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Abstract
Distanţa Pompeiu-Hausdorff şi-a dovedit utilitatea în topologie, analiză matematică,
geometrie şi în domenii aplicative unde informatica, prin algoritmi eficienţi, intervine pentru
accelerarea calcului şi rezolvarea, în timp real a recunoaşterii formelor, urmăririi obiectelo
etc. Lucrarea prezintă aplicaţii ale distanţei Pompeiu-Hausdorff în grafica pe calculator
(calitatea reprezentărilor spaţiale cu ajutorul poligoanelor) şi analiza imaginilor
(identificarea unor forme în imagini date). Sunt descrise extensii ale metricii standard şi
algoritmi de calcul.

1. Introducere
Compararea imaginilor in general şi a textelor imagine, în particular, recunoaşterea formelor,
precum şi monitorizarea obiectelor necesită algoritmi eficienţi. O clasă largă de algoritmi
utilizează distanţa Pompeiu-Hausdorff a cărei aplicabilitate a fost demonstrată prin numeroasele
studii şi cercetări publicate în reviste ştiinţifice apartinând fluxului principal de publicaţii. Prezenta
lucrare analizează, din punct de vedere informatic, o parte din aceste aspecte.
2. Distanţa Pompeiu-Hausdorff
Cei mai mulţi matematicieni utilizează denumirea de „distanţă Hausdorff” pentru a exprima
distanţa dintre două mulţimi. Introdusă iniţial de către Pompeiu în teza de doctorat ([4], [6], [9],
[17], [18]) prin

DP (A, B) =

1
sup xA inf yB d ( x, y)  sup xB inf yA d ( x, y)  ,
2

(unde d este o metrică între puncte ale spaţiului metric considerat) aceasta a fost studiată şi de
Felix Hausdorff, care în 1914, citând lucrarea lui Pompeiu, introduce distanţa dintre două mulţimi
prin intermediul operaţiei max [6]:

DPH (A, B) =max sup xA inf yB d ( x, y),sup xB inf yA d ( x, y) .

Ambele formule au suportat generalizări, studii şi au fost aplicate în diverse domenii ([4], [7],
[11], [13], [19] etc.). De exemplu, Aseev, Tetenov şi Maksimova [4], definesc distanţa
generalizată Pompeiu astfel:
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pentru 1<<, unde A şi B sunt submulţimi ale axei reale, iar d(x, y) = |x-y|.
Huttenlocher, Klanderman şi Rucklidge [14] au propus mai multe extensii ale distanţei D PH cu
aplicabilitate în analiza imaginilor pe baza distanţei Euclidiene d(x,y)=||x-y|| şi d*(a, X)=minx in X
d(a,x) bazate pe ierarhizare. Le vom unifica prin:
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d PH
( A, B)   KathAd *(a, B),

where   [0, 100], iar operatorul



K athA reprezintă a K-a valoare a distanţei calculate astfel încât

K/card(A)=/100. Dacă  = 50 atunci se obţine mediana. Autorii aplică DPH modificat cu {50,
75, 90}. Dubuisson & Jain (1994), în contextul analizei similarităţii obiectelor [11], au propus
utilizarea formulei dPHM:
unde

d(A, B)=

d PHM ( A, B)  max  d ( A, B), d ( B, A)  ,

1
 d *(a, B).
card(A) aA

Experimental, a fost dovedit că: 1) valorile dPHM dintre imagini cresc odată cu distanţa dintre
muchii şi 2) este robustă la prezenţa eventualelor puncte care apar din erori de segmentare. Pentru
autorii menţionaţi [11, 14], mulţimile A şi B sunt finite.
Wang şi Tan, în [25], consideră şi vecinii punctelor care servesc la aflarea distanţei, folosind
medierea şi caracteristicile obiectelor analizate.
3. Aplicaţii în informatică
Distaţa de la un punct x la un poligon A se defineşte astfel: este distanţa euclidina de la x la cel
mai propiat punct y apartinând poligonului A.
Fie A şi B două mulţimi. Cele două componente ale distanţei Pompeiu-Hausdorff sunt dA->B
(distanţa dintre A şi B) şi dB->A (distanţa dintre B şi A). Dacă A şi B sunt polilinii din plan (Figura
1; A are 3 segmente, x A; B are 2 segmente, yB) se vede că cele două componente pot avea
valori diferite [12].

DB->A
DA->B

Figure 1. The two components of Pompeiu-Hausdorff distance

In [12], Hangouët (1995) ilustrează următoarele proprietăţi: 1) cele două componente, de
obicei, au valori diferite; 2) Vectorul care indică distană de la un obiect la celălalt este
perpendicular pe al doilea obiect (la utilizarea distanţei euclidiene ca distanţă dintre puncte în
plan); 3) distanţa Pompeiu-Hausdorff este influenţată din punct de vedere al stabilităţii de
expremităţile poliliniei; 4) Nu neapărat distanţa Pompeiu-Hausdorff este dată prin intermediul
vârfurilor poliliniei, ci poate să rezulte din puncte din interiorul segmentelor.

Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a XI-a, 2013

99

Un algoritm pentru calculul componentei DA->B, conform [12], are următorii paşi:
1.
2.
3.

Se calculează distanţele de la vârfurile poliliniei A la polilinia B.
Se verifică dacă nu există puncte ale lui A pentru care să se obţină o distanţă mai
mare.
Se calculează cea mai mare distanţă.

Belogay, Cabrelli, Molter şi Shonkwiler (1997), în [8], propun un agoritm pentru calculul
distanţei Pompeiu-Hausdorff dintre două curbe situate în plan, /intr-o reţea de NxN celule, unde N
este o putere a lui 2. In contextul imaginilor binare, două obiecte din imagine coincid dacă şi
numai dacă distanţa Pompeiu-Hausdorff dintre ele este zero.
In cele ce urmează vom analiza diferite tipuri de obiecte supuse calculului distanţei PompeiuHausdorff: poligoane, curbe Bezier/Spline, imagini, scrisul de mână etc.
3.1. Distanţa Pompeiu-Hausdorff dintre poligoane convexe
Fie A şi B două poligoane, A are n vârfuri, iar B are m vârfuri. Presupunem că acestea nu se
intersectează (deci şi că unul nu este parte a celuilalt). Fie x  A şi y  B astfel încât d(x,y) =
DPH(A,B). Atunci [5]: a) perpendiculara pe xy în x este dreapta suport a unui segment al lui A; b)
perpendiculara pe xy în y este dreapta suport a unui segment al lui B.
De asemenea, întotdeauna există un vârf x  A astfel încât d(x,B) = DPH(A, B).
Fie v0, v1, ..., vn-1 vârfurile poligonului A şi w0, w1, ..., vm-1 vârfurile poligonului B, orientate,în
ambele cazuri, în sensul invers acelor de ceasornic. Prin metoda naivă, complexitatea obţinerii
celei mai mari valori di necesită O(mn) operaţii.
Fie di distanţa de la vi la B (calculul fiecărei valori di implică o complexitate O(m)). Fie yiB
(fie vârf, fie piciorul perpendicularei din vi pe B) astfel încât di = d(vi, yi). Notăm cu  secvenă y0,
y1, ..., yn-1, y0. Spunem că  merge în sens invers acelor de ceasornic în yi dacă vi+1 este la stânga
lui yivi, altfel spunem că mişcarea este în sensul acelor de ceasornic (v i+1 este la dreapta lui yivi),
respectiv  este staţionară dacă vi+1 aparţine segmentului yivi. Schimbarea sensului mişcării este
posibilă. Mai precis:  îşi schimbă direcţia exact de 2 ori.
Următorul algoritm [5] efectuază calculul cu O(m+n) operaţii.
1. Calculează d0 şi deci află şi y0. D(A, B) <- d0, k <- 0;
2. Dacă vk+1 este la stânga lui ykvk atunci scanăm poligonul B în sens invers acelor de
ceasornic, pornind din yk, până când: a) există o muchie a lui B, notată wqwq+1, astfel
încât piciorul perpendicularei din vk+1 este z situat pe wqwq+1, între wq şi wq+1. Atunci
yk+1 <- z; b) există un vârf al lui B, notat wq, astfel încât perpendiculara pe vk+1wq în wq
este o dreapta suport a lui B, atunci yk+1 <- wq.
3. Dacă vk+1 este la dreapta lui ykvk se aplică raţionamentul de la 2) obţinând yk+1 prin
scanarea lui B, pornind din yk, dar în sensul acelor de ceasornic.
4. Dacă vk+1 este pe ykvk, dar nu neapărat între yk şi vk atunci yk+1 <- yk.
5. D(A, B) = max {D(A, B), d(vk+1, yk+1)}; k <- k mod n; Dacă k  0 se continuă cu pasul 2.
Pentru a calcula dHP(A, B), algoritmul de mai sus se utilizează de două ori: odată pe calculul
D(A, B), apoi pentru calculul D(B, A), iar în final se ia cea mai mare valoare.
3.2. Distanţa Pompeiu-Hausdorff dintre curbe de aproximare
In proiectarea asistată de calculator şi modelarea geometrică a curbelor cu ajutorul unor
poligoane de control, curbele de aproximare Bezier, respectiv Spline joacă un rol esenţial. Acestea
sunt utile şi în aplicaţii de deformare a formelor (aplicaţii de morfologie).
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Pentru a calcula distanţa Pompeiu-Hausdorff dintre două curbe de aproximare, definite prin
poligoane de control, sunt necesare proceduri specifice precum: calculul proiecţiei unui punct de
pe curba A pe curba B; determinarea rădăcinilor unei ecuaţii polinomiale; analiza cazurilor
posibile.
Complexitatea algoritmului este ridicată datorită metodelor numerice care intervin. Pentru
situaţii urgente se poate recurge la discretizarea curbelor şi aplicarea unui algoritm precum cel
descris în [8]. O descriere completă a algoritmilor de calcul a distanţei Pompeiu-Hausdorff va fi
prezentată în altă lucrare.
3.3. Distanţa Pompeiu-Hausdorff dintre imagini
Imaginile joacă un ro important în foarte multe aplicaţii ale lumii moderne. De la identificarea
obiectelor păna la recunoaşterea feţei, urmărirea obiectelor în filme, sau prin intermediul
camerelor de supraveghere sau radare, calculul distanţei Pompeiu-Hausdorff intervine direct sau
indirect.
După cum a fost menţionat mai sus, Huttenlocher, Klanderman şi Rucklidge, în [14] au definit
şi experimentat utilizarea distanţei Hausdorff şi a unor extensii ale acesteia pentru compararea
imaginilor ca mulţimi de pixeli.
In [2], respectiv [3], analiza textului este realizată prin studiul imaginilor binare ale textului.
Prin extensie ideile prezentate au aplicabilitate în recunoaşterea textului „pictat”, respectiv pentru
căutarea cunoştinţelor în imagini.
Detectarea şi recunoaşterea feţei în imagini şi cadre video este posibilă prin noile tehnici bazate
de distanţa Pompeiu-Hausdorff modificată pentru a lua în considerare atribute (caracteristici),
modelate crisp [1, 15, 23, 25] sau fuzzy [13].
Vignon, Lovell & Andrews (20012), în [24], au utilizat , definit în [14], pentru urmărirea unui
obiect deplasabil într-o scenă. Se utilizează o imagine model A şi transformări t aplicate modelului
B pentru a vedea gradul de potrivire dintre A si t(B), unde t reprezintă transformări geometrice de
tip scalare, translatare, respectv rotaţii. Monitorizarea este realizată prin calculul distanţei
Pompeiu-Hausdorff (standard sau modificată) dPH(A, t(B)).
4. Concluzii
Distanţa Pompeiu-Hausdorff şi-a dovedit utilitatea în topologie, analiză matematică, geometrie
şi în domenii aplicative unde informatica, prin algoritmi eficienţi intervine pentru accelerarea
calcului şi rezolvarea, în timp real a recunoaşterii formelor, urmăririi obiectelor ş.a. Este meritul
lui Pompeiu care a contribuit la definirea acestei distanţe şi a cercetătorilor care au aplicat ideile
lui Pompeiu şi Haudorff pentru a rezolva multiple probleme ale ştiinţei şi tehnologiei.
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