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Abstract. Liza is a free digital image processing tool for research and
teaching. Available at http://liza.sourceforge.net, the application
provides a generic GUI and a set of image handling routines, as well as
data input and output. It aims to ease the task of building image proces-
sing methods, by eliminating the job of GUI implementation. Routines are
in the libliza.so library. Methods are compiled as shared objects and
dynamically loaded into the application.

Resumo. A Liza é uma ferramenta livre de processamento de
imagens digitais voltada para pesquisa e ensino. Dispońıvel em
http://liza.sourceforge.net, esta aplicação fornece uma GUI genérica
e um conjunto de rotinas para manipulação de imagens, bem como para
entrada e aquisição de dados. O objetivo é facilitar a criação de méto-
dos de processamento de imagens, eliminando o trabalho de implementa-
ção da interface. As rotinas estão na biblioteca libliza.so. Os métodos
são compilados como objetos compartilhados e carregados dinamicamente à
aplicação.

1. Introdução

Em processamento de imagens, as técnicas utilizadas costumam ser espećıficas para o
problema que está sendo abordado. Portanto, é necessária muitas vezes a realização
de diversos testes de métodos de processamento de imagens e modificações nos algo-
ritmos desses métodos para se chegar à solução esperada. Algumas tarefas realizadas
em testes de métodos são comuns, como abrir uma imagem de um arquivo, exibir
a imagem antes e depois da execução do método e salvar imagens resultantes. A
Liza é uma aplicação que realiza essas tarefas, servindo como uma interface genérica,
deixando o usuário apenas com o trabalho de implementar o método a ser testado.
Algumas caracteŕısticas da interface servem especificamente para facilitar os testes,
como a organização de imagens em uma lista de “fatias”, permitindo que o usuário
navegue pelos diversos passos do processamento ou resultados de processamentos
diferentes. Além da interface, a Liza oferece algumas ferramentas, como conversão
de formatos de imagens. A Figura 1 mostra um exemplo de uso da aplicação.

O código permanecerá aberto, com o objetivo de permitir o uso por qual-
quer interessado e possivelmente a modificação do código fonte, para atender tanto



Figura 1. Tela da Liza. A caixa de dialogo foi gerada por um módulo (um módulo
contém a implementação de um método). O resultado de uma aplicação desse
método (soma das imagens das duas janelas à esquerda) é mostrado na janela à
direita.

a alguma necessidade particular como para colaborar com o aperfeiçoamento da
aplicação. Os métodos não são codificados juntamente com o restante do código
da aplicação. Se assim fosse, cada modificação no método, tarefa comum em teste,
levaria à necessidade de interrupção da execução e compilação da Liza. Portanto,
optou-se por utilizar o mecanismo de carregamento dinâmico para inicialização do
módulo. Um módulo, que contém a implementação de um método, deve utilizar
funções de uma biblioteca própria da Liza e ser compilado como um objeto compar-
tilhado. Dessa maneira, o módulo é carregado em tempo de execução pela Liza.

A Liza é desenvolvida em linguagem C++ para que o código seja de fácil
compreensão, para que o programa tenha bom desempenho (uma necessidade em
processamento de imagens) e para a utilização do Qt (bibliotecas para desenvolvi-
mento de aplicações para ambiente gráfico). Foi utilizada a versão de código aberto
do Qt, que, a partir da versão 4, tornou-se dispońıvel para outros sistemas opera-
cionais além do Linux. Porém, o desenvolvimento da Liza manteve-se apenas para
Linux. Se somente as bibliotecas do Qt tivessem sido utilizadas, a portabilidade
para outros sistemas operacionais seria praticamente imediata. Porém, a parte da
aplicação que realiza carregamento dinâmico é especifica para Linux. A utilização
desse mecanismo não é simples. Porém, a documentação sobre chamada dinâmica
para Linux [Isotton 2003, Wheeler 2000] é mais fácil de ser encontrada do que para
sistemas operacionais pagos. Além do Qt, outro software livre importante que foi
utilizado é o Doxygen [van Heesch 2005], para a produção da documentação.



2. Objetivos

Além de poder ser utilizada por pesquisadores, a Liza tem uma ótima aplicação em
cursos de processamento de imagens, nos quais os alunos normalmente implementam
os métodos estudados. Com a Liza, essa atividade já pode ser realizada logo no
ińıcio do curso, caso os alunos já saibam C ou C++ (linguagens utilizadas para a
implementação dos módulos da Liza).

A intenção de manter a Liza como um software livre é diminuir gastos em
pesquisas e cursos e também conseguir o que normalmente acontece quando um
software é distribúıdo gratuitamente: rápida divulgação e obtenção de ajuda de
colaboradores.

3. Trabalhos Relacionados

Diversos softwares existentes auxiliam trabalhos em processamento de imagens. Fa-
cilitam tanto o desenvolvimento quanto o estudo de métodos de processamento. Fica
a critério do pesquisador escolher qual ferramenta utilizar, levando em conta critérios
como plataforma, custo da utilização do software, conhecimentos necessários para
utilização e finalidade da pesquisa.

O Matlab [MathWorks 1998], como o próprio nome diz (matrix laboratory),
facilita a realização de trabalhos com matrizes, tanto pela performance quanto pela
facilidade de uso. É muito usado em análise numérica e processamento de sinais
digitais e conseqüentemente processamento de imagens. Para isso, é necessária a
utilização do Image Processing Toolbox, que permite a leitura e escrita de arquivos
de imagens em diversos formatos. Porém, é um produto comercial, o que leva
a gastos. O Scilab [Pires 2001], similar ao Matlab, é gratuito e para trabalhos
com processamento de imagens existe o SIP [Fabbri 2003], que amplia o número
de formatos de imagem que podem ser abertos com a utilização da biblioteca do
ImageMagick.

O CVIPtools [Umbaugh 1998] é gratuito, funciona em diversas plataformas
(Solaris, Free BSD, Linux e Windows) e pode ser usado de três formas diferentes.
Em um ńıvel mais baixo, o usuário pode utilizar as bibliotecas do CVIPtools para
criação de softwares de processamento de imagens em C ou C++. Uma outra forma
é a criação de scripts com o cviptcl (uma extensão do Tcl) e o cvipwish, que
permite a criação de uma interface gráfica. O usuário pode utilizar uma GUI do
CVIPtools para aplicação de diversos métodos de processamento de imagens sem
uso de programação.

O Khoros [Jordán and Lotufo 1997] é um ambiente de desenvolvimento gra-
tuito para processamento de informações, exploração e visualização de dados. É
muito abrangente e pode ser utilizado de formas diferentes, dependendo das neces-
sidades. Serve para análise numérica, processamento de sinais digitais e controle de
processos, entre outros. A programação é feita de maneira visual, com a criação de
um tipo de grafo direcionado.

O Matlab e o Scilab diferenciam-se basicamente pelo custo: Matlab é pago e
o Scilab é gratuito. As linguagens utilizadas nessas ferramentas facilitam a escrita de
expressões matemáticas e a utilização de matrizes. Mas o usuário tem a necessidade



de aprendê-las. CVIPtools inclui uma biblioteca para elaboração de softwares para
processamento de imagens. A interface que acompanha o pacote já contém os méto-
dos de processamento implementados. O Khoros é muito poderoso e a programação
visual facilita o entendimento do algoritmo.

Com exceção do Matlab, todos os outros softwares aqui mencionados são
gratuitos, assim como a Liza. Alguns possuem código muito extenso e muitas ca-
racteŕısticas desnecessárias para vários usuários. A Liza possui código conciso e não
há a necessidade de privilégios de administrador para ser compilada e usada, fora a
necessidade de instalação da versão 4 do Qt, o que deve ser eliminado brevemente,
quando o pacote passar a acompanhar as distribuições de Linux. O objetivo de se
desenvolver a Liza nunca foi substituir alguma dessas aplicações. E, sim, criar uma
aplicação para fornecer uma GUI genérica especificamente para processamento de
imagens e permitir a implementação de módulos com linguagens bem conhecidas.

4. Metodologia

A versão original da Liza, desenvolvida com a linguagem C e Motif, foi estudada
pela analise tanto do código fonte como da execução da aplicação e uma nova versão
foi criada, utilizando-se linguagem C++ e Qt4.

A aplicação utiliza uma interface de múltiplos documentos (MDI), sendo que
cada documento é uma janela que contém uma lista de fatias. Cada fatia corresponde
a uma imagem. Quando o usuário abre uma imagem a partir de um arquivo, uma
nova janela é criada contendo uma fatia. Um módulo, quando executado, pode
adicionar novas fatias em qualquer posição da lista de uma janela. Os módulos são
organizados em forma de árvore em uma janela de gerenciamento. A estrutura da
árvore é reproduzida em menus na janela principal.

Cada imagem presente nas janelas corresponde a um objeto da classe Image,
uma das principais classes do código atual da Liza. Além de manter a imagem, que
pode estar no formato RGB, tons de cinza ou cores indexadas e estar armazenada
em um vetor de 8 bits, 16 bits, 32 bits ou ponto flutuante de precisão simples ou
dupla, a classe realiza conversão entre alguns desses tipos e formatos.

Uma biblioteca compartilhada foi criada para servir de interface entre a Liza
e os módulos. Essa biblioteca é ligada à Liza durante a compilação. Um arquivo
de cabeçalho em linguagem C contém os protótipos das funções da biblioteca para
transferência de dados entre a Liza e os módulos. O módulo pode ser codificado em
C ou C++, deve incluir o cabeçalho da biblioteca e uma função chamada module(),
pelo qual o modulo é chamado. O módulo deve ser compilado como um objeto
compartilhado para que possa ser chamado em tempo de execução pela Liza.

5. Resultados

A Liza fornece uma série de ferramentas ao usuário, além de oferecer um ambiente de
fácil uso. É necessário muito pouco tempo para aprender a utilizar a aplicação, já que
a maior parte do trabalho do usuário é a implementação do método de processamento
de imagens, ou seja, a codificação de um módulo em C ou C++. Normalmente o
módulo é então testado e o código é modificado para se chegar ao funcionamento



desejado. Por utilizar o mecanismo de carregamento dinâmico, a execução da Liza
não precisa ser interrompida para que o módulo seja modificado, permitindo que
resultados anteriores permaneçam abertos.

A ferramenta Liza comporta-se como um t́ıpico “pacote” aberto Linux. O
código fonte é “desempacotado”, compilado (configure e make) e instalado. Após
estas operações, tanto a aplicação, quanto a biblioteca de funções (libliza.so) es-
tarão dispońıveis ao usuário nos diretórios padrões do sistema operacional utilizado.

Para a codificação do módulo, as funções presentes na biblioteca libliza.so

devem ser utilizadas para transferência de dados. Essa forma de comunicação entre
a aplicação e o módulo tem se mostrado eficiente e simples. Apesar da aplicação ter
sido codificada em C++, optou-se por fazer a biblioteca com padrões da linguagem
C para se evitar posśıveis problemas que existem em bibliotecas feitas em C++
[Isotton 2003]. A biblioteca é composta principalmente por:

• Funções para obtenção da uma imagem, nas quais são passados como pa-
râmetros o endereço de um ponteiro para void, utilizado para alocação de
um vetor que conterá os dados da imagem; um identificador da janela e da
fatia correspondente à imagem desejada; e o formato e o tipo desejado para
a imagem. Os dados da imagem são convertidos caso o formato ou o tipo
sejam diferentes do desejado.

• Funções para adição de uma imagem em uma lista de fatias de alguma janela.
Os parâmetros são: o vetor que contém os dados da imagem, o identificador
da janela e da posição da lista de fatias em que se deseja adicionar a imagem
e o formato e tipo utilizado.

• Funções para criação de uma caixa de diálogo para obtenção de parâmetros
do módulo. Entre os itens que a caixa de diálogo pode conter estão: campo
para entrada de número inteiro, campo para entrada de número com ponto
flutuante, caixa de seleção (combo box ) e um seletor de imagem. Como apa-
rece na Figura 1, um módulo para realizar operações aritméticas em duas
imagens pode utilizar uma caixa de dialogo com dois itens para seleção de
imagens e uma caixa de seleção para escolha da operação.

Finalizada a codificação do módulo, o usuário deve compilá-lo como um ob-
jeto compartilhado. Não é necessário especificar a biblioteca da Liza na compilação
do módulo. Caso seja a primeira compilação do módulo, o arquivo objeto gerado
deve ser adicionado à Liza. No Gerenciador de Módulos, o usuário pode criar pastas
e incluir o módulo em alguma delas ou na raiz da árvore. A árvore é reproduzida em
menus na janela principal da Liza. O módulo pode ser executado tanto pela árvore
como pelos menus. Caso o usuário deseje modificar o módulo, não é necessário nem
interromper a execução da Liza nem mexer na árvore de módulos. Basta compilá-lo
e executá-lo novamente.

O usuário pode utilizar o GDB ou o DDD para depurar o módulo. Para isso,
a Liza deve ser chamada pelo depurador escolhido e o código do módulo só pode ser
localizado enquanto estiver sendo executado. Normalmente as primeiras instruções
do módulo iniciam a caixa de diálogo. Esse costuma ser o melhor momento para
localização do código, já que as instruções do método de processamento de imagens
costumam vir em seguida.



Outras bibliotecas da linguagem em que o módulo foi elaborado podem ser
utilizadas. Por exemplo, se o usuário desejar exibir gráficos, pode encontrar na
Internet bibliotecas para uso do Gnuplot e utilizá-las normalmente no módulo.

6. Conclusão e trabalhos futuros

A Liza é uma aplicação cujo desenvolvimento tem sido continuado e está dispońı-
vel no Source Forge (http://liza.sourceforge.net). A aplicação já é usada por
alguns pesquisadores de iniciação cient́ıfica e mestrado [Gerhardinger 2006] e as ex-
pectativas estão sendo atendidas. O aprendizado foi fácil, pois as linguagens C e
C++ são de amplo conhecimento deste público. A aplicação tem apresentado bom
desempenho, devido principalmente ao uso de C ou C++ tanto para a aplicação
como para os módulos, pois são linguagens que geram programas eficientes.

Diversas sugestões e notificação de defeitos tem sido obtidas dos usuários.
Para os cursos de pós-graduação do ICMC (Instituto de Ciências Matemáticas e de
Computação), pretende-se empregá-la como ferramenta didática para o ensino de
processamento de imagens ainda no ano de 2006.

Entre os trabalhos futuros estão: melhorar a visualização (incluir zoom),
incluir suporte para mais formatos (HSV) e tipos (números complexos), incluir um
editor para a tabela de cores de imagens indexadas, incluir mais itens de entrada
para a caixa de diálogo (matrizes para métodos que realizam convolução), permitir
a criação de regiões de interesse com o mouse (atualmente isso é feito pela entrada
de valores numéricos).
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