
Resumo 

Após esta introdução apresenta-se o segundo capítulo que, sob o título genérico de Reconhecimento 

de Imagens, aborda, a nível introdutório, três temas: o processamento, a análise e o reconhecimento. 

Ao longo deste capítulo serão definidos os conceitos, será estabelecida a terminologia e serão 

descritas as técnicas que venham a ser invocadas em capítulos posteriores.  

O terceiro capítulo é reservado à descrição do sistema SPAI - Sistema de Processamento e Análise 

de Imagem -, cujo desenvolvimento resultou do esforço conjunto de uma equipa de investigação. 

Serão descritos os aspectos mais relevantes do "hardware" e "software" desenvolvidos, dando-se 

ênfase especial à contribuição específica do autor desta dissertação. Como características 

fundamentais deste sistema referir-se-á a sua capacidade de aquisição de imagens (de 128 por 128 

pontos com 6 bits/ponto) em tempo real (aproximadamente em 20 ms), a facilidade de visualização 

imediata, num monitor TV, das imagens digitais e um sistema operativo baseado numa linguagem de 

comandos com cerca de setenta comandos de processamento e análise de imagem. Como 

complemento a este capítulo o Anexo A apresenta o esquema geral do "hardware" de SPAI e 

algumas fotografias dos sinais mais importantes.  

No Capítulo 4 será descrito o Sistema de Análise e Reconhecimento de Formas - SARF. Serão 

referidos os seus aspectos mais relevantes, nomeadamente no que concerne à sua generalidade e 

estrutura. Relativamente à primeira é de realçar a sua utilização, no âmbito desta dissertação, na 

classificação de imagens bem como a sua utilização na classificação de electrocardiogramas - J. 

Marques de Sá (8). Relativamente à sua estrutura descreve-se a organização e as opções principais, 

contemplando-se, para problemas com múltiplas classes e múltiplas características, diversas 

subáreas importantes, designadamente: a selecção de características, a classificação supervisada e 

não supervisada e a transformação dimensional. As potencialidades deste sistema serão ilustradas 

recorrendo a um conjunto de dados bem conhecido (as flores de Iris). No Anexo B apresenta-se uma 

descrição detalhada de cada uma das opções.  

No capítulo 5 serão descritas as técnicas utilizadas na inspecção visual e classificação automática de 

rolhas de cortiça. Para o efeito recorreu-se aos dois sistemas de uso geral - SPAI e SARF - e a um 

sistema dedicado para a extracção de características. O procedimento adoptado contempla diversas 

fases:  

i) a aquisição e processamento de imagem: a aquisição visa estabelecer um método expedito de 

visualização de toda a superfície lateral de uma rolha que possa ser comandado por SPAI; para o 

efeito utilizou-se um motor de passo e "hardware" correspondente, bem como "software" específico 

recorrendo à linguagem de comandos de SPAI; o processamento da imagem digitalizada tem em 

vista a obtenção de uma imagem binária com um mapa de defeitos para o que se recorreu a um 

algoritmo apropriado; de seguida é considerado o encadeamento, inovador, de operações de 

expansão e contracção tendo em vista a detecção dos defeitos de maior dimensão;  



ii) a análise de imagem: esta fase tem como objectivo a extracção de parâmetros caracterizadores da 

qualidade das amostras inspeccionadas que permitam a sua discriminação em diferentes classes 

recorrendo a lógica de decisão apropriada; foi extraído um número considerável de características, de 

natureza convencional ou especialmente idealizadas para este estudo, que podem ser agrupadas em 

quatro conjuntos: características do histograma, globais, das projecções e da distribuição do 

comprimento dos defeitos; a capacidade discriminante de cada um dos parâmetros foi testada 

estatisticamente, tendo como ponto de partida um conjunto de amostras distribuídas por seis classes 

definidas "a priori" por três especialistas; no Anexo C apresentam-se algumas listagens das 

subrotinas de extracção de características;  

iii) classificação: esta etapa visa o projecto da lógica de decisão; para o efeito foi considerado um 

modelo estatístico como o mais adequado para caracterizar este tipo de problemas tendo-se 

adoptado (e testado) o modelo normal para a estrutura probabilística por classe; foram projectados 

diferentes tipos de classificadores para diferentes combinações de características, recorrendo-se a 

métodos de pesquisa sequencial (simples ou mistos) para a selecção ou eliminação de características 

e utilizando duas estruturas para a lógica de decisão: estrutura convencional e hierárquica; a primeira 

apresenta um único nível de decisão e a segunda é um esquema multinível, cujo projecto inclui 

aspectos originais, que conduziu a alguns resultados promissores conforme se documenta no 

Capítulo 5 e Anexo F; nos Anexos D e E apresentam-se alguns dos resultados numéricos obtidos.  

No Capítulo 6 descreve-se a metodologia adoptada para a pesquisa automática das zonas de corte 

em traços de cortiça contemplando simultaneamente critérios espaciais e de qualidade local. Para o 

efeito projectou-se um sistema dedicado à resolução deste problema específico, baseando-se o seu 

conteúdo em algum "hardware" e "software" de SPAI, especialmente no que respeita às unidades de 

aquisição e representação de imagem e aos constituintes elementares do algoritmo detector de 

anomalias. Nesse sistema – SELCOR - foi considerado um modelo supervisado de classificação que 

serviu de base ao estabelecimento da lógica de decisão e selecção das características locais. 

Ultrapassada a fase de treino (supervisão e escolha do classificador), seleccionaram-se as 

"melhores" zonas de corte recorrendo-se a um processo de pesquisa baseado em restrições 

espaciais e de qualidade (avaliada pelo classificador projectado). Foi posteriormente considerada 

uma nova estratégia de pesquisa global que tem em comum, com a adoptada em SELCOR, o 

procedimento de detecção de defeitos, diferindo substancialmente daquela no processo de análise e 

de pesquisa. Aqui, é considerada a projecção global da imagem com defeitos (em SELCOR extraem-

se projecções locais) com base na qual, se distribuem as zonas de corte recorrendo-se a um 

processo expedito e de fácil realização. No Anexo G apresentam-se alguns resultados numéricos e 

algumas subrotinas desenvolvidas no âmbito do Capítulo 6.  

Finalmente no Capítulo 7 apresentam-se conclusões globais a esta dissertação perspectivando-se no 

futuro algumas vias de continuação dos trabalhos apresentados, assim como possíveis 

desenvolvimentos em temas afins.  


