ao de se procurar



diminuir 0 fator de abrangencia da arvore. Quando a inseryao de urn novo objeto

provocar urna violayao no limite maximo de chaves, ocorre divisao deste em dois

outros. Este algoritmo procura minimizar a area necessaria a formayao dos dois

novos retangulos, selecionando para a presenya em cada urn as entradas que se

encontram mais distantes entre si, nao aumentando desta forma a regiao de

sobreposiyao.

Alem de considerar os conceitos de sobreposiyao e de abrangencia para a

definiyao da eficiencia dos algoritmos da arvore-R, outros criterios de otimizayao

podem ser estabelecidos [Beckmann _90]:

• A area do retangulo de diretorio a ser minimizada: significa que a area coberta

pelo retangulo de delimitayao de urn no que nao se encontra contida nos

retangulos presentes em seu interior ("espayos vazios") deve ser minimizada. A

melhoria no desempenho e obtida, urna vez que a decisao sobre os caminhos a

serem percorridos pode ser realizada em niveis mais elevados da arvore;

• A area de sobreposiyao dos retangulos de diretorio deve ser minimizada, 0 que

pode tambem provocar urna reduyao no nfunero de caminhos a serem percorridos;

• As margens do conjunto de retangulos devem ser minimizadas: definindo-se

margem como a soma dos comprimentos das bordas de delimitayao, minimizar 0

seu valor implica em obter urn retangulo que se aproxime da forma quadnitica;

• Otimizayao do espayo de armazenamento: a melhor utilizayao do espayo

disponivel para 0 armazenamento provoca urn menor custo no processamento de

uma consulta, urna vez que a altura da arvore diminui.



Com 0 objetivo de atingir estes criterios foram propostas variayoes na

definiyao original da arvore-R, que basicamente inserem alterayoes na forma como os

algoritmos se comportam para a determinayao de urna subarvore e no procedimento

de divisao de urn no. Outros incrementos alteram a definiyao do retangulo de

delimitayao, permitindo que seus eixos de formayao nao sejam necessariamente

paralelos aos eixos do sistema de coordenadas do espayo. Estas modificayoes serao

discutidas com maiores detalhes nos itens a seguir.

No entanto, propostas foram realizadas no sentido de incrementar 0

desempenho da arvore-R sem inserir alterayoes em sua conceituayao original. 0

objetivo principal consiste em explorar 0 paralelismo presente nas operayoes

envolvendo consultas espaciais, minimizando 0 tempo necessario para processar a

estrutura de acesso [Kamel_92]. A tecnica sugere urna alterayao na organizayao do

hardware, atraves da utilizayao de varias unidades de disco para armazenar partes da

arvore-R, controladas por urn unico processador, com 0 objetivo de proporcionar urn

paralelismo nas operayoes de acesso a disco. As operayoes sobre a arvore-R

permanecem as mesmas quando considerada a existencia de urn tinico disco, sendo

inserido apenas 0 aspecto de selecionar em qual disco sera criado urn novo no. 0

principio basico consiste em definir urn indice de proximidade, que indica a

similaridade do novo no com os demais da arvore existente em cada unidade de

disco. Dois criterios podem ser considerados para definir a eficiencia da estrategia de

particionamento:

• consultas envolvendo pequenas regioes de busca devem ativar 0 menor numero

possivel de unidades de disco;



• consultas envolvendo a recuperayao de um grande volume de dados devem

ativar 0 numero maximo de unidades de disco, explorando 0 paralelismo nas

operayoes de entrada/saida em disco.

As estrategias de particionamento consistem em:

a) Arvores-R independentes: considera a existencia de vanas arvores-R

independentes para cada unidade de disco. Os metodos para a distribuiyao dos nos

podem percorrer a arvore, associando cada no a uma unidade, ou aplicando uma

funyao de busca (hash) que proporcione uma distribuiyao uniforme. Outra

alternativa, denominada de particionamento do espayo, consiste em particionar a

arvore-R a partir do primeiro nivel apos 0 no raiz, definindo cada no filho a partir

da raiz, como raiz das subarvores independentes, alocadas em cada disco;

b) Super-Nos: considerando que cada no da arvore-R utilize d paginas no disco,

entao estas podem ser uniformemente distribuidas ao longo de d unidades de

disco;

c) Arvores-R Multiplexada: este esquema utiliza uma unica arvore-R, cujos nos saD

integralmente inseridos em cada unidade de disco, existindo elementos de ligayao

entre estas. A distribuiyao de nos dentro desta organizayao sera realizada para

obter urn balanceamento das informayoes no disco de acordo com os dados,

contendo urn numero de nos iguais, a area coberta pelos retangulos alocados a

cada unidade de disco, e a proximidade, considerando a associayao em uma

mesma unidade, de retangulos que possam ser recuperados em uma unica

consulta. Esta medida de proximidade e realizada atraves da proporyao de

consultas que recuperam ambos conjuntamente, dentre 0 total submetido ao BD.
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sobreposi9ao, e cuja uniao tome possivel a restaura9ao do original. Todos os

ponteiros dos subretangulos produzidos indicam 0 mesmo objeto. Este processo de

divisao pode ser expandido

para os nos nao-folha, com 0

objetivo de provocar urna

diminui9ao no fator de

Este
Figura J 4:Arvore-R+ correspondente a Figura J 3.

procedimento, no entanto,

provoca aurnento na altura da arvore final produzida. Na Figura 14 encontra-se a

representa9ao da arvore-R+ para a imagem simbolica da Figura 13. Comparando 0

procedimento de divisao do espa90 com 0 realizado pel a arvore-R, nota-se a sensivel

redu9ao nas areas de sobreposi9ao dos retangulos produzidos.

Formalmente uma arvore-R+ possui a mesma estrutura de nos que a

apresentada pela arvore-R, mas com algumas caracteristicas particulares:

• Cada entrada (P,RECT) em urn no intermediario da subarvore indicada por p

contem urn retangulo R se e somente se R esta contido em RECT. A unica exce9ao

ocorre quando R e urn retangulo em urn no folha, e neste caso R deve

simplesmente sobrepor RECT;

• Para quaisquer duas entradas (pJ,rectJ e (P2,rect"2J de algurn no intermediario, a

regiao de sobreposi9ao entre rectI e rect2 possui area igual a zero.

Definindo M como 0 numero maximo de entradas que possam existir em cada

no da arvore-R, uma arvore-R+ nao satisfaz as condi90es referentes ao numero

minimo e maximo de chaves por no, ou seja respectivamente Ml2 e M. Apesar deste



aspecto, alguns resultados experimentais [Roussopoulos_88] tern demonstrado

uma degrada9ao do espa90 fisico utilizado da ordem de 10%, quando comparado as

arvores-R* (descritas a seguir). Este valor pode ser ponderado com rela9ao a

eficiencia alcan9ada nas opera90es de busca. Alem disso, testes realizados atraves da

utiliza9ao de segmentos uniformemente distribuidos no espa90, e formulando-se

consultas envolvendo a localiza9ao de objetos que contenha urn determinado ponto,

tern demonstrado uma maior eficiencia da estrutura de arvore-R+ com rela9ao a

arvore-R [Faloutsos_87]. As arvores-R apresentaram problemas com rela9ao ao

numero de acessos a disco para segmentos de pequeno tamanho e para os segmentos

longos, 0 que nao ocorreu para as arvores-R+. No entanto, nestas ultimas podem

ocorrer em urn grande numero de acessos a disco, caso seja frequente a presen9a de

segmentos longos, provocando varias divisoes dos nos com 0 objetivo de evitar a

sobreposi9ao.

As arvores-R* [Beckmann_90] seguem uma estrutura e defini9ao de nos

semelhantes a arvore-R, e com rela9ao as opera90es de inser9ao e remo9ao sao

completamente dinamicas, ou seja, podem ser ativadas sem a necessidade de uma

reorganiza9ao global periodica. Ao contrario das arvores-R+, a estrutura permite a

presen9a de retangulos com sobreposi9ao, e, portanto, nao ha como garantir a

existencia do caminho unico de busca para urn determinado objeto. As arvores-R*

procuram obter ganho de eficiencia na estrutura, atraves da otimiza9ao das opera90es

de inser9ao de uma nova chave. Esta opera9ao apresentara 0 seu desempenho

dependente de duas opera90es basicas, a saber, a escolha da subarvore mais
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Escolha a entrada em N, na qual 0 retdngulo necessita do menor

crescimento de sobreposir;iio para incorporar 0 novo retdngulo de informar;iio.

Solucione as igualdades, escolhendo a entrada cujo retdngulo apresente 0

menor crescimento de sua area.

Entrada selecionada com 0 retdngulo com a menor area.

Se (os ponteiros para nosfilhos niio indicamfolhas)

[determina 0 custo de crescimento minimo da area]

Escolha a entrada em N, cujo retdngulo necessita de menor

crescimento em sua area para incorporar 0 novo retdngulo de

informar;iio.

Solucione as igualdades, escolhendo a entrada cujo retdngulo

apresente a menor area.

ES3: Posicione N para 0 no filho a partir da entrada selecionada e repita 0 passo

Com 0 objetivo de reduzir 0 numero de entradas envolvidas no calculo da

menor area de sobreposiyao, uma abordagem altemativa nao considera os retangulos

que se encontram distantes entre si. Portanto, esta poryao do algoritmo fica alterada

para:

[determine 0 custo de sobreposir;iio minimo para os retdngulos rnaisproximos}

Ordene os retdngulos em N em valores crescentes do aumento necessario em sua

area para incluir 0 novo retdngulo de dados;

Seja A 0 conjunto com as primeiras p entradas;



A partir das entradas em A, considerando todas as entradas em N, escolha 0

retangulo que necessita de menor crescimento de sobreposif;iio;

Solucione as igualdades, escolhendo a entrada cujo retangulo apresente 0 menor

crescimento de sua area.

o algoritmo de divisao de urn no na arvore-R * utiliza-se da seguinte

abordagem. Inicialmente, todas as entradas deste no sac ordenadas a partir do menor

valor e em seguida, a partir do maior valor, para cada eixo de seu retangulo. Os

conjuntos obtidos possuem as suas entradas combinadas entre si, produzindo dois

novos conjuntos, indicando a distribuiyao dos possiveis nos a serem produzidos

como resultado da divisao. 0 numero total de combinayoes permitidas e dada por M-

2m+2, onde a k-esima distribuiyao e descrita como: 0 primeiro gropo contem as

primeiras (m - 1) + k entradas, eo segundo gropo as restantes. Para cada distribuiyao

obtida sera ca1culada urn conjunto de valores que irao definir qual sera a mais

adequada. Estes valores consistem em:

• area: area [bb(primeiro gropo)] + area[bb(segundo gropo)];

• margem: margem [bb(primeiro gropo)] + margem[bb(segundo gropo)];

• sobreposif;iio: area [bb(primeiro gropo) bb(segundo gropo)];

onde bb indica 0 retangulo de delimitayao que contem todas as entradas de urn gropo.

Estes valores sac utilizados para calcular 0 possivel eixo de divisao do no e a

melhor distribuiyao obtida. Possiveis metodos para 0 processamento destes valores

consistem em: a) menor valor sobre urn determinado eixo; b) menor valor obtido

atraves da soma de todos 0 valores para cada eixo, ou c) 0 menor valor global.



o algoritmo para uma arvore-R* realizar a divisao das chaves em urn

determinado no seleciona inicialmente a dimensao do retangulo a ser utilizada como

elemento ao longo do qual esta opera9ao sera processada. A sele9ao do eixo e

indicada para os que possuem menor valor para a margem entre os retangulos. Vma

vez selecionado 0 eixo da divisao, as entradas serao distribuidas considerando os

menores valores de sobreposi9ao entre dois retangulos, solucionando os possiveis

conflitos, escolhendo 0 que apresentar menor area. Os algoritmos sac apresentados a

segmr:

Al~oritmo de Divisao:

Dl: Chama EscolhaEixoDivisiio para determinar 0 eixo, perpendicular ao qual sera

realizada a divisiio;

D2: Chama EscolhaindiceDivisiio para determinar a melhor distribuic;iio nos dois

grupos ao longo do eixo selecionado;

D3: Distribui as entradas nos dois grupos.

Algoritmo EscolhaEixoDivisao:

Para cada eixo fac;a:

Ordene as entradas pelo menor valor e depois pelo maior valor de seus

ret{mgulos;

Determine todas as distribuic;oes como indicado anteriormente;

Calcule S, a soma de todos os valores de margens para as diferentes

distribuic;oes;
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EED2: Escolha 0 eixo com 0 valor minimo para S como 0 eixo de divisiio.

Algoritmo EscolhaindiceDivisao:

EIDI: Ao longo do eixo de divisiio, escolha a distribuifiio com a area de

sobreposifiio minima;

Solucione as igualdades, escolhendo a distribuifiio com 0 menor valor para area.

As arvores-R e suas variac;5es sao nao-deterministicas na alocac;ao de entradas

em seus nos, ou seja, diferentes sequencias de inserc;ao do mesmo conjunto de chaves

irao produzir arvores diferentes. Por esta razao as arvores-R possuem as suas

caracteristicas de desempenho dependentes das chaves anteriores ja inseridas. Estas

podem ter produzido urna estrutura de retangulos que nao seja a mais adequada ao

estado atual do sistema. Uma reorganizac;ao da localizac;ao das chaves e realizada

durante 0 procedimento de divisao dos nos, entretanto, e insuficiente pois nao

envolve toda a arvore. Este problema pode se tomar critico em decorrencia da

e1iminac;ao de chaves de urn no, de tal forma que este fique com urn nfunero de

chaves abaixo do minimo permitido, fazendo com que este seja agrupado com outro

no vizinho na arvore, mas que pode aurnentar significativamente a sua area de

abrangencia.

Uma abordagem inicial, realizada pelas operac;5es definidas para as arvores-

R, consiste em processar urna re-inserc;ao destas chaves na arvore. Este procedimento

pode determinar nos mais adequados para as chaves, e como consequencia, uma

estrutura mais apropriada ao instante atual. As arvores- R* adotam uma estrategia

diferenciada, forc;ando a re-inserc;ao de urn valor de chave sempre que esta provocar

urn "overflow"(ultrapassa 0 limite maximo de chaves para 0 no). As chaves a serem



selecionadas para a re-inseryao sac as que possuem a maior distancia com rela9ao

ao centro do retangulo de delimita9ao deste no. Caso a reinser9ao do valor chave

venha novamente provo car 0 problema neste mesmo no, a 0p9ao a ser adotada

consiste em realizar a sua divisao. 0 algoritmo para reinser9ao das chaves na arvore-

R* fica:

Al~oritmo ReInsercao:

RIl: Para todas as M + 1 entradas do no N, determine a distancia entre os centros

de seus retangulos e 0 centro do retangulo de delimitafiio de N;

Rl2: Ordene as entradas em ordem decrescente de suas distancias;

RI3: Remova as primeiras p entradas em N e ajuste 0 retangulo de delimitar;iio para

as chaves restantes;

RI4: No conjunto ordenado, definido em RI2, iniciando com a distancia maxima ou a

minima, utilizar 0 algoritmo da inserr;iiopara reinserir as entradas.

Resumidamente, a opera9ao de re-inser9ao possui algumas vantagens, tais

• A re- inser9ao pode alterar as entradas de nos vizinhos, diminuindo a area de

sobreposi9ao de seus retangulos;

• Incremento na utiliza9ao do espa90 de armazenamento;

• Provoca urna diminui9ao do procedimento de divisao de urn no;

• A re-inser9ao sera realizada considerando os fatores de otimiza9ao para a arvore

atual, tomando-a relativamente independente da sequencia de inser9ao dos valores

de chaves.
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2.5.6. Arvore de Celulas.

Uma proposta de generaliza~ao das arvores-R consiste em realizar

modifica~oes para que se possa facilitar a busca por objetos que apresentem formas

arbitrarias, procurando minimizar a regiao de abrangencia necessaria a sua

representa~ao, definindo a estrutura arvore de cilulas ("cell tree") [Giinther_91]. Os

objetos sac descritos como urna uniao de celulas convexas, definidas no espa~o

euclidiano com d-dimensoes. Urn determinado ponto do espa~o se encontra no

interior de urn objeto, se 0 mesmo pertencer ao interior de qualquer celula. A Figura

15 apresenta a descri~ao de objetos com formas irregulares, inclusive contendo

buracos e componentes disjuntos. Importante observar que as celulas consideradas na

descri~ao de urn objeto nao sac necessariamente disjuntas.

De forma semelhante a arvore-R, uma arvore de celulas consiste de uma

estrutura dinamica e balanceada, sendo que cada n6 corresponde a uma pagina no

disco de armazenamento. Cada n6 folha possui uma entrada E representando uma

celula z atraves da tupla (G,D,A), onde G indica a geometria da celula; D e 0

identificador do objeto cuja sequencia de celulas convexas contem a celula z; e A e 0



conjunto de todos os atributos de D necessanos para sua caracterizayao, inclusive

suas celulas de descric;ao. Os nos intemos contem entradas da forma (cp, P, C),onde

cp e 0 indicador do no filho, P consiste de urn poliedro convexo com d-dimensoes.

Todas as celulas que sejam subconjunto de P pertencem it subarvore a partir deste no.

o elemento C e denominado de container, sendo urn subconjunto de P, contendo

tambem cada celula z na subarvore fomecendo urn mecanismo mais preciso de

localizac;ao destas celulas.

Com esta estrutura pode-se realizar buscas da seguinte forma: encontre todos

os objetos com sobreposic;ao a urn espac;o de busca indicado que possa ser de forma

arbitrana. Para solucionar esta consulta, inicialmente e calculado 0 conjunto de

celulas convex as que descreve 0 espac;o de busca. Para cada componente convexo,

sera realizada urna busca pela arvore para determinar 0 objeto que se sobrepoe a esta

celula. Encontrando-se em urn no interior da arvore, 0 espac;o de busca e novamente

decomposto em celulas convexas, e pode gerar tambem componentes nao convexos,

os quais sao descartados por nao influenciarem na busca. Estes sao comparados com

os componentes deste no, e aquele que possui sobreposic;ao e selecionado como a

raiz da subarvore a ser percorrida. Este procedimento se repete ate que seja

localizado urn no folha. Neste ponto, para a celula que apresentar sobreposic;ao,

retoma 0 objeto que se encontra representado.

Para inserir urn novo objeto na arvore de celulas, inicialmente calcula-se a

regiao convexa que 0 delimita. Cada componente desta regiao e inserido

separadamente, e os que apresentam vcirios pontos de sobreposic;ao podem ser

colocados em subarvores distintas. Como consequencia, a inserc;ao de urn no pode



provocar a cria<;8.ode varias celulas novas, dependendo do estado atual da arvore.

A inser<;8.oira se processar de forma similar a realizada nas arvores- R, sendo que os

nos em que ocorra "overflow" ser8.o divididos, percorrendo cada hiperplano de

delimita<;8.ocom 0 objetivo de determinar 0 mais adequado, considerando: a) dividir

o no de forma a produzir dois outros que possam ser criados na mesma pagina do

disco e, b) selecionar 0 hiperplano que apresente interse<;8.ocom 0 menor numero de

celulas. Quando n8.o for possivel determinar urn hiperplano otimo de divis8.o, este no

folha fica armazenado em urna pagina de "overflow", ultrapassando 0 seu limite de

armazenamento de objetos. Esta abordagem e aceitavel [Giinther_91], pois

considera-se uma grande ocorrencia destes casos apenas em banco de dados que se

encontrem densamente populados, com vanos objetos ocupando posi<;oes proximas

no espa<;o.

Nos itens anteriores foram descritas varias estruturas que possibilitam a

representa<;8.o e organiza<;8.odos elementos utilizados como indices de acesso a urn

BD. Estas podem ser classificadas em estruturas que se utilizam de informa<;oes

simbolicas para a caracteriza<;8.o do conteudo da imagem, como a string 2D, e nas

estruturas de organiza<;8.odas informa<;oes na forma de arvores, as quad-tree e arvore-

R e suas variayoes.

A quad-tree consiste de uma estrutura utilizada na representa<;8.o de imagens

em que possa ser identificada a presen<;a de regioes definidas atraves de algurn

criteria, como por exemplo, a distribui<;8.o de cores. Neste caso, e produzida urna

arvore na qual as nos folhas representam regioes da imagem contendo a me sma cor,



ou valores em urn intervalo de tolerancia. Se a imagem possui uma grande

variedade de cores, a sua representa<;ao Ira resultar em urna more com altura

elevada, indicando a utiliza<;ao de urn maior espa<;o para 0 armazenamento da

estrutura produzida, alem de incrementar 0 tempo de processamento necessario para

se percorrer toda a more. Dentre as altera<;5es propostas para que a defini<;ao da

quad-tree possa ser utilizada como urna estrutura de organiza<;ao dos indices de

acesso as imagens, a quad-tree invertida dinfunica e considerada a mais adequada,

por permitir urna boa utiliza<;ao do espa<;o disponivel em disco e nao necessitar de

reorganiza<;5es peri6dicas ap6s uma serie de inser<;5es.

A string 2D define de forma adequada a representa<;ao de indices baseados em

leones presentes em imagens simb6licas. Tecnicas de organiza<;ao de indices, tais

como hashing, tern sido empregadas para implementar 0 acesso e recupera<;ao de

imagens com 0 seu conteudo descrito atraves de uma string 2D [Chang_92a]. 0

principal problema desta estrutura encontra-se na utiliza<;ao de simbolos

representativos como motiva<;ao fundamental, e a possivel presen<;a de redundancia

na reconstru<;ao das imagens. Alem disso, as strings 2D representam de forma efetiva

a informa<;ao presente em uma imagem simb6lica atraves de simbolos decrevendo

objetos em urn espa<;o2D. Para a descri<;ao de cenas contendo objetos no espa<;o 3D,

outros aspectos devem ser adicionados a string 2D de forma que estas imagens

possam ser descritas com precisao [Bimbo_93]. Dentre as dificuldades encontradas,

uma string 2D nao permite a representa<;ao efetiva da no<;aode profundidade presente

em urna cena 3D, mesmo permitindo a sobreposi<;ao de simbolos, 0 que pode



dificultar a formulayao de uma consulta. Alem disso, os simbolos a serem

utilizados devem ser naturalmente indicados em tres dimensoes.

A arvore-R e adequada para se representar imagens simb6licas com requisitos

de consultas utilizando-se 0 raciocinio espacial, na indicayao das varias dimensoes

presentes na especificayao das caracteristicas gnlficas da imagem, revelando-se

tambem eficientes na manipulayao de informayao pontual. No entanto, apresenta

problemas de utilizayao de espayo e de crescimento quando manipula informayao

com dimensoes elevadas [Flickner _95] [Faloutsos _87]. As suas extensoes, ou seja,

arvore-R, arvore-R * e arvore de celulas, procuram otimizar aspectos conceituais e

principalmente operacionais da arvore-R, atraves da criayao de novos algoritmos para

as operayoes de inseryao e localizayao de urn objeto no interior da estrutura. 0

objetivo destas alterayoes consiste em facilitar 0 trabalho de localizayao da subarvore

de inseryao de urn novo objeto, e proporcionar uma melhor representayao do espayo

ocupado pelos objetos presentes em uma imagem.

A arvore de celulas introduz uma generalizayao na conceituayao da arvore-R,

na qual 0 retangulo de delimitayao de urn objeto seja apresentado de forma arbitraria,

como uma regiao convexa. Esta definiyao tern como objetivo flexibilizar a

representayao de objetos com a forma arbitraria, e, consequentemente, minimizar a

area da regiao de delimitayao. No entanto, a representayao de regioes convexas e

mais complexa do que a de intervalos de valores que define uma regiao retangular.

Como consequencia imediata, a arvore de celulas apresenta a caracteristica de uma

maior utilizayao do espayo de armazenamento em disco para a sua estrutura do que 0

necessario nas arvores-R e suas variayoes [GUnther_91]. Com relayao as operayoes
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de busca, as arvores-R demonstram-se mais eficientes, principalmente nas

consultas envolvendo pontos, tanto com relayao ao tempo de processamento, quanta

ao nfunero de acessos a discos que se fazem necesscirios. No caso de consultas por

regioes, as estruturas, incluindo a arvore de celulas, apresentam urn desempenho

semelhante. No entanto, todas as estruturas iraQ apresentar urn incremento em sua

eficiencia com 0 aurnento do tamanho de cada pagina do disco. Uma pagina maiar

permite urna reduyao no numero de operayoes de divisoes em cada no da arvore, 0

que consiste em urn custo elevado de processamento.

De urna forma geral, os requisitos para a definiyao da informayao a ser

utilizada como indices, bem como sua estrutura de representayao e organizayao, sao

os seguintes [Chang_92b]:

a) Urn indice ativo no lugar de uma estrutura passiva, permitindo que esta realize a

inicializayao de operayoes;

b) Urn indice parcial e nao total, no qual apenas urn conjunto das imagens ou de

objetos sao indexados, enquanto que os demais permanecem sem mecanismos de

c) Urn indice dinamico, ou seja, a estrutura de organizayao deve possibilitar urna

evoluyao, crescimento ou divisao caso seja urna aplicayao distruibuida;

d) Urn indice visivel tal que 0 usucirio tenha consciencia da sua existencia, estrutura e

significado, deixando de ser uma estrutura transparente, urna vez que as consultas

sao especificadas atraves da utilizayao destes indices;



e) Uma estrutura de indice imprecisa que possibilite a resolu9ao de consultas com

esta caracteristica, ou seja, a indica9ao da informa9ao a ser recuperada pode ser

realizada de forma aproximada.

Uma vez extraida, representada e organizada as informa90es contidas em uma

imagem, pode-se especificar as opera90es de acesso e consulta envolvendo este tipo

de dado. A especifica9ao destas opera90es e importante para se definir 0

comportamento da linguagem de consulta formulada em urn Banco com Imagens,

seja esta uma linguagem que se utilize puramente de aspectos visuais ou com a

presen9a de uma estrutura de comandos.

As opera90es sac especificadas seguindo os requisitos do dominio da

aplica9ao, ou seja, as caracteristicas dos objetos e informa90es extraidas da imagem.

Nas aplica90es denominadas de Banco de Dados Espaciais, que envolvem por

exemplo, as areas de GIS, CAD/CAM, robotica, as opera90es devem manipular

dados com n-dimensoes apresentando 0 conhecimento dos objetos que representam

sua extensao e posi9ao relativa no espa90 [GUnther_90]. Neste caso as opera90es

suportam a formula9ao de consultas, genericamente classificadas como

[Faloutsos_87]: a) consultas de pontos, na qual dado urn determinado ponto no

espa90 seja localizado todos os objetos que 0 contenha e, b) consultas de regiOes,

dada uma determinada regiao, encontre todos os objetos que tenham alguma

intersec9ao.

Em aplica90es que se localizem em outros dominios, tais como suporte a

imagens medicas, as opera90es devem suportar consultas que envolvam a
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consiste em abordagens distintas para a implementac;ao das operac;5es existentes

em niveis genericos. Isto significa que as operac;oes espaciais irao apresentar

comportamentos distintos, como consequencia das estruturas de representac;ao e

acesso utilizadas [Hoel_92]. Realizada esta considerac;ao inicial, nos itens seguintes

serao apresentadas as operac;oes espaciais considerando a existencia das estruturas de

representayao e organizac;ao de indices apresentadas na sec;ao anterior deste capitulo,

exemplificando atraves das operayoes de "join" Gunc;ao) espacial e de determinayao

de vizinhanc;a.

Para suportar consultas por regioes com eficiencia, 0 metodo de acesso deve

permitir 0 armazenamento, em uma mesma pagina de disco, dos objetos que se

encontram pr6ximos no espac;o, provo cando uma reduc;ao no nfunero de acessos a

disco. Algumas estruturas nao manipulam diretamente os objetos em toda a sua

extensao, uma vez que seu tamanho nao e necessariamente limitado a extensao da

pagina em disco. Estas estruturas, tais como as arvores-R e suas extensoes,

representam os objetos atraves de uma aproximac;ao definida como retangulo minimo

de delimitayao (MBR). Em uma estrutura com suporte a este conceito, as consultas

por regioes podem ser processadas em duas etapas [BrinkhofC93] [Orenstein_9o]:

a) Filtro: consiste em localizar todos os objetos, nos quais seu MBR apresente

alguma intersecyao com 0 retangulo da consulta;

b) Refinamento: para os objetos determinados anteriormente, verificar os que

obedecem a condiyao da consulta.



A operac;ao de join espacial e utilizada para combinar objetos pertencentes a

dois conjuntos atraves de alguma caracteristica espacial. Como exemplo, considere

dois objetos espaciais ''jloresta'' e "cidades", cujos atributos representam as bordas

de delimitac;ao de ambos. Vma consulta na qual seja necessaria a aplicac;ao do

operador de join espacial consiste em "encontrar todas as florestas que apresentem

cidades em seu interior". Para sua conceituac;ao considere os conjuntos

A = {a
J

, •••• ,a,,} e B = {bJ , •••• ,bnJ de objetos espaciais, podendo ser denominados de

relac;6es espaciais, que representam objetos espaciais atraves de seus poligonos de

delimitac;ao. Seja IdO a func;ao que associa urn identificador unico para cada objeto

espacial no BD, e MbrO a func;ao que calcula 0 retangulo minimo de delimitac;ao de

urn objeto. As operac;6es dejoin espacial a serem formuladas sac:

a) Join espacial do MBR: determina todos os pares de identificadores de objetos

(Id(ai),Id(b)) que apresentem sobreposic;ao em seus retagulos de delimitac;ao

Mbr(ai)n Mbr(bj) -.f; 0;

b) Join espacial de ID: determina todos os pares de identificadores de objetos

(Id(a;),Id(b)), com alguma regiao em comurn, ai nbj -.f; 0;

c) Join espacial de objetos: determina a regiao comum entre os objetos (ai nbj) que

apresentem esta sobreposic;ao, ai nbj -.f; 0;

Pelas definic;6es acima, 0 join espacial do MBR pode ser utilizado como urn

filtro na avaliac;ao dos demais tipos apresentados em b) e c). No entanto os metodos

disponiveis para 0 processamento das operac;6es de join em relac;6es nao espaciais,

nao pode ser diretamente aplicado para 0 join espacial. Varios metodos para a



avaliayao do join espacial foram propostos atraves da utiliza9ao da estrutura de

acesso as imagens que se encontram disponiveis.

o processamento de join espacial com a utilizayao de arvores-R*

[BrinkhofC93] e realizado tendo como principio basico a propriedade que cada

retangulo de delimitayao de um no consiste no MBR de todos os retangulos presentes

na subarvore deste no. Desta forma, se dois retangulos correspondentes a dois nos ER

e Es nao apresentarem uma regiao em comum, nao ira existir nenhum par (reetR'

reets) de retangulos pertencentes as subarvores distintas no resultado do join. Do

contrario, nestas subarvores podem existir objetos cujos retangulos de delimitayao

apresentem uma regiao de sobreposiyao, pertencendo, portanto, ao resultado do join.

A determinayao da regiao em comum entre os retangulos e realizada em niveis

equivalentes das subarvores, comparando-se cada entrada presente em um no (ER)

com todas as demais presentes no outro no (Es), ate atingir os nos folhas onde se

encontra a identificayao dos objetos. A reduyao no tempo de processamento

necessario nestes passos e obtida restringindo-se 0 numero de comparayao entre os

retangulos. Considerando dois nos que obedecem a condiyao do join, ou seja

ER.reet rlEs.reet * 0, para as subarvores indicadas par ER.ref e Es.ref serao testadas

apenas as entradas que apresentem alguma intersecyao com 0 retangulo

ER.reet rlEs.reet. Estas saD as possiveis entradas candidatas a possuirem uma

regiao comum entre si, e, portanto, a pertencerem ao resultado final dojoin.

Outra abordagem para incrementar a eficiencia no processamento do join

espacial consiste em realizar uma ordenayao das entradas em cada no da arvore-R*

de acordo com suas localizayoes espaciais. No caso de retangulos com duas



dimensoes, urn metodo que permite a ordena9ao de forma adequada para

determinar a intersec9ao consiste no seguinte: seja urna sequencia

coordenadas de suas extremidades inferiores e superiores respectivamente, ou seja,

(r.xl, r.yl) e (r.xu, r.yu). Definindo a proje9ao das coordenadas de cada retangulo ao

longo dos eixos por 7t x (r;) e 7t y(r;) , uma sequencia Rseq =< rl , •.•. , rn > esta

ordenada no eixo X se r;.xl ~ r;+I.xl, para ~ i ~ n. Por exemplo, a sequencia

ordenada para os retfmgulos

Para se determinar a

intersec9ao entre retangulos

presentes em urna sequencia

ordenada, utiliza-se urna

linha de varredura que

percorre perpendicularmente ao longo de urn eixo, da esquerda para a direita.

Considerando duas sequencias ordenadas Rseq =< r1 , .••• ,rn > e Sseq =< Sl ' •.•• 'sn >

referentes as entradas em nos da arvore-R *, realiza-se urna varredura ate localizar urn

retangulo t pertencente a Rseq uSseq com 0 menor valor para xl. Se 0 retangulo t

pertencer a Rseg, entao percorre-se Sseq a partir de seu primeiro elemento ate

localizar 0 retangulo Sh, cujo valor da coordenada inferior (xl) seja maior do que a

coordenada superior de t. Neste ponto, pode-se afirmar que 0 retangulo t apresenta

intersec9ao ao longo do eixo X para todos os retangulos de Sj com ~ j ~ h. Se 0



Sequencia de testes de intersec9l'i.o:

t=rl:rl~sl

t=sl:sl~r2

t = r2: r2 ~ s2, r2 ~ s3

t = s2: -

t = r3: r3 ~ s3

longo do eixo Y,

entao 0 retangulo t

apresenta

interseccyao com sj-

Se 0 retangulo t

sequencia Sseq, entao realiza-se uma busca anaIoga em Rseq. Ao finalizar este passo,

o retangulo t e marcado como analisado, e 0 procedimento se repete para os demais

retangulos em Rseq uSseq . Quando a ultima entrada de R ou S for processada, entao

todas as interseccyoes foram calculadas. A Figura 18 apresenta a sequencia de testes

de interseccyao realizada para os retangulos indicados.

A definicyao do join espacial para retangulos com duas dimensoes pode ser

estendida para 0 tratamento de retangulos com n-dimensoes, e desta forma adaptado

a realizacyao de consultas envolvendo a recuperacyao de imagens atraves de varios

atributos distintos associados as suas caracteristicas, tais como para histograma com

as cores, textura, ou comparacyao de padrao. Nestas caracteristicas, considerando a

representacyao de cada atributo como uma dimensao do retangulo, se tera montado

uma chave de acesso com n-dimensoes. Assim pode-se formular consultas tais como:

"dada uma imagem retome todas as que apresentem cores (ou textura, ou padrao)

semelhantes a indicada".
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2.6.1.2. Determina~io de Vizinhan~a.

Outras categorias de consultas comuns de serem executadas em Banco de

Dados com Imagens Espaciais consistem em: dado urn determinado objeto no

espayo, determine os cinco demais que se encontram mais proximos, ou aqueles que

estejam a uma distancia maxima indicada. Esta consulta pode ser expandida para se

determinar 0 conjunto de objetos que sejam mais semelhantes a algurn outro

fomecido. As consultas com estas caracteristicas sao definidas como consultas dos

k-vizinhos mais pr6ximos (k-Nearest Neighbors - k-NN). A versatilidade deste tipo

de busca aumenta quando sao consideradas algumas variac;oes como a localizayao

dos k-vizinhos posteriores, ou combinadas com outros operadores espaciais e, desta

forma, consultando pelos k-NN it oeste de urna localidade, ou ainda, join espacial

com os k-NN, tal como localizar os tres restaurantes mais proximos de dois cinemas

distintos. Para urn processamento eficiente desta categoria de consulta, a estrutura de

representac;ao dos objetos espaciais deve permitir a conceituac;ao de proximidade e

sua generalizac;ao para a definic;ao de vizinhos. Assim serao discutidos abordagens

de soluc;ao deste problema considerando a estrutura de arvores-R e das arvores de k-

dimensoes.

Para a especificac;ao da consulta dos vizinhos mais proximos em uma arvore-

R [Roussopoulos_95], e necessaria a indicac;ao de algumas medidas. Dado urn ponto

de consulta P, urn objeto ob e seu retangulo de delimitac;ao (MBR), define-se a

menor distancia entre P e ob (MDIST) como 0 menor valor da distancia euclidiana

do ponto P it superficie do retangulo mais proxima. Define-se tambem a menor entre

todas as distancias maximas possiveis do ponto P aos vertices do retangulo MBR





a) Para cada retangulo M cUJO valor para MDIST(P, M) seJa malOr do que

MMDIST(P, M') para urn outro retangulo M' qualquer, entao M pode ser

eliminado da busca;

b) Se a distancia real de P a urn objeto ob for maior do que MMDIST(P, M) para urn

retangulo M, entao ob pode ser descartado pois M contem urn objeto ob' que se

encontra mais proximo de P;

c) Cada retangulo M com MDIST(M, P) maior do que a distancia efetiva do ponto P

ao objeto ob pode ser descartado, po is nao pode conter urn objeto ob' mais

proximo a P.

o algoritmo para encontrar os vizinhos mais proximos percorre a arvore

ordenando os retangulos de cada no atraves, por exemplo, dos valores de MDIST, e

aplicando as estrategias a) e b) para restringir a busca. Este procedimento se repete

ate localizar urn no, quando as distancias efetivas entre 0 ponto P e 0 objeto ob e

determinada, sendo selecionados os que apresentam valores menores do que 0 atual

que esteja representando 0 mais proximo. Ao retomar deste processo recursivo, a

estrategia c) e empregada na eliminacyao de alguns retangulos adicionais. Para

localizar os k vizinhos mais proximos, retoma-se os k primeiros objetos presentes na

lista final apos se percorrer todos os nos validos da more.

A busca pelos vizinhos mais proximos em uma more de k-dimensoes

consiste em encontrar os registros na more proximos ao registro de consulta. Sendo

euclidiano 0 espacyo onde estao presente os objetos da more, a proximidade e

indicada atraves da formula de distancia entre dois pontos, generalizada para n-

dimensoes [Sproull_91].



Importante ressaltar que estas consistem em operacoes basicas de acesso a

urn Banco de Dados contendo informac;oes espaciais, e cada urna apresenta urna

especificac;ao distinta dependendo da estrutura utilizada para a representac;ao da

informac;ao espacial. As aplicac;oes nas quais as imagens presentes nao possuem

como requisitos fundamentais a manipulac;ao de informac;oes espaciais, ou seja,

posic;oes relativas, distancias, e outras, podem apresentar as suas operac;oes

fundamentalmente definidas sobre os operadores espaciais. Neste dominio de

aplicac;aoas imagens sac descritas atraves de suas caracteristicas gnificas ou visuais,

tais como forma, cor e textura. Cada uma destas caracteristicas apresenta uma serie

de atributos que a descrevem e, uma vez que representa a informac;aopresente na

imagem, consiste de uma chave de acesso com n-dimensoes. Portanto, as imagens, de

forma semelhante as aplicac;oesespaciais, sac descritas por elementos presentes em

urn espac;o com n-dimensoes, 0 que toma possivel a utilizac;ao das estruturas de

quad-tree, arvores com k-dimensoes, ou arvores-R para representar estas

informac;oes.

As operac;oes sac conceitualmente as mesmas, inserindo alterac;oesem suas

implementac;oes,principalmente para suportar a definic;aode distancias entre objetos

em urn espac;o com n-dimensoes representando cores, texturas e formas. Como 0

espac;ode representac;aode cor e textura consiste de urn espac;onao euclidiano, toma-

se necessario a definic;ao de transformac;oes responsaveis por toma-lo euclidiano.

Com isto uma imagem passa a ser representada atraves de urn ponto do espac;o

euclidiano com n-dimensoes, em que sac vaIidas as medidas de distancia existentes

para os objetos espaciais. Assim a semelhanc;aentre duas imagens com relac;aoa sua
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As operayoes descritas anteriormente apresentam em sua definiyao semantica

a realizayao de comparayao entre valores, sejam estes a indicayao de uma localizayao

espacial, posiyao relativa, ou os elementos gnificos tais como cor, textura e padrao.

Nas aplicayoes contendo imagens espaciais, a operayao de comparayao e formulada

diretamente sobre a estrutura de organizayao e representayao do conteudo da

imagem, determinando regioes em comum presentes nos retangulos ou atraves de

buscas por sub-cadeias em urna 2D-string. Para a comparayao das caracteristicas

gnificas sao utilizados metodos que nao dependem da estrutura de representayao

utilizada, mais sim dos elementos extraidos para a sua descriyao. Dentro da

abordagem a ser adotada para 0 projeto atual, toma-se importante analisar a definiyao

de semelhanya entre caracteristicas descritivas do conteudo gnifico de uma imagem.

Quando as caracteristicas a serem comparadas entre as imagens nao consistem

apenas de posiyoes relativas, esta operayao deve ser precisamente definida para

produzir urn resultado adequado. As caracteristicas de distribuiyao de cores, textura,

e busca de padrao se tomam convenientes no processo de descriyao do conteudo da

imagem em urn sistema de banco de dados, se estas forem representadas atraves de

elementos mensuniveis. Para 0 usmirio e trivial realizar a comparayao de imagens

que apresentem cores semelhantes, ou mesmo localizar imagens na qual urn

determinado objeto apareya. Estas consultas, quando formalizadas no acesso a urn

BD, devem ser avaliadas considerando-se as caracteristicas e informayoes

disponlveis para a produyao do resultado final.



K K

d;iS/(X,y) = (x - yY A(x - y) = LLaij(xi - yJ(xj - y)
i j

onde t indica. a matriz transposta, e a matriz A possui entradas que descrevem 0 fator
/5 _ . (; .'if

de similaridade entre as cores i e j. as valores contidos na matriz A SaD responsaveis





a textura, ou seja, atraves de uma distancia Euclidiana ponderada, onde os pesos

consistem na varianc;ainversa de cada caracteristica.

Os aspectos de extrac;ao,representac;aoe organizac;aodos indices associados

as imagens presentes no sistema, junto com 0 conjunto de operadores definidos

anteriormente, formam 0 suporte te6rico para a formulac;aode urna linguagem de

acesso as imagens em urn Banco de Dados. Varias abordagens tern sido adotadas

para a construc;ao desta linguagem, procurando seguir a estrutura utilizada na

representac;ao das informac;oes extraidas das imagens. Dentre as abordagens mais

usuais se enquadram as extensoes a linguagem de consulta relacional (SQL)

[Rousssopoulos_88] [Egenhofer_94], em que sao incorporados novos operadores e

comandos que possibilitam a manipulac;ao das informac;oesextraidas a partir das

imagens, permitindo a sua descric;aoe formulac;aode comparac;oes.Outra abordagem

consiste na utilizac;aodo conceito da elaborac;aode consultas baseada em exemplos

(QBE "Query-by-Example") para descrever a imagem a ser recuperada do BD

atraves de urn modelo no qual sejam listadas as suas caracteristicas, constituindo na

linguagem de consulta baseada em exemplos de imagens (QPE - "Query by Picture

Example") [Cardenas_93].

Outros sistemas se utilizam da mesma ideia da linguagem QBE para

descrever 0 conteudo da imagem. No entanto, 0 exemplo representando a imagem a

ser recuperada e descrito atraves de urn esboc;o realizado pelo usuario final: este

desenha a aparencia final da imagem procurada, utilizando-se dos elementos

disponiveis e suportados pelo sistema na representac;aointema das caracteristicas de



descric;ao da imagem. Se a imagem e descrita atraves de simbolos, entao a consulta

e formulada selecionando-se os icones a partir de urna biblioteca disponivel no

sistema [Bimbo _93] [Orenstein_ 88]. Caso os objetos presentes no interior da

imagem possam ser identificados atraves de suas bordas de contomo, a consulta e

formulada desenhando-se as formas a serem localizadas [Flickner _95].

Para esta abordagem, a interface do sistema deve apresentar como requisito

principal a facilidade de uso, atraves do suporte de dispositivos apontadores e

mecanismos que facilitem a realizayao do esboyo da imagem exemplo da consulta.

De urna forma geral, a interface para urn sistema de informayao com recuperayao de

imagens deve permitir a apresentayao e manipulayao de dados que possam ser do tipo

gnifico ou textual, de urna maneira uniforme. Maiores detalhes sobre a sintaxe das

linguagens de definiyao e acesso a imagens e das caracteristicas do sistema de

interface serao apresentados no capitulo 3, quando estas serao estudadas dentro do

contexto dos projetos de Sistemas de Recuperayao de Informayao com Imagens.

Neste capitulo foram apresentados os principais conceitos referentes it

introduyao do tipo de dado imagem em urn Banco de Dados, para a construyao de urn

Sistema de Informayao com Suporte it realizayao de consultas as irnagens baseado em

seu conteudo gnifico. A especificayao e 0 projeto de urn sistema com estas

caracteristicas devern ser realizados seguindo algumas etapas basicas, a saber:

a) Extrayao do conhecimento contido na imagem, ou seja, obter urn conjunto de

caracteristicas que possibilite descrever 0 seu conteudo da forma mais precisa

possivel;



b) Representa9ao e Organiza9ao do conjunto de caracteristicas utilizadas na

descri9ao da imagem, com 0 objetivo de definir os seus mecanismos de acesso;

c) Defini9ao da estrutura de Banco de Dados necessaria ao armazenamento da

imagem de forma semelhante e integrada aos demais tipos de dados manipulados

no dominio da aplicac;ao.

Vma vez com as imagens e as demais informac;5es relacionadas disponiveis,

estes elementos sofrerao as opera95es naturais do ambiente de banco de dados, ou

seja, consultas e alterac;5es dos seus atributos. Dentro deste contexto, foram

apresentadas as principais abordagens para a extrac;ao da informa9ao presente em

urna imagem, sua forma de organiza9ao e as estruturas de acesso disponiveis para

definir as operac;5es de acesso e recupera9ao das imagens, os tipos de opera95es que

podem ser realizadas sobre 0 tipo de dado imagem, considerando os elementos

utilizados na descri9ao do seu conteudo, e uma introdu9ao as abordagens utilizadas

na especifica9ao de uma linguagem de alto nivel para consulta a imagens.

No proximo capitulo sera realizado urn levantamento de alguns dos principais

sistemas de informa9ao que realizaram a incorpora9ao do tipo de dado imagem e das

abordagens utilizadas na solU9ao dos problemas presentes em cada etapa da

transformac;ao de uma imagem em urn tipo de dado com urn significado semantico

precisamente definido, assim como das caracteristicas da linguagem e da estrutura de

interface disponivel para a apresentac;ao dos dados.



Capitulo 3

IMPLEMENTA<;OES DE SISTEMAS DE

INFORMA<;AO COM SUPORTE A IMAGENS

Em func;ao do conjunto de operadores especificados para urn Banco de

Irnagens pode-se definir as classes de consultas genericas a serern subrnetidas ao

Gerenciador. Assim, de acordo com a abordagern utilizada formula-se consultas

baseadas em cores, textura, desenho, forma, volume, restric;oesespaciais, navegac;ao

(browsing), atributos objetivos e/ou subjetivos, rnovirnento, texto e informac;6es

sobre 0 dorninio [Gudivada_95b]. Urn Sistema de Informac;aoque apresente suporte

a todas estas classes de consultas e considerado generico 0 suficiente para ser

utilizado em qualquer tipo de aplicac;ao [Hofstede_96]. No entanto, pela propria

cornplexidade inerente ao tipo de dado, este processo de generalizac;ao fica

cornprornetido, sendo formuladas abordagens que procuram conternplar as

caracteristicas mais rnarcantes a urn dominio de aplicac;aoespecifico.

A formulac;aode consultas por cores e texturas permite ao usmirio selecionar

irnagens contendo os objetos descritos atraves destes parametros. A propria noc;ao

dos objetos presentes em uma irnagem e especifica da aplicac;ao,caracterizando-a

dentre as dernais, representando urna entidade sernantica de interesse no dorninio da



aplicac;ao. A recuperac;ao atraves de desenhos possibilita ao uSUC:lrioproduzir urn

esbo<;o da imagem, a ser utilizada como elemento de compara<;ao na recupera<;ao das

semelhantes que possam existir no Banco. Este tipo de consulta pode ser elaborada

como urn processo de compara<;ao de padrao das bordas dominantes entre as

imagens, ou seja, uma busca por forma, ou referenciada em urn espa<;o 3D como uma

busca volurnetrica. A categoria de consultas baseadas em informa<;5es eSpaClaIS

realizam compara<;5es entre imagens atraves da indica<;ao de urna serie de

parametros, tais como, posi<;ao espacial, adjacencia, sobreposi<;ao, continencia e

outros.

Uma consulta por navega<;ao pode ser considerada quando 0 usulirio nao

possui a principio uma no<;ao clara da informa<;ao que procura. A recupera<;ao de

imagens atraves de atributos especificos ou por textos associados ocorre com uma

compara<;ao exata entre os valores assumidos pelos atributos, sendo semelhante a

uma linguagem de consulta estruturada (SQL) disponivel nos sistemas tradicionais.

Consultas envolvendo atributos abstratos recuperam imagens baseando-se em val ores

que podem apresentar interpreta<;5es distintas para cada tipo de usulirio. As consultas

envolvendo no<;5es de movimento recuperam imagens contendo sequencias de

objetos que apresentam varia<;5es no espa<;ogeognifico e temporal.

Como consequencia desta ampla classe de consultas, as abordagens

apresentadas pelos sistemas de informa<;ao com suporte a imagens procuram fomecer

urn tratamento completo ao conjunto de requisitos que caracterizam 0 seu dominio de

aplica<;ao. Desta forma, neste capitulo serao apresentadas uma serie de sistemas e

abordagens para a consulta de imagens em urn Banco de Dados, descrevendo-os em
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d) Apresenta9ao de informa90es associadas ao contexto da imagem simb6lica, ou

seja, dados que nao sejam explicitamente solicitados mas que sac importantes na

interpreta9ao do resultado;

e) Possibilidade de indicar os simbolos que compoe a imagem final a ser recuperada;

f) Fomecer mecanismos que permitem restringir areas de interesse de urna geografia

em particular, sobre a qual as consultas serao formuladas.

Neste item serao apresentadas duas propostas de linguagens de consultas

espaciais que seguem a abordagem de altera90es sobre a linguagem relacional SQL.

OS projetos descritos consistem na linguagem PSQL e no SQL Espacia!.

3.2.1. Linguagem PSQL.

A linguagem PSQL [Roussopoulos_88] realiza extensoes a linguagem SQL

proporcionando 0 tratamento de dados espaciais e outros tipos de dominios definidos

pelo usmirio. Os dominios basicos suportados pela PSQL sac pontos, segmentos de

linhas e regioes, e a especifica9ao de urn novo dominio e realizada com a indica9ao

dos seguintes aspectos:

• A Forma de representac;iio que, por exemplo, para uma regiao consiste no

conjunto de segmentos de reta que a define. A representa9ao intema e uma

extensao do conceito de rela90es, uma vez que as tuplas que descrevem urn objeto

da imagem sac ordenadas e agrupadas em classes. Por exemplo, urn segmento de

reta pode ser armazenado como uma sequencia de coordenadas X e Y que

correspondem a seus pontos;

• Operadores para a comparac;iio entre os elementos do dominio. Basicamente, a

linguagem suporta operadores sobre os tipos basicos, ou seja, posi90es relativas de



SELECT <lista atributos>
FROM <lista_rela90eS>
[ ON <lista_imagens> ]
WHERE <qualifica9ao>



SELECT cidade, estado, populacao, localizacao
FROM Cidades
ON MapaS_Brasil
WHERE localizacao within window(4+/-4, 11+/-9)

and populacao > 450.000



3.2.2. Linguagem SQL Espacial.

A linguagem de consulta SQL Espacial ("Spatial SQL - SSQL")

[Egenhofer_94] realiza a separayao entre linguagem de recuperac;ao das imagens e

apresentac;ao gratica dos resultados da consulta. Desta forma, se encontra disponivel

um ambiente de visualizayao, cuja configurayao e mantida pela linguagem de

apresentayao, denominada de GPL (Graphical Presentation Language).

A linguagem SSQL apresenta uma abstrayao para 0 tipo de dado espacial,

estendendo os dominios existentes no calculo relacional em quatro outros

denominados de: spatial_O, spatial_i, spatial_2 e spatial_3, para objetos espaciais

contendo 0, 1, 2 e 3 dimensoes, respectivamente. Sobre as tuplas da relayao define-se

operayoes e relacionamentos espaciais. As operayoes podem ser umirias, quando

manipulam uma (mica tupla, ou bimirias quando mais de uma tupla se encontra

envolvida. Dentre as operayoes umirias estao presentes a determinayao da dimensao

de um objeto, sua superficie e interior. Alem destas, existe a classe dos operadores

aritmeticos que, dependendo da dimensao, pode realizar calculos como tamanho

(para I-D), area (2-D) e volume (3-D). De outra forma, as operayoes espacias

binarias determinam valores como a distancia entre dois objetos ou sua posiyao

relativa medida por um vetor de direyao.

Os relacionamentos espaciais binarios sao definidos entre dois atributos

espaciais e resultam em valores l6gicos do tipo verdadeiro ou falso, como, por

exemplo, a associayao de vizinhanya entre duas areas e estabelecida como a

interse9ao entre suas superficies e seus interiores. Alem disso, semelhantemente a



SET LEGEND
COLOR black
PATTERN dashed

FOR SELECT superficie (geometrial
FROM Rodovia;



SET MODE newj
SELECT Rodovia.geometria
FROM Rodovia R, Cidade C
WHERE C Nome = "SJRP" and R.Nome = "Washington Luis"

ana R.geometria INSIDE C.geometriaj



aos dados e obtido utilizando-se de urn algoritmo de varredura que percorre uma

jane1a retangular sobre a pilha de imagens ate localizar a infonnayao desejada. A

linguagem de consulta PICQUERY pennite ao usuano do sistema fonnular as suas

consultas atraves da indicayao de exemplos com 0 resultado esperado, com a

especificayao de campos em uma tabela.

A linguagem pennite que seja realizado uma serie de operayoes pertencentes

a um conjunto especifico de processamento de imagens, tais como detecyao de

bordas e contomos, busca e reconhecimento de padroes, operayoes geometricas e

espaciais (rotayao, zoom, calculos de distancias, etc), e algumas operayoes funcionais

(calculos matemciticos de agregayao, ou seja, minimo, maximo, media, ou

estatisticas) ou funyoes definidas pelo usuario. as comandos da linguagem com estes

operadores podem se aplicar sobre todo 0 BD ou sobre urn conjunto de objetos de

uma imagem.

A extensao realizada a esta linguagem foi denominada de PICQUERY+, que

incorpora algumas caracteristicas adicionais, tais como:

• Definiyao de tipos abstratos de dados;

• Habilidade de realizar comparayoes entre objetos de dados baseando-se em

descritores imprecisos;

• Avaliayao de consultas considerando eventos temporais e 0 aspecto de evoluyao

da infonnayao;

• Habilidade para especificar operayoes alfanumericas e de processamento de

imagens nos dados recuperados;



• Habilidade para especificar operac;oesde visualizac;aodos dados resultantes de

consultas.

Para a incorporac;ao destas caracteristicas, 0 modelo de representac;ao de

imagens por pilha sofreu alterac;oesem sua definic;ao,incluindo novos construtores.

Dentre as novas funcionalidades incluidas tem-se os construtores tradicionais de

objetos (heranc;a, agregac;ao, e outros), hierarquias de conhecimento e regras de

dominio, e elementos semanticos que permitam a manipulac;aode eventos temporais

e processos evolucionarios. Alem disso, as consultas formuladas atraves da

linguagem PICQUERY+ apresentarao como dominio urn banco de dados federativo,

contendo informac;oesque se referem a cada aspecto de urn sistema hospitalar.

A formulac;ao de urna consulta utilizando-se da linguagem PICQUERY+

segue tres estagios basicos. 0 primeiro estagio consiste na Especificar;iio do Dominio

do Banco de Dados, realizado atraves da selec;aodo banco de dados a partir do qual

devera ser realizada a busca pelos resultados da consulta, de acordo com os requisitos

da aplicac;ao.A complexidade inerente a partir dos tipos diferentes de BD existentes

no ambiente do sistema fica transparente para 0 usuario da aplicac;ao. 0 proximo

estagio e a Dejinir;iio do Padriio para a Consulta, ou seja, especificar as restric;oes

para a formac;aodo resultado da busca. Estas restric;oessao indicadas utilizando-se

tres tipos de construtores de filtros:

a) Predicados do tipo "WHERE", estabelecendo condic;oes sobre os atributos

alfanumericos e com os identificadores da imagem;

b) Predicados Evolucionarios, especificando restric;oes associadas com diferentes

fases de desenvolvimento ou versoes de urn objeto. Inclui operadores do tipo i)



EVOLVES_INTO evoluy3.odo objeto em relay3.oao tempo ou algurn processo de

maturayao; ii) FUSES INTO, dois ou mais objetos se fundem em urn novo objeto;

iii) SPLITS_INTO, urn objeto se divide em dois ou mais objetos;

c) Predicados Temporais, permitindo a especificayao de periodo de tempo para a

existencia de urn objeto ou para a ocorrencia de urn evento, sequencia temporal de

eventos e comparayao de periodos de tempo atraves de operadores especiais, tais

como DURING, OVERLAPS, MEETS, EQUIVALENT, ADJACENT, FOLLOWS e

PRECEDES.

A especificayao do padrao com 0 resultado da consulta e realizada atraves de

urna tabela composta pelas seguintes colunas: a) Objeto: definiyao do objeto ou

atributos de interesse; b) Operadores de rela£ao: definiyao de como os dados devem

se correlacionar com 0 valor do objeto padrao para que satisfaya a condiyao; c) .YaJm:

do Objeto: valor para 0 padrao de comparayao; d) Operador L6gico: permite a

construyao de predicados complexos e e) Grupo: definiyao de sub-chiusulas em

predicados complexos.

o ultimo estagio consiste na especificayao dos aspectos de Visualizafiio e

Processamento dos Resultados de uma consulta, permitindo ao usucirio indicar os

objetos de interesse e como estes serao exibidos. Com 0 objetivo de extrair urn

conhecimento maior sobre os dados apresentados como resultado da consulta, pode-

se aplicar operayoes de processamento e analise ou metodos de visualizayao dos

dados.

A seguir sac apresentados alguns exemplos de consultas especificadas na

linguagem de consulta PICQUERY+:
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b) Encontrar todos os objetos presentes na irnagern P2 que apresentern a forma

sernelhante ao formato dos objeto "Metacarpal" considerado anormal na irnagern PI

(Figura 2).

Nesta consulta se

encontra associado 0

operador SIMILAR-TO, que

na linguagem PICQUERY+

apresenta alguns parametros

que permite ao usmirio

o sistema descrito por Bimbo et. all. [Bimbo_93] descreve 0 conteudo de

uma imagem, na qual se encontre presente urna cena qualquer, atraves da associa9ao

de simbolos (icones) a cada objeto identificado, e dos relacionamentos espaciais

entre estes. No entanto, os icones devern representar os objetos da cena, e nao os

presentes na imagern desta cena, ou seja, urn objeto 2D na cena deve ser representado

por urn icone 2D, ao passo que urn objeto 3D 0 sera por urn icone 3D. Assim, a

consulta sobre urn banco de imagens com esta representa9ao e indicada atraves da
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sele<;ao dos icones com os objetos que devem estar presentes na cena,

estabelecendo uma correspondencia nao ambigua com descri<;ao interna.

A representa<;ao simbolica de uma cena e dos objetos identificados e realizada

de urna forma generic a com a utiliza<;ao de icones 3D, sendo constituida

basicamente por formulas que expressam os relacionamentos espaciais existentes

entre estes. Cada objeto e representado atraves do seu menor retangulo de

delimita<;ao (mbr) e por urn sistema de eixos que contem 0 centro do mbr e seja

ortogonal ao seu menor eixo de alongamento.

As formulas que definem os relacionamentos podem ser:

a) Posicionais: considera intervalos originados por proje<;oes dos mbrs em cada eixo

e sao expressas como:

$i::= Pilpi < Op > qi'

onde Pi e qi sao proje<;oes sobre os eixos de coordenadas dos objetos genericos P e q,

e Ope urn operador espacial que relaciona os dois intervalos originados pelas

proje<;oes sobre urn mesmo eixo, em suas posi<;oes relativas no espa<;o,ou seja, antes,

depois, estritamente depois, antes com uma adjacencia a esquerda, e outros.

b) Direcionais: considera os relacionamentos de colinearidade e paralelismo entre os

pIanos que definem pares de objetos mbrs. Estas formulas sao expressas como:

\jJ: : =< pi q >1< pi Iq >< p IIq > ,

onde, I indica que colinearidade, ou seja, os objetos apresentam eixos em comurn, II

indica paralelismos entre os eixos e-+I significa que os objetos nao sao paralelos.

Uma vez que entre dois objetos pode-se definir urna linica formula posicional

e direcional, 0 seu relacionamento espacial e genericamente definido como:



sendo que 0 pk representa algurn operador posicional avaliado ao longo do eixo k do

sistema de coordenadas de referencia, e 0 d 0 operador direcional.

As imagens e as suas descriyoes sao armazenadas em urn Banco de Dados

Orientado a Objetos, juntamente com 0 conjunto de leones utilizados. Os leones

consistem em sua forma grafica e nos atributos textuais que descrevem a entidade

representada. Associado a cada imagem, ha urn conjunto de atributos textuais que

possibilitam descrever a cena ou objetos que possam estar presentes.

Vma consulta e submetida ao sistema atraves de uma interface grafica, na

qual sao selecionados 0 conjunto de leones para descriyao do conteudo grafico e

operadores logicos que possam formar a expressao. 0 posicionamento relativo e

indicado atraves da propria construyao da imagem, existindo tambem a possibilidade

da definiyao de restriyoes sobre os valores dos atributos textuais. 0 conjunto

contendo 0 resultado de uma consulta e montado se a descriyao fomecida para a cena

puder ser localizada no interior de alguma outra descriyao, e os valores dos atributos

se encontram em urn intervalo valido.

A extensao deste projeto possibilita a recuperayao de uma sequencia de

imagens [Bimbo_95] consistindo na presenya de objetos em movimentos. Neste caso

a expressao de descriyao da cena e aprimorada com incorporayao de operadores

temporais, os quais sao responsaveis por definir a posiyao de urn determinado objeto

no interior de uma cena em funyao do instante de tempo no qual esta imagem foi

registrada. A linguagem utilizada para esta representayao e definida como Logica

Espayo-Temporal (STL).



o sistema QBIC [Flickner_95] deve permitir a realizac;ao de consultas sobre

Banco de Dados (BD) com Imagens que possam ser baseadas em:

• imagens exemplos;

• esboc;os ou desenhos construidos pelo usuario;

• padr5es de cores e texturas selecionados;

• movimentac;ao de objetos e camera;

• outras informac;5es gnificas que sejam relevantes.



Detinido
pelo
Usuario

Definido
pelo
Usuario



extra9ao de suas caracteristicas de descri9ao de seu conteudo, as quais sao tambem

armazenadas no BD. A Figura 3 apresenta a arquitetura do sistema.

o modelo de dados do QBIC suporta a defini9ao de imagens ou cenas, nas

quais podem existir objetos (subconjunto de urna imagem), e trechos de video que

contenha urna sequencia de quadros ou de objetos em movimento. A partir destes

ultimos sao extraidos quadros (frames) representativos denominados de r-frames,

utilizado como urn elemento de descri9ao do video. Os r-frames sao tratados como

imagens e tambem possuem suas caracteristicas extraidas e armazenadas no BD para

constituir a descri9ao de seu conteudo. 0 sistema QBIC permite a realiza9ao de

consultas sobre objetos ("encontre imagens que apresente urn objeto vermelho

redondo"), cenas ("encontre imagens com urna distribui9ao de cores aproximada em

30% de vermelho e 15% de azul"), trechos de video ("encontre todos os trechos de

video com tomadas realizadas da esquerda para a direita"), ou qualquer combina9ao

destes elementos. 0 conjunto de imagens que ira compor 0 resultado da consulta e

obtido atraves da aplica9ao de fun90es comparativas de determina98.0da semelhan9a

(atraves de medidas de similaridade) entre as caracteristicas extraidas de cada

imagem, com as indicadas pelo usuario.

No processo de instancia9ao do BD, urna das etapas fundamentais consiste na

identifica9ao dos objetos presentes em uma imagem ou cena de video. Esta

identifica98.opode ser realizada de forma manual, no entanto, apresentando como

requisito a presen9a de especialistas nas areas de conhecimento que constituem nos

temas das imagens, ao mesmo tempo que dificulta a realiza98.0de consultas baseadas

em seu conteudo. Com 0 objetivo de aprimorar este processo foram desenvolvidas
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ferramentas que possam reconhecer automaticamente os objetos, sendo

inicialmente aplicadas tecnicas de segmentayao para a separayao do fundo e

consequente delimitayao dos objetos. Este principio se aplica a urna classe de

imagens nas quais os objetos sejam facilmente distintos dos elementos que compoe 0

seu pano de fundo. Alem disso, assume-se que estes objetos normalmente se

localizam em uma posiyao central na imagem.

Para esta classe de imagens e fornecido urn metodo alternativo que permite a

determinayao dos objetos atraves de colorizayao. A regiao de delimitayao de urn

objeto e preenchida por pontos com cores cujos valores se encontram dentro de urn

determinado intervale, obtido a partir do valor inicial de um pixel selecionado no

interior deste objeto. Para facilitar a determinayao das bordas dos objetos

desenvolveu-se uma tecnica que utiliza das curvas de spline para trayar os seus

limites a partir de pontos nesta regiao indicados pelo usmirio.

Dutro elemento que 0 BD manipula consiste na sequencia de quadros que

define urn video ou filme. A etapa de instanciayao deste elemento apresenta os

seguintes componentes: (a) delimitayao de trechos no video; (b) criayao de quadros

representativos para cada sequencia e (c) derivayao de uma representayao em

camadas para os objetos em movimento.

A definiyao de trechos de urn video e possivel devido a vanos fatores, tais

• representar uma mesma cena;

• significar uma operayao na camera;

• contem urn evento distinto ou uma ayao, como a presenya de urn objeto;
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• sao escolhidos como urna possivel entidade de acesso pelo usmmo.

as primeiros elementos indicadores de fronteiras ou limites em trechos de urn

video consistem na mUdanc;:aou corte de cenas. A localizac;:aodestes pontos pode ser

realizada de forma automatica com a utilizac;:ao de (a) metodos que se baseiam na

representac;:ao de elementos globais da cena, tais como histogramas de cores e

intensidades, sem considerar qualquer informac;:ao espacial, ou (b) metodos que

procuram modelar movimentac;:5es de camera ou tomadas distintas, determinadas

atraves de diferenc;:as espaciais entre as caracteristicas registradas. a metodo

desenvolvido para 0 Sistema QBIC procura utilizar das vantagens apresentadas pelas

duas abordagens, ou seja, diferenc;:asde histogramas e movimentac;:ao de cameras. as

limites em trechos de video podem ser definidos apresentando como base outros

eventos tais como surgimento ou desaparecimento de urn objeto, mudanc;:a na

movimentac;:ao de objetos, ou eventos similares.

Cada sequencia de video delimitada apresenta urn quadro representativo (r-

frame). as r-frames sao tratados como imagens comuns durante 0 processo de

instanciac;:ao do BD, e portanto sofreni urn pre-processamento para a extrac;:aode suas

caracteristicas descritivas. Alem disso, 0 r-frame consiste no elemento a ser

inicialmente retornado como resultado de uma consulta sobre informac;:5es em video.

Sendo 0 trecho desejado, 0 mesmo podera ser completamente apresentado ao usuario.

A escolha de urn r-frame e realizada atraves da indicac;:ao de urn quadro qualquer

deste trecho do video. No entanto para trechos nos quais ocorrem tomadas com urna

movimentac;:ao de camera de forma suave, a abordagem adotada consiste em se obter

urn r-frame de sintetizac;:ao. Inicialmente procura-se determinar 0 fundo que seja



dominante ao longo de toda a cena representada durante essa sequencia do video.

Este fundo e determinado utilizando transformayoes de warping entre os quadros,

que resulta na computayao automatica do movimento dominante ao longo da cena. A

partir desta definiyao, os objetos que estejam presentes na cena podem ser

sobrepostos ao fundo para a caracterizayao final do r-frame dessa sequencia do video.

Para facilitar a segmentayao de objetos independentes em movimentos e de

estruturas significativas, utilizou-se da natureza dependente com 0 tempo do video,

para definir a sua representayao em camadas. As diferentes camadas sao utilizadas

para identificar objetos em urna cena e auxiliar na determinayao de suas

caracteristicas e na formulayao de consultas.

Com relayao a estrutura de acesso, 0 Sistema QBIC adota duas estrategias

principais. A primeira consiste na definiyao de urn filtro que, aplicado sobre urn

grande conjunto de imagens, produz urn conjunto menor tal que sobre este possa ser

aplicado urn procedimento de calculo de similaridade das caracteristicas indicadas

[Niblack_93] [Faloutsos_93]. As imagens sao, desta forma, ordenadas pelo nivel de

similaridade apresentado, sendo as primeiras definidas como 0 resultado esperado

para a consulta.

A segunda trata da formulayao de uma estrutura de indexayao com 0 objetivo

de otimizar 0 acesso as imagens. Esta estrutura sera dependente da dimensao da

chave de busca. Para caracteristicas com dimensao baixa, tais como cor media e

textura, foram utilizados metodos de indexayao multidimensional como as arvores

R*. Para caracteristicas de dimensoes mais elevadas, estas podem ser reduzidas

atraves da aplicayao de metodos, como a transformada do componente principal,



obtendo-se urn espayO com dimensao menor, e assim possivel de ser utilizado em

urna arvore-R *.

) sistema KSIM [Hsu_96] introduz a abordagem de tratamento de

conhecL'ento na formulayao de consultas baseada em conteudo sobre urn banco de

imagens. Para esta integrayao, 0 sistema define urn modelo de representayao da

imagem e interpretayao de seu conteudo dividido em tres camadas:

a) Camada de Representacao: realiza 0 armazenamento da matriz de pixel da

imagem e dos possiveis objetos que possam ser localizados em seu interior,

representando-os atraves de seus contomos;

b) Camada Semantica: modelagem das caracteristicas extraidas da representayao da

imagem, as quais podem ser espaciais, indicando relacionamentos sobre a posiyao

relativa dos objetos ou sobre a forma destes, descritas atraves de parametros tais

como 0 centro e raio da circunferencia de sobreposiyao. As caracteristicas sao

classificadas em derivadas, obtidas diretamente a partir da imagem, cornpostas,

obtidas atraves da composiyao de outras, ou conceituais, apresentando urn

conhecimento associado;

c) Camada de Conhecimento: contem a l6gica para a interpretayao da semantica da

imagem e da similaridade entre estas, definidas a partir do conjunto de

caracteristicas extraidas. Para tal, utiliza-se de hierarquias de tipos abstratos

(TAH) para representar os conceitos gerais referentes a imagens (Figura 4).
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SELEC pacienteComImagem (paciente:
t.imc;~m)
FROM mor t, Ventriculo_Lateral v
WHERE NEARBY v and t.size IS "large";

SELECT
pacienteComImagem(paciente:il.paciente,imagem:il.imagem)
FROM Imagem iI, ip
WHERE il SIMILAR_TO it (it.paciente.id = 'PO-Ol')

BASED_ON (it.tumor. tamanho,
it. [tumor, ventriculo_lateral]. (xc'Yc,qc,dc))
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condi~ao da consulta. Para formalizar 0 conjunto com 0 resultado, novos metodos

mais restritivos devem ser aplicados.

o objetivo do projeto PROBE com a sua conceitua~ao e metodos de

constru~ao consiste em fomecer suporte ao tratamento de informa~oes espaciais que

possam ser representadas como pontos. Assim, opera~oes como pertinencia de urn

objeto a urna regiao do espa~o, sobreposi~ao de regioes, continencia e

posicionamento relativo sao definidas sobre os conjuntos de pontos que delimitam

cada regiao.

o Sistema Piction [Srihari_95] realiza a descri~ao do conteudo das imagens

atraves de urna analise das legendas que se encontram associadas, especificamente de

imagens de pessoas ou fatos jomalisticos. Com urn processo de extra~ao da

informa~ao presente na legenda, e possivel realizar opera~oes de recupera~ao da

imagem atraves de seu conteudo e tambem identificar os rostos que se encontram

presentes. A abordagem para 0 desenvolvimento deste projeto realiza urna divisao do

problema em duas areas: a) processamento da linguagem de entrada (legenda) e b)

projeto de urna arquitetura que suporte 0 gerenciamento desta informa~ao e incorpore

as tecnicas de analise das imagens.

Para analise das legendas associadas a cada imagem, segue-se 0 principio de

que 0 texto apresenta informa~oes sobre quem e 0 que se encontra na imagem e

fomece elementos que permitem localizar e identificar os objetos no interior da cena.

Atraves da combina~ao destas informa~oes com 0 conhecimento previa da aparencia

e tipo de objetos que possam compor a cena, e possivel defmir a sua semantica



visual, ou seja, compreender 0 seu conteudo. A semantica visual defme urn

conjunto de restri<;oes sobre a cena que acompanha, divididas em:

• Espaciais: restri<;oes sobre a topologia e geometria dos objetos, definindo 0 seu

posicionamento relativo no interior da cena;

• Caracteristicas: descreve as propriedades de cada objeto, como cor do roup a,

cabelo e outras;

• Contextual: descreve 0 contexto geral da cena e os objetos existentes.

A arquitetura do sistema Piction e composta pelos seguintes m6dulos:

a) Processamento de Lin2ua2em Natural: este m6dulo recebe como entrada a

legenda original da imagem e produz 0 conjunto de restri<;oes de defini<;ao da

semantica visual da cena, atraves da identifica<;ao de elementos importantes no

texto que possa definir algum dos aspectos da semantica, tais como nomes

pr6prios, posicionamento relativo, adjetivos, cores, e outros;

b) M6dulo de Controle: gerencia 0 funcionamento dos demais m6dulos do sistema;

c) Interpreta<;ao da Imagem: responsavel pela localiza<;ao e segmenta<;ao dos objetos,

e pela extra<;ao das propriedades visuais de faces humanas.

d) Base de Conhecimento Integrada para Visao/Linguagem: apresenta tipos distintos

de base de conhecimento para auxiliar no processo de extra<;ao da informa<;ao

visual a partir do texto. Estas bases consistem em: i) conhecimento lexico,

defini<;ao das palavras e semantica associada; ii) conhecimento visual, definindo

esquemas de descri<;ao dos possiveis objetos; iii) conhecimento do mundo,

contendo informa<;oes sobre pessoas, locais, eventos e descri<;ao geral do dominio



e iv) conhecimento especifico da imagem, disponibilizando informayoes sobre

as imagens e legendas previamente analisadas e processadas.

o sistema denominado de Sistema de Recuperayao de Imagens por Formas

Similares (FIBSSR) [Mehrotra_95] define mecanismos que permitem a descriyao e a

elaborayao de consultas sobre urn banco de imagens, utilizando-se da semelhanya

entre as formas de objetos presentes no interior de cada uma. Os objetos localizados

podem se apresentar genericamente como compostos por elementos rigidos e/ou

articulados.

As imagens sao armazenados no banco de dados na forma de elementos que

descrevem a forma dos objetos que esta possa conter. Assim, a imagem e considerada

pelo sistema como urna forma a ser descrita e inserida no banco de dados para urn

acesso posterior em decorrencia de urna consulta. Cada forma a ser armazenada no

BD e processada para se obter a sua superficie e pontos de interesse que a definam,

consistindo em vertices ou pontos maximos de curvatura. A superficie e, desta forma,

representada como urna sequencia de segmentos definidos pelos pontos de interesse,

proporcionando uma aproximayao polinomial para a forma da imagem. Cada

segmento e definido no sistema como urna caracteristica da superficie, formada por

urn conjunto de pontos de interesse adjacentes.

A representayao de cada caracteristica da superficie e realizada de forma a ser

invariante quanta a rotayao, translayao e mudanya de escala. Assim, seja uma

caracteristica F com n-pontos de interesse, urn par e escolhido como 0 vetor de base.

Este e colocado coincidente ao eixo-x e definido como 0 vetor unitario para a



determina9ao das demais caracteristicas, obtendo a sua representa9ao

normalizada. Uma caracteristica Fe portanto descrita por:

• conjunto de pontos ((XjYl)",,(xll'YIl))' onde (x;,y;) e a coordenada normalizada do

i-esimo ponto de interesse;

• vetor de parametros de transforma9ao P = (S,r:,T;,,8), onde Sea escala (ou

tamanho) do vetor base da normaliza9ao, r: e J;; sac os parametros de transla9ao,

e 8 consiste no angulo que 0 vetor base forma com 0 eixo x.

Urn objeto rigido e representado por urna cole9ao de caracteristicas como

descrito anteriormente. Urn objeto articulado e representado atraves do conjunto de

objetos rigidos e dos pontos de articula9ao existentes em comum entre cada urn.

o vetor de caracteristicas descrevendo a forma dos objetos e utilizado na

defini9ao da chave de acesso multidimensional para 0 banco de imagens. A

similaridade entre duas caracteristicas e definida pela distancia Euclidiana entre os

seus vetores representativos. A arvore k-D-B e utilizada como estrutura de

indexa9ao, na qual cada no folha possui associada uma lista contendo informa9ao

sobre a localiza9ao e a forma desta caracteristica. Para objetos rigidos, a lista contem

elementos da forma (parametros de transforma9ao, identificador do objeto) e para os

objetos articulados, apresenta urna entrada para cada ponto de articula9ao na forma

de parametros de transforma9ao, identificador do objeto, localiza9ao dos pontos de

articula9ao, e identificador dos componentes irmaos.

o processamento de consulta neste sistema envolve tres etapas principais:

sele9ao da caracteristica indicada na consulta, formula9ao das possiveis formas

similares e formaliza9ao do resultado final. 0 processo de sele9ao da caracteristica da



consulta para a busca, indicada como robusta e relativamente insensivel a ruidos

e efeitos de distor9ao, e 0 que apresentar angulos retos e longos segmentos de reta.

Cada caracteristica similar encontrada na busca, dentro do limite de tolerancia

definido, apresenta uma lista de formas que a contem. Estas formas, articuladas ou

rigidas, consistem no possivel resultado final para a consulta. Se 0 resultado formar

urn conjunto pequeno, 0 usmirio podeni selecionar manualmente as formas que sejam

mais adequadas para 0 objetivo da consulta. Do contnirio, 0 sistema podeni auxiliar

neste processo, adotando a estrategia de determina9ao das regioes de sobreposi9ao

existente entre a forma sugerida na consulta e as que possam compor 0 resultado

final.

o sistema apresenta uma interface gnifica na qual pode-se selecionar a forma

a partir de urn conjunto pre-definido, ou esta pode ser desenhada livremente, de

acordo com 0 requisito atual para a consulta. Vma vez indicada a forma, sera obtida a

sua descri9ao e sele9ao da melhor caracteristica para que se possa processar a

consulta sobre 0 banco de imagens.

o projeto CHABOT [Ogle_95] consiste de urn sistema para a consulta de

imagens baseada no histograma das cores que se encontram presentes. As imagens

sao armazenadas no banco de dados relacional com caracteristicas de orienta9ao a

objetos, como a defini9ao de classes e mecanismos para a heran9a de atributos,

denominado de Postgres [Stonebraker_90]. 0 dominio da aplica9ao utilizado

inicialmente para 0 projeto, consiste de imagens em que se encontram presentes



Recursos de Agua do Estado da California.

retrieve (q.all) from q in photoed_bib where
q.shoot_date > "1_jan_1994" and
q.location "San Francisco Bay Area"
MeetsCriteria ("SomeOrange", q.histogram);



concept Name: purple flowers
Description: q.description - "flower" and

MeetsCriteria("SomePurple",
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tmica cena ou uma sequencia de Imagens descrevendo 0 video [Weiss_95]

As abordagens para a recuperac;ao de imagens presentes em video, descrevem

a informac;ao sob dois aspectos: temporais, contendo a indicac;ao dos movimentos

relativos dos objetos na cena, e espaciais, que consiste na elaborac;ao da posic;ao

relativa dos objetos e das formas por estes apresentados. A abordagem fomecida por

Dimitrova & Goishani [Dimitrova _95] descreve a informac;ao contida no video pela

tripla (O,M, V), onde:

• 0: representac;ao do objeto atraves das caracteristicas extraidas (texturas, esboc;o

do objeto, outros objetos que 0 compoe, e outras);

• M: descric;ao do movimento dos objetos, ou seja, velocidade e curvatura da

trajet6ria;

• V: identificac;ao da sequencia de video a que 0 objeto pertence, indicando os seus

frames iniciais e finais.

Uma consulta sobre este Banco de Dados Multimidia e formulada

genericamente como (f(x) I P(x)}, ondef(x) indica os objetos a serem recuperados, e

P(x) consiste no predicado de validac;ao. Esta linguagem suporta operadores que

pertencem as categorias de conjunto, igualdade, sincronizac;ao temporal, composic;ao

espacial, e outras necesslirias para 0 tratamento de informac;oes textuais.

pela tupla M = (ST,fe,A,R,F,VarpVar2), onde:

• ST: conjunto de objetos da sequencia, denominados de estados;



• Ie: caracteristicas dos objetos, definindo informayoes que descrevam 0

dominio de interesse, tais como pessoas a serem identificadas, peyas de

fabricayao, carros e outras;

• A: consiste em urn mapeamento que indica a possibilidade da ocorrencia de cada

objeto com urna determinada caracteristica em urna cena;

• R: define relacionamentos entre os possiveis objetos presentes na cena, podendo

indicar posiyoes espaciais, ou relayoes da forma: "urna pessoa esta usando urn

camisa azul clara, calyajeans e tenis";

• F: define relacionamentos entre as caracteristicas, os quais podem ser ou nao

independentes dos estados (objetos);

• Var}: conjunto de objetos denominados variaveis de estado, definido com valores

nos objetos da aplicayao (Sn;

• Var2: conjunto de objetos denominados de variaveis de caracteristicas, definido

com valores sobre as caracteristicas suportadas pela aplicayao ife).

Desta forma, urn banco de dados multimidia e definido como urn conjunto de

abstrayoes de midia, conforme definido acima, e as consultas sao especificadas em

comandos de forma semelhante ao caIculo de predicados apresentado pela linguagem

o processo de identificayao dos objetos em movimento e sua representayao,

alem do sincronismo necesslirio para exibiyao da informayao resultante de urna

consulta que possa envolver outras midias (som, por exemplo), toma 0 sistema de

banco de dados multimidia distinto dos demais descritos neste capitulo. 0 aspecto de

semelhanya, consiste na abordagem de descriyao da informayao presente nas imagens



de definic;ao do video, atraves de caracteristicas gnificas, e a utilizac;ao destas

como itens de formulac;aode consultas e acesso ao conteudo do BD.

Os sistemas de informac;ao geognifica, conhecidos como GIS (Geographic

Information Systems), manipulam urn grande volume de informac;oesprovenientes de

diversas origens, a partir de especialistas no dominio da aplicac;ao, ou atraves das

imagens, obtidas pelos satelites de rastreamento da superficie. As informac;oes

extraidas desta categoria de imagens consistem na descric;aodos objetos presentes na

cena, a qual pode ser realizada por metodos automatizados de processamento de

imagens especificos ao tratamento destas quando obtidas por satelites e

complementadas com a descric;ao de urn especialista. Outro aspecto importante

consiste na especificac;ao da posic;ao relativa dos objetos presentes na imagem,

definindo-se relac;oesespaciais entre estes, conforme mencionado em alguns sistemas

anteriores (PSQL, PROBE e SQL Espacial).

Considerando a descric;ao da imagem geognifica atraves de informac;oes

espaciais, varios dos sistemas anteriores que suportam este tipo de dado, podem ser

utilizados neste dominio de aplicac;ao. No entanto, alguns sistemas definem

operadores especificos para realizar suporte a alguns requisitos da area, tais como a

determinac;ao e planejamento de rotas [Holmes_92] [Kasturi_89] em mapas

digitalizados [Tanaka_88]. De forma semelhante aos requisitos apresentados por urn

Sistema de Informac;aocom Suporte a Imagens (SISI), a arquitetura de urn GIS deve

ser definida de maneira a proporcionar urn tratamento uniforme ao conjunto de
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g) Linguagem de Consulta: abordagem utilizada na especifica9ao da linguagem

de consulta;

h) Interface: caracteristica da forma de entrada dos dados de descri9ao da imagem e a

forma de apresenta9ao ao usmirio final.

as pontos do quadro que nao apresentam informa90es significam que estas

nao foram mencionadas de forma explicita nas referencias pesquisadas para 0 sistema

apresentado.



Sistema Modelo de Dados Representa~ao da Defini~ao das Metodo de Estrutura de Dominio de Linguagem Interface
Imagem Caracteristicas Indexa~ao Acesso Aplica~ao de Consulta

PICQUERY+ Orientado a Pilha com a matriz Sistema de Imagens Extensao ao Gflifica e
[Cardenas _93] Objetos de pixel das Processamento de Medicas QBE Textual

imagens Imagens
PSQL Relacional com Imagem Simb6lica atributos Arvores-R e GIS Extensao ao Gflifica
[Roussopoulos _ modificaryoes textuais e R* SQL (fcones) e
88] icones textual
SSQL Relacional com Imagem Simb6lica atributos GIS Extensao do Gflifica
[Egenhofer _94] modificaryoes textuais e SQL (desenho) e

leones textual
Sistema de Orientado a Imagem Simb6lica leones e Imagens e Desenho Gflifica
Imagens 3D Objetos extensoes a Video Gflifico
[Bimbo 93] string 2D
QBIC Relacional Caracteristicas Extraryao de Caracteristicas Arvores-R Imagens e Desenho GrMica
[Flickner _95] gflificas informaryao e gflificas Video Gflifico

descriryao textual mensufliveis
KSIM GemStone Caracterfsticas Extraryao da forma Caracterfsticas MDISC Imagens Linguagem Textual
[Hsu_96] gflificas e relaryoes espaciais gnificas Medicas SQL 00

mensuniveis
Piction Redes Semiinticas Rede Semiintica Processamento de Imagens com Linguagem Textual
[Srihart95] Linguagem Natural legendas Natural

e Proc. de Imagens
FIBSSR Vetor descritivo da Aproximar;ao por vetor de Arvore k-D-B Imagens Desenho Gnifica
[Mehrotra 95] forma figuras geometricas caracterfsticas Geognificas Gnifico
PROBE Orientado a Conjunto de
[Oresntein 88] Objetos pontos
CHABOT Postgres Histograma Determinaryao do Textual Imagens da Postquel Gnifica e
[Ogle_95] Histograma Natureza (extensao do textual

SQL)



Capitulo 4

Como consequencia imediata da complexidade das aplica<;oes surgidas em

dominios distintos, foram propostos diversos modelos que procuram fomecer

aspectos conceituais que possibilitam a incorpora<;ao de urn maior significado

semantico as informa<;oes representadas em uma modelagem. Os modelos de dados

Orientado a Objetos fomecem mecanismos de modelagem e organiza<;ao da

informa<;ao mais adequados aos requisitos apresentados por uma serie de aplica<;oes

denominadas nao convenClOnalS [Atkinson _89] [Kim_89] [Nierstrasz _89]

[Kim_90a] [McLeod_91] [Bertino_93] [Cattell_94]. Dentre elas pode-se citar 0

desenvolvimento dos banco de dados com suporte a imagens.

Urn banco de dados orientado a objetos consiste de uma cole<;ao de objetos,

cujos aspectos comportamentais e seus estados, alem dos relacionamentos existentes

entre eles, sao representados por urn modelo de dados orientado a objetos. Neste

capitulo serao apresentados os principais conceitos e abordagens que definem urn

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Orientado a Objetos (SGBDOO), que

demonstram como estas constru<;oes podem auxiliar no processo de desenvolvimento

de urn Sistema de Informa<;ao com Suporte a Imagens (SISI).



No contexto de mode1agem de dados, 0 paradigma de orienta9ao a objetos

resurne-se na concentra9ao de toda a informa9ao em elementos denominados

"objetos". Dessa forma, as entidades conceituais de urna aplica9ao sao mode1adas

atraves de objetos, sendo estes dispostos de maneira que representem da melhor

forma possivel a semantica do problema a ser resolvido.

A seguir serao apresentados alguns conceitos propostos por Kim [Kim_9Gb]

como sendo os elementos que urn mode1ode dados orientado a objetos deve suportar,

e que formam urn conjunto te6rico basico sobre 0 qual fundamentam-se as diversas

varia90es sobre 0 tema.

• Objeto: consiste de urn item de dado representado por alguma mem6ria privada

onde se armazena urn conjunto de informa90es. A estrutura da mem6ria privada e

determinada por defini90es de propriedades ou atributos, e as opera90es sao

especificadas pe1adefini9ao de metodos.

• Tipo: uma cole9ao de defini90es (especifica9ao) para a estrutura de urn objeto e

seus metodos. Urn tipo pode ser construido sobre outros metodos. A linha de

distin9ao entre 0 conceito de classe e tipo de objetos nao e completamente clara,

mas pode-se definir como [Bertino_93] a) tipQ: define a especifica9ao de urn

conjunto de objetos e, b) classe: define a estrutura e a implementa9ao de urn

conjunto de objetos.

• Classe: urna cole9ao de objetos similares, ou seja, que compartilham 0 mesmo

tipo. Uma classe funciona com urn gabarito (template) [Bertino_91] para a

defini9ao de urn conjunto de atributos de instancia, urn conjunto de mensagens

para uso externo e urn conjunto de metodos que se aplicam aos objetos daquela



classe. 0 relacionamento semantico existente entre urn objeto e a classe a qual

pertence e denominado "instancia _de" (instance_of).

• Instancia: ocorrencia de urn objeto dentro de uma classe. Urn objeto pode

pertencer a urna unica classe como instancia desta.

• Metaclasse[Bertino_91]: urna classe cujas instancias sac classes. Desta forma

pode ser possivel definir atributos e metodos que caracterize a classe e nao os

objetos que sejam instancias desta. Como exemplo, considere urn atributo para a

classe cujo valor seja urna surnarizayao dos valores assurnidos por seus objetos.

• Subtipo: urn tipo construido sobre outros tipos (supertipos), com 0 objetivo de

obter urna descriyao mais especializada em relayao aos seus supertipos.

• Supertipo: urn tipo que representa informayoes mais genericas em relayao a outros

tipos, os quais sac denominados subtipos.

• Metodo: urna descriyao de como executar urna operayao de urn determinado

objeto, representando 0 seu comportamento. Ele e composto por: urna assinatura

(identificayao do metodo), na qual e especificado 0 seu nome, os nomes e classes

dos argumentos e a classe do resultado, se 0 metodo retomar algurn; e pelo corpo,

que consiste na implementayao atraves de urn conjunto de instruyoes escritas em

urna determinada linguagem de programayao.

• Mensagem: requisito para a ativayao de metodos entre os objetos.

• Objetos complexos: sac objetos ligados via urn relacionamento denominado "e-

parte-de" (is-part-of). Urn objeto participa de urn relacionamento "e-parte-de" se

ele possuir urna referencia a outro objeto participante no relacionamento.

o paradigma de orientayao a objetos e baseado nos conceitos acima, e

organizados segundo os seguintes principios [Bertino _91]:
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• Enca,psulamento de dados e metodos: define que 0 acesso ao estado de urn

objeto seja realizado somente atraves dos seus metodos. A representa9ao do

estado de urn objeto e geralmente realizada por variaveis que SaD ocultas aos

usuarios do objeto, consistindo em seus atributos.

• Metodos e pas sagem de mensagens: 0 conjunto de metodos determina 0

comportamento do objeto, e a passagem de mensagens e 0 meio pelo qual os

objetos se comunicam.

• Classifica¥ao e instancia¥ao: objetos SaD organizados dentro de classes. Uma

classe determina as propriedades estruturais e comportamentais de suas instancias.

As propriedades estruturais sap especificadas por urn conjunto de variaveis, e as

propriedades comportamentais por urn conjunto de metodos.

• Heran¥a: urna classe e interpretada como urn template para a cria9ao de instancias

daquela classe, isto e, define como sap as instancias de urn tipo e a forma como

estas instancias SaDcriadas como representa9aO de conceitos do mundo real. Com

o mecanismo de heran9a, urna classe, denominada subclasse, pode ser definida

apresentando como base urna outra classe (superclasse). Uma classe pode herdar

metodos das suas superclasses, alem de apresentar os seus pr6prios atributos e

metodos, os quais, por sua vez, podem ser herdados por suas subclasses, definindo

urna hierarquia de classes. Heran9a e definida como urn mecanismo para

compartilhar recursos nas hierarquias de classes .

• Identidade de objetos: 0 sistema define e mantem urn identificador (mico para os

objetos. Isto permite que objetos possam ter os mesmos atributos e valores e sejam

identificados sem a necessidade de chaves (micas para suas instancias.



Varios projetos de SGBDOO esUio sendo realizados tanto na industria

quanta em centras de pesquisa. Urn resume comparativo de alguns dos principais

projetos desenvolvidos e apresentado por Zand (Tabela 1) [Zand_95], onde sac

analizados os seguintes aspectos:

• Gerencimento de Versoes: define 0 suporte oferecido para 0 gerenciamento de

versoes do Esquema;

• Gerenciamento de Transa<;i5es:define se 0 gerenciador oferece mecanismos para

o controle de transa90es;

• Objetos Compostos: indica se 0 modelo suporta a representa9ao de objetos

definidos atraves da abstra9ao de composi9ao;

• Heram;a Multipla: indica se 0 modelo suporta 0 mecanismo de heran9a multipla

no processo de especializa9ao de objetos de urn determinado tipo;

• Distribui<;iio: define se 0 Gerenciador permite 0 contrale da distribui9ao de dados;

• Evolu<;iio Dindmica do Esquema: indica se 0 sistema permite a evolu9ao do

esquema de uma aplica9ao, ap6s a sua defini9ao;

• Multimidia: indica se 0 Gerenciador apresenta suporte aos tipos de dados

necessarios em aplica90es multimidia, ou seja, imagem, som e video;

• Linguagem: define as linguagens utilizadas na defini9ao e manipula9ao dos tipos

de dados suportados pelo modele;

• Extensiio do Relacional / Orientado a Objetos: define se a abordagem para a

elabora9ao do modelo, consiste em extensoes ao modelo Relacional ou consiste

em urn sistema orientado a objetos.
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Neste item sera descrita uma proposta completa para uma linguagem de consulta

orientada a objetos, fundamentada no calculo de predicados orientado a objetos definido

por Bertino [Bertino_92]. Nesta proposta sao cobertos alguns dos principais aspectos

referentes a urna linguagem de consulta orientada a objetos, a saber:

• Acesso aos objetos, seguindo 0 principio de navegayao pelo Esquema da aplicayao;

• Suporte a hierarquias de agrega9GO e de heran9a;

• Definiyao da operayao de junyao ("join ");

• Suporte a consultas recursivas e a presenya de metodos;

• Consistencia te6rica na definiyao do resultado de uma consulta.

4.3.1. Modelo Orientado a Objetos de Referencia.

Os conceitos de orientayao a objetos utilizados na formulayao do Calculo de

Predicados Orientado a Objetos (OOPC) [Bertino _92] definem urn modelo basico de

referencia. Neste modelo urn objeto possui estado e comportamento associados. 0

estado de um objeto e definido como 0 valor das propriedades (atributos ou variaveis de

instancias), podendo estas serem primitivas ou objetos nao primitivos, representando a

definiyao de objetos complexos, atraves da abstrayao de agregayao. 0 comportamento do

objeto e especificado atraves de metodos que operam sobre seus estados. Os objetos com

mesmo conjunto de propriedades e metodos sao agrupados em classes, sendo que urn

objeto pode ser instancia de urna linica classe, ou de varias, desde que sejam definidos

elementos de qualificayao da classe a qual pertencera em determinado estado do banco.

As classes sao organizadas atraves de hierarquias que modelam a semantica do

relacionamento 'IS-A' entre elas. Uma classe e especificada indicando-se 0 nome,



propriedades, metodos e 0 nome de suas super-classes, a partir das quais e definida a

heranc;a de informac;ao (propriedades e metodos). Propriedades da classe que seJarn

multivaloradas sac definidas atraves com construtor de tipo coler;ao.

Uma expressao no oope apresenta a seguinte estrutura:

{Objetivo, Abrangencia, Qualificar;iio}

1. Objetivo: Indica as informac;5es a serem recuperadas a partir do BD, apresentando 0

seguinte formato:

onde, v e uma variavel representando urn objeto (variavel objeto) pertencente a uma

determinada classe, e Ai indica 0 nome de uma propriedade da classe de v. Indicando-se

como objetivo da consulta apenas a variavel objeto (v), sera recuperado 0 identificador

do objeto (aID), apresentando 0 significado de que este objeto, juntarnente com suas

propriedades e metodos, toma-se disponivel para operac;5es posteriores que possarn ser

ativadas sobre 0 resultado da consulta. Especificando a propriedade da classe (v.Ai), 0

resultado consiste no conjunto de objetos que pertencem ao dominio da classe da

propriedade.

2. Abrangencia: Define as classes de objetos sobre as quais serao retiradas as

informac;5es descritas no Objetivo da consulta com 0 seguinte formato:

• vie

onde v e 0 nome da variavel objeto e C a indicac;ao da classe. Atraves da ligac;ao da

variavel a classe, define-se: a) 0 seu tipo: metodos e propriedades vaIidos para acesso, e;



IFSC·U5P SERVICO DE BIBlIOTECA ,
INFORMACAo



Projeto

Participant ••
P_nome
Area
Relat6rio
Carros·
Equipamento

Estado String
Cidade String
Numero Integer
Rua String

Siring
Siring

Doc _"orne String
Resumo String
Autores*
Doc_data
Conteudo Text

Data

Mes Integer
Dia Integer
Ano Integer

Siring

Siring



predicado atomico de compara<;:ao entre os valores de urn objeto (Salario) com uma

constante (100. 000).

Inicialmente,o OOPC admite apenas uma c1asse na c1ausula de abrangencia e no

maximo urna propriedade como objetivo final da consulta. Assim 0 resultado da consulta

consiste em objetos que pertencem a urna linica c1asse basica, definida no esquema da

aplica<;:ao.

4.4.2. Predicados de Igualdade.

Nas linguagens de consulta relacional, a igualdade e definida normalmente entre

os valores dos atributos das rela<;:oes. Para que seja identificada a presen<;:a de duas

entidades iguais, as suas tuplas devem possuir valores iguais para os seus atributos

chave. Nas BD Orientada a Objetos e importante distinguir entre tipos distintos de

igualdade.

A) Igualdade de Identidade de Objetos: Dois objetos 0 eO' sao iguais por identidade se

eles forem 0 mesmo objeto, ou seja, possuirem 0 mesmo OlD;

B) Igualdade por Valor de Objetos:

a) Dois objetos primitivos sao iguais por valor se eles apresentarem 0 mesmo

b) Dois objetos nao primitivos 0 eO' sao iguais por valor se: i) 0 eO' possuirem

o mesmo numero de propriedades, e: ii) Considere Pi de 0, entao existe a

propriedade Pj de 0 " tal que ambas apresentem 0 mesmo nome e as

propriedades Pi e Pj sejam iguais por valor. Como exemplo, uma condi<;:aode

qualifica<;:aode uma expressao do OOPC, onde 0 endere<;:odo instituto deva ser

o mesmo de urn determinado empregado, ou seja, i. Localizacao



e .E_endereco, sera verdadeira se obedecer a definiyao de igualdade por valor

de objetos. Neste exernplo, i e e representam dois objetos nao prirnitivos,

pertencentes respectivamente as classes Instituto e Ernpregado.

C) Igualdade por valor de Propriedades: Considere duas propriedades Pi do objeto 0 e

Pi de 0', elas sao iguais por valor se: i) a estrutura de definiyao do tipo para Pi seja igual

a de Pi, e; ii) se a propriedade Pi e rnonovalorada, enta~ OPi e igual por valor a 0 '.Pi.

Do contrario se Pi for rnultivalorada, devern ser verificadas as seguintes condiyoes:

• cardinalidade de OPi e igual a cardinalidade de OPi;

• para cada objeto Ok pertencente a OPi, existe urn objeto 0 'k pertencente a OPi, tal

que Ok e 0 'k sejam iguais por valor.

Este tipo de igualdade e que sera aplicada para a validayao da expressao de

cornparayao entre os endereyos dos institutos e seus ernpregados, indicado anteriormente

(i. Localizacao = e. E_endereco).

D) Igualdade por identidade de Propriedades: Considere duas propriedades Pi do objeto

o e Pi de 0 " elas sao iguais por valor se: i) a estrutura de definiyao de tipo para Pi seja

igual a de Pj, e; ii) se a propriedade Pi e rnonovalorada, entao OPi e igual por identidade

a O'.Pi. Do contrario se Pi for rnultivalorada, entao devern ser verificadas as seguintes

condiyoes:

• cardinalidade de OPi e igual a cardinalidade de OPj;

• para cada objeto Ok pertencente a OPi, existe uma objeto 0 'k pertencente a up}, tal

que Ok e 0 'k sejam iguais por identidade.



Esta ultima defini<;ao de igualdade de predicados, difere da anterior (iqualdade

por valor), apenas pelo fato de que os objetos pertencentes it propriedade sejam iguais

por valor ou por identidade.

Em funl(ao destas categorias de igualdade no OOPC sao definidos dois tipos de

operadores: i) igualdade por identidade "="; e ii) igualdade por valor "=".

4.3.3. Predicados sobre as Propriedades dos Objetos.

Os objetos podem apresentar propriedades que sejam multivaloradas ou definidas

a partir da estrutura de outro objeto, definindo urn objeto complexo. 0 OOPC suporta a

manipulal(ao deste tipo de propriedade atraves da defini<;ao de alguns predicados

especificos, realizada de forma dependente do construtor de tipo adotado, neste caso, 0

construtor generico, denominado cole<;ao. Define-se os seguintes predicados para

colel(ao de objetos:

a) Predicado de Pertinencia: y E x.p, onde y e x sao variaveis objetos e p e urn

predicado multivalorado do objeto indicado por x, sendo avaliado como verdadeiro se y

for urn componente da cole<;ao de val ores assumidos pela propriedade;

b) predicado de Inclusao: y.p ~ x.p , sendo avaliado como verdadeiro se os valores da

propriedade p do objeto y estejam incluidos na colel(ao de valores da propriedade p' do

objeto x.

Como exemplo de consulta utilizando estes predicados, considere:

Exemplo 2: Recupere todos os empregados que participem como pesquisadores do grupo

denominado DB.

{x.e_nome; x/Empregado; j t/Grupo

(x.status="Pesquisador" /\ x E t.componentes /\ t.t_nome="DB")}



4.3.4. Quantificadores Restritos.

A existencia de propriedades multivaloradas permite formular condiyoes que

envolvam todos os objetos da propriedade ou sobre a existencia de alguns. Isto implica a

definiyao de predicados envolvendo restriyoes sobre os quantificadores, com os

seguintes formatos:

• Quantificador universal restrito: Vx / y.p;

• Quantificador existencial restrito: :3x / y.p;

Atraves destes quantificadores os objetos indicados por x pertencem a classe de

dominio da propriedade multivalorada p do objeto y, devendo satisfazer a restriyao

indicada na clliusula de qualificac;ao, como demonstrado na consulta a seguir:

Exemplo 3: Recupere 0 nome de todos os grupos, nos quais todos os empregados

apresentem urn salano maior que $20.000,00.

{y.t_nome; y/Grupo; Vx / y.Grupo (x.salario > 20.000)}

4.3.5. Navega~ao.

Urn requisito importante para qualquer linguagem de consulta 00 e a sua

capacidade de nave gar atraves das estruturas dos objetos que formam a hierarquia de

classes no esquema de uma aplicac;ao. A navegac;ao e definida atraves da func;ao ponto,

informalmente apresentada nas consultas anteriores, interpretada como: dado uma

variavel objeto x e uma propriedade monovalorada p, x.p retorna 0 objeto que seja valor

da propriedade p do objeto x. Como 0 elemento de retorno consiste de urn objeto, esta

construc;ao pode ser encadeada em varios niveis, definindo uma expressao para 0

caminho de navegac;ao.



Exemplo 4: Recupere 0 nome dos projetos que apresentaram relat6rios entregues no dia

5 de cada meso

{t.p_nome; t/Projeto; t.relatorio.d _data.dia = 5}

A navega9ao se toma mais complexa quando urna das propriedades existentes em

urn determinado nivel for multivalorada. Neste caso pode ser util manipular cole90es de

objetos em urn nivel intermediario da expressao de navega9ao, produzindo as expressoes

do caminho quantificadas. Seja urn objeto x de urna classe C e urna propriedade p de C,

cujo dominio e a classe C', a consulta:

{x.p; x/C; x.E>p termo},

onde, E>e urn quantificador, e urn operador de compara9ao e termo e urn operando do

predicado, apresenta a seguinte semantica:

• se p e monovalorado entao {x.p; x/C;::3y / C'(x.p = Y Ay9 termo)}

• se p e multivalorado entao {x.p; x/C; E>y / x.p(y9 termo)}

Considerando 0 esquema da Erro! A origem da referencia niio foi encontrada.,

para recuperar 0 nome de todos os projetos, tal que todos os grupos participantes

apresentam urn empregado com a fun9ao de "Gerente", pode-se formular a seguinte

expressao:

Exemplo 5: {x.p_nome; x/Projeto; x. V participantes.::3 componente.status = "Gerente"}

Uma linguagem de consulta orientada a objetos deve suportar a presen9a de

metodos em seus comandos, representando 0 aspecto comportamental dos elementos

envolvidos. A execu9ao de urn metodo M em urn determinado objeto 0 e denotado por

OM(Oj, O2, ... , On), onde OJ, O2, ... , On consistem nos parametros de entrada, podendo



ser urn objeto primitivo, uma varhivel objeto ou urna expressao de navega9ao. Uma vez

que 0 metoda retoma como parfunetro de saida urn objeto, a sua chamada pode ser

inserida em qualquer local que urn objeto ou propriedade possa ser utilizado. Em urna

expressao de navega9ao, se 0 metodo retomar urn objeto primitivo, este pode aparecer

apenas no final da consulta. Caso urn metodo que retome como saida urn objeto nao

primitivo seja utilizado no final da expressao, 0 fulico operador permitido e a

compara9ao de igualdade.

Como exemplo considere a defini9ao dos seguintes metodos para a classe

Projeto:

• valor () ~ integer: calcula 0 custo total do equipamento associado ao objeto;

• CarroDisponivel (string) ~ Automovel: determina 0 carro disponivel para uma

viagem a urn determinado destino fomecido.

Exemplo 6: Recupere todos os projetos nos quais foram gastos mais que $50.000,00 em

equipamentos para Banco de Dados.

{x.p_nome; xlProjeto; x.valor > $50.000 /\ x.area = "Banco de Dados"}

Exemplo 7: Recupere todos os projetos que utilizaram urn "Ford" para as viagens ate Sao

Paulo.

{x.p_nome; xlProjeto; x.CarroDisponivel("Sao Paulo").fabricante = "Ford"}

Neste ultimo exemplo a chamada ao metodo aparece no interior da expressao de

caminho, retomando como saida urn objeto da classe Autom6vel, sobre 0 qual e aplicado

a propriedade fabricante.

o metodo a ser utilizado em consultas nao deve apresentar efeitos colaterais, ou

seja, a sua execu9ao nao podeni modificar 0 estado de outros objetos presentes no BD.



Caso contnirio, a avaliarrao de uma consulta teni 0 seu resultado dependente da ordem de

execurrao dos metodos envolvidos. De uma forma geral os metodos que nao apresentam

efeitos colaterais realizam apenas operarroes de consulta.

4.3.7. Hierarquia de Classes.

o primeiro aspecto a ser considerado na presenrra de uma hierarquia de classes e

se a consulta sobre uma classe se aplica apenas a esta ou tambem as suas subclasses.

Assim 0 OOPC e estendido, permitindo a uniao de classes na definirrao da abrangencia

de uma consulta. Se 0 escopo de uma variavel deve ser restrito apenas a classe

especificada, este fato e indicado atraves do acrescimo do simbolo '#' ao nome da classe.

Esta extensao requer a caracteristica de late binding no processamento da consulta.

Seguindo esta regra a consulta

{t.rg; t/Pessoa; t.idade > 20}

recupera todas as pessoas pertencentes a hierarquia de classes com raiz na classe Pes soa

que apresentam idade superior a 20 anos. Para restringir a abrangencia da consulta

apenas a classe Pessoa, sem pesquisar nas instancias de suas subclasses, esta consulta e

rescrita como:

{t.rg; t/Pessoa#; t.idade > 20}

Para auxiliar na definirrao do tipo de classe associada a uma variavel objeto tem-

se 0 operador CLASS_OF, que reconhece a classe de urn objeto em tempo de execurrao.

Quando aplicado ao nome de uma variavel objeto, este operador retorna a classe a que

pertence. Vma vez que as subclasses apresentam propriedades distintas, pode-se

estabelecer condirroes diferentes aos elementos da hierarquia, formando 0 predicado

alternativo no OOPC, definido como:



onde, x consiste em urna variavel objeto pertencente a hierarquia C1, C2, '" Cn, e Pred1,

Pred2, ••• , Predn saD predicados estabelecidos sobre as propriedades das classes Cl, C2, •••

Cn, respectivamente, e 0 par Cj : Predj e denominado dominio alternativo para a classe

Cj.

Para a correta avaliac;ao desta expressao, 0 predicado altemativo "pred" deve ser

completo, ou seja, para cada classe C da variavel de objeto x, existe em ''pred'' urn

dominio altemativo para a classe Cj• Alem disso, a avaliac;ao de urn predicado sobre urn

objeto pertencente a urna classe da hierarquia na qual a propriedade nao se aplica ira

retomar urn valor indefinido (n), e n /\ FALSE = FALSE. Como exemplo, considere a

consulta a seguir, formulada sobre 0 esquema da Figura 2, a qual apresenta a

especializac;ao da classe Pessoa nas classes Empregado e Estudante, e esta em Graduac;ao

e P6s-Graduac;ao.
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predicado, ou; iii) retornar como resultado urn valor indefinido com 0 significado

semantico de "nao e aplicavel".

Urn problema mais complexo ocorre quando a propriedade avaliada e

multivalorada. Isto significa que cada valor da propriedade pode ser urn objeto

pertencente a urna das classes da hierarquia, com raiz na classe de dominio da

propriedade. Assim, pode-se formular consultas estabelecendo condiyoes sobre os

valores de urna propriedade, utilizando-se dos quantificadores restritos. Como exemplo,

considere a recuperayao de todos os clubes nos quais pelo menos urn de seus associados

seja empregado com salirio maior que $100.000,00. A consulta e expressa como:

Exemplo 9: {x.e_nome; x/Clube;

::Jy/x.Associado(CLASS_OF(y) = [Empregado:y.salario> 100.000])}

Com 0 tratamento de hierarquia de classes, a restriyao de urna tinica classe na

cUmsula de abrangencia foi flexibilizada, permitindo a existencia de urn conjunto de

classes. Consequentemente, pode-se estabelecer consultas sobre urn subconjunto de

classes de uma hierarquia.

Exemplo 10: Recupere todos os empregados e estudantes que sejam maiores de 20 anos.

{t.RG; t(Empregado# /\ Estudante#); t.idade > 20}

Problemas semelhantes ocorrem na utilizayao de metodos OM(O), 02,..., On),

onde 0 ou urn dos objetos OJ sac expressoes de navegayao representando uma

propriedade com dominio alternativo. Assim, define-se a execU(;ao alternativa de

metodos, na qual urn metodo e ativado para cada classe da hierarquia.



4.3.8. Opera~oes de Join e Proje~oesGenericas.

Com a restriryao de selecionar apenas uma classe (ou sua arvore de hierarquia) na

abrangencia da consulta e no maximo uma propriedade a ser recuperada, a utilizaryao de

outras classes s6 e possivel atraves dos elementos de ligayao entre os objetos, indicados

nas expressoes do caminho de navegayao. No entanto, nao e possivel formular consultas

como: recupere 0 nome de todos os empregados que moram na mesma cidade onde se

localiza 0 instituto de pesquisa em que trabalham. Isto ocorre pois nao existe urn

caminho de navegaryao ligando as duas informaryoes.

Para formular tal consulta toma-se necessario 0 operador join. A definiryao de sua

semantica ocorre permitindo-se a presenya de mais de uma classe e propriedade nas

chiusulas de objetivo e abrangencia, a qual corresponde ao produto cartesiano dos

objetos descritos na abrangencia da consulta. Os dois tipos de predicados de igualdade

(identidade e valor) podem ser utilizados na definiyao do join, e duas variaveis objeto ou

propriedades sac validas para 0 join se os seus dominios forem compativeis, ou seja, 0

dominie de uma propriedade e identico ao da outra, ou consiste em uma subclasse ou

superclasse desta. A consulta proposta inicialmente neste item e formulada como:

Exemplo 11: {e.e_nome; e/Empregado, i/Instituto;

e E i.componentes /\ e.e_endereco.cidade = i.localizaryao.cidade }

Outra extensao importante e permitir a projeryao sobre mais de uma propriedade,

como objetivo final da consulta, sendo possivel a utilizayao de expressoes de navegayao

para este tim.

Exemplo 12: Recupere 0 nome, a cidade de residencia eo cargo de todos os empregados

cujo salario seja maior de $100.000,00.



{e.e_nome, e.e_endereco.cidade, e.cargo; e/Empregado; e.salario > 100.OOO}

Observe que 0 resultado desta consulta corresponde a objetos que pertencem a

classe de Empregados. No entanto, no caso geral a chiusula de abrangencia pode conter

classes distintas, e 0 resultado da expressao pode nao pertencer a urna classe em

particular. Esta situal;ao sera definida com detalhes nos pr6ximos itens.

4.3.9. Consultas Recursivas.

A definil;ao de consultas recursivas e suportada pela linguagem em consequencia

da existencia de ciclos na modelagem. 0 operador de recursividade no OOPC e

representado pelo simbolo p. Dado urn objeto 0 instancia de uma classe C, e urna

propriedade p de 0, 0. p (P) define urn conjunto de objetos que saD ou valores da

propriedade p do objeto 0, ou valores da propriedade p de algurn objeto 0 " 0 qual e

valor da propriedade p do objeto 0, e assim por diante.

Exemplo 13: Recupere todos os empregados tal que ao menos urn de seus gerentes (em

qualquer nivel) receba $10.000 como salario mensal.

{e.e_nome; e/Empregado;3y/Empregado (y E x. p (Gerente) /\ y.salario > 10.OOO}

o operador de recursividade pode ser utilizado para especificar urn conjunto de

dominio para uma variavel de objeto. A consulta anterior e rescrita como:

Exemplo: {e.e_nome; e/Empregado;3y/ x. p (Gerente) /\ (y.salario > 10.OOO)}

Conforme mencionado anteriormente, uma consulta que envolva mais de urna

classe na definil;ao de sua abrangencia e varias propriedades como objetivo final pode

apresentar como resultado urn objeto que nao pertenl;a a nenhurna das classes existentes



no dominio da aplicayao. Vma soluyao generica para este problema e considerar 0

resultado de uma consulta como uma nova classe, com as seguintes propriedades:

a) urn novo identificador de objetos e criado para cada objeto pertencente ao resultado;

b) a estrutura de tipo da nova classe e determinada pelas seguintes propriedades:

b.l) as propriedades da classe sao as que aparecem listadas no objetivo da

consulta;

b.2) a nova classe e criada como subclasse da classe principal ("TOP_CLASS")

do esquema da aplicayao.

Com esta definiyao a linguagem se toma consistente no tratamento fomecido as

classes e aos seus objetos. Alem disso, 0 resultado de uma consulta pode ser claramente

utilizada na formulayao de outras, como se fosse uma nova classe existente no esquema

da aplicayao. No entanto, estas considerayoes provocam uma queda de desempenho do

sistema, uma vez que, para as consultas nas quais os objetos resultantes pertencem as

classes definidas no esquema nao e necessario criar uma nova. Neste caso, estas regras

podem ser flexibilizadas de forma a suportar a criayao de novas classes apenas quando

nao for possivel classificar 0 resultado da consulta em uma classe ja definida.

4.3.11. Compara~ao com a Linguagem Relacional.

o pr6prio modelo de dados Orientado a Objetos apresenta construtores

semanticos mais poderosos do que os disponiveis no modelo Relacional. Neste item

serao apresentados alguns elementos que possibilitam a comparayao das principais

caracteristicas das linguagens de consultas [Bertino _92]. Os t6picos de 1 a 6 se referem

as diferenc;as que ocorrem em decorrencia de caracteristicas do modelo, e de 7 a 9,

diferenyas inerentes a pr6pria linguagem.



1) Identificadores: 0 modelo relacional na~ suporta 0 conceito de identificayao (mica dos

elementos do mundo real na forma de tupla. Esta nOyaoe implementada atraves de

atributos, de forma contniria ao que ocorre no Modelo Orientado a Objetos (00);

2) Atri_'utos Multivalorados: nos modelos 00 sa~ utilizados para a construyao de tipos

complexos, e no modelo relacional s6 sa~ obtidos atraves da criayao de urna nova

relayao, 0 que implica a utilizayao de consultas contendo 0 operador de join para

selecionar urn atributo;

3) Relacionamentos: no modelo 00 a definiyao do tipo basico de urn objeto permite a

inclusao de outro, representando a presenya de urn relacionamento entre eles. A

linguagem de consulta 00 suporta este conceito atraves de uma navegayao pelos

elementos do esquema. No modelo relacional 0 relacionamento e representado com a

criayao de uma nova relayao ou com a incorporayao de urn atributo chave estrangeira.

A recuperayao da informayao e realizada na consulta com 0 operador dejoin;

4) Metodos: na~ sa~ suportados pelos modelos relacionais, e consistem em urn

importante recurso para se definir novas propriedades, derivayao de dados e aumento

da capacidade semantica da linguagem;

5) Dados Derivados: nos modelos 00 sa~ obtidos atraves da definiyao de metodos

associados as suas classes, e no relacional tal conceito e implementado com 0

mecanismo de vis5es. No entanto, vis5es sa~ consultas, 0 que limita a sua

flexibilidade em relayao aos metodos, mas, em ambos os modelos, na linguagem estes

elementos sa~ tratados como atributos a serem manipulados;
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Capitulo 5

No capitulo anterior foram apresentados os conceitos ba.sicos referentes a urn

Banco de Dados Orientado a Objetos e os aspectos que tOIDamestes modelos os mais

adequados ao desenvolvimento de Sistemas de Informayao com Suporte a Imagens.

Neste capitulo e descrito 0 modelo de dados orientado a objetos denominado

SIRIUS [Biajiz_96b], desenvolvido para suportar construtores com maior capacidade

semfultica, capazes de promover uma ampla diversidade de recursos na produyao da

modelagem de uma aplicayao. Este modelo foi elaborado como uma evoluyao do

Modelo de Representayao de Objetos (MRO) [Traina_86] [Traina_92] e de seu

SGBD Orientado a Objetos, denominado Gerenciador de Objetos (GEO)

[Traina_91a], atraves de urn processo de formalizayao de sua conceituayao e dos

construtores que se encontravam disponiveis [Biajiz _92]. Estes sao definidos

utilizando-se as tres abstrayoes consideradas fundamentais [Biajiz_96a] [Traina_94]:

abstraf;iio de classificaf;iio, abstraf;iio de associaf;iio e abstraf;iio de generalizaf;iio.

A abstrayao de associayao e definida atraves de duas especializayoes, denominadas

de abstraf;iio de composif;iio e de agregaf;iio.



Nesta seyao sac apresentados os conceitos de objetos, tipos de objetos,

atributos, caracteristicas de atributos e tipos de atributos. As estruturas dos dados

manipulados podem ser sofisticadas, pois 0 modelo SIRIUS procura representar com

o titulo de objetos apenas os elementos do mundo real que podem ser identificados

pelo usmirio. Assim, objeto em SIRIUS e algo significativo para urn usmmo do

sistema, e nao urn conceito abstrato. Com isso, os objetos tendem a ser estruturas

mais sofisticadas, que incluem urn conjunto variado de construyoes a ele associado. E

importante notar que a complexidade que 0 objeto pode assurnir em uma modelagem

toma adequada a existencia de multiplas maneiras de representa-Io, cada qual

destacando urn aspecto particular de como este possa ser interpretado no esquema da

aplicayao.

5.2.1. Objetos e Tipos de Objetos.

Dentro da terminologia usual da area de orientayao a objetos, 0 termo objeto e

generico, e assim em SIRIUS esse termo e utilizado em duas situayoes. Primeiro,

quando 0 proprio sistema manipula os objetos, estes apresentam uma caracteristica

mais voltada a implementayao; nesse caso 0 termo utilizado e objeto primario.

Segundo, quando 0 usuario reconhece urn elemento do mundo real, e, portanto,

representa os conceitos ou entidades presentes que possam ser identificados pelo

usuario. Neste caso 0 termo e utilizado sem urn qualificador especifico.
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dinfunica, estrutural e de interface. Todos os conceitos do SIRIUS que se referem

a atributos aplicam-se igualmente a qualquer urna dessas partes.

A cada tipo de atributo estao associados urna caracteristica e urn tipo de dado.

Modelos de dados em geral permitem associar atributos a objetos, definindo-Ihes urn

tipo de dado e urn dominio. 0 modelo SIRIUS expande e ao mesmo tempo restringe

esses conceitos. Restringe ao modelar como atributos tudo 0 que se encontra

associado a objetos. Expande ao admitir que 0 suporte de operayoes oferecidas pelo

modelo para atributos especializa-se em diversas formas, de acordo com a

"caracteristica" do atributo. Todo atributo possui urn tipo e urn conjunto nao vazio de

valores. A cada tipo de atributo estao associados uma caracteristica e 0 tipo de dado

que ele contem. A caracteristica do atributo de urn determinado tipo define 0

conjunto de operayoes que 0 Gerenciador de Dados pode efetuar sobre esse atributo,

ou seja, estabelecem 0 comportamento junto ao objeto ao qual esse atributo esta

associado. Em SIRIUS, as caracteristicas SaD dividas em: estaticas, abrangendo

cadeia, comentano e nfunero; dinamicas, abrangendo regras e procedimento; de

interface, abrangendo visualizayao, som, partitura, imagem e grafico; e estruturais,

consistindo em estruturas de dados, tempo, tupla e relacionamento.

o significado de cada caracteristica consiste em:

• Niimero: SaD atributos usados para armazenar nfuneros, podendo estes serem

inteiros ou de ponto flutuante;

• Cadeia: SaDtextos curtos, usualmente representando dominios finitos de pequena

cardinalidade;



• Comentario: corresponde a campos longos, ou seja, informayoes para 0

usuario tratadas apenas de forma textual, que 0 SGBD permite manipular como

linhas, paragrafos, etc;

• Regra: sao atributos que possuem uma condiyao e uma ayao. A condiyao permite

que a ayao seja executada sempre que for feita alguma operayao do SGBD sobre 0

objeto (gatilho), tal como consulta ou atualizayao, ou quando for recebida alguma

mensagem pelo objeto, originaria da execuyao de outra ayao ou procedimento no

banco de dados;

• Procedimentos: sao atividades que devem ser exercidas de uma forma pre-

determinada pelo sistema, solicitadas pelo aplicativo para execuyao imediata ou

postergada;

• Tempo: indicayao de tempo, absoluto ou relativo, atribuido aos objetos e

atributos. Permite que se registre 0 tempo absoluto de operayoes no banco, ou 0

tempo do mundo real (ou de validade) definido extemamente ao BD;

• Estruturas de Dados: sao agrupamentos de informayoes com urn significado

completo que normalmente sao representados em estruturas de arraI\ios de dados

(vetores e matrizes), ou para as quais possam ser definidas operayoes pr6prias de

conjuntos, tais como uniao e interseyao, ou ordenayao e tratamento de repetiyao de

val ores (listas, filas, pilhas e montes).

• Tupla: indica que 0 atributo em questao agrega atributos diferentes em uma

estrutura de tupla;

• Relacionamento: indica que 0 atributo em questao associa urn objeto a outros

objetos;



• Grafieo: corresponde a informa9ao vetorial de localiza9ao no espa90, podendo

indicar urn ponto, urna fun9ao, urn conjunto de segmentos de retas, urna opera9ao

de transforma9ao, ou qualquer combina9ao destes;

• 80m: corresponde a sons digitalizados armazenados no banco de dados;

• Partitura: informa9ao musical, que pode ser reproduzida por sintese a partir dos

dados armazenados;

• Visualiza.;ao: sac atributos que podem definir como urn elemento de urn modelo

pode ser visualizado em uma interface de entrada e saida do sistema, para permitir

a intera9ao de urna pessoa com urn aplicativo que manipule 0 objeto ou 0

relacionamento ao qual 0 atributo esta agregado.

• Imagem: permite a incorpora9ao de informa90es na forma de imagens digitais, e

consiste no tema central deste trabalho.

Qualquer atributo estatico pode ser usado para identificar urn objeto, embora

usualmente nllineros e cadeias prestem-se excepcionalmente bem para isso.

Identificar urn objeto significa que nao podem existir dois objetos no mesmo

contexto com 0 mesmo valor para esse atributo. Nurna dada modelagem, alguns tipos

de atributos sac identificadores de objetos, ou seja, tern a propriedade adicional de

identificar urn objeto de maneira significativa para 0 usuario. Assim, durante uma

instancia9ao, esse tipo toma-se urn identificador do objeto instanciado. Havendo

identificadores associados, deve-se indicar urn deles para ser 0 principal dos objetos

desse tipo. Esse aspecto tambem e uma caracteristica de atributo, porem, no lugar de

utilizar urn simbolo distinto para essa caracteristica, sua identifica9ao e efetuada

integrada a da abstra9ao de classifica9ao.
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dessas estruturas pode-se modelar diretamente urn atributo multivalorado,

estruturando-o conforme necessario. A notayao utilizada na agregayao de atributos

em suas diversas variayoes esta ilustrada na Figura 3. No quadro d) e h) da Figura 3

e representado 0 conceito de atributo de atributos, representando a caracterizayao de

urn aspecto especifico do objeto. No caso, 0 atributo NroPassaporte tern por sua

vez como atributos a Data-de-Emissao e 0 Orgao-Expeditor. Apesar do

conceito atributo de atributo sobrecarregar 0 modelo, ele apresenta aplicayoes

imediatas em modelagem de elementos nao convencionais, como exemplo, as

informayoes relacionadas a imagens, conforme sera descrito no capitulo seguinte.

A associayao entre objetos pode acontecer de duas maneiras. A primeira (mais

dependente do tratamento dado a ela pelos aplicativos) consiste em referenciar, a

partir de urn dos objetos envolvidos, os demais objetos. Essa referencia pode ou nao

apresentar urna equivalente (oposta apenas no caso de serem dois objetos envolvidos)

nos demais objetos. Em ambos os casos, a consistencia dos dados que implementam

essa maneira de representar a associayao e de responsabilidade dos aplicativos, com

pouco suporte podendo ser oferecido pelo gerenciador. Essa maneira de indicar a

associayao entre os objetos, nao acrescenta nenhurn conceito novo ao modelo, mas

caracteriza apenas 0 fato de que 0 valor de urn atributo pode ser outro objeto.

A segunda forma define 0 conceito de relacionamento considera a associayao

entre objetos como urn objeto primario (0 objeto relacionamento), tratado

intemamente pelo proprio gerenciador. Nesse caso, os objetos envolvidos tern: como

atributo urna referencia para 0 objeto relacionamento; 0 tipo do relacionamento

caracterizado pelo tipo de atributo, nesse caso em particular denominado de
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identificadas a partir desse relacionamento. Por outro lade, 0 Proj eto em si e

que usa tais Maquinas, Ferramentas e Bancadas. Alem disso, considerando que

se outro Empregado participasse do desenvolvimento desse Proj eto, as

Maquinas, Ferramentas e Bancadas utilizadas poderiam ser distintas. Pode-se

definir que a existencia dos relacionamentos de conjunto e do relacionamento de

identifica9ao geram semanticamente tres divisoes DI, D2 e D3. Com essa

classifica9ao em divisoes, 0 objeto Projeto pertence it divisao DI, os objetos

Maquinas, Ferramentas e Bancadas pertencem a divisao D2, e 0 objeto

Empregado pertence a divisao D3.

5.2.4. Abstra~ao de Classifica~ao.

A abstra9ao de classifica9ao e obrigatoria em qualquer modelo de dados,

porem 0 SIRIUS a trata de uma forma mais abrangente, cobrindo aspectos que nao

sao tratados por outros modelos [Traina_94]. Usualmente, modelos de dados

admitem a ocorrencia de apenas urn nivel de classifica9ao, que corresponde a

defini9ao dos tipos e as instancia90es de objetos. Alguns gerenciadores suportam

ainda que a defini9ao dos proprios tipos sejam objetos modelados por meta-tipos, e,

nesse caso, hci 0 aumento de urn nivel na classifica9ao. Porem, isso nao constitui urn

novo construtor para 0 modele, e nao estende sua capacidade de representa9ao. 0

SIRIUS, ao contnirio, incorpora a Abstra9ao de Classifica9ao como urn construtor

semantico, permitindo a constru9ao de uma hierarquia de class~ficar;iio, dentro de

uma modelagem, tal como qualquer outro construtor.

A abstra9ao de classifica9ao e representada pela indica9ao do nome do tipo do

objeto e pelo proprio nome do objeto. A maneira como urn objeto e instanciado e
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objeto instancia desse tipo, e assim por diante. A Figura 6 ilustra esses conceitos,

descrevendo 0 fato de que os titulos de livros sao classificados em livros, e volumes

sao classificados pelos seus tipos, ou, de forma contniria, livros sao instanciados em

titulos, e estes em Volumes (Exernplares).

Alern destes aspectos, qualquer objeto pode ter atributos "extras", nao

previstos em seu tipo, que sejam de instancia ou de classifica9ao. Isso e fundamental,

pois pode-se inserir novos atributos em qualquer nivel da hierarquia.

5.2.5. Abstrac;ao de Generalizac;ao.

A abstra9ao de generaliza9ao e caracterizada pelo fato de urn tipo de objeto

poder acrescentar rnais detalhes (especializar) a urn outro tipo ja existente. Note que

conceitualrnente nao existe restri9ao para que qualquer objeto possa ser especializado

ou generalizado. Porern, quando 0 objeto nao e urn tipo, especializa-lo ou generaliza-

10 recai no caso trivial de inser9ao ou elirnina9ao de atributos, e portanto, nao e

necessario que fa9a parte do rnodelo em si.

o SIRIUS irnpoe, para urna generaliza9ao, que sejarn definidos um tipo que

sera especializado, um conjunto de tipos especializados (sub-tipos), um criterio de

especializa9ao, restri90es para especializa9ao e um conjunto de regras de

inicializa9ao para cada tipo especializado. 0 criterio de generaliza9ao/especializa9ao

da-se de duas rnaneiras: pelo valor de urn (mico atributo cujo dominio seja discreto e

pre-definido e pelo resultado da avalia9ao de um predicado sobre os valores de um ou

rnais atributos. Existern ainda duas restri90es associadas a urna abstra9ao de

generaliza9ao:
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juntamente com a flexibilidade da inseryao de atributos especificos em qualquer

nivel do processo de instanciayao. Assim, a definiyao do conjunto de construtores de

SIRIUS, se completou a partir da conclusao do trabalho atual, e de outros que

colaboram neste sentido.

Procedimento semelhante sera aplicado para 0 desenvolvimento do Sistema

Gerenciador de Banco de Dados. 0 MRO possui 0 seu gerenciador proprio,

denominado de Gerenciador de Objetos (GEO) [Traina_91a]. Para SIRIUS, a

construyao de seu gerenciador se dara, atraves de urna evoluyao do GEO, com as

adaptayoes necessarias para fomecer suporte aos construtures semanticos contidos no

novo modelo.

Neste capitulo foi descrito 0 modelo Orientado a Objetos denominado

SIRIUS. Consiste de urn modelo com grande capacidade de representayao da

semantica envolvida nas informayoes presentes na modelagem de uma determinada

aplicayao, sendo fundamentado no conceito de abstrayoes. 0 conjunto de

construtores disponivel toma este modelo adequado para a modelagem de sistemas

aplicativos nao convencionais, como, por exemplo, 0 suporte a definiyao de imagens

em urn Sistema de Informayao. Assim, conceitos, como 0 meta-esquema de

representayao de dados, abstrayoes de instanciayao de objetos e especializayao,

caracteristicas de tipos de atributos, atributos de atributos serao fundamentais na

conceituayao do tipo de atributo imagem. No capitulo seguinte serao apresentados

estes detalhes conceituais que referem ao tratamento de imagens e da informayao

presente em seu conteudo.



Capitulo 6

Neste capitulo descreve-se os aspectos conceituais envolvidos na

incorporayao do tipo de dado imagem como urn novo elemento a ser utilizado na

Modelagem de algurna aplicayao, na qual este se faya presente. 0 objetivo principal

deste capitulo e a conceituayao de imagens como uma caracteristica de atributo, e a

identificayao dos elementos necessarios a sua representayao, de forma a proporcionar

urn tratamento uniforme aos demais conceitos disponiveis no modelo. Alem disso,

sera apresentada a metodologia para a incorporayao de imagens na modelagem de

uma aplicayao. Complementando a conceituayao, sera descrita a linguagem de

definiyao e manipulayao de imagens, assim como a formalizayao de seus operadores

atraves de urna linguagem formal.



Neste item sera apresentado urn conjunto de conceitos que possibilite a

defini~ao do esquema de uma aplica~ao que envolva a manipula~ao de lmagens,

utilizando-se do Modelo SIRIUS.

6.2.1. Constantes Imagens.

Nas linguagens de programa~ao as constantes representam informa~oes com

urn determinado valor fixo e com urna semantica bem definida, que nao pode sofrer

altera~oes alem de sua cria~ao e elimina~ao. Pode-se definir constantes para

representar valores nurnericos, tais como 5 (cinco), 3.141592 (representa~ao do

nfunero PI), ou que simbolizam sequencias de caracteres, tais como "Banco de

Dados". Estas constantes nurnericas ou alfanurnericas sao definidas com 0 objetivo

de serem padroes para futuras opera~oes de compara~ao ou manipula~ao envolvendo

os valores representados.

Urn Banco de Dados (BD) para armazenar imagens e permitir a realiza~ao de

opera~oes de recupera~ao ou manipulayao, deve apresentar algum mecanismo atraves

do qual 0 usucirio possa expressa-Ias, diretamente como tal, sem considerar a

utiliza~ao de outra informayao que nao seja as imagens. Dentre formas altemativas,

mencionadas nos capitulos anteriores, se incluem a associa~ao de itens descritivos na

forma de texto para representar 0 conteudo das imagens ou elementos simb6licos

(icones).

Uma constante imagem consiste de algurna imagem, indicada como urn

padrao para futuras opera~oes a serem formuladas sobre outras imagens, que definem

o conteudo de urn Banco de Imagens. As constantes imagens representam as que sao



consideradas significativas na descri9ao do conjunto de imagens a serem

manipuladas ou presentes em um dominio de aplica9ao. Uma diferen9a entre uma

constante imagem e uma constante numerica em uma linguagem de consulta e a

facilidade com que se pode expressar por exemplo uma constante numerica, 0 que

nao ocorre para se expressar uma constante imagem, obrigando-se a existencia de

recursos extras para expressa-las. No entanto, 0 seu significado e seu papel sintatico

na linguagem devem ser iguais. Por exemplo, 0 medico pode obter uma tomografia

na qual apare9a a imagem do cora9ao significativa para a descri9ao de alguma

determinada patologia, e que possa ser utilizada como parfunetro para futuras buscas

por exames que apresentem uma imagem do cora9ao com caracteristicas semelhantes

a fomecida pelo exame inicial. Portanto esta imagem pode ser definida no sistema

como urn padrao de compara9ao com as imagens posteriores a serem inseridas no

BD, que contenha exames de tomografia computadorizada da regiao do torax. Para

uma mesma categoria de imagens, 0 conjunto de constantes selecionado pode nao ser

adequado. No exemplo anterior, se as imagens fossem referentes a exames de

tomografia da regiao craniana, uma tomografia do cora9ao nao e significativa para

descrever aquelas que se espera obter, sendo necessaria a indica9ao de outras para

caracterizar este dominio da aplica9ao.

A mesma considera9ao e valida para dominios de aplica9ao completamente

distintos tais como gerenciamento de Marcas e Patentes, Controle de Obras em

Museus, reconhecimento de suspeitos por fotos em uma aplica9ao policial, Controle

de Projetos de Engenharia e outros. Para cada dominio 0 conceito de constante



imagem representa as imagens de determinayao de seu escopo de abrangencia,

atraves da identificayao de suas caracteristicas mais marcantes.

Com 0 conceito de constante imagem definem-se duas categorias de imagens

para 0 BD, a saber: (a) as imagens pertencentes ao dominio da aplieayao

representando 0 Banco de Imagens (BI), e (b) as eonstantes imagens, eonsistindo em

urn subeonjunto do BI, as quais podem ser indieadas como elementos basieos de

eomparayoes com as demais. As eonstantes imagens formam urn eonjunto a ser

utilizado para a reeuperayao de imagens que sejam semelhantes em algum aspeeto ao

eonjunto de informay5es representada no interior da imagem que define a eonstante.

Este eoneeito eonsiste em urn avanyo sobre a utilizayao de ieones ou de elementos

deseritivos na forma de atributos do tipo texto na espeeifieayao do eonteudo da

Imagem.

A utilizayao de leones sugere que estes sejam definidos com a seguranya de

se poder representar, sob urn aspeeto bem abrangente, 0 conteudo de urn eonjunto

amplo de imagens que possam ser inseridas no BD. Isto nao oeorre, pois urna

imagem passa a ser indieada atraves de urn elemento simb6lico [Lee_89] [Chang_9l]

[Cardenas_93], que nao representa toda a informayao nela presente. Tem-se,

portanto, urn proeesso de "eompaetayao" com perdas elevadas da informayao

originalmente fomeeida ao BD para armazenamento. Alem disso, a flexibilidade em

se representar diferentes imagens com padr5es diversos e com urn grau variado de

eomplexidade de seu eonteudo nao e atingido de forma satisfat6ria. Imagens com

formas que nao sejam claramente definidas nao sao facilmente simbolizadas atraves

de ieones em eonsequeneia da grande perda de informayao originada deste proeesso.



Em dominios de aplica9ao nos quais as imagens apresentam objetos solidos, com

a clara defini9ao de volume, ha um grau maior de complexidade a ser tratado para a

especifica9ao do posicionamento relativo dos objetos na imagem [Costagliola_92].

A presen9a de atributos com informa90es textuais provoca uma perda maior

de informa9ao, pois uma imagem pode ser descrita de diferentes formas, dependendo

da abordagem, objetivo e metodologia utilizadas. Esta informa9ao e normalmente

obtida atraves de um especialista no dominio da aplica9ao, responsavel pelo

reconhecimento e descri9ao dos elementos presentes no interior da imagem. Alem

disso, a riqueza de detalhes obtidos depende do nivel de conhecimento apresentado

pdo especialista e na disponibilidade de ferramentas adequadas para 0

processamento das imagens. Finalizado 0 processo descritivo do conteudo da

imagem, este texto ira constituir no linico meio de acesso as informa90es contidas em

seu interior, ou seja, 0 usuario apresenta uma descri9ao textual da informa9ao a ser

recuperada ao gerenciador. Para que a compara9ao desta descri9ao com as contidas

no BD seja efetiva, ambas devem ser realizadas utilizando-se de um mesmo

vocabulario basico seguindo regras sintaticas e semanticas bem definidas. Com esta

padroniza9ao, cada usuario passa a descrever as imagens de forma semelhante, 0 que

permite a implementa9ao de opera90es de compara9ao, que podem envolver,

inclusive, a utiliza9ao de tecnicas de processamento de linguagem natural. No

entanto, a associa9ao de elementos textuais para representar 0 conteudo de uma

imagem apresenta problemas maiores de perda de informa9ao, ou seja, por mais

completa que seja a descri9ao nao consegue revelar 0 seu conteudo com riqueza e

precisao de detalhes.



Com as considerayoes anteriores pode-se notar que urn mecanisme mais

adequado de indicar urna imagem a ser consultada e apresentar urna semelhante, na

qual esteja presente a informayao procurada. Ou seja, para localizar urn determinado

elemento em urn BD de fichas policiais, apresente a foto de uma pessoa e retome

todas as que sejam semelhantes, ao contnirio de se indicar urn "retrato falado" (icone

representativo) ou urna descriyao textual das caracteristicas da pessoa procurada. A

foto, urna constante imagem, apresenta a informayao de urna maneira mais clara e

precisa. Ou ainda, para urna aplicaylio em urn BD com exames medicos

computadorizados, apresente urn no qual uma patologia semelhante tenha side

identificada, e sera retomado todos os casos medicos nos quais enfermidades

semelhantes tenham sido localizadas.

As constantes imagens podem representar urna imagem como urn todo ou urn

objeto ou cena claramente identificavel que possa estar presente no interior de outra,

definindo uma sub-imagem. Desta forma qualquer imagem, independente de sua

complexidade, pode ser indicada como constante imagem, uma vez que seja valida e

significativa na caracterizayao do dominio da aplicayao.

6.2.2. Sumarizadores.

Qualquer informayao inserida em urn BD e realizada com 0 objetivo de ser

recuperada posteriormente, seja no interior de outra operayao ou atraves de uma

consulta para a sua busca. Com as imagens ocorre 0 mesmo, ou seja, estas devem ser

manipuladas e tratadas de forma semelhante aos demais tipos de dados presentes no

BD, obedecendo aos aspectos que lhes sejam particulares.



Para afirmar que uma determinada imagem contem alguma das constantes

indicadas como elementos de comparayao, toma-se necessario definir uma serie de

aspectos, relacionados especificamente com as caracteristicas gnificas de imagens,

tais como forma, textura, histograma etc., que serao utilizados para extrair os

parfunetros basicos necessarios a realizayao de operayoes de comparayao. Por

exemplo, uma imagem contem a constante corayao, se nesta imagem estiver presente

algum elemento com forma, textura, etc semelhantes aos apresentados pelo corayao.

Portanto, estes elementos consistem nos sumarizadores, que representam operayoes

possiveis de serem aplicadas sobre 0 dominio das imagens no BD. Os sumarizadores

representam caracteristicas que permitem a comparayao entre duas imagens, ou seja,

pode-se, por exemplo, comparar 0 conteudo de uma imagem com outra, apresentando

como base a forma dos objetos que estas contem. Neste caso, a caracteristica da

imagem utilizada para a sua descriyao consiste na forma ou padrao dos objetos.

Como cada sumarizador representa uma manipulayao sobre 0 dado imagem,

este pode retomar diferentes valores decorrentes do processamento realizado. Por

exemplo, considere urn sumarizador que represente a busca de padrao, na qual sao

fomecidas duas imagens: uma indicando 0 padrao de busca (constante) e outra 0 alvo

da operayao. Esta operayao pode retomar a sua localizayao na imagem alvo em

termos de coordenadas e a porcentagem de semelhanya do elemento encontrado com

o parfunetro da busca. Urn outro sumarizador, como por exemplo 0 histograma com a

distribuiyao de cores, pode retomar uma informayao que consiste no proprio

histograma, acompanhado da media, variancia e desvio padrao da distribuiyao de

tons de cores. Cada sumarizador definido representa urn processamento que retoma
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wna serie de panlmetros dependentes da propria operac;ao. Portanto, os

parametros ou variaveis descritoras de urn sumarizador representam 0 conjunto de

valores obtidos a partir da aplica9ao deste sobre uma determinada imagem. Estes

elementos descrevem 0 sumarizador em seu aspecto estrutural, atraves do conjunto

de informa90es que possa ser extraido das imagens. Estas informa90es sao

representadas atraves de elementos numericos, portanto, mensuniveis, 0 que permite

definir opera90es de recupera9ao das imagens atraves da compara9ao de seus valores.

o valor representado pelo parfunetro indica 0 nivel de similaridade das imagens

envolvidas na opera9ao.

A compara9ao e defini9ao de ordem relativa entre imagens para urn

determinado aspecto e possivel, se este representar uma caracteristica que possa ser

descrita atraves de valores mensuniveis. As caracteristicas tais como forma, textura,

histograma se enquadram nesta categoria. Assim, ao se descrever 0 conteudo de

imagem, utilizando-se uma das caracteristicas para a recupera9ao a partir do Banco

de Dados, esta opera9ao sera avaliada, comparando-se os valores resultantes da

aplica9ao dos operadores correspondentes. As opera90es de compara9ao entre as

imagens sao realizadas de forma indireta atraves dos valores que descrevem de forma

mensuravel 0 grau de semelhan9a de cada imagem presente no BD com rela9ao as

constantes imagens.

6.2.3. Instancias das Variaveis Descritoras.

A aplica9ao de urn sumarizador em uma nova imagem inserida no BD, resulta

em elementos numericos que definem a instancia da sua variavel de descri9ao. As

variaveis assumem valores que podem ser de diferentes tipos de dados, a saber: urn



elemento nurnerico, urn par ordenado, urna tripla ou urn conjunto ordenado de

valores. A semantica associada a cada urn destes tipos diferentes de val ores e

determinada atraves da caracteristica representada pelo surnarizador e da constante

imagem. Alem disso a sua defini9ao se torna mais precisa na medida que envolve

valores mensuniveis.

Em alguns surnarizadores, 0 resultado representa naturalmente urna

compara9ao entre dois elementos do tipo imagem, sendo que neste caso 0 valor

indica 0 grau ou nivel de semelhan9a entre as imagens. Como exemplo deste

surnarizador, considere 0 que realiza a busca de padrao, onde urna das variaveis de

descri9ao indica a semelhan9a entre as duas imagens. 0 valor assurnido pela variavel

"porcentagem de semelhan9a" sera 0 resultado da compara9ao entre a constante

imagem, a qual se aplica, com urna nova imagem a ser inserida no BD. Considere urn

exame de tomografia de uma sec9ao do corpo humano que contenha elementos

graficos, a partir dos quais se possa afirmar que na imagem esta presente 0 cora9ao

com urna determinada probabilidade, representando assim a similaridade entre 0

cora9ao indicado por uma constante imagem e 0 cora9ao presente na imagem inserida

no BD. Neste caso, a probalidade indicada pode ser representada atraves de urn valor

nurnerico, por exemplo 80. Observe que deve ser definido para cada sumarizador,

alem do tipo de valor que possa ser retornado, 0 dominio do qual estes serao

extraidos. No caso anterior, consistem de numeros inteiros pertencentes ao intervalo

Para outros sumarizadores as suas variaveis de descri9ao nao representam 0

resultado de urna compara9ao entre duas imagens, por ser esta opera9ao



semanticamente invaIida. Neste caso, 0 valor assumido pela variavel de descri9ao

e 0 resultado da aplica9ao do sumarizador na nova imagem criada no BD. Se

enquadra nesta categoria 0 sumarizador histograma, que pode ser caracterizado pela

pr6pria distribui9ao dos niveis de cores, ou pela media, desvio padrao e variancia, os

quais consistem de fatores que se referem a imagem na qual foi aplicado. Estes

podem ser posteriormente utilizados para se comparar 0 histograma de duas imagens,

obtendo-se 0 grau de similaridade entre estas, de acordo com sua distribui9ao de

cores. Mesmo para 0 sumarizador busca de padrao pode-se definir algumas variaveis

que nao representam uma comparal(ao explicita entre imagens. Uma possivel variavel

seriam as coordenadas de localizal(ao de um padrao no interior de outra imagem. Este

conjunto de val ores pode ser aplicado na realizal(ao de outros tipos de consultas,

envolvendo a distribuil(ao espacial dos objetos no interior de uma imagem.

6.2.4. Limite de AceitafYao.

Observe que a aplical(ao dos sumarizadores resulta em valores em suas

variaveis que raramente possibilitam uma comparal(ao precisa do tipo verdadeiro ou

falso entre os parametros da expressao. Para as imagens nao e possivel estabelecer

um resultado 16gico precise nas operal(oes de comparal(ao com as constantes

imagens, a menos que as duas envolvidas sejam exatamente as mesmas, sem nenhum

fator que as diferenciem. No caso generico, as imagens possuem urn volume elevado

de informal(oes que tomam complexa e com alto custo de processamento a realizal(ao

desta operal(ao. A aplical(ao dos sumarizadores permitem que a comparal(ao seJa

efetuada dentro de outro criterio que nao seja 0 de verdadeiro ou falso.



o "sucesso" (ou 0 resultado verdadeiro) da avaliayao de um sumarizador

depende se 0 seu resultado encontrar dentro de um limite de aceita~ao (ou

tolerancia) indicado. Desta forma, todas as consultas a serem realizadas sobre 0 BD

com imagens, passa por uma etapa inicial de definiyao do contexto de aceitayao do

resultado esperado, que indica as diferentes necessidades do usmirio em cada

instante. Este conceito permite uma generalizayao maior da semantica associada a

expressao de definiyao da condiyao da consulta, uma vez que esta pode ser definida

livremente. Toma-se portanto possivel expressar 0 que significa uma imagem

"parecida" ou "semelhante" com um determinado padrao de busca apresentado. Estes

termos passam a apresentar uma precisao em seu significado na medida em que as

caracteristicas representadas pelos sumarizadores sejam quantificadas. 0 "parecido"

pode ser definido como valor para uma busca de padrao que resulte em um nivel de

semelhanya entre 80% e 100%.

Alem do limite de aceitayao definido para a construyao do resultado de uma

consulta, este valor e utilizado como criterio de criayao da entrada na estrutura de

acesso a ser construida para cada caracteristica suportada. Nem toda imagem inserida

no BD possui uma chave de acesso formada pdo valor resultante da aplicayao de urn

sumarizador em relayao a alguma constante. Sem esta definiyao, qualquer imagem

iria possuir uma chave de acesso em cada estrutura, mesmo que nao apresente urn

resultado significativo para 0 sumarizador aplicado, aumentando de forma

desnecessaria 0 volume de informayoes a serem consideradas na localizayao de urn

determinado elemento do tipo imagem. Portanto, cada estrutura de acesso apresenta

entradas apenas para as imagens semanticamente relacionadas entre si.



Alem da elabora9ao do conjunto de surnarizadores para as constantes

imagens, toma-se necessano a representa9ao de outro conjunto de parfunetros que

possam ser aplicados ou nao a todas as constantes. Estes parfunetros se referem a

altera90es no aspecto comportamental que 0 sistema podenl apresentar para as

opera90es realizadas sobre cada constante. Por exemplo, uma constante do tipo

cora9ao pode permanecer sendo identificada dentro de outra imagem com rela9ao a

uma busca de padrao, se a mesma aparecer rotacionada, em rela9ao a original, por 30

graus, ou em urna escala diferente. Estas altera90es consistem em modifica90es na

forma de apresenta9ao da constante imagem resultante de transforma90es

geometricas, angulos de visualiza9ao, contrastes, e assim mesmo continuar sendo

identificada em uma nova imagem inserida no BD. A altera9ao no comportamento de

urn sumarizador, definindo uma nova forma de atuar no reconhecimento de urna

determinada caracteristica para uma constante imagem, e denominada de

modificador.

Estes parfunetros procuram fomecer urn mecanlsmo para que as diversas

formas de apresenta9ao de uma imagem possam ser representadas e reconhecidas, tal

que nao comprometam 0 processo de aplica9ao de urn determinado surnarizador.

Como mencionado no exemplo anterior, urna imagem, ao sofrer uma opera9ao de

busca de padrao po: urna constante representativa do cora9ao, nao pode resultar em

falha se esta em ,ntrar rotacionada em rela9ao a constante, caso este aspecto de

diferencia9ao nao seja relevante. Esta defini9ao implica em urn incremento na

complexidade dos metodos de processamento de imagens aplicados, no entanto,
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distintas da semantic a relacionada com as operay5es a serem aplicadas entre a

constante e as imagens solicitadas. No caso da constante do tipo (a) as operay5es saD

aplicadas sobre a imagem global, levando em considerayao os modificadores que

possam estar definidos. No caso da constante do tipo (b) a semantica definida para

cada operayao pode implicar na realizayao de uma busca no interior de uma imagem

pel a presenya do elemento representado.

No item anterior foi apresentada a conceituayao de imagens e dos elementos

envolvidos na realizayao do seu suporte e tratamento dentro de uma aplicayao que

seja desenvolvida utilizando-se 0 Modelo SIRIUS. Neste topico, estes elementos

serao modelados em funyao dos conceitos suportados pelo SIRIUS, 0 que fomece um

significado semantico mais preciso sobre a definiyao da imagem e a representayao da

informayao presente no interior de cada uma.

Uma imagem inserida em um BD definido atraves do SIRIUS apresenta 0 seu

conjunto de informayoes descrito por constantes imagens e sumarizadores utilizados

em sua identificayao. As constantes imagens representam 0 conjunto de informayoes,

na forma de objetos ou imagens complexas, que podem ser utilizadas como

elementos de descriyao do conteudo das imagens associadas a algum tipo de objeto

ou tipo de relacionamento do BD. Esta descriyao e obtida atraves dos sumarizadores

que se encontram associados a cada con stante imagem. Os sumarizadores

representam as caracteristicas que serao utilizadas como base de comparayao entre a

informayao contida na constante imagem com as imagens no BD. 0 resultado da

operayao representada pelo sumarizador consiste em um valor mensunive1, 0 qual e



indicado atraves dos parametros ou variaveis de descri9ao. Alem destes

elementos, pode-se especificar urna aherac;ao no comportamento do surnarizador

aplicado it constante imagem, atraves dos modificadores, representando urn aspecto

diferente atraves do qual foi obtido a descric;aodo conteudo da imagem.

A modelagem destes elementos aparece no esquema de urna aplica9ao no

SIRIUS como objetos habitantes da colonia a-imagem. Nesta colonia habitam todos

os objetos que representam os conceitos necessarios ao suporte de imagens e das

informac;oescontidas em seu interior, definindo os meta-tipos de dados para imagens,

sendo portanto controlados pelo gerenciador. Como consequencia, 0 suporte a

imagens se toma nativo do Sistema, restando ao projetista da aplicac;ao0 trabalho de

especificac;ao das caracteristicas inerentes ao dominio da aplicac;ao. A Figura 1

apresenta 0 Meta-Esquema do Atributo com Caracteristica de Imagem no SIRIUS,

representando a semantica da informac;aoidentificada neste atributo. Consiste de urn

esquema em que os conceitos sao representados de uma forma generica.
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As imagens que delimitam as caracteristicas do dominio da aplicayao

definidas como constantes imagens sac mode1adas atraves do objeto com nome do

tipo constante_Imagem. Os atributos deste tipo de objeto consistem em:

• Nome: identificador p ra a primeira instancia, significando 0 nome fomecido para

a constante imagem;

• Tipo: informa se a COl ~ante imagem representa urna Imagem que possa ser

localizada atraves de algurn criterio no interior de outra (subimagem), ou se esta

consiste em uma imagem complexa;

• Descriyao: urna vez que a constante imagem e tambem urna imagem, esta

apresenta os mesmos atributos de descriyao de uma instancia do atributo com

caracteristica de imagem, definidos anteriormente, ou seja, Objeto_Imagem,

Tamanho, Dimx, DimY e Formato. AMm destes atributos fundamentais para a

definiyao da constante imagem, caso seja re1evante a urn determinado dominio de

aplicayao, pode-se acrescentar atributos que permitem complementar sua

descriyao, tais como meio de aquisiyao, comentarios gerais sobre a imagem

representada e outros.

o objeto tipo Constante_Imagem apresenta urna associayao com 0 objeto

tipo Atributo com Caracteristica Imagem indicado pelo atributo relacionamento

Descrito Por/Descreve, definindo 0 tipo de informayao que possa estar

presente no interior da imagem. Este re1acionamento apresenta, em ambos os

sentidos, multiplicidade (1 ,N) significando que uma instancia do atributo de

caracteristica imagem pode conter varios objetos (constante imagem) em seu interior,

e estes podem ser identificados em diversas ocorrencias do atributo.



As caracteristicas que possam ser extraidas de uma imagem sac

representadas atraves do objeto tipo Sumarizador. Os seus atributos sac 0 Nomedo

sumarizador, que ira identifica-Io nas express5es de acesso ao BD, 0 Tipo de

opera9ao a ser realizada, que consiste no identificador do tipo da caracteristica

representada, ou seja, manipula9ao de histograma, busca de padrao, e outros, e 0

atributo Al terac;:ao I indicando se 0 sumarizador admite modifica9ao no aspecto

Variavel_Descritora representam 0 conjunto de valores utilizados na descri9ao

das caracteristicas suportadas pelo gerenciador. Seus atributos sac 0 Nome de

identifica9ao da variavel, a Categoria a que pertence, ou seja, qual tipo de dado a

ser representado por esta variavel para 0 sumarizador associado, e 0

Limi te Acei tac;:ao para definir 0 valor limite na cria9ao de uma entrada em sua

estrutura de acesso. Esta associa9ao e modelada atraves do atributo relacionamento

Descrito Por entre 0 objeto do tipo Sumarizador e 0 objeto do tipo

variavel Descri tora. Alem disso, associado a cria9ao de uma instancia do

relacionamento Descrito Por, define-se a regra de integridade de descrifiio que

determina a categoria de variavel que possa participar desta associa9ao.

Com esta restri9ao e garantida a associa9ao de variaveis que sejam validas na

descri9ao de um sumarizador, baseando-se na caracteristica representada. Atraves

deste Esquema, pode-se criar tipos diferentes de sumarizadores para indicar a mesma

caracteristica atraves de elementos descritores diversos, de acordo com a necessidade

da aplica9ao. No entanto, os descritores devem ser semanticamente significativos na

descri9ao da caracteristica representada no sumarizador. Como exemplo, variaveis





Atributos dos modificadores consistem nos parfunetros especificos que

representam a sua atuac;ao. Sendo 0 objeto tipo Modificador urn subtipo do objeto

Sumarizador, e possivel que 0 primeiro apresente urn conjunto de variaveis

pr6prias que 0 descreva, alem das que ja se encontram definidas em consequencia do

mecanismo de heranc;a.Na modelagem os atributos especificos consistem em:

• Tipo Modificador: indica 0 tipo de operac;ao suportada pelo modificador,

como por exemplo, rotac;ao ou translac;ao para 0 caso de modificadores do

surnarizador busca de padrao (matching);

• Valor_Medio: definic;aodo valor medio de variac;aodos elementos associados a

cada surnarizador para que 0 resultado de sua aplicac;aopossa ser considerado

como urn elemento valida na descric;aodo conteudo da imagem;

• Limite_Aceita<;:ao: valor maximo definido para que 0 resultado da aplicac;ao

do modificador possa ser considerado como urn elemento valido na descric;aodo

conteudo da imagem.

A informac;ao que possa ser extraida a partir de urna imagem e indicada

atraves do relacionamento triplo envolvendo os objetos do tipo

Constante_Imagem, Sumarizador e Variavel_Descritora. 0 objeto tipo

Constante_Imagem relaciona-se com 0 objeto tipo Sumarizador constituindo no

relacionamento identificador e 0 objeto tipo Sumarizador associa-se ao objeto tipo

variavel Descri tora estabelecendo 0 relacionamento de conjunto.

Semanticamente, urn sumarizador caracteriza urn determinado aspecto da constante

imagem, atraves de urna serie de parametros representados pelas variaveis

descritoras. 0 relacionamento Sumari zador caracterizando a Constante _ Imagem



e identificador, pois as variaveis descritoras utilizadas neste processo sac

identificadas a partir de instancias deste relacionamento. Por outro lade, 0

sumarizador em si e descrito pelas Variaveis_Descritoras, podendo definir

outro sumarizador que seja descrito por algumas das variaveis, caracterizando a

mesma constante imagem, ou uma outra qualquer. Como atributos deste

relacionamento tem-se 0 Valor_Cte_Imagem, que armazena 0 valor da variavel

descritora que descreve 0 sumarizador aplicado a constante imagem, caso este

resultado tenha significado semantico. 0 outro atributo Valor _ Imagem representa 0

conjunto de valores de cada variavel descritora, resultantes da aplica<;ao do

Sumarizador na extra<;aode uma caracteristica da constante imagem comparada a

uma imagem inserida no BD.

6.3.1. Defini~ao do Esquema de Imagens para uma Aplica~ao.

A defini<;ao do Esquema de uma aplica<;aoque envolva a utiliza<;ao de

imagens, tern inicio com a cria<;aode urn objeto do tipo Atributo com Caracteristica

de Imagem na colonia Esquema. A etapa seguinte consiste na constru<;aodo esquema

de caracteriza<;aodo dominio da aplica<;ao,ou seja, tratamento de imagens medicas

via tomografia ou radiografia, sistema de informa<;5esgeograficas, fotos, quadros em

museus, etc, a qual e realizada obedecendo 0 Meta-Esquema existente na colonia a-

imagem. Esta caracteriza<;ao ocorre atraves da instancia<;ao dos objetos tipo

Constantes Imagens adequadas para representar as informa<;5es que se espera

encontrar nas imagens a serem posteriormente inseridas e manipuladas. Outro

elemento, consiste na inicializa<;aodo conjunto de caracteristicas que descrevem 0

aspecto de compara<;aode cada constante imagem, ou seja, quais sumarizadores



estarao ativos. Vma vez definidos os surnarizadores, deve-se associar as variaveis

de descriyao obedecendo a restriyao semantica definida no Esquema para sua

validayao. Em consequencia da caracteristica de associa<;ao das variaveis para

descrever 0 surnarizador, pode-se, como mencionado no item anterior, criar varlos

tipos de sumarizadores distintos para urna mesma caracteristica de imagem

(constante imagem). 0 significado imediato da definiyao anterior, esta, por exemplo,

na criayao de dois sumarizadores do tipo busca de padrao: (a) urn no qual 0 interesse

seja apenas 0 nivel de semelhan<;aentre 0 padrao de busca e a imagem alvo; e (b)

outro surnarizador em que, alem do nivel de semelhanya, sejam consideradas as

coordenadas de localizayao do padrao de busca.

Na definiyao dos surnarizadores que possam apresentar alterayoes em seu

comportamento, cria-se as instancias de seus subtipos que sejam mais adequados, ou

seja, os modificadores, e associa-se outras variaveis que possam ser especificas a

caracteristica representada. Pelo Meta-Esquema presente na colonia a-imagem,

define-se 0 numero de constantes imagens que seja apropriado na representayao de

uma aplicayao, assim como das caracteristicas mais adequadas na descriyao da

semantica de urna imagem.

Finalizando a especificayao do esquema da aplicayao define 0 conjunto de

informayoes que se pretende encontrar em cada atributo com caracteristica imagem.

Esta informa<;aoe representada atraves do objeto relacionamento Descrito-Por,

entre 0 objeto do tipo Atributo com Caracteristica de Imagem e com as instfulciasdos

objetos do tipo Constante_Imagem que possam ser identificadas. Esta associayao

caracteriza 0 "dominio" de cada imagem presente no BD, dentro do contexto da



aplica9ao. Se a aplica9ao manipula urn conjunto de imagens que se referem a

vanos temas ou categorias, esta classificayao ja pode ser realizada inicialmente a

nivel do Esquema, ou seja, indica-se previamente 0 tipo de informayao que se espera

encontrar em cada imagem.

A caracterizayao final da semantica, ou seja a descriyao do conjunto de

informayoes contidas no interior de uma imagem, e obtida a partir dos valores

resultantes da aplicayao dos surnarizadores associados a cada constante que se espera

encontrar. Como os surnarizadores representam a caracteristica de cada constante que

pode ou nao estar presente em urna determinada imagem, os valores das variaveis

descritoras indicam 0 seu grau de similaridade. Atraves deste conjunto de valores,

referente a cada aspecto das caracteristicas (surnarizadores) associadas as constantes,

tem-se a descriyao sobre 0 conteudo da imagem. Estes elementos serao

posteriormente utilizados como parametros na realizayao de consultas, representando

as caracteristicas da imagem que se deseja recuperar.

Os valores assurnidos pelas variaveis de descriyao dos surnarizadores saD

obtidos com a inseryao de urna nova imagem no BD. A partir deste instante sao

aplicadas as operayoes representadas pelos surnarizadores associados as constantes

de caracterizayao do dominio do atributo imagem. Isto significa que todo 0

processamento das imagens para a extrayao de informayoes do seu conteudo e

realizado apenas neste ponto. Durante a avaliayao das operayoes de consulta, os

sumarizadores nao serao mais ativados, uma vez que 0 seu resultado ja se encontra

armazenado no BD. Portanto, a operayao de inseryao apresentara urn desempenho

dependente do processamento a ser realizado sobre a imagem. A avaliayao da



consulta se toma mais eficiente uma vez que as operac;oescaras ao sistema ja

foram realizadas, restando apenas a definic;aode uma estrutura de acesso que nao

venha a prejudicar 0 seu desempenho.

A Figura 2 apresenta 0 exemplo de modelagem das imagens presentes em um

dominio de exames de tomografia por ressonancia magnetica de algumas regioes do

corpo humano, em particular referenciando-se it caixa craniana e it regiao do torax.

Nesta aplicac;aodefine-se os objetos do tipo Medico e Paciente, e um relacionamento

entre eles atraves dos atributos Consulta e Consultado Por. Para caracterizar uma

aplicac;aocom a presenc;ade imagens no BD, cria-se associado a um dos tipos de

objetos do esquema, um atributo com a caracteristica de imagem. Este consiste nos

atributos ExameTomografia e TomografiaCranio, do objeto Paciente, representando

os tipos de exames que este tenha realizado, criados como valores de instancia do

objeto tipo Atributo com Caracteristica de Imagem. Observe que os atributos

ExameTomografia e TomografiaCranio apresentam um conjunto de atributos

adicionais, alem dos que se encontram definidos no Meta-Esquema da aplicac;ao

(Figura 1), no caso Anotafiio, DataRealizafiio e Laboratorio. Estes atributos saD

considerados especificos desta modelagem em particular do dominio da aplicac;ao.
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C onstante_lm agem

C ora~ao
___ Tipo. Subimagem
___ Objeto_lm agem:
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Formato: lPEG___ Dim_X: 256
___ Dim_Y: 256
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Tamanho: 64k
Formato: TIFF
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PosicaoY

Tipo_de_Dado: PosicaoY

Valor: 70
Limite_Aceitacao: 30•Descreve

Constante_lmagem

Corncao

Sumarizador
Padrao



dos objetos do tipo Variavel Descritora. As que sao necessarias para a descriyao

do esquema da aplicayao sao representadas pelos objetos Posif;iioX, Posi<;iioY,

Semelhan<;a, Media, DesvioPadriio, Varidncia e Distribui<;iio. A formalizayao da

informayao de comparayao contida em cada constante imagem e realizada com a

instanciayao do relacionamento triplo Caracteriza/Descrito_Por. Os esquemas

destas associayoes estao descritos nas figuras 5, 6, 7 e 8. Considerando 0 esquema da

Figura 8, semanticamente 0 objeto Histo caracteriza urn aspecto da informayao

contida no objeto constante imagem Cora<;iio, ou seja, sua distribuiyao de cores,

descrevendo esta informayao especificamente atraves das Variaveis Descritoras

Media, DesvioPadriio, Varidncia e Distribui<;iio. 0 mesmo ocorre para 0 objeto

Padriio, 0 qual descreve outro aspecto da informayao presente no interior na

constante imagem Cora<;iio, que consiste na comparayao de padroes a serem

realizados com as instancias dos atributos em que possa ser localizada (Figura 7).

Esta comparayao e descrita atraves das variaveis descritoras Semelhan<;a, Posi<;iioXe

Posi<;iioY. Uma interpretayao semantica semelhante pode ser realizada para os

demais esquemas de descriyao das constantes imagens. Importante notar que a

representayao precisa do conhecimento referente ao dominio da aplicayao e obtida

com a criayao de instancias para 0 atributo relacionamento triple

Caracteriza/Descrito_por, envolvendo os objetos do tipo constante imagem,

surnarizador e variavel descritora.
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ExameTomografia

Tamanho: 1024kb
Formato: JPEG
Dim X: 512
Dim Y: 512
Anota9iio: Possivel Patologia
Laborat6rio: Amilises
DataRealizacao: 05-mar-97

Tamanho: 1024kb
Formato: TIFF
Dim X: 512
Dim Y: 512
Anota9iio: Tumor Benigno
Laboratorio: Radiologia
DataRealizacao: 07-april-97



geognifico (GIS). Em fun9ao dos conceitos apresentados para 0 tratamento de

imagens, a defini9ao das estruturas de acesso deve permitir a avalia9ao de consultas

baseadas em seu conteudo. A nivel das estruturas de acesso, 0 conteudo de urna

imagem consiste do conjunto de valores assurnidos pelas variaveis de descri9ao dos

surnarizadores.

o conteudo de cada entrada na estrutura de indices e portanto formado pelo

grau de similaridade representado nas variaveis de descri9ao de urn surnarizador, e

com 0 identificador da imagem no BD no qual foi obtido, e 0 tipo do atributo com

caracteristica de imagem. A cada imagem do BD e definido, a nivel de Esquema da

aplica9ao, 0 conjunto de constantes que descreve 0 seu dominio. Estas,

independentes de estar ou nao ligadas a urna imagem, possuem 0 conjunto de

sumarizadores representativos de suas caracteristicas, as quais sao medidas por

valores assurnidos pelas variaveis de descri9ao. Portanto, deve existir urna estrutura

de acesso para cada variavel associada a cada surnarizador de descri9ao da constante.

Ou definindo de outra forma, 0 sistema gerencia urna estrutura de acesso para cada

instancia do relacionamento de modalidade Descrito_Por, presente em cada

instancia da tripla com modalidade Caracteriza/Descri to Por existente no

Urn fator importante para a defini9ao desta estrutura de acesso, consiste nas

caracteristicas representadas atraves dos sumarizadores. Estas retomam valores que

sao mensuraveis e, consequentemente, possibilitam definir urna rela9ao de ordem

entre eles. Portanto e possivel classificar as imagens presentes no BD atraves da



ordem crescente de uma caracterfstica, como, por exemplo, 0 nfvel de semelhan9a

entre duas imagens, fomecido em porcentagem.

Ao associar urn sumarizador a uma constante imagem, cna-se uma nova

instancia do relacionamento de modalidade Descrito_Por. No exemplo das figuras

5 e 6, 0 sumarizador BuscaPadrao se encontra associado, respectivamente, as

constantes imagens Talamo e Pulmao, apresentando, portanto, duas instancias do

relacionamento Descri to Por. Cada uma destas instancias apresentara como

atributo uma entrada para sua estrutura de acesso. Os valores presentes nesta

estrutura de acesso consistem de uma entrada para cada imagem do BD, cujo

resultado se encontra dentro do seu limite de aceitac;ao.Desta forma, para um mesmo

sumarizador, uma imagem pode se encontrar na estrutura de acesso de uma de suas

variaveis e nao estar presente em outra, dependendo do limite de aceitac;aoque seja

definido. No exemplo, as instancias dos atributos do tipo ExameTomografia e

TomografiaCranio, ou seja, as varias imagens, serao avaliadas com relac;ao a

presen9a das constantes Pulmao e Talamo. A avaliac;aosera realizada em func;aodos

modificadores que se encontram associados. Se 0 resultado estiver no limite de

aceita9ao definido sera criada uma entrada na estrutura de fndice correspondente a

variavel descritora.

6.5.1. A Abordagem da Linguagem.

A abordagem adotada para a construc;aoda linguagem de acesso as imagens

em urn Banco de Dados definido atraves do modelo SIRIUS consiste em incorporar



extensoes a linguagem de consulta relacional (SQL). Apesar de ser uma

linguagem definida para BD Relacionais, pequenas alterac;oes fornecidas a semantica

de cada uma das construc;oes a torna adequada a manipulac;ao de urn Banco de Dados

Orientado a Objetos. Ah5m disso, a sua sintaxe e bem difundida na comunidade de

BD, 0 que facilita 0 aprendizado por parte do usuario final e do desenvolvedor de

aplicac;oes, dos comandos e construc;oes que sejam especificos a manipulac;ao de

Imagens.

6.5.2. Requisitos para uma linguagem de acesso a imagens.

Uma linguagem de consulta que fac;a acesso a urn Banco de Imagens,

realizando 0 tratamento da informac;ao contida na imagem como dados gnificos, deve

apresentar uma serie de requisitos, dentre os quais podem ser citados:

a) 0 tipo de dado imagem deve ser manipulado naturalmente pela linguagem, sem a

necessidade do usuario desta se preocupar com 0 tratamento interne oferecido

pelo sistema ou com complexidade da informac;ao gnifica representada;

b) A consulta de urn conjunto de imagens deve ser realizada fornecendo-se uma

descric;ao gnifica do conteudo da informac;ao a ser recuperada. Isto implica em

uma manipulac;ao da imagem como uma imagem, e nao se utilizar apenas da

descric;ao textual resultante da atividade de amilise e processamento, ou de outras

caracteristicas de atributos associadas a esta.

c) Possibilidade da indicac;ao de elementos significativos que possam estar presentes

nas cenas representadas atraves da imagem. Estes elementos serao utilizados como

construtores da informac;ao a ser recuperada. Nao consiste em realizar a criac;ao de



leones representativos como oeorre nas linguagens de consulta espaciais, mas

na apresentayao de uma imagem como elemento de comparayao.

d) A transparencia na manipulayao de todos os elementos grMicos que compoe a

linguagem implica a presenya de uma interface adequada a formulayao das

consultas, com caracteristicas de interface gnifica.

e) A manipulayao de informayoes textuais e gnificas deve ser realizada de maneira

uniforme pela linguagem, sem a diferenciayao atraves de uma sintaxe, observando

apenas as respectivas distinyoes dos tipos de dados suportados e da interpretayao

semantica oferecida.

f) A linguagem deve permitir diversas formas de apresentayao do resultado de uma

consulta que envolva a recuperayao de informayoes atraves de imagens. A

visualizayao destes dados deve ser flexivel, uma vez que 0 resultado pode conter

informayoes que sejam gnificas (histogramas da imagem), a propria imagem e

textos que as descrevam. Alem disso, com relayao as imagens 0 usuario pode estar

interessado na visualizayao de aspectos distintos, tais como borda, geometria dos

objetos, padroes e outros.

g) A utilizayao de resultados de consultas anteriores em novas consultas,

possibilitando uma interayao dinfunica com 0 sistema na busca da informayao

mais adequada em decorrencia da pesquisa realizada.

A linguagem de definiyao e manipulayao do atributo com caracteristica de

imagem proposta para 0 SIRIUS procura cobrir todos estes aspectos considerados

fundamentais para que este tipo de dado seja utilizado com transparencia pelo



usmirio da aplica<;ao. Nos itens a seguir, serao apresentados os comandos

propostos para defini<;ao de uma linguagem com as caracteristicas apontadas.

6.5.3. Especifica~ao da Linguagem de Acesso a Imagens.

Neste topico serao apresentados os conjuntos de comandos e elementos da

sintaxe da linguagem que permitem a manipula<;ao do atributo com caracteristica de

imagem, conforme os conceitos contidos na modelagem deste elemento no SIRIUS

(Figura l). A linguagem de aces so a imagens e dividida em duas partes, refletindo as

etapas de desenvolvimento e utiliza<;ao de uma aplica<;ao:

a) Linguagem de Definicao de Imagens (LDI): apresenta os comandos que

possibilitam a defini<;ao do esquema de uma aplica<;ao, envolvendo a presen<;a de

imagens e a descri<;ao de seu conteudo;

b) Linguagem de Manipulacao de Imagens (LMI): apresenta as constru<;oes

necessanas a formula<;ao de consultas ao banco de imagens, descrito atraves da

6.5.3.1. Linguagem de Defini~ao de Imagens no SIRIUS.

o Esquema de uma aplica<;ao que envolve a presen<;a de imagens como uma

das caracteristicas de atributos de seus tipos de objetos e relacionamentos deve

incluir a defini<;ao dos elementos envolvidos em sua manipula<;ao. 0 conjunto de

comandos da linguagem de defini<;ao de imagens permite a descri<;ao das constantes

imagens que sejam significativas, assim como dos sumarizadores e modificadores

que possam ser aplicados. 0 conjunto de sumarizadores suportado consiste de uma



CREATE IMAGE <nome_tipo_imagem> ON ( <nome_tipo_objeto> I
<nome_tipo_objeto>'.'<nome_relacionamento>



CREATE IMAGE TomografiaCranio, ExameTomografia
ON Pacientei

IFSC·USP
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outro comando ou expressao da linguagem. as demais atributos que descrevem

caracteristicas especificas da imagem indicada como constante, ou seja, 0 objeto

ImagelT informa90es sobre 0 formato, nao sac especificados explicitamente no

comanc ie cria9ao, urna vez que estes recebem urn tratamento direto a partir do

gerenClal.ir com este suporte. A instancia9ao dos valores para este conjunto de

atributos Ol:orre quando da correta interpreta9ao de urn comando de cria9ao da

constante Imagem. A chiusula opcional [SUB] e utilizada para definir que urna

constante imagem possa ser localizada no interior de urna imagem do BD. A sua

omissao do comando significa que a constante imagem representa uma imagem

complexa que sera comparada integralmente com as demais existentes no BD.

A clausula <Localizador> consiste de urna forma generica de se indicar 0

local onde se encontra 0 alvo do comando, no caso, a a propria imagem de defini9ao

da constante. Pode indicar tanto urn arquivo extemo, quanta uma imagem que ja se

encontra armazenda no BD. No primeiro caso a sua sintaxe fica:

onde, <tipo_arquivo> indica urn arquivo extemo ao Banco de Dados atraves de

uma das seguintes palavras chaves: FILE, para indicar urn arquivo de dados; TEXT,

para arquivos de textos; ou BINARY, para arquivos executaveis.

A sintaxe a seguir, consiste na indica9ao de alguma imagem que se encontra

no Banco de Dados:

<Caract_Atributo> <Tipo_Obj> <Nome_Obj> <Atributo>

<Estrutura Atrib>



CREATE IMAGECONST Coracao AS FILE -image/heart.tiff;
CREATE IMAGECONST Pulmao AS IMAGE Paciente Joao

Exame_RM_Torax[2] ;

CREATE SUB IMAGECONST Talamo AS IMAGE Paciente Bob
RM_Cerebro[5] ;

CREATE SUMMARIZER
[<restric;:ao>]\;,



CREATE SUMMARIZER Padrao AS
PROCEDURE Operador Matching Img_Sumarizador;

CREATE SUMMARIZER Histo AS
PROCEDURE Operador Histograma Img_Sumarizador;



CREATE SUMMARIZER BuscaPadrao AS
PROCEDURE Operador Matching Img_Sumarizador;



CREATE lMAGEPAR <nome_tipo> <lista variaveis>
[RANGE <valor> I FROM <valor> TO <valor>]



Capitulo 6 203

val ores assurnidos pelas variaveis pertencentes ao tipo de dado

<nome tipo>. Os tipos de dados validos para as variaveis descritoras consistem

nos que foram definidos intemamente pelo gerenciador, atraves das variaveis

intemas.

Com 0 conceito de estruturas de dados suportado pelo SIRIUS, conjuntos de

val ores, listas, cadeias de caracteres, e outras organizac;oes de dados san construidas

sobre cada urn dos tipos basicos, permitindo que 0 tipo de uma variavel descritora

tenha como dominio algurn destes tipos construidos.

A c1ausula RANGE<valor> I FROM<valor> TO <valor> indica 0

limite de tolenlncia para que instancias do atributo com caracteristica de imagem

possam apresentar uma entrada na estrutura de acesso definida para este objeto tipo

variavel descritora, em associac;ao a urn determinado objeto tipo surnarizador. A

definic;ao RANGE<valor> e utilizada para variaveis, nas quais seja adequado

definir 0 limite de tolerancia em func;ao de urn intervalo dado pela instancia assumida

pela variavel + / - 0 <valor>. Isto e adequado para variaveis que armazenam 0

valor da aplicac;ao do surnarizador sobre a constante imagem, como no caso do

surnarizador tipo Histograma. A c1ausula FROM<valor> TO <valor> aplica-se

para a definic;ao explicita do intervalo a partir dos valores contidos. Do contrario, esta

c1ausula e adequada para sumarizadores que armazenam 0 resultado direto de uma

comparac;ao, como, por exemplo, 0 sumarizador do tipo Matching.

No exemplo indicado, considere a criac;ao dos objetos do tipo Variavel

Descritora presentes no Esquema.



CREATE IMAGEPAR DISTRIBUICAO Distribuicao;
CREATE IMAGEPAR COORDENADAX PosicaoX;
CREATE IMAGEPAR COORDENADAY PosicaoY;

CREATE IMAGEPAR MEDIA Media RANGE la,
DESVIOPADRAO DesvioPadrao RANGE 50,
VARIANCIA Variancia RANGE 50;



CREATE MODIFIER <nome modificador> ON <nome sumarizador>
AS ( <restricao_mod> );



CREATE MODIFIER Rotacao ON Padrao
AS (rot ROTACAO RANGE 30);

CREATE MODIFIER Trans ON Padrao
AS (tr_10 TRANSLACAO RANGE (10,10));

CREATE MODIFIER Rotacao ON BuscaPadrao
AS (rot ROTACAO RANGE 35);

CREATE MODIFIER Match Parcial ON BuscaPadrao
AS (rot ROTACAO RANGE 35,

trans TRANSLACAO RANGE (15,15),
esc ESCALA RANGE 5 );



SET COMPARISON <nome caract> IMAGECONST <nome canst>- -CHARACTERIZED BY <nome sumarizador>
DESCRIBED BY <lista_variaveis>'j'

SERViCO DE BIBtlOTECA t
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SET COMPARISON Histograma_do_Coracao IMAGECONST Coracao
CHARACTERIZED BY Histo
DESCRIBED BY Media, DesvioPadrao, Variancia,

Distribuicaoj

SET COMPARISON Posicao_Coracao IMAGECONST Coracao
CHARACTERIZED BY BuscaPadrao
DESCRIBED BY Semelhanca, PosicaoX, PosicaoYj

SET COMPARISON Dist_Hipo IMAGECONST Hipotalamo
CHARACTERIZED BY Histo
DESCRIBED BY Distribuicao;



SET IMAGE <nome_tipo_imagem>
<lista_constantes>';'

SET IMAGE ExameTomografia DESCRIBED BY Coracao, Pulmao,
Medula;
SET IMAGE TomografiaCranio DESCRIBED BY Hipotalamo, Talamo;



ALTER IMAGE <nome_tipo_imagem>
DROP IMAGECONST <nome_const> ';'



CREATE IMAGECONST CancerMedula;
SET IMAGECONST CancerMedula CHARACTERIZED BY Padrao

DESCRIBED BY Semelhanca;



( ADD IMAGEPAR <lista_var_descritora> I
DROP IMAGEPAR <lista_var_descritora> )';'

IMAGECONST <nome const> DROP SUMMARIZER



ALTER IMAGECONST Coracao CHARACTERIZED BY Histo
DROP IMAGEPAR DesvioPadrao, Variancia;

ALTER IMAGECONST Hipotalamo CHARACTERIZED BY Histo
ADD IMAGEPAR Media;



SET IMAGECONST Hipotalamo CHARACTERIZED BY BuscaPadrao
DESCRIBED BY Semelhancaj





INSERT INTO <Nome_Atr_Imagem>
[ON ( <nome_instancia_obj> )]

VALUES <nome_arquivo_imagem> 'j'



INSERT INTO ExameTomografia ON "Jose da Silva"
VALUES "\local\exames\exOltm08.pac"



ACCEPT IMAGEPAR <nome variavel>
[RANGE <valor> I FROM <valor> TO <valor>]
ON <nome constante> CHARACTERIZED BY <nome sumarizador>



ACCEPT IMAGEPAR Semelhanca FROM 80 TO 100
ON Coracao CHARACTERIZED BY Padraoj

ACCEPT MODIFIER <nome modificador>
[RANGE <valor> FROM



ACCEPT MODIFIER Rotacao RANGE 15 ON BuscaPadrao;

Vma vez estabelecido este contexto para 0 modificador, implica que em cada

ocorrencia deste na condi9ao de uma consulta ao BD, 0 mesmo sera avaliado como

verdadeiro apenas para as imagens nas quais 0 valor para 0 modificador Rotar;iio seja

menor que 15 graus.

A defini9ao do contexto permanecera ativa ate que seja realizada uma nova

especifica9ao sobre 0 elemento considerado. 0 nivel de aceita9ao (contexto) dos

elementos de descri9ao do sumarizador e importante para se definir 0 mecanismo de

valida9ao do resultado a ser apresentado ap6s a realiza9ao de uma determinada

opera9ao. 0 sumarizador de compara9ao que estara presente nesta opera9ao sera

validado de acordo com 0 contexto estabelecido.

6.5.3.2.2. Defini~ao da Imagem Padrao.

Todas as imagens presentes no BD saDdescritas atraves de duas categorias de

atributos, a saber, os textuais com informa90es genericas sobre as caracteristicas da

imagem, e os graficos, que saD os sumarizadores que representam uma descri9ao

grafica do conteudo da imagem.

A descri9ao da imagem a ser recuperada e obtida com a indica9ao das

caracteristicas relevantes a sua especializa9ao dentro do conjunto existente no BD. A

especifica9ao do conteudo grafico e realizada atraves das constantes imagens,

sumarizadores e variaveis descritoras que representam as caracteristicas presentes na

imagem. Os varios aspectos que descrevem uma imagem sao identificados na

expressao da condi9ao de forma9ao do resultado da consulta.



SELECT
FROM
[ WHERE

<lista de atributos>
<lista_de_objetos>
<condiQao> ] I ; I



• c:::condic;ao::> a qual cansiste de uma formula bem farmada em que as valores

dos atributos podem ser combinados atraves de conectivos l6gicos (AND, OR e

NOT) e com a presenya de operadores de comparayao «, >, =, !=). Nestas

expressoes e permitida a formulayao de caminhos de navegayao atraves das

instancias do BD, elaborada como ob.N, sendo N urn nome de atributo ou tipo de

objeto, ou uma outra expressao de navegayao com a forma ob.N.

No restante deste item serao apresentados urna serie de exemplos de consulta

a urn Banco de Imagens. Para a formulayao de cada expressao de consulta sera

considerado 0 Esquema da aplicayao de exames tomografia apresentado na Figura 2.

A. Consultas Basicas.

Para ilustrar os aspectos basicos da linguagem de consulta ao Banco de

Imagens e 0 significado associado de cada comando, sera apresentada algumas

consultas a seguir.

Consulta 1: Recuperar 0 nome de todos os pacientes cadastrados no BD.

SELECT P.Nome FROM PACIENTE Pi

A clausula SELECT indica que 0 resultado da consulta consiste no valor

apresentado pelo atributo nome, presente em cada instancia de objeto P. 0 tipo do

objeto P e indicado na clausula FROM, definindo-o como sendo do tipo Paciente. Esta

consiste em urna consulta basica, urna vez que a informayao a ser recuperada e urn

atributo obtido a partir de uma busca em urn unico tipo de objeto.

Para recuperar informayoes que estejam presentes em outros objetos, a

expressao da condiyao pode ser definida atraves de urna navegayao pelos tipos de

objetos do Esquema, ate localizar a informayao desejada. A representayao ocorre de



SELECT P.Nome FROM PACIENTE P
WHERE P.ConsultadoPor.Nome = "Dr.Pedro";



SELECT P.Nome FROM PACIENTE P
WHERE HAS VALUE P.ExameTomografiaj

SELECT P.Nome FROM PACIENTE P
WHERE HAS VALUE P.ExameTomografia.Coracao



SELECT P.Nome FROM PACIENTE P
WHERE HASVALUE P.ExameTomografia.Coracao

AND P.ldade > 40;
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SELECT P.Nome FROM PACIENTE P
WHERE HAS VALUE P.ExameTomografia.Coracao.Padrao

AND P.ldade > 40;

SELECT P.Nome, P.ExameTomografia.imagem FROM PACIENTE P
WHERE HASVALUE P.ExameTomografia.Coracao.Padrao

AND P.ldade > 40;



SELECT P.Nome, P.ExameTomografia.imagem FROM PACIENTE P
WHERE HASVALUE P.ExameTomografia.Coracao.Padrao

AND P.ExameTomografia.DataRealizacao >= "01-jan-97"
AND P.ExameTomografia.DataRealizacao <= "31-jan-97"
AND P.Idade > 40 AND P.Idade < 50;

ACCEPT Semelhanca FROM 80 TO 100
ON Coracao CHARACTERIZED BY Padrao;

SELECT P.Nome, P.ExameTomografia.imagem FROM Paciente P
WHERE P.ExameTomografia.Coracao.Padrao.Semelhanca;



as imagens do BD, este deve ser realizado considerando a semelhanra existente

entre elas, 0 que implica diretamente na utilizac;ao das variaveis descritoras. Assim,

antes da consulta ser submetida para avaliac;ao, foi definido 0 contexto de validac;ao

do seu resultado, para 0 objeto tipo variavel descritora Semelhanra realizada pelo

comando ACCEPT. Com esta definic;ao, apenas as imagens que apresentarem urn

valor para 0 aspecto semelhanc;a, da caracteristica busca de padrao, da constante

imagem corac;ao, no intervalo indicado, iraQ pertencer ao resultado final. Destes

objetos, sao requisitados apenas os atributos Nome e a imagem do ExameTomograjia

realizado pelo Paciente. A expressao presente na condic;ao da consulta em conjunto

com 0 contexto definido representa urna descric;ao sintaticamente precisa do

conteudo da imagem que se deseja recuperar a partir do BD. A interpretac;ao

semantica e obtida a partir do significado associado a cada elemento utilizado pelo

modelo na caracterizac;ao das imagens, e principalmente pelo objeto imagem que

define 0 conteudo da propria constante imagem utilizada como base de comparac;ao.

A consulta realizada anteriormente se refere it interpretac;ao do conteudo da imagem

representada como urn valor para 0 objeto tipo constante imagem Cora9iio.

Conforme mencionado anteriormente pode-se definir 0 contexto para os

Modificadores, no caso dos objetos do tipo Surnarizador que admitem especializac;ao

em seu comportamento.

Consulta 10: Recupere 0 nome de cada medico cardiologista e dos seus pacientes,

com idade superior a 25 anos, que apresentaram urna patologia semelhante em no

minimo de 80% a indicada no exame de tomografia do Corac;ao, admitindo alterac;5es

em sua apresentac;ao.



ACCEPT IMAGEDVAR Semelhanca FROM 80 TO 100
ON Coracao CHARACTERIZED BY Padraoj

ACCEPT MODIFIER Rotacao RANGE 15
ON BuscaPadraoj

SELECT M.Nome, M.Atende.Nome, M.Atende.ExameTomografia.imagem
FROM Medico M
WHERE M.Consulta. idade > 25 AND

M.Consulta.ExameTomografia.Coracao.Padrao.Semelhanca
AND
M.Especialidade = "Cardiologista"

SELECT M.Nome, M.Atende.Nome, M.Atende.ExameTomografia.imagem
FROM Medico M
WHERE M.Consulta.idade > 25 AND

M.Consulta.ExameTomografia.Coracao.Rotacao.Semelhanca
AND M.Especialidade = "Cardiologista"



E. Consultas com 0 Operador de Junc;ao.

Nos exemplos anteriores as imagens a serem recuperadas saD comparadas

com as caracteristicas extraidas das constantes imagens definidas para 0 Esquema da

Aplicayao. No entanto, em algumas aplicayoes pode-se formular consultas nas quais

a imagem fomecida como parfunetro de comparayao consiste de outra alem das

constantes imagens. Urn exemplo consiste na consulta a seguir:

Consulta 11: Recupere todos os pacientes com urna patologia no t6rax semelhante a

apresentada pelo paciente "Pedro".

No tipo de consulta formulado anteriormente, 0 criterio para a validayao de

seu resultado consiste em urn conjunto de imagens que seja semelhante a do exame

de tomografia do paciente "Pedro". No entanto, a partir da definiyao do atributo com

caracteristica de imagem, a delimitayao do dominio de uma aplicayao ocorre atraves

de suas constantes imagens e de todos os objetos que se encontram associados. Isto

significa que as comparayoes serao realizadas considerando as informayoes presentes

no BD, que descrevem 0 conteudo da imagem com 0 exame de tomografia do

paciente "Pedro". Para 0 esquema exemplo da aplicayao este atributo e descrito pelos

objetos constantes imagens Cora~iio, Pulmiio e Medula, e estes por suas variaveis

descritoras e modificadores. Os valores que esta instfulcia do atributo

ExameTomografia apresenta nas estruturas de acesso consiste na base de comparayao

com as demais imagens no BD. Portanto, 0 resultado da consulta sera composto por

todas as imagens que apresentarem urna descriyao semelhante a da instancia do

atributo ExameTomografia do objeto "Pedro", com relayao as caracteristicas

descritas no Esquema. Ou seja, se 0 exame de tomografia do paciente "Pedro"



SELECT P.Nome FROM PACIENTE P, S
WHERE S .Nome = "Pedro" AND

P.ExameTomografia = S.ExameTomografiai

SELECT P.Nome FROM PACIENTE P, S
WHERE S.Nome = "Pedro" AND

P.ExameTomografia.Coracao = S.ExameTomografia. Coracaoi



de comparacao com diferentes imagens elevada, toma adequado 0 recurso

simbolizado pela consulta 11.

A interpretac;ao semantica da modelagem do atributo com caracteristica

imagem, apresentada na Figura I e de fundamental importancia para definir 0

significado de cada comando descrito atraves da linguagem de manipulac;ao.Nesta

modelagem foram utilizados os conceitos tipicos de Orientac;aoa Objetos, na qual a

informac;ao que define 0 conteudo gnifico de uma imagem e representada

explicitamente atraves de associac;oes com os elementos (constantes imagens) que

caracterizam cada dominio de aplicac;aoda imagem, e definic;aodos seus aspectos

gnificos de descric;ao(sumarizadores e variaveis descritoras). Todos estes elementos

foram modelados atraves de tipos de objetos presentes no esquema da aplicac;ao,

proporcionando assim uma uniformidade em sua representac;ao.

A modelagem com 0 conceito de objetos proporciona a descric;ao dos

conceitos atraves de qualquer linguagem com suporte a manipulac;ao de objetos.

Assim, a formalizac;ao da linguagem de acesso a imagem com a definic;aode uma

algebra de imagens nao e necessaria, uma vez que e suficiente a existencia de

operadores para a manipulac;ao dos objetos no Banco. Como demonstrac;ao deste

aspecto, a proposta do dilculo de predicados orientado a objetos (OOPC)

[Bertino_92] apresenta uma serie de operadores e construc;oes semanticas que

permite definir expressoes 16gicascom 0 objetivo de representar 0 comportamento de

uma linguagem de consulta a urn BD Orientado a Objetos. Este calculo de predicados

pode ser utilizado como uma ferramenta de formalizac;ao dos conceitos de



manipulayao de imagens e descriyao do comportamento das operay5es que se

encontram disponiveis.

As demais propostas existentes para a especificayao de uma algebra de

imagens incorporam na linguagem elementos especificos deste tipo de dado, nao

proporcionando urn encapsulamento da complexidade inerente a informayao presente

na Imagem. Algumas abordagens procuram simplificar a semantica dos

sumarizadores, considerando a imagem como urn conjunto de objetos ou elementos

simb6licos bem definidos, e como consequencia se utiliza da teoria de conjuntos na

formulayao de suas consultas [Racine_92] [Schene_92]. No entanto 0 resultado

obtido nao se revela muito adequado para a maioria das aplicay5es, uma vez que

apenas a presenya ou nao de urn determinado objeto em uma imagem nao consiste de

um requisito suficiente para a formulayao de consultas. Outras abordagens se revelam

especificas a soluyao de problemas de uma determinada area, como, por exemplo, em

banco de dados com manipulayao de informay5es espaciais. Neste dominio, os

operadores da algebra de imagem incorporam os aspectos de raciocinio espacial,

importante na definiyao das posiy5es relativas dos objetos nas imagens nesta

aplicayao [Jungert_93]. No entanto este procedimento ira provocar urn aumento no

conjunto basico de operadores existentes na linguagem de consulta de um Banco de

Dados.

o aspecto positivo da abordagem apresentada pelo presente trabalho e 0

tratamento da complexidade da informayao contida na imagem a nivel de modelagem

da aplicayao, nao sendo necessaria a definiyao de operadores adicionais, mas apenas

o estabelecimento do significado semantico preciso de cada expressao, 0 qual e



origimirio da pr6pria conceitua9ao de orienta9ao a objetos e dos construtores do

modelo. No item a seguir sera apresentada uma serie de exemplos de consultas

formuladas atraves de expressoes do OOPC, que comprovam a for9a semantica da

modelagem pelo SIRIUS, e sua adequa9ao a solu9ao do problema de consultas a

imagens por conteudo em urn Banco de Dados Orientado a Objetos.

6.6.1. Definindo Predicados para Imagens.

De acordo com a descri9ao realizada no capitulo 3, urna expressao do calculo

de predicados orientado a objetos (OOPC) apresenta a seguinte estrutura:

{Objetivo; Abrangencia; Qualificat;iio}

A clausula que define 0 Objetivo da consulta indica quais informa90es devem

ser recuperadas a partir do BD, na aplica9ao do banco de imagens, podem constituir

em atributos (ou propriedades) que sejam nao graficas (texto, ntimeros, e outros),

referenciando ao objeto ou relacionamento ao qual a imagem se encontra associada,

ou graficos, correspondendo a pr6pria imagem, ou atributos desta, tais como data de

aquisi9ao, formate e dimensoes. A clausula de Abrangencia define os tipos de

objetos sobre os quais serao retiradas informa90es descritas no Objetivo da consulta.

Conforme estabelecido na defini9ao generica do OOPC, a abrangencia de uma

consulta pode envolver mais do que urn tipo de objeto distinto. As propriedades

indicadas como objetivo devem descrever os objetos dos tipos indicados em sua

abrangencia.

A qualifica9ao da consulta consiste em uma f6rmula bem formada, definindo

uma expressao 16gica com uma combina9ao dos predicados atraves dos operadores

16gicos(/\,v,-,). Os predicados podem estabelecer condi90es que envolvam atributos
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SELECT P.Nome FROM PACIENTE P
WHERE P.ConsultadoPor.Nome = "Dr.Pedro";

SELECT P.Nome FROM PACIENTE P
WHERE HASVALUE P.ExameTomografia;



{p.Nomei p/Pacientei p.3ExameTomografia}i
b) Utilizando 0 conceito de restri9ao de quantificadores:

SELECT P.Nome FROM PACIENTE P
WHERE HASVALUE P.ExameTomografia.Coracao



SELECT P.Nome FROM PACIENTE P
WHERE HAS VALUE P.ExameTomografia.Coracao

AND P.ldade > 40;

{p.Nome; p/Paciente;
p. Idade>40} ;



SELECT P.Nome FROM PACIENTE P
WHERE HASVALUE P.ExameTomografia.Coracao.Padrao

AND P.ldade > 40;

{p.Nome; p/Paciente;
p.jExameTomografia.jCora9aO.jPadrao A p.ldade>40};

SELECT P.Nome, P.ExameTomografia.imagem FROM PACIENTE P
WHERE HASVALUE P.ExameTomografia.Coracao.Padrao

AND P.ldade > 40;

{p.Nome, p.ExameTomografia.imagem; p/Paciente;
p.jExameTomografia.jCora9aO.jpadrao A p.ldade>40};



SELECT P.Nome, P.ExameTomografia.imagem FROM PACIENTE P
WHERE HAS VALUE P.ExameTomografia.Coracao.Padrao

AND P.ExameTomografia.DataRealizacao >= "01-jan-97"
AND P.ExameTomografia.DataRealizacao <= "31-jan-97"
AND P.ldade > 40 AND P.ldade < 50i

{p.Nome, p.ExameTomografia.imagemi p/Pacientei
p.3ExameTomografia.3Cora9ao.3Padrao A

p.ExameTomografia.DataRealizacao >= "01-jan-97" A
p.ExameTomografia.DataRealizacao <= "31-jan-97" A
p.ldade > 40 A p.ldade < SOli



SELECT P.Nome, P.ExameTomografia FROM PACIENTE P
WHERE HASVALUE P.ExameTomografia.Coracao.Padrao

AND P.ldade > 40;

{p.Nome, p.ExameTomografia; p/Paciente;
p.3ExameTomografia.3Cora9ao.3Padrao A p.ldade>40};

ACCEPT Semelhanca FROM 80 TO 100
ON Coracao CHARACTERIZED BY padrao;
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{p.Nome, p.ExameTomografia.imagem; p/Paciente;
p.ExameTomografia.Cora9ao.Padrao.Semelhan9a > 80 A
p.ExameTomografia.Cora9ao.Padrao.Semelhan9a < 100 };

ACCEPT Media RANGE 5
ON Coracao CHARACTERIZED BY Histo;

SELECT P.Nome, P.ExameTomografia.imagem FROM Paciente P
WHERE P.ExameTomografia. Coracao.Histo.Media;

{p.Nome, p.ExameTomografia.imagem; p/Paciente;
p.ExameTomografia.Cora9ao.Histo.Media[5] };



ACCEPT IMAGEDVAR Semelhanca FROM 80 TO 100
ON Coracao CHARACTERIZED BY BuscaPadraoi

ACCEPT MODIFIER Rotacao RANGE 15
ON BuscaPadraoi

SELECT M.Nome, M.Atende.Nome, M.Atende.ExameTomografia.imagem
FROM Medico M
WHERE M.Atende .idade > 25 AND

M.Atende.ExameTomografia.Coracao.Rotacao.Semelhanca
AND M.Especialidade = "Cardiologista"

{m.Nome, m.Atende.Nome, m.Atende.ExameTomografia.imagemi
m/Medicoi

m.Atende.idade > 25 A
A m.Atende.ExameTomografia. Coracao.Rotacao [15].SemelhanQa>80
A .Atende.ExameTomografia.Coracao.Rotacao[15] .Semelhanca<100
Am. Especialidade = "Cardiologista" } i



SELECT P.Nome FROM PACIENTE P, S
WHERE S.Nome = "Pedro" AND

P.ExameTomografia = S.ExameTomografiai
Consulta no OOPC:

{p.Nomei p/Pacientei 3s/Paciente (s.Nome = "Pedro" A
s.ExameTomografia = p.ExameTomografia)}

SELECT P.Nome FROM PACIENTE P, S
WHERE S .Nome = "Pedro" AND

P.ExameTomografia. Coracao S.ExameTomografia.Coracaoi

{p.Nomei p/Pacientei 3s/Paciente (s.Nome = "Pedro" A
s.ExameTomografia.Coracao = p.ExameTomografia.Coracao)}



{m.Nome, m.Paciente.Nome, p.Paciente.ExameTomografia.imagem;
m/Medico;

m.Paciente.Idade > 25
A m.Paciente. 3ExameTomografia. 3Coracao. 3Histo
Am.Especialidade = "Cardiologista"}

Nome do Tipo: ExemplolOa
Atributos: ( m.Nome: string

m.Paciente.Nome: string



{p.Paciente.Nomei p/ConsultalOai
~t/Paciente(t.Nome = p.Paciente.Nome)
A t.~ExameTomografia.~Pulmao.~Padrao )

{e.ExameTomografia.imagem,
e.ExameTomografia.DataRealizacao,
e.ExameTomografia.Anotacaoi e/Consulta7a



Neste capitulo foi apresentada a conceitua<;ao basica necessaria a

incorpora<;ao de imagens na modelagem de urna aplica<;ao, com 0 objetivo de

permitir que esta apresente 0 seu conteudo descrito a partir de outras imagens

definidas como constantes imagens. Tambem observou-se as caracteristicas extraidas

neste processo, representadas pelos surnarizadores e variaveis descritoras, alem dos

modificadores modelando as possiveis altera<;oes em seu comportamento. A imagem,

enquanto caracteristica de atributo no SIRIUS, pertence ao grupo de atributos

denominado de interface, que abrange, alem de imagens, visualiza<;ao, som, partitura

e grafico. Consistem dos atributos, no qual 0 aspecto de apresenta<;ao da informa<;ao

por eles contida e dependente do modelo de interface definido para a aplica<;ao.

No entanto, analisando 0 Esquema proposto para imagens, este e representado

na colonia a-imagem como urn tipo de objeto, que apresenta urna serie de atributos.

Urn objeto no SIRIUS pode ser descrito utilizando os aspectos estaticos, dinfunicos,

estruturais e de interface. Assim sendo, a informa<;ao imagem, modelada como urn

tipo de objeto, pode ser descrita utilizando estes aspectos:

• Estatico: conjunto de atributos que descrevem a imagem, correspondendo a

aspectos geraiS, e tambem ao objeto imagem, ou seja, formato, tamanho,

dimensoes e outros.

• Dindmico: se referem aos metodos associados a cada sumarizador para a extra<;ao

de informa<;ao gratica presente na imagem;

• Estrutural: corresponde a forma de armazenamento intemo e estruturas de acesso

disponiveis a informa<;ao extraida de cada instancia do atributo imagem;



• Interface: mecanismos de apresenta9ao da informa9ao contida em cada

instancia do objeto imagem e de acesso ao conjunto complementar de atributos de

descri9ao da imagem.

No pr6ximo capitulo, toda a conceitua9ao envolvendo 0 atributo com

caracteristica de imagem sera novamente descrita em rela9ao aos m6dulos que

compoem 0 sistema de consultas baseadas em conteudo a urn Banco de Imagens

Orientado a Objetos.



Capitulo 7

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS

Nos capitulos anteriores foram apresentados 0 conjunto de conceitos e a

fundamentac;ao te6rica referentes a incorporac;ao do tipo de dado imagens na

modelagem de uma aplicac;ao, formulados utilizando-se do modelo SIRIUS e de seus

construtores semanticos. Neste capitulo sera realizada a descric;ao completa dos

m6dulos que definem a arquitetura do Sistema de Gerenciamento de Imagens (SGI),

desenvolvido para a demonstrac;ao da abordagem proposta para 0 tratamento do tipo

de dado imagem. Os principais componentes do SGI sao:

• Sistema de Gerenciamento de Interface do Usuario: fomece aos grupos de

usuarios do sistema acesso ao conjunto de informac;5es de origem textual e grafica

e elementos para a formulac;ao das consultas;

• Sistema de Processamento de Consultas: define os pIanos de realizac;ao das

consultas baseadas em conteudo de imagens;

• Sistema de Gerenciamento do Esquema de Imagens: possibilita a definic;ao dos

elementos basicos de descric;ao do modelo de conhecimento da aplicac;ao, atraves

das constantes imagens, sumarizadores e variaveis descritoras;



• Sistema de Gerenciamento de Imagens.' permite a inseryao do tipo de dado

imagem, com a descriyao do seu conteudo baseando-se no esquema representativo

do dominio de conhecimento da aplicayao;

• Sistema de Analise de Imagens (SisMatch).' extrayao do conjunto de informayoes

de descriyao do conteudo da imagem;

• Sistema de Controle de Acesso a Imagens.' realiza 0 gerenciamento dos

mecanismos de acesso e recuperayao das imagens a partir do Banco de Dados.

Todos estes m6dulos, assim como a abordagem de implementayao e as

decisoes de projeto, serao descritos com detalhes no restante deste capitulo, que se

apresenta com a seguinte organizayao: inicialmente serao apresentadas as principais

altemativas de projeto disponiveis para 0 desenvolvimento do SGI, considerando a

evoluyao atual das pesquisas envolvendo 0 Grupo de Banco de Dados e

Processamento de Imagens do ICMSC, USP-Sao Carlos. Na seyao 3, serao discutidos

os aspectos referentes ao projeto conceitual, l6gico e 0 modelo de implementayao

para 0 SGI. A seguir, na seyao 4 sera descrita a arquitetura do SGI e 0 fluxo de

informayao entre os m6dulos que a compoem. Encerrando 0 capitulo, e apresentada a

construyao de uma aplicayao sobre 0 prot6tipo implementado.

Conforme mencionado no capitulo 5, 0 modelo SIRIUS utilizado para 0

desenvolvimento da conceituayao necessaria a incorporayao de imagens em uma

aplicayao consiste na evoluyao do Modelo de Representayao de Objetos (MRO)

[Traina_92]. Para 0 MRO, [oram realizados uma serie de trabalhos de pesquisa e



implementa90es de seus respectivos projetos que resultaram na defini9ao de urn

Sistema Gerenciador de Objetos, denominado de GEO [Traina_91a].

Com a evolu9ao do modelo MRO e a consequente formaliza9ao do SIRIUS,

iniciou-se urn processo semelhante para 0 sistema gerenciador GEO. Este trabalho

inclui 0 desenvolvimento de urn novo modelo de implementa9ao para 0 nucleo de

gerenciamento de objetos, integrado aos conceitos do SIRIUS. No entanto, esta etapa

nao se encontra totalmente concluida, sendo desenvolvida em paralelo com as

atividades de pesquisa tema do presente trabalho sobre 0 tipo de dado imagem.

o desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de Imagens compreende a

constru9ao do seu nucleo sobre 0 Gerenciador de Objetos (GEO), disponivel para

suporte ao MRO. Apesar das diferen9as conceituais existentes entre os modelos, 0

mapeamento do esquema de imagens para 0 MRO nao iria representar perdas de

caracteristicas semanticas. No entanto, uma vez que 0 Gerenciador se encontra em

urn processo de restrutura9ao completa, esta abordagem para 0 desenvolvimento do

SGI nao se revelou a mais adequada.

A constru9ao sobre 0 Gerenciador do SIRIUS esta descartada porque este nao

se encontra concluido e urna serie de altemativas de projeto devem ser analisadas e

validadas ate a sua complementa9ao final. Com este cemirio de transi9ao entre

modelos e implementa90es de Gerenciadores, resta a altemativa de definir urn

prototipo do SGI que se utilizasse de outro SGBD. Este prototipo deve permitir a

demonstra9ao dos conceitos mencionados neste trabalho para 0 tratamento de

imagens, assim como 0 teste de uma aplica9ao que represente urn dominio real, como

o gerenciamento de imagens medicas. A sele9ao consiste de urn SGBD Relacional,



com suporte ao padrao SQL, possibilitando a incorporac;aodo prot6tipo, para testes,

em urn ambiente hospitalar, facilitando sua integrac;aocom os demais elementos do

Sistema de Informac;ao Hospitalar. No entanto, para 0 desenvolvimento deste

prot6tipo, toma-se necessaria a formulac;ao do projeto do esquema relacional que

represente os conceitos de imagens definidos no SIRIUS. A formulac;aodeste projeto

se encontra descrita a seguir.

A etapa inicial no desenvolvimento do prot6tipo consiste no mapeamento

para 0 Modelo Entidade-Relacionamento (ME-R), da modelagem dos conceitos de

representac;ao de imagens e seu conteudo, como atributo com caracteristica de

imagem no SIRIUS (Figura 1). A Figura 2 apresenta 0 diagrama entidade-

relacionamento (DE-R) obtido como resultado final do processo de mapeamento.
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atributos definidos para 0 objeto Atributolmagem, da modelagem atraves do

SIRIUS. 0 relacionamento "sao instancias" com a entidade Atributo Imagem,

atributos do atributo disponivel no modele SIRIUS.

o mapeamento do relacionamento triple existente na modelagem a partir do

SIRIUS, representando 0 conteudo da informa<;:aoem uma imagem, e realizado com

a defini<;:aode duas entidades atraves da abstra<;:aode agrega<;:ao:

• Caracteristica Imagem: representa 0 relacionamento de identifica<;:ao do

triplo, indicando os sumarizadores de caracteriza<;:aode cada constante imagem;

• Componente Imagem: representa 0 relacionamento de conjunto existente entre

as variaveis descritoras, para cada sumarizador de descri<;:aode urna caracteristica

da constante imagem.

A informa<;:aopresente no conteudo do atributo com caracteristica de imagem

e representado no relacionamento Atributo _Carac _ Imagem Formada Por

Constante Imagem. Os valores que descrevem precisamente a informa<;:ao

presente em urna imagem no BD, segundo 0 esquema da aplica<;:ao,sao modelados

como atributo do relacionamento Imagem Descrita_Por Componente_Imagem.

Ap6s 0 mapeamento para 0 modelo entidade-relacionamento, pode-se

produzir 0 modele Relacional, compondo 0 conjunto de rela<;:oes que definem 0

Banco de Imagens. A matriz de pixel que define a imagem e armazenada no BD

relacional como urn atributo do tipo BLOB (binary-large object), que para efeito de
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Figura 3 - Arquitetura do Sistema de Gerenciamento de Imagens.

A arquitetura do Sistema de Gerenciamento de Imagens esta definida na



para obter as que sejam semelhantes em relayao aos aspectos que 0 usuario eleger

como significativos).

Urn sistema que permite a manipulayao e 0 acesso a urn conjunto de imagens

apresenta a seus possiveis usuanos urn conjunto diversificado de funcionalidade. Urn

aspecto importante para a caracterizayao da forma de utilizayao do sistema e,

consequentemente, dos elementos significados presentes no Gerenciador de Interface

consiste em fomecer urna classificayao aos grupos de usuarios. Esta descriyao e

realizada em concordancia com os tipos de acessos e operayoes que sejam permitas.

Os usucirios podem ser divididos em tres grandes grupos: 0 de

desenvolvimento, produ~io e os clientes. Os usuanos do grupo de

desenvolvimento saD responsaveis pela analise e projeto de urna aplicayao

pertencentes a urn determinado dominio, como, por exemplo, urna aplicayao para 0

sistema de PACS. Este grupo de usuanos e composto pelos analistas de suporte,

responsaveis pela analise de requisitos, delimitayao da abrangencia da aplicayao e,

principalmente, pelo detalhamento dos tipos e caracteristicas das imagens que serao

manipuladas. Este detalhamento e realizado com 0 desenvolvimento dos algoritmos

de processamento de imagens, definindo os sumarizadores e suas variaveis

descritoras. Os algoritmos saD implementados como metodos e associados aos

objetos no Banco de Dados como atributos com a caracteristica de "procedimento".

No entanto, em funyao da abordagem de construyao do prototipo sobre 0 Gerenciador

Relacional, 0 trabalho do usucirio de desenvolvimento e realizado atraves das

ferramentas disponiveis ao Gerente de Banco de Dados, com conhecimento sobre a

estrutura da aplicayao.



o grupo de produ~ao consiste nos usuarios que irao configurar a aplica<;ao e

definir 0 esquema do Banco de Imagens (BI), preparando-o para a sua utiliza<;ao

pelos usuarios clientes. Este grupo seleciona as constantes imagens e metodos de

processamento de imagens adequados a serem utilizados como sumarizadores, para

cada atributo com caracteristica de imagem, associado aos objetos da aplica<;ao. Os

usumos deste grupo podem ser classificados em:

A. Gerente do Banco de Imagens (DBA): grupo de usumos que trabalham em

conjunto com 0 grupo de desenvolvimento e os especialistas do dominio da

aplica<;ao (medicos, por exemplo), sendo responsaveis pel a constru<;ao do Banco

de Imagens atraves da defini<;ao do esquema para a aplica<;ao, que consiste na

indica<;ao do conjunto de imagens a serem apresentadas como base de compara<;ao

(constantes imagens) e delimita<;ao do conjunto de caracteristicas que se aplicara a

cada constante imagem, assim como dos parametros de descri<;ao destas, ou seja,

variaveis e modificadores;

B. Gerente da Aplica~iio: trabalha em colabora<;ao com 0 Gerente de Banco de

Imagens para definir os pIanos de recupera<;ao e manipula<;ao de imagens que

possam satisfazer os requisitos dos tipos de consultas a serem submetidas ao BD.

Por fim, tem-se 0 grupo dos clientes, consistindo nos usuarios finais que

submetem consultas sobre as informa<;5es contidas no BI. As consultas sao descritas

de acordo com 0 plano de pesquisa estabelecido para cada uma, atraves do grupo de

gerencia da aplica<;ao.

o Sistema de Gerenciamento de Imagens contem os procedimentos de

incorpora<;ao das imagens no Banco de Dados a partir dos equipamentos de exames
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A definiyao dos objetos que descrevem as caracteristicas fundamentais das

imagens presentes no dominio da aplicayao e realizada pelo Sistema de

Gerenciamento de Esquema de Imagens. Cada conjunto de imagens apresenta

alguns elementos proprios que as descrevam e sejam significativos na formulayao das

consultas. Com 0 Gerenciador de Esquemas, 0 sistema toma-se flexivel, se

adaptando aos diversos tipos de imagens do ambiente medico. Portanto, 0 conjunto

de relayoes que representam os objetos do tipo constante imagem, sumarizador e

variavel descritora possuem seu acesso gerenciado pelos procedimentos que definem

este sistema. 0 Gerenciador de Esquema realiza uma interayao com todos os demais

modulos do SGI, uma vez que as operayoes de acesso as imagens possuem a sua

formulayao validada a partir do esquema especificado para a aplicayao.

A analise das imagens inseridas no Banco e realizada pelo Sistema SisMatch,

o qual implementa os sumarizadores para as operayoes de matching entre as imagens

[Senzako_96]. Na versao atual do modulo de analise sao utilizados os seguintes

metodos:

a) Correla~ao Cruzada (CorCruz): este modulo realiza 0 matching entre duas

imagens seguindo 0 metodo da correlayao cruzada, retomando como elementos

descritivos as coordenadas (x, y) da melhor posiyao de matching eo coeficiente de

correlayao. Estes consistem, portanto, nas variaveis descritoras validas para 0

sumarizador do tipo matching por correlayao cruzada.

b) Detec~ao Sequencial de Similaridade (SSDA): este m6dulo retoma como

elementos descritivos da operayao de matching informayoes sobre as coordenadas

(x, y) da melhor posiyao de localizayao do padrao, 0 nivel de similaridade da



imagem e 0 seu coeficiente de correla9ao, 0 qual define as variaveis descritoras

validas para 0 sumarizador do tipo matching por detec9ao sequencial de

similaridade.

c) Preserva~ao do Momento (PresMom): este m6dulo retorna como elementos

descritivos da opera9ao de matching informa90es sobre as coordenadas (x, y) da

melhor posi9ao de localiza9ao do padrao, e a quantidade de pontos iguais entre a

imagem e 0 padrao de busca, 0 qual define as variaveis descritoras validas para 0

sumarizador do tipo matching por preserva9ao de momento.

o Sistema de Processamento de Consultas realiza 0 gerenciamento dos

diversos tipos de consultas, textuais ou por conteudo de imagens, que sejam

submetidas ao BD. De acordo com 0 conjunto de informa90es solicitadas pela

consulta, sao selecionados os pIanos adequados para 0 seu processamento. Esta

sele9ao e realizada com uma analise do Esquema da aplica9ao, resultando em uma

delimita9ao das caracteristicas a serem pesquisadas e comparadas com a condi9ao

definida. Alem disso, 0 m6dulo de processamento de consultas e tambem

responsavel pel a defini9ao do contexto de valida9ao das consultas, formulado a partir

de informa90es obtidas junto ao grupo de usuarios gerente da aplica9ao. A

especifica9ao da consulta e realizada atraves de uma interface grafica, obedecendo as

caracteristicas e funcionalidades presentes no m6dulo de gerenciamento de interface.

o controle de acesso as imagens presentes no BD e realizado a partir do

pr6prio nueleo de gerenciamento de acesso disponivel no SOBD Relacional. Isto

ocorre como uma consequencia direta do processo de modelagem da informa9ao

presente em uma imagem e do seu mapeamento para 0 modelo l6gico de



implementa~ao (modelo relacional). Neste modelo, as informa~oes que

conceitualmente estariam armazenadas em uma estrutura de acesso com suporte a

chaves multidimensionais ficam armazenadas como tuplas em uma rela~ao. Nesta

rela~ao, as chaves de acesso consistem nos identificadores dos elementos de

descri~ao da imagem, ou seja, constantes imagens, sumarizadores e variaveis

descritoras. Portanto, a indexa~ao e obtida a partir da estrutura de indices fomecida

pelo Oerenciador Relacional, validando 0 conjunto resposta da consulta de acordo

com 0 contexto previamente definido.

o Sistema de Oerenciamento de Imagens foi definido procurando satisfazer 0

requisito de facilidade de uso, atraves da formula~ao de uma interface intuitiva para 0

usuano. 0 apendice B apresenta uma descri~ao completa com a constru~ao do

Esquema de uma aplica~ao sobre 0 SOl implementado, exemplificando as

caracteristicas de seu modelo operacional. Nesta implementa~ao do SOl, a intera~ao

do usuano e realizada atraves de uma interface grafica, na qual os elementos para a

constru~ao do Esquema da aplica~ao sao selecionados de maneira natural e direta.

o fator de maior influencia no desempenho do SOl consiste no processo de

extra~ao das informa~oes de descri~ao do conteudo de cada imagem, realizada no

instante de sua inser~ao. Esta consiste na opera~ao que apresenta 0 maior custo

computacional, uma vez que os algoritmos de processamento de imagens, referentes

aos sumaridares definidos para cada constante imagem, serao aplicados sobre a nova

instancia inserida no Banco de Dados. Para a defini~ao do conjunto resultante das



consultas submetidas ao Banco, 0 Sistema ira trabalhar com as informayoes que

descrevem 0 conteudo da imagem. Estas informayoes, que ja foram previamente

preparadas, se encontram na relayao que representa a estrutura de acesso as imagens,

ficando 0 custo computacional referente a operayao de recuperayao tuplas em uma

relayao no Banco de Dados. 0 custo computacional necessario para realizar 0 pre-

processamento das imagens e pago assim que urn consulta baseada em conteudo seja

submetida ao BD. Se esta abordagem nao fosse aplicada, a cada novo tipo de

consulta a ser formulado, os metodos de implementayao dos surnarizadores seriam

ativados, para a produyao do resultado final da consulta.

Neste capitulo foram descritos os modulos que definem 0 prototipo do

Sistema de Gerenciamento de Imagens (SGI), implementado para a validayao do

conjunto de conceitos formulados neste trabalho, com suporte a realizayao de

consultas baseadas no conteudo das imagens. Apesar do modele de dados utilizado

na implementayao (Modelo Relacional) nao apresentar suporte semantico as

construyoes presentes na formulayao de urn Esquema para 0 tipo de dado Imagens, a

implementayao resultante demonstrou a importancia da representayao do

conhecimento sobre 0 dominio da aplicayao a nivel do Esquema do Banco de Dados.



Capitulo 8

CONCLUSOESEPROPOSTASDEFUTURAS

PESQUISAS

Neste capitulo san descritos os possiveis trabalhos e projetos de pesquisas que

podem ser formulados em decorrencia da complementa9ao desta etapa. Tambem san

realizadas as conclusoes finais sobre 0 projeto ressaltando-se as suas contribui90es

tanto para 0 desenvolvimento do Modelo Orientado a Objetos SIRIUS, quanta para a

area dos Sistemas de Armazenamento e Comunica9ao de Imagens Medicas (PACS),

como para 0 desenvolvimento de urn Banco de Imagens e da representa9ao do tipo de

dado imagem.

Neste trabalho e realizada a proposta da incorpora9ao ao tratamento do tipo de

dado imagem como urn elemento integrante em urn modelo de dados. 0 principal

objetivo do projeto consiste na formula9ao de consultas baseadas na descri9ao do

conteudo gnifico ou visual interno de cada imagem. Para solucionar este problema,

abordagens como a descri9ao textual e utiliza9ao de icones com seus relacionamentos

espaciais nao se revelaram apropriados ao dominio de imagens medicas por



ressonancia magnetica. A conceituac;ao de constantes imagens em conjunto com os

surnarizadores, representando as caracteristicas de comparac;ao, proporciona ao

usmirio da aplicac;ao elementos malS significativos na descric;ao do dominio da

aplicac;ao em questao. Esta abordagem para a descric;ao do conteudo da imagem pode

ser tambem utilizada em cooperac;ao com as formas de busca mais tradicionais, como

os atributos textuais, complementando 0 significado semantico presente na consulta.

Alem disso, estes conceitos sao utilizados como urna forma de se realizar urn

pre-processamento das imagens, com 0 objetivo de aumentar 0 desempenho nas

consultas. 0 processo de recuperac;ao da imagem a partir do BD apresenta urn melhor

desempenho, urna vez que a analise de cada imagem e realizada no instante de sua

inserc;ao. 0 resultado deste atividade de analise da imagem e armazenado no BD,

juntamente com toda a imagem, de forma que a operac;ao com maior custo de

processamento e realizada apenas urna unica vez. Portanto, consultas sobre uma

grande colec;ao de imagens apresentam urn baixo custo de processamento, uma vez

que as operac;5es mais pesadas ja foram realizadas. A presenc;a dos objetos tipo

variavel descritora e sua indicac;ao direta nas express5es de consulta permitem ao

Gerenciador de Imagens selecionar, inicialmente, 0 conjunto adequado das estruturas

de acesso que serao percorridas para a composic;ao do resultado final.

A modelagem apresentada para 0 tipo de dado imagem como uma

caracteristica de atributo, 0 qual possui 0 conteudo da informac;ao grafica

representado por tipos de objetos existentes no Esquema da aplicac;ao, proporciona

urna uniformidade na manipulac;ao de todas as informac;5es que possam ser extraidas

de urna imagem, sejam estas textuais, representadas na forma de atributos do atributo



Imagem, ou gnificos, em associaryoes definidas com as constantes imagens,

sumarizadores e variaveis descritoras. Este aspecto fomece urn mecanismo adequado

para a representaryao do conhecimento sobre 0 cojunto de imagens a serem

manipulados pelo Gerenciador. Com esta abordagem a validaryao de algumas

caracteristicas da imagem e realizada diretamente a nivel do Esquema, como

validaryaodas regras de conhecimento neste inserido. Atraves do Esquema proposto

para a representaryaode imagens, 0 modele suporta perfeitamente 0 tipo de dado

imagem, permitindo a sua utilizaryaoem qualquer dominic, em que seja possivel

definir claramente um conjunto de padroes representativos para a aplicaryao.Com a

presenryado esquema conceitual para 0 atributo com caracteristica de imagem, e

realizado um encapsulamento de toda a complexidade naturalmente presente na

manipularyaodeste tipo de dado.

A conceituaryao de objetos do tipo constante imagem, sumarizadores e

variaveis realizada no Esquema do Modelo proporciona uma flexibilidade na

definiryaode qualquer elemento que possa ser utilizado como uma caracteristica de

descriryaodo conteudo visual de uma imagem. Isto ocorre, pois, se urn novo aspecto e

definido como significativo para a compararyao entre duas imagens, este e

incorporado ao BD atraves da modelagem dos elementos que 0 descreva. Ou seja,

define-se um novo objeto do tipo sumarizador e quantos objetos forem necessarios

do tipo variavel descritora para representar os itens que a operaryaoira extrair da

imagem. Alem disso, com 0 conceito de orientaryao a objetos, 0 algoritmo de

implementaryaodo sumarizador e definido como um metodo desse tipo de objeto.

Desta forma, a conceituaryaoproposta permite inclusive que novas definiryoespara a



implementac;ao de cada surnarizador possam ser incorporadas na etapa de construc;ao

do esquema ou projeto da aplicac;ao.

o tratamento uniforme proporcionado pela modelagem apresentou tambem

como consequencia dois aspectos importantes: a estrutura da linguagem e a

formalizac;ao dos seus operadores atraves de urna algebra com suporte a orientac;ao a

objetos. A sintaxe da linguagem de definic;ao e manipulac;ao de imagens consistiu em

urna extensao a Linguagem de Consulta Estruturada (SQL), e os seus comandos nao

apresentam diferenc;as sensiveis na sintaxe quando da utilizac;ao de urn atributo com

caracteristica de imagem. Cada comando possui urn significado semantico precise, 0

que permite a sua analise automatica.

Os elementos presentes no Esquema do atributo com caracteristica de imagem

e seus correspondentes significados semanticos, possibilitaram a especificac;ao da

operac;ao de join entre imagens. Esta operac;ao foi definida seguindo urn principio

distinto da existencia de urn atributo de ligac;ao entre as imagens, como ocorre no

join presente no modelo Relacional. Neste modele, urna relac;ao deve apresentar urn

atributo, que consiste em urna chave estrangeira, atraves do qual possa combinar os

valores das tuplas em ambas as relac;5es. Este processo ocorre no tipo de dado

imagem, considerando a presenc;a de caracteristicas contendo urn dominio comum, e

a comparac;ao e realizada admitindo a existencia de urn limite de tolerancia para a sua

validac;ao, 0 qual consiste no proprio contexto de validac;ao da consulta.

Para a formalizac;ao dos operadores de manipulac;ao de imagens, nao foi

necessario definir uma algebra especifica para este fim. A estrutura conceitual

presente no Esquema de imagens e sua modelagem atraves de tipos de objetos



possibilitaram que qualquer linguagem com suporte a orientac;aoobjetos, desde que

permita 0 suporte a definic;ao de caracteristicas de atributo, manipule imagens

conforme descrito neste trabalho. Este aspecto foi demonstrado utilizando-se 0

calculo de predicados orientado a objetos (OOPC) proposto como uma especificac;ao

para urna linguagem de consulta a urn Banco de Dados Orientado a Objetos.

Verificou-se que as consultas formuladas na linguagem de acesso a imagens foram

perfeitamente rescritas como expressoes do OOPC.

A partir da conclusao desta etapa inicial, consistindo na especificac;ao dos

conceitos envolvendo 0 tratamento de imagens, uma serie de projetos adicionais

serao inicializados, com 0 objetivo de concluir urn Sistema Gerenciador de Imagens

que possa ser perfeitamente integrado a urn ambiente hospitalar, considerando todos

os seus demais m6dulos de gerenciamento. Assim, para 0 projeto final, serao

adotadas duas estrategias: (a) Prosseguir com 0 desenvolvimento e a implementac;ao

do prot6tipo atual, utilizando urn Gerenciador de Banco de Dados Relacional (com

suporte ao padrao SQL), incorporando as novas tecnicas resultantes das atividades de

pesquisa; (b) desenvolvimento do nucleo de gerenciamento de imagens sobre 0

Gerenciador de Dados proposto para 0 SIRIUS, denominado de SIRIUS/GO com

total suporte aos conceitos de orientac;aoa objetos inseridos neste modelo.

o prosseguimento no desenvolvimento do prot6tipo apresenta como objetivo

a validac;ao,junto a urn ambiente hospitalar, dos novos conceitos e propostas que

podem ser formulados. Dentro deste dominio, a incorporac;aose toma mais efetiva,

uma vez que nao e necessario solucionar aspectos que se referem a implementac;ao



do Gerenciador. Com a evolwyaodo desenvolvimento do Gerenciador de Banco de

Dados para 0 SIRIUS, os recursos de modelagem definidos para 0 tipo de dado

imagem passam a ser suportados de forma adequada pelo modelo de aplicayao

proposto. Desta forma, nao ocorre perda de informayao semantica, como a

proporcionada pelo mape~ento do Esquema de imagens para 0 modelo relacional.

Com relayao ao conjunto de caracteristicas de descriyao do conteudo da

imagem, ou seja, os sumarizadores, a sua evoluyao tambem sera realizada em dois

campos. 0 inicial se refere as pesquisas na area de Processamento de Imagem, com a

definiyao e implementayao de tecnicas de matching mais sofisticadas, que permitem

a incorporayao de modificadores para os sumarizadores, aspecto nao suportado na

versao atual do prot6tipo. Isto implica no desenvolvimento de algoritmos que

possibilitem 0 reconhecimento de padroes que possam aparecer alterados por algum

fator, representado atraves dos modificadores. Alem da definiyao destes algoritmos,

as tecnicas atuais devem ser refinadas, com 0 objetivo de incorporar procedimentos

que possam ser apropriados e mais eficientes na detecyao de elementos especificos

que envolvam uma determinada patologia. Esta abordagem, provoca uma ampliayao

no conjunto de sumarizadores, incorporando aspectos especificos do dominio de

conhecimento da aplicayao. Estes tipos de sumarizadores provocam uma

especializayao do sUPOrteoferecido pelo Gerenciador de Imagens, na construyao de

uma determinada aplicayao. A definiyao desta categoria de sumarizadores nao

elimina 0 aspecto geral obtido com a representayao do conhecimento contido em uma

imagem, atraves de construtores do modelo de dados. Neste sentido, outros

sumarizadores de abordagem geral, representando opera<;oes distintas de



Processamento de Imagem, tais como a manipula<;ao de histogramas, serao tambem

incorporados ao sistema.

o aspecto de desempenho e eficiencia consiste em urn requisito fundamental

no desenvolvimento destes algoritmos, urna vez que as opera<;oes de inser<;ao de urna

nova instancia do atributo imagem no Banco de Imagens apresenta 0 seu nivel

maximo de processamento, na etapa de extra<;ao das informa<;oes de descri<;ao do seu

conteudo. Portanto, tanto as implementa<;oes atuais para os surnarizadores quanto as

novas a serem definidas, dentro das abordagens propostas, devem considerar 0 item

desempenho como urn fator determinante no tempo de processamento das consultas

submetidas ao Banco de Imagens. 0 aspecto eficiencia deve ser aprimorado, com 0

objetivo de eliminar as ocorrencias de imagens nao adequadas aos objetivos das

consultas submetidas. Este objetivo pode ser alcan<;ado por outras tecnicas, alem da

melhoria nos algoritmos de Processamento de Imagens. Como, por exemplo, a

presen<;a de elementos com a representa<;ao de conhecimento do dominio da

aplica<;ao, associados as imagens, a nivel do esquema da aplica<;ao e podendo os

mesmos serem indicados na expressao de formula<;ao da consulta.

Alem do suporte a surnarizadores distintos, 0 sistema devera permitir a

defini<;ao destes de forma dinfunica, ou seJa, atraves da inser<;ao de metodos

adicionais aos objetos do tipo sumarizador existente no Esquema da aplica<;ao. Como

resultado, 0 sistema passara a apresentar urn conjunto de ferramentas dedicadas as

fun<;oes desempenhadas pelos usuarios do Grupo de Desenvolvimento. Com 0

desenvolvimento do Gerenciador de Objetos com suporte ao modelo SIRIUS, este

objetivo e naturalmente atingido com os mecanismos para a defini<;ao de metodos



dos objetos. A existencia de urna nova implementayao para urn surnarizador pode ser

inserida no Banco de Dados como urn novo metoda do objeto do tipo atributo com

caracteristica de imagem.

Outro a~T~cto importante consiste na especificayao da estrutura de acesso

para as chaves multidimensionais. Neste caso, 0 estudo das arvores-R e suas

variayoes indicarn uma possivel direyao para esta atividade de pesquisa. Com a

incorporayao de urna estrutura de acesso com estas caracteristicas, a definiyao das

variaveis descritoras para os surnarizadores passa a representar cada dimensao da

chave. A definiyao do relacionarnento entre as variaveis descritoras e os

sumarizadores apresenta como significado a seleyao das dimensoes que seJarn

validas, dentro do dominio de conhecimento da aplicayao. 0 contexto da consulta

define urna regiao no espayo n-dimensional, no qual se encontrarn presentes as

imagens que poderao ter os seus demais atributos comparados, de acordo com a

condiyao de validayao. Portanto, as modificayoes propostas para os algoritmos da

arvore-R (ou suas variayoes) devem suportar a seleyao previa de dimensoes na

formulayao da consulta e a reduyao do espayo de busca, em funyao da existencia do

conceito de contexto. Parte desta proposta de trabalho ja teve 0 seu inicio como

pesquisa a ser desenvolvida a nivel de mestrado, a qual devera resultar em uma

analise das estruturas para chaves multidimensionais, definindo a mais apropriada, e

possiveis alterayoes ou modificayoes em sua conceituayao, que a tome adequada a
aplicayao de imagens medicas.

A indexayao de urn Banco de Imagens, e sua consequente politica de acesso,

pode ser tratada de urna forma generica com a resoluyao do problema a seguir
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convolu9ao. Note que se a imagem obtida a partir da convolu9ao fosse submetida ao

BD, esta seria classificada de acordo com 0 criterio presente na estrutura de indices

Ix. Mas, urna vez realizada urna convolu9ao sobre a estrutura de indices, esta podeni

classificar corretamente a nova imagem 1', precisamente de acordo com 0 criterio

utilizado na sua forma9ao. Desta forma, a transforma9ao T sobre a estrutura de

indices ira realizar 0 mapeamento de urna estrutura atual para outra, representando as

altera90es sobre a imagem, eliminando a necessidade de ativar todos os

sumarizadores para a descri9ao da nova imagem. Esta sera obtida diretamente a partir

da modifica9ao na estrutura de acesso.

Com a formaliza9ao deste mapeamento, obtem-se urn BD flexivel que suporte

a manipula9ao e acesso a qualquer tipo de imagem de diversas caracteristicas,

podendo ser estas resultantes de opera90es de convolu9ao distintas. Alem disso, esta

abordagem provoca uma redu9ao na carga de processamento necessaria, urna vez

que pode-se obter a nova estrutura de acesso para este conjunto de imagens, sem a

necessidade de aplicar os algoritmos de processamento de imagens. Dentre estas

opera90es, pode ser incluido 0 conjunto de modificadores dos sumarizadores. Estes

poderao ser definidos como opera90es que alteram a estrutura de urna imagem. Desta

forma, a estrutura de acesso, considerando a atua9ao de urn modificador, passara a

ser definida como urn mapeamento da estrutura j a existente para 0 seu sumarizador.

Com a evolu9ao das tecnicas de analise de imagens e das estruturas de

indexa9ao, estas podem ser tambem realizadas atraves da incorpora9ao de

contribui90es originarias do campo de redes neurais [Badal_94] [Stafylopatis_92].

As redes neurais podem ser utilizadas no processo de classificayao das imagens, de



acordo com as constantes imagens e surnarizadores definidos no esquema. Alem

disso, a defini9ao da propria estrutura de acesso para cada constante imagem pode ser

obtida a partir de urna rede neural apropriada. Assim, esta organiza9ao passa a

representar a evolu9ao natural do conhecimento e das informa90es presentes em urn

ambiente hospitalar, a medida que novos exames saD realizados, e patologias

distintas saDidentificadas e inseridas no BD, caracteristica esta inerente a defini9ao

de urna Rede Neural e do seu mecanismo de aprendizado.

Urn dos aspectos definidos na conceitua9ao atual, e que no entanto nao se

encontra contemplada na implementa9ao atual, consiste na linguagem de defini9ao e

manipula9ao de imagens. Neste campo, alguns trabalhos a serem propostos

consistem em definir urna evolu9ao em seu conjunto de comandos, com 0 objetivo a

se tomar a linguagem de defini9ao de esquemas de BD baseando-se no Modelo

SIRIUS. A sua sintaxe semelhante a linguagem SQL toma mais nipido 0 processo de

familiariza9ao com os seus comandos por parte dos desenvolvedores de aplica9ao

para Banco de Dados. Dentro do objetivo de se obter maior desempenho no

processamento das consultas em urn BD com Imagens, alguns aspectos referentes

especificamente a abordagem da linguagem, como seu plano de avalia9ao de

consulta, serao objetivos de pesquisa, considerando as caracteristicas de orienta9ao a

objetos [Straube_95].

Com a conclusao deste projeto, 0 seu objetivo principal, de realizar 0 suporte

a formula9ao de consultas a urn banco de dados com imagens, atraves da indica9ao

de seu conteudo gnifico, foi plenamente atingido. 0 modelo de dados orientado a



objetos, SIRIUS demonstrou-se possuir urn conjunto de construyoes semanticas que

tomaram possivel a modelagem da complexidade de informayoes que possam estar

contidas em uma imagem. Alem disso, os conceitos de orientayao a objetos, toma

natural 0 processo de refinamento te6rico do projeto atual, nas linhas de pesquisas

indicadas anteriormente.

Alguns resultados deste trabalho se encontram disponiveis na literatura, como

consequencia de sua apresentayao em alguns dos principais congressos da area a

nivel nacional [Santos _96a] [Santos _96b] e intemacional [Traina _97].
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Apendice A

Sumario da Linguagem de Acesso a Imagens

CREATE IMAGE <nome_tipo_imagem> ON ( <nome_tipo_objeto> I
<nome_tipo_objeto>'.'<nome_relacionamento> ) 'i'

CREATE SUMMARIZER <nome summ> AS <Localizador>
[<restri9ao>] ,j ,

CREATE IMAGEPAR <nome_tipo> <lista variaveis>
[RANGE <valor> I FROM <valor> TO <valor>]

CREATE MODIFIER <nome modificador> ON <nome sumarizador>
AS ( <restricao mod> ) j

SET COMPARISON <nome caract> IMAGECONST <nome const>- -
CHARACTERIZED BY <nome sumarizador>
DESCRIBED BY <lista variaveis>'i'

SET IMAGE <nome_tipo_imagem> DESCRIBED BY
<lista constantes>'j'



ALTER IMAGECONST <nome_const> CHARACTERIZED BY <NomeSumm>
( ADD IMAGEPAR <lista_var_descritora> I

DROP IMAGEPAR <lista_var_descritora> ) 'i'

DROP (IMAGE I IMAGECONST I SUMMARIZER I IMAGEPAR)
<nome_item>';'

1.5. Defini';3o de uma Instancia para urn Tipo de Atributo com Caracteristica
de Imagem.

INSERT INTO <Nome_Atr_Imagem>
[ON ( <nome_instancia_obj> )]

VALUES <nome_arquivo_imagem> 'i'

ACCEPT IMAGEPAR <nome variavel>
[RANGE <valor> I FROM <valor> TO <valor>]

ON <nome constante> CHARACTERIZED BY <nome sumarizador>

ACCEPT MODIFIER <nome modificador>
[RANGE <valor> I FROM <valor> TO <valor>]

ON <nome sumarizador> 'i'

SELECT <lista atributos>
FROM <lista_objetos>
WHERE <condicao> 'i'



Apendice B

Modelo de Constru~ao de urn Aplicativo com

Irnagens

o prot6tipo desenvolvido para 0 Sistema de Gerenciamento de Imagens

permite a formulac;;ao do Esquema de uma aplicac;;ao com 0 dominio de imagens

origimirias a partir de exames de tomografia computadorizada. Neste apendice e

apresentado uma navegac;;ao atraves do sistema, exemplificando 0 seu modelo

operacional e a forma de interac;;aocom os diversos usuarios do sistema.

o sistema apresenta uma interface baseada em menus, onde sac apresentados

aos usuarios todas as opc;;5esdisponiveis, para a definic;;aodo Esquema da aplicac;;aoe

interac;;aocom 0 Banco de Imagens, atraves dos formularios de consulta.

A configurac;;ao da barra de menus principal do Sistema e determinada pela

categoria do usuario que realiza acesso. A validac;;aodo usuario e realizada atraves de

urn mecanismo de senha, que Ira validar a visao do banco de dados que se encontrara

disponivel (Figura 1) Consistindo de usuarios pertencentes aos grupos de

desenvolvimento e produc;;ao, estes possuem permissao de acesso a todos os aspectos

funcionais do sistema (Figura 1) Os usuarios do grupo de clientes, apresentam acesso

apenas as operac;;5es de inserc;;ao de novas imagens, instancias dos atributos com



caracteristica de imagem, e consultas ao Banco de Imagens. A interface do

Sistema e semelhante a apresentada na Figura 1, nao apresentando no entanto

as opc;5es de definiC;aodos Objetos e Relacionamentos para 0 esquema da aplicac;ao.



....................................y•.........

~:?rjt/





Cada sumarizador que seja vilJido para a Esquema da aplicac;ao e definido

atraves da interface presente na Figura 4, a partir da selec;ao da opc;ao Sumarizador do

item de menu Objetos. 0 operador que define a modulo de processamento de imagens

do sumarizador e selecionado a partir de urn conjunto pre-definido no sistema em sua

implementac;ao atual. Esta selec;ao esta indicada no campo "Tipo do Sumarizador",

cujos valores sao obtidos a partir da re1ac;aoque contem a definic;ao dos operadores.

Em conjunto a definic;ao dos sumarizadores, e sinalizada quais sao as possiveis

modificadores validos, assim como de seus elementos descritivos.



As variaveis descritoras presentes no esquema da aplicayao san definidas

atraves da interface presente na Figura 5, a partir da seleyao da opyao Variavel

Descritora do item de menu Objetos. 0 tipo da variavel descritora e selecionado a

partir do conjunto de tipos suportado pelo sistema, ou seja, a partir dos tipos de

variaveis intemas definidas para cada operador pre-definido no sistema.



"-~..imagel-IOescricao do Conleudo do Atributo com Caraclelishca de Imagem] I!!IliH£!
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apresentar uma interface uniforme para as diferentes atividades a serem

realizadas por seus usuarios.

3.1. Inserindo Imagens no Banco de Dados.

A insen;ao de uma nova imagem, como insHincia de uma atributo com

caracteristica de imagem, e realizada com a seleyao do objeto do Esquema da

aplicayao que possui este elemento definido como urn de seus atributos. Na aplicayao

de exames medicos, consiste em selecionar 0 "Paciente" que realizou urn novo exame

computadorizado (Figura 8) que sera cadastrado no Banco de Imagens.



Uma vez selecionado 0 Paciente, 0 formulario para a insen;:ao de um_

novo exame e apresentado (Figura 9) 0 tipo deste exame e selecionado a

partir dos atribu!os c m caracteristica de imagem definido no Esquema Esta interface

e semelhante a dis! 'ivel para a definic;ao de constantes imagens, permitindo que

usuario realize as anc.~5es relevantes sobre este exame, que consistem nos atributos

textuais da imagem Un. vez obtida a imagem a partir de urn arquivo em disco, 0 seu

conteudo sera descrito de acordo com as caracteristicas associadas com 0 atributo



3.2.1. Defini.;ao do Contexto de Valida.;ao da ConsuIta.

A defini~ao do contexto de valida~ao de uma consulta e realizada

selecionando-se uma das op~5es do item de menu "Contexto", para as variaveis

descritoras (Figura 10) e para os modificadores (Figura 11). De forma semelhante as

demais interfaces do sistema, os campos consistem de itens de sele~ao, cujos valores

sao obtidos a partir do Banco de Dados, obedecendo os relacionamentos existentes

entre os elementos do Esquema.
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"de memoria principal, executando 0 servidor de Banco de Dados Oracle, versao 7.3,




