
  

PGCA005 - Fundamentos de Processamento de Imagens 

Introdução (aula-01):

O Campo: consiste em desenvolver técnicas para compreender os mecanismos de 
visão natural e artificial, além de fornecer ferramentas cujo desempenho aproxima-se, 
o mais possível, das extraordinárias capacidades do sistema visual humano.

A Meta: busca simular experiências (tais como criar movimentos, distorções, 
iluminação de objetos, etc.) em uma cena de maneira a resolver o problema proposto 
e/ou comparar variáveis específicas com padrões previamente armazenados.

A Área: multidisciplinar, envolvendo Eletrônica, Óptica, Inteligência Artificial, Ciência 
da Computação, etc.

Domínio: Conceitos de Física e Matemática.

Necessita: Linguagens de Programação.



  

O que é uma imagem?

Latim (“imago”):  representação visual.

Grego Antigo:

 – Platão (“eidos”): raiz etimológica do termo “idea” ou “eidea”,  imagem como sendo uma 
projeção da mente − Teoria de Platão: o idealismo.

– Aristóteles: uma aquisição pelos sentidos, a representação mental de um objeto real - 
Teoria de Aristóteles: realismo.

Matematicamente: função f (x, y ) contínua (amplitude e espaço), relacionada ao brilho (ou 
cor) na posição (x, y );

                                



  

1920 (The Bartlane System - Coded System): formas 
de aprimorar a qualidade de impressão de imagens 
digitalizadas (5 níveis) transmitidas através do sistema 
Bartlane de transmissão de imagens por cabo 
submarino entre Londres e Nova Iorque.

1929: 15 níveis, ao mesmo tempo em que era 
desenvolvido um método aprimorado de revelação de 
filmes através de feixes de luz modulados por uma fita 
que continha informações codificadas sobre a imagem.

* Processamento de Imagens: aprimora informações pictóricas para interpretação humana.



  

Impulso em Processamento de Imagens: 

1946: primeiros computadores eletrônicos de grande porte (1947/ n.o 3 120 606.)

1961: início do programa espacial norte-americano.

1964 (JPL/NASA): uso de técnicas computacionais para aprimorar as imagens da Lua 
transmitidas pela sonda americana Ranger 7, i.e., corrigir vários tipos de distorção 
inerentes à câmera de TV acoplada. 

ENIAC: Electronic Numerical Integrator and Computer. Programa APOLLO (USA): 1961-1972.



  1a foto da Lua tirada pela Ranger 7, em 31/07/1964 às 9h9m 
(EUA), cerca de 17 minutos antes do impacto na superfície lunar.

Ranger 7 – NASA (1964)



  

1.1 A Visão Humana (complexo sistema biológico)

Visão: meio mais eficiente para captar informações 
            originadas no ambiente que o cerca.

Etapas da Visão Humana

(a) emissão de sinais luminosos por 
reflexão da luz;

(b) recepção dos sinais luminosos pelo 
sistema visual;

(c) transformação dos sinais luminosos 
pela superfície sensível;

(d) armazenamento da informação;

(e) processamento da informação;

(f) resposta nervosa;



  



  

Visão Humana: abrange operações fisiológicas do olho humano, seu processo de conversão 
da radiação eletromagnética do espectro visível em sinais neuronais e operações de 
processamento de baixo, médio e alto nível que ocorrem em diversas áreas do cérebro.



  



  

1.2 Características do Sistema Visual

* assimilação da informação;

* eficiência do processamento;

* diversidade do ambiente (visão escotópica e visão fotópica).



  

Vista em corte do olho humano (esquerda) e curva que relaciona a sensação subjetiva de 
brilho com o logaritmo da intensidade luminosa incidente sobre o olho humano (direita).

(Fonte: Gonzalez, R.C., Woods, R.E., Processamento Digital de Imagens, 3a ed., 2010)



  



  



  



  

1.3 Concepção de um Sistema de Visão Artificial

Visam, com auxílio do conhecimento de diversas áreas, obter um conjunto de técnicas e 
metodologias que possam dar suporte ao desenvolvimento de teorias e produtos eficientes e 
confiáveis para aplicações práticas.

Ex.: automatização dos processos de controle de qualidade; identificação e classificação de 
produtos e exploração de ambientes diversos.

          sensores de visão                 hardware de digitalização              computador
                                                                  

      (aquisição de imagens)                  (imagem na memória)               (excutar algoritmos)
 (melhor contraste e qualidade)          (quantificar a qualidade,                 (processamento)
  (redução de processamento)             o contraste, as cores)               (tomada de decisões)



  

1.4 Exemplos de Processamento de Imagens

* pesquisa e desenvolvimento   * gerenciamento robótico          * inspeção visual            

1.4.2 Reconhecimento de Padrões

OCR: Optical Character          AFIS: Automatic Fingerprints                       ???
          Recognition                             Identification System

1.4.1 Tarefas Industriais



  

1.4.3 Reconstrução 3D



  

1.5 Arquitetura de um Sistema de Visão Artificial

                                                                                  natureza

Tratamento de imagem varia segundo:                 qualidade

                                                                                  conhecimento da cena

                                                                                                                                       baixo

Classificação do processamento digital de imagem (grau de abstração):             médio

                                                                                                                                        alto

Baixo nível: os dados de entrada são pixels da imagem original e os dados de saída 

represetam propriedades da imagem, na forma de valores numéricos associados a 

cada pixel.

Médio nível: o resultado é uma lista de características.

Alto nível: produz, a partir das características, uma interpretação do conteúdo da 

imagem.



  

Alto Nível

Médio Nível

Baixo Nível

interpretação

representação

segmentação

pré-processamento

aquisição



  
Filho, M.O., Neto, H.V., Brasport, 1999. ISBN 8574520098.
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