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1. Introdução

A  Lili  (LaPSI  Image  Processing  Library)  é  uma  biblioteca  desenvolvida  por 
bolsistas do próprio LaPsi com a finalidade de facilitar a manipulação de dados em 
projetos que utilizem processamento de imagens. Esta biblioteca oferece aos seus 
usuários diversos modelos de representação de imagens que podem auxiliá-los de 
acordo com a sua necessidade. Diferentemente da primeira versão da lili, que era 
totalmente estruturada e escrita em linguagem C, a lili2 é orientada a objeto e 
escrita  em  linguagem  C++.  Uma  grande  vantagem  desta  biblioteca  é  a  sua 
portabilidade, sendo necessário para o seu uso apenas um compilador para C++, 
independente  da  plataforma  utilizada.  São  disponibilizadas  versões  para  os 
ambientes MS Windows e Linux/Unix.

O desenvolvimento da lili2  é atualmente feito utilizando a IDE Codeblocks e o 
compilador  GCC,  em utilizando  a  distribuição  Linux  Debian.  Adicionalmente,  é 
disponibilizada uma classe que realiza conversões entre as nossas classes de 
representação de imagens com aquelas da biblioteca wxWidgets e Borland C++, 
com o objetivo de facilitar o desenvolvimento de aplicações utilizando interface 
gráfica.

O  esquema é  apresentado  na  figura  1.1.  Para  a  documentação  de  todas  as 
classes  com  suas  respectivas  propriedades  e  métodos  é  utilizado  o  sistema 
Doxygen, Além deste documento, informações mais detalhadas sobre as classes 
da lili2 pode ser encontradas no arquivo html gerado pelo Doxygen, disponível no 
próprio site da lili1, ou na pasta de documentação do Borland2.

Também é disponibilizado um programa de exemplo (binarização de imagens) da 
utilização da lili, que está localizado na pasta de exemplos do builder3.
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Ilustração 1.1: Esquema de interfaceamento entre a lili2 e o Borland C++ Builder

Figura 1: Esquema de interfaceamento entre a lili2 e o Borland C++ Builder

1http://www.lapsi.eletro.ufrgs.br/lili/download.htm
2C:\Arquivos de Programas\Borland\CBuilder6\Doc\lili2
3C:\Arquivos de Programas\Borland\CBuilder6\Projects\Example
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2. Instalação da lili2
2.1. Instalação em distribuições Linux
A instalação do sistema lili2  em ambientes Linux é baseada na ferramenta de 
abstração de API’s gráficas wxWidgets e na IDE Codeblocks. Os procedimentos 
que serão aqui mostrados se referem a distribuições baseadas no Debian, mais 
precisamente,  no  Ubuntu,  que  é  a  versão  para  uso  pessoal  mais  difundida 
atualmente. 

Caso de deseje  utilizar  outra  distribuição,  deve-se procurar  realizar  os  passos 
análogos aos que serão mostrados aqui, em sequência:

2.1.1.Instalação do compilador de C++ (g++)

Caso o compilador já não venha instalado, em distribuições baseadas no Debian 
normalmente é apenas necessário abrir um terminal e executar o comando:

• “sudo apt-get install binutils g++”.

2.1.2.Instalação da biblioteca wxWidgets (wxGTK)

Primeiro,  deve-se  instalar  a  biblioteca  wxGTK. Distribuições  mais  recentes  do 
Ubuntu já permitem instala-la utilizando o apt-get, como é mostrado abaixo. Utilize 
os comandos abaixo:

• “apt-cache search libwxgtk” para procurar essa biblioteca. 
Em seguida, instale a versão mais recente headers de desenvolvimento “-dev”, a 
versão de execução  “-0” e  a  versão de debug “-dbg”.  No exemplo abaixo,  tal 
comando seria:

• “sudo apt-get install libwxgtk2.8-0 libwxgtk2.8-dbg libwxgtk2.8-dev”

Ilustração 2.1.1: Comandos utilizados para instalar a biblioteca wxGTK
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2.1.3.Instalação da IDE Codeblocks

Para instalar o Codeblocks, deve-se ir ao site www.codeblocks.org e baixar a 
versão para o Debian de acordo com a arquitetura do processador de sua 
máquina (32 ou 64 bits, mais embaixo).

Para instalar os pacotes, utilize o comando:

• “sudo dpkg –i wxsmith*.deb lib*.deb codeblocks*.deb”

assim como é mostrado na figura abaixo.

Ilustração 2.1.2: Instalação do Codeblocks em distribuições baseadas em Debian
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2.1.4.Instalação da biblioteca lili2

A instalação da biblioteca lili2 consiste em, primeiro, abrir o projeto lili2 em modo 
de administrador. Pode-se fazer isso abrindo um terminal e usar o comando:

• “sudo codeblocks &”

Ilustração 2.1.3: Inicialização do Codeblocks em modo de administrador

Em seguida, abra o workspace “lili2.workspace” de dentro da IDE, o qual está na 
pasta “lili2_codigosFonte/project/codeblocks_linux”. Selecione o projeto lili2 
clicando duas vezes por cima dele, assim como mostra a Ilustração 2.1.4.

Ilustração  2.1.4:  Abertura  do ambiente  de desenvolvimento  lili2.  Atente  para  a  
localização do projeto dentro da árvore de diretórios do código-fonte
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Selecione o alvo de compilação “install_system”, como é amostrado na Ilustração
2.1.5, e mande a IDE compila-lo ( pode-se utilizar o comando CTRL – F9 como um 
atalho para tanto, ou ir em Menu -> Build  ).

Ilustração  2.1.5:  Seleção  do  alvo  de  instalação  da  lili2.  Findada  a  instalação,  
convém sair do modo de desenvolvimento e abrir o projeto novamente em modo  
usuário

Pronto, a biblioteca deve estar instalada. Como já se pode perceber, existem dois 
projetos configurados para utilização da biblioteca, que serão comentados mais 
adiante

• O projeto “exemplo_wxutil” utiliza as funções de exibição de imagens da 
biblioteca auxiliar “LwxWidgetsUtili, visando evitar a necessidade de criação 
de interfaces gráficas. Utilize-o para desenvolver um algoritmo, por 
exemplo. 

o Existem dois alvos, um com exemplo de configuração para Windows 
e outro para Linux. Selecione 
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2.2. Instalação no Windows
A instalação da lili2 no Windows depende de qual ambiente de desenvolvimento 
será usado. Atualmente, a biblioteca oferece suporte para duas IDEs: o Borland 
C++ Builder e o Codeblocks. 

2.2.1.Ambiente Borland C++ Builder
2.2.1.1. Instalação da lili2

Apenas  descompacte  o  arquivo  “lili2_v18_windows.zip”  na  pasta  onde  está 
instalado  o  Borland  CBuilder  6  (  normalmente  em  “C:\Arquivos  de 
Programas\Borland\CBuilder6” ). Fazendo isso, a hierarquia de diretórios deverá 
ficar como mostrado abaixo na Ilustração 2.2.1.

Ilustração  2.2.1: Estrutura de diretórios após descompactação na pasta do C++  
Builder
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2.2.1.2. Criação de um projeto com as bibliotecas lili2 e BUtil

1) Abra o C++ Builder e clique em “File -> New -> Application”, como é mostrado 
na Ilustração 2.2.2. Salve o projeto clicando em “File -> Save”.

Ilustração 2.2.2: Criação de um novo projeto no C++ Builder

2) Depois de criar um novo projeto, abra as opções de projeto e adicione a versão 
das bibliotecas desejadas, clicando em “Project -> Add To Project”,  como é 
mostrado  na figura,  e  adicione  as  bibliotecas  “lili2.lib”  e “butil.lib”,  as  quais 
deverão estar em :

“C:\Arquivos de Programas\Borland\CBuilder6\lib\lili2\release”, caso se queira a 
versão release.

“C:\Arquivos de Programas\Borland\CBuilder6\lib\lili2\debug”, caso se queira a 
versão debug.
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Ilustração  2.2.3:  Adicionando  a  biblioteca  a  um novo  projeto  no  Borland  C++  
Builder
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2.2.2.Ambiente Codeblocks + wxWidgets + Compilador MinGW
2.2.2.1. Instalação do Codeblocks

Baixe e instale a versão do codeblocks que VEM com o compilador MinGW, indo 
no  site  oficial  www.codeblocks.org ->  Downloads  ->  Download  binaries,  assim 
como é mostrado na Ilustração 2.2.4.

Ilustração 2.2.4: Instalação da IDE Codeblocks COM Compilador MinGW
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2.2.2.2. Instalação da wxWidgets

A maneira mais fácil de ser instalar a biblioteca wxWidgets é através da versão 
pré-compilada wxPack, disponível em
 http://wxpack.sourceforge.net/Main/Downloads.

Ilustração 2.2.5: Download do wxPack 

Na  instalação  da  wxWidgets  pelo  wxPack,  certifique-se  de  que  estejam 
selecionadas as versões compiladas pelo GCC, como mostra a Ilustração 2.2.6. 

Não mude o caminho de instalação do wxPack!!!  A configuração da lili2 leva 
em consideração o diretório padrão de instalação da wxWidgets!
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2.2.2.3. Instalação da lili2

Inicie  o  Codeblocks  em  modo  de  administrador,  procedimento  mostrado  na 
Ilustração 2.2.7.

Ilustração 2.2.7: Inicialização do Codeblocks em modo de administrador. Apenas  
clique com o botão direito do mouse sobre o ícone da IDE e selecione a opção  
“Executar como administrador”

Baixe os códigos-fonte da biblioteca lili2, lili2_codigosFonte.zip, disponível no site. 
Abra  então  o  espaço  de  trabalho  do  Codeblocks 
“project/codeblocks_msw/lili2.workspace”,  de dentro da instância do Codeblocks 
recém-aberta.
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Ilustração  2.2.8: Localização do ambiente de trabalho lili2  dentro da árvore de  
diretórios dos códigos-fonte

Selecione o “Build Target -> install_system”. Nesta etapa o sistema será compilado 
e  instalado  para  o  compilador  MinGW  que  veio  junto  com  o  Codeblocks, 
automaticamente. 

Ilustração 2.2.9: Seleção do alvo "install_system" e, finalmente, instalação da lili2
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Assim como acontecia com a versão para Linux, existem dois projetos já 
configurados para a utilização imediata com a lili2. Na próxima seção, será 
comentado como utiliza-los.
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2.3. Utilização dos projetos pré-configurados
Independente de qual ambiente escolhido para desenvolver projetos com a lili2, 
em qualquer deles existem dois projetos de exemplo para servirem de base para a 
configuração de novos projetos.

O projeto ”exemplo_wxutil” exemplifica a utilização das funções de exibição de 
imagens que vem junto com a biblioteca auxiliar LwxWidgetsUtil, visando eliminar 
a necessidade de se desenvolver uma interface gráfica. Utilize-o para o 
desenvolvimento puro de algoritmos, por exemplo.

Ilustração 2.3.1: Projeto "exemplo_wxutil". Este projeto utiliza classes de exibição  
rápida de imagens, visando eliminar a necessidade de se criar uma GUI. Utilize-o  
para desenvolver algoritmos, por exemplo

Já o projeto “exemplo_limiarizacao” implementa uma interface gráfica customizada 
utilizando a API gráfica da wxWidgets e a ferramenta de auxílio wxSmith, a qual 
vem junto com Codeblocks. Para utilizar esta ferramenta, deve-se criar um projeto 
que utilize a wxWidgets indo em “File -> New -> Project” e escolher o tipo de 
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projeto “wxWidgets”. 

Ilustração 2.3.2: Projeto "exemplo_limiarização". Este projeto é um exemplo de um  
programa de Processamento de Imagens bem simples utilizando a wxWidgets,  
servindo de exemplo para quando quiser implementar uma aplicação final,  por  
exemplo.

Pode-se criar novos projetos utilizando suas configurações indo em “Project -> 
Properties”. Selecione então a aba “Build Targets” e o alvo desejado – caso esteja 
utilizando o Windows, por exemplo, selecione o alvo “windows”. Essa janela é 
mostrada na Ilustração 2.3.3.
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Ilustração 2.3.3: Criação de um novo projeto utilizando as mesmas configurações  
dos projeto-base. Selecione o projeto e o alvo desejado (entre windows e linux) e  
clique no botão "Create Project From Target".  Será criado um novo projeto na  
pasta  do  projeto  de  exemplo  com as  mesmas configurações  e  código-fonte  -  
apenas  retire  os  fontes  antigos,  movendo  o  projeto  para  o  lugar  desejado  e  
adicione novos fontes como for desejado.
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3. Mapas de imagem

Para representar uma imagem na lili2 é utilizado um conceito de mapa de pixels,  
ou seja, uma imagem nada mais é do que um conjunto de pixels onde cada pixel é 
mapeado por duas coordenadas (x,y), respectivamente a coluna e a linha onde o 
este se encontra na imagem. Os diferentes tipos de mapa da lili2 se diferenciam 
pela  maneira  em  que  o  pixel  é  representado  no  mapa.  Observe  que  as 
coordenadas (0,0) correspondem ao canto superior esquerdo do mapa.

Ilustração 3.1: Exemplo de imagem

A figura 3.1 mostra um exemplo em que um ícone é representado como um mapa 
de intensidades de dimensões 16X16.  Podemos ver  claramente cada pixel  no 
mapa  e  também  podemos  perceber  que  cada  pixel  varia  em  tons  de  cinza,  
variando da cor preta até a branca. Esta imagem pode ser representada na lili2 
como um mapa em que o valor de cada pixel varia de 0 a 255, de acordo com a 
sua intensidade, sendo zero correspondendo à cor preta e 255 correspondendo à 
cor branca, como mostra a figura 3.2:
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Ilustração 3.2: Representação de um mapa de imagens na lili2
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Os seguintes mapas de pixels são disponibilizados como classes da lili2:

• LGrayMap : mapa de pixels do tipo LGrayPix 
• LGrayMap765 : mapa de pixels do tipo LGrayPix765
• LDoubleMap  : mapa  de  pixels  do  tipo  “double”,  utilizado  para  fazer 

operações numéricas nas imagens. 
• LintMap: Mapa de números inteiros
• LComplexMap: mapa de números complexos
• LRgbMap : mapa de pixels do tipo LRGBPix
• LWxyMap : mapa de pixels do tipo LWxyPix

Além  destes  mapas  de  pixels,  é  disponibilizado  um  template  que  permite  ao 
programador  definir  os  mais  diversos  mapas,  tais  como  mapas  de  números 
complexos, por exemplo. A biblioteca disponibiliza um método para leitura de uma 
imagem bitmap (extensão bmp) na classe LRgbMap,  convertendo esta imagem 
para  um Rgb-Map.  Também disponibiliza  um método  para  salvamento  de  um 
RgbMap diretamente para arquivos bitmap. A seguir são descritas as classes que 
representam os pixels, elementos que formam as imagens.

3.1. Pixels
Agora  precisamos  definir  as  classes  que  constituirão  os  pixels  representados 
pelos mapas. Todos eles são derivados da classe virtual LObject, que é a classe 
virtual que implementa a interface mínima para todos os objetos da lili2. São eles:

LGrayPix: Representa um pixel em tons de cinza como a média aritmética entre 
os canais R, G e B de um mapa RGB

LGrayPix765: Representa um pixel  em tons de cinza como a soma aritmética 
entre os canais R, G e B de um mapa RGB

LComplexPix: Representa um pixel complexo, composto por uma parte real e 
uma parte imaginária

LRgbPix  : representa  um  pixel  no  modelo  de  cores  RGB,  possui  três 
propriedades,  uma  que  representa  a  intensidade  da  cor  azul  (B),  outra  que 
representa a cor verde (G), e por fim a que representa a cor vermelha (R). 

LWxyPix : representa um pixel no modelo de cores WXY, e também possui três 
propriedades, a intensidade W e as coordenadas X e Y (coordenadas usadas para 
o cálculo da distância de cromaticidade).

3.2. Mapa Genérico
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A biblioteca  define  uma classe  genérica  (template)  onde  todos  os  mapas  são 
derivados  dela,  que  é  chamada  de  LImgMap.  Ela  possui  as  seguintes 
propriedades: 

• o  ponteiro  que  aponta  para  o  primeiro  elemento  do  mapa.  O  mapa  é 
armazenado na memória seqüencialmente linha por linha, ou seja, primeiro 
são armazenados todos os elementos da linha 0, depois da linha 1, e assim 
por diante.

• tamanho da linha
• tamanho da coluna
• tamanho total do mapa (no de linhas x no de colunas)

Algumas características deste template:
• possui métodos de redimensionamento de imagens com e sem perda de 

informação
• possui  o  método  Value(row,col),  que  referencia  um  pixel  na  posição 

(row,col)

Obs.:  Para  maiores  detalhes  das  classes,  suas  propriedades  e  métodos  é  só 
acessar o arquivo html gerado pelo Doxygen, disponível  na pagina da lili2  em 
www.lapsi.eletro.ufrgs.br/lili/html/index.html .
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4. Ferramentas
4.1. Histogramas
É disponibilizado na lili2 uma classe para a construção, análise e manipulação de 
histogramas. Esta classe se chama LHisto e possui operadores de atribuição que 
geram  automaticamente  o  histograma  a  partir  de  um  RgbMap,  GrayMap  ou 
GrayMap765. Estes histogramas representam a freqüência na qual  um tom de 
cinza  (intensidade)  aparece  na  imagem.  Adicionalmente,  foi  desenvolvido  um 
método em LRgbMap que constrói o histograma dos três canais de intensidade do 
mapa, sendo estes histogramas passados por parâmetros. Adicionalmente, esta 
classe  possui  um método  que  salva  em um arquivo  txt  o  histograma gerado. 
Também  foi  definido  na  classe  LGrayMap  um  operador  que  converte  um 
histograma  para  um  GrayMap,  caso  o  usuário  deseje  visualizar  na  tela  o 
histograma.

Esta classe também possui um método que calcula a entropia representada por 
um histograma. A entropia é um número que representa a energia necessária para 
armazenar um conjunto de dados. Quanto maior a entropia de um conjunto de 
dados, menos podemos comprimí-lo. Na lili2, este cálculo é feito na base 2, ou 
seja, ele nos diz quantos bits são necessários para armazenar cada
pixel da imagem representada no histograma.

1Teorema que diz que a matriz de transformação que melhor descorrelaciona um conjunto
de dados é a matriz de autovetores obtida da matriz de covariancia destes dados.
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5. Classes para Tratamento de Arquivos

Além das  classes  necessárias  para  a  implementação  dos  mapas  na  lili2,  são 
implementadas algumas classes que auxiliam no tratamento de arquivos.

5.1. LBinFile
Classe  que  auxilia  no  salvamento  e  recuperação  de  classes  na  biblioteca, 
operando sobre arquivos binários. Algumas características desta classe:

• Possui métodos de escrita e leitura em arquivo binário.
• Possui  operadores de leitura  e escrita  em arquivo  binário  para  os mais 

diversos tipos de variáveis (char, string, shor int, long, float, double).
• Possui métodos para a abertura e fechamento de arquivos binários.

5.2. LFileSys
Classe que auxilia na manipulação de arquivos e diretórios. Ela possui um atributo 
que indica o diretório em que estão os dados a serem trabalhados. Vale a pena 
salientar  que este diretório  indicado pelo atributo  não corresponde ao diretório 
corrente de trabalho do programa que o chamou, os métodos desta classe não 
alteram o diretório corrente dos programas que o chamam.

Esta  classe  utiliza  um  template  (classe  genérica)  chamado  LVector  para 
armazenar os nomes dos arquivos que estão no diretório indicado por ela. Estes 
nomes  são  armazenados  num  vetor  de  string,  denominado  LStringVector.  O 
template LVector disponibiliza diversas funções para a pesquisa e manipulação do 
vetor.

Algumas características desta classe:
• Possui métodos para gerenciamento de diretórios, como criar e apagar um 

diretório.
• Possui um método para apagar um arquivo.
• Possui  métodos  de  acesso  que  retornam  informações  como  o  diretório 

atual,  a existência ou não e um arquivo,  tamanho de um arquivo,  entre 
outros.

• Possui um método de acesso à ao vetor que contem a lista de nomes de 
arquivos do diretório atual da classe.

• Possui um método que retorna uma lista de vetores com os nomes dos 
arquivos que possuem a extensão desejada.

• Possui um método que recarrega a lista dos nomes dos arquivos.

25



6. Classes para Tratamento de Exceções

6.1. LExcept
Classe que auxilia no tratamento de exceções. Ela é derivada da classe exception, 
portanto  herda  todos  seus  atributos  e  métodos.  Ela  possui  alguns  atributos 
protegidos  como  o  nome  da  classe  e  método  que  gerou  a  interrupção,  a 
mensagem e o código do erro da exceção. Também possui métodos de acesso à 
essas variáveis.
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7. Bibliotecas Auxiliares

7.1. Biblioteca BUtil
Esta biblioteca oferece funções de conversão para as classes de representação 
de imagens do Borland. São elas:

TBitmap para LRgbMap

TBitmap para LWxyMap

TBitmap para LGrayMap

TBitmap para LGrayMap765

LGrayMap para TBitmap

LGrayMap765 para TBitmap

LRgbMap para TBitmap

LWxyMap para TBitmap

TColor para LRgbPix

TColor para LWxyPix

LRgbPix para TColor

LWxyPix para TColor

7.2. Biblioteca wxWidgetsUtil
Esta biblioteca oferece funções de conversão para as classes de representação 
de imagens da wxWidgets. São elas:

LRgbMap para wxBitmap

wxBitmap para LRgbMap

LGrayMap para wxBitmap

wxBitmap para LGrayMap

LGrayMap765 para wxBitmap

wxBitmap para LGrayMap765

LDoubleMap para wxBitmap

wxBitmap para LDoubleMap

LWxyMap para wxBitmap

wxBitmap para LWxyMap

StdString para wxString

wxString para StdString
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Exibição de um LrgbMap sem necessidade de criar um programa completa da 
wxWidgets
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8. Organização e Distribuição de Arquivos

A biblioteca lili2, quando descompactada, possui estrutura de diretórios mostrada
na figura 8.1:

Figura 8: Estrutura de diretórios da lili2
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doc: possui os arquivos de documentação, inclusive o arquivo de configuração
do doxygen e também o html gerado pelo mesmo.

lili2 : contém a documentação html e o pdf da lili2
example  : contém  programas  de  exemplo  do  funcionamento  da 

biblioteca.
html: contém a documentação doxygen

include : contém os  arquivos  de  inclusão da biblioteca,  incluindo  a  biblioteca 
adicional BUtil. O conteúdo desta pasta será detalhado a seguir. Dentro da pasta 
include temos:

lili2.h : header principal da biblioteca, que deverá ser incluso na aplicação 
que utilizar a lili.

borland.h  (apenas  Windows): header  principal  da  biblioteca  adicional 
LBUtil, que deverá também ser incluso na aplicação caso o usuário deseje 
utilizar estas ferramentas de conversão.
wxutil.h: header principal da biblioteca adicional LwxWidgetsUtil, análoga à 
biblioteca LBUtil
lili2: contém os arquivos de implementação e demais headers 

utils:  contém as implementações dos utilitários de interfaceamento 
da lili2

Borland  : pasta  que  contém  os  cabeçalhos  da  biblioteca 
adicional LBUtil.

wxWidgets : pasta que contém os cabeçalhos da biblioteca 
LwxWidgetsUtil

system
file  : pasta  que  contém  os  cabeçalhos  das  classes  que 
auxiliam no tratamento de arquivos.
root : pasta que contém os cabeçalhos da classe que trata 

asexceções.
image

imgbasics : pasta que contém os cabeçalhos das classes que 
representam os pixels dos mapas.
templates  : pasta  que  contém  a  declaração  da  classe 
genérica dos mapas.
imgmaps : pasta que contém os cabeçalhos das classes que 
representam os mapas.
imgtools  : pasta  que  contém  os  cabeçalhos  relativos  às 
classes  que  ferramentas  que  auxiliam o  processamento  de 
imagens, como a construção dos histogramas.

math
matrix  : pasta  que  contém  as  classes  destinadas  à 
manipulação de matrizes.

suport
stl : pasta que contém classes de suporte para a lili, como por 
exemplo  a  classe  LVector,  que  é  construído  a  partir  do 
template vector da STL (standard template library)
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lib: contém as bibliotecas compiladas da lili2. Possui as versões compiladas com 
o GCC usando o Codeblocks, de extensão “.a” , e, no caso do Windows, vem 
também com as bibliotecas compiladas no Borland C++ Builder, de extensão “.lib” 
.

lili2
debug  :  contém  a  versão  da  biblioteca  que  permite  a  execução 
passo-a-passo (debug) da biblioteca. 
release  : contém  versões  otimizadas  da  biblioteca,  porém  não 
permite ao usuário a execução passoa-passo (debug) das instruções 
da biblioteca.
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9. Atualizações

Versão 1.1
• Inserção dos métodos ReadBMP e WriteBMP no LRgbMap
• Inserção dos operadores < e > com unsigned char em LIntens
• Inserção dos operadores < e > com int em LIntens765
• Inserção do método GrayMapToTBitmap no BUtil
• Inserção da classe LHisto em Include/Image/Histogram
• Inserção do operador de atribução no LGrayMap para LHisto
• Atualizada documentação

Versão 1.11 
• Atualizado estrutura de diretórios
• Inserção do método GetEntropy na classe LHisto
• Atualizada Documentação

Versão 1.12 
• Modificado o intervalo de representação dos pixels WXY, agora X está entre 

[-1024,2048] e Y entre [-1024,1024]
• Inserção do método GetHistoRGB na classe LRgbMap

Versão 1.13 
• Atualizado biblioteca BUtil com as novas representações do WXY

Versão 1.2 
• Removido bug na classe LHisto
• Consertados métodos ReadBMP e WriteBMP na classe LRgbMap
• Inserção dos operadores de conversão para LGrayMap765 e LRgbMap na 

classe LGrayMap
• Modificada estrutura de diretórios, classe LHisto movida uma pasta acima
• Inserção da classe LDir em SystemnFile

Versão 1.21 
• Atualizada  classe  LVectorString,  nome  modificado  para  LString-Vector  e 

inserido operador de atribuição, construtores e destrutores
• Removidos warnings da classe LBinFile
• Inserido operador de leitura e escrita em arquivo binário em LHisto
• Modificada  estrutura  de  diretórios,  template  LVector  movido  para 

\Include\Suport\STL
Versão 1.3 

• Adicionada classe LDoubleMatrix
• Consertados bugs de vazamento e memória

Versão 1.4
• Adicionado o método CreateTranspose na classe LDoubleMatrix
• Todos  os  includes  de  todos  os  headers  estão  agora  explicitados 

relativamente.
Versão 1.5
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• Modificação dos arquivos de exemplo
Versão 1.6

• Mudança de IDE: C++ Builder para o Codeblocks
• Mudança de compilador: Borland para GCC
• Adição de suporte para Linux
• Eliminação de grande parte dos warnings oriundos do GCC
• Adicionado métodos de conversão entre mapas de pixels 
• Adicionado o tipo de pixel LIntensFloat
• Adicionado o mapa de pixels LGrayMapFloat
• Adicionado uma biblioteca de conversão entre classes Lili e wxWidgets
• Suporte inicial para Linux utilizando Codeblocks e wxWidgets 
• Método  ReadBMP  do  mapa  LRgbMap  agora  lê  bitmaps  de  8  bits  de 

profundidade
• Corrigido erros de leitura de arquivos binários no Linux da classe LBinFile
• Todos os mapas agora trabalham com saturação
• Adicionado método na classe de histograma para cálculo de histogramas 

acumulados
Versão 1.7

• Classe LDir excluída e seus métodos unificados com a LFileSys
• LFileSys agora é portável entre o Windows e Linux
• Adicionado operadores de comparação na classe LIntens
• Corrigidos erros na classe auxiliar LVector
• Adicionados operadores booleanos em LIntens
• Resolvidos problemas de comentários dentro de comentários

Versão 1.8
• Adicionado:  Métodos  de  conversão  LGrayMapToWxBitmap  e 

WxBitmapToLGrayMap na classe LwxWidgetsUtil
• Adicionado:  Métodos  de  conversão  LGrayMap755ToWxBitmap  e 

WxBitmapToLGrayMap765 na classe LwxWidgetsUtil
• Corrigido: Método MkDir de LFileSys agora atualiza diretórios após criação
• Adicionado: Remoção recursiva de diretórios no método RmDir  de LFileSys
• Corrigido:  Operadores  <<  e  >>  de  LHisto  agora  englobam  todo  o 

histograma
• Adicionado:  Métodos  StdStringToWxString  e  WxStringToStdString  em 

LwxWidgetsUtil,  para  fazer  conversões  de  strings  da  wxWidgets  e  C++ 
Standard

• Adicionado: Vários códigos de exemplo de uso da lili2 na documentação 
HTML, bem como mais exemplos

• Adicionado: Métodos de conversão entre wxBitmap e LGrayMapFloat
• Adicionado  :  Métodos  ShowLRgbMap  na  LwxWidgetsUtil,  caso  o 

programador não queira trabalhar com a wxWidgets
• Corrigido: Vazamentos de memória nos métodos da class BUtil
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• Adicionado:  Makefile  para  compilação  da  lili2  e  da  wxWidgetsUtil  em 
ambientes baseado em Linux/Unix

• Adicionado: Métodos de conversão entre as classes wxBitmap e LWxyMap 
na LwxWidgetsUtil

Revisão 1:
• Atualização dos tutoriais de instalação/uso da lili2

Versão 1.9
• Adicionado: operador = na classe LImgMap
• Novos: Pixels: LComplexPix, LDoublePix
• Corrigido:  vazamentos  de  memória  na  classe  LDoubleMap,  oriundos  da 

classe LDoubleMatrix
• Novos: mapas de Pixels: LDoubleMap, LComplexMap
• Adicionado: método "GetColorChannels" na Classe LRgbMap
• Escrita:  mensagens  de  erro  de  exceções  da  classe  LwxWidgetsUtils 

corrigidas 
• Nova: classe "LIntensTrans", com transformações simples de intensidades
• Nova:  classe  "LHadamard",  com  a  implementação  da  Transformada  de 

Hadamard
• Nova: classe "LSpatialFilter", com implementações de Filtros Espaciais
• Atualizados: construtores de cópia dos mapas de imagens agora utilizam o 

padrão da classe LImgMap
• Adicionado: operadores de atribuição (=) entre os mapas de imagens
• Atualizado: classe LDoubleMatrix unificada com classe LDoubleMap
• Removido:  método  MMult  da  classe  LDoubleMap.  Para  multiplicação 

matricial utilize os operadores * e *=
• Nova: classe LHaar com a implementação da Transformada de Haar 
• Corrigido:  vazamentos  de  memória  nos  operadores  *  e  *=  da  classe 

LDoubleMap
• Adicionado: métodos "ShowMap" na classe LwxWidgetsUtil  para exibição 

de mapas de forma concorrente
• Adicionado: métodos "UpdateMap" na classe LwxWidgetsUtil para mudança 

de mapas sendo exibidos pelos métodos ShowMap
• Nova: classe "LDCT" com a implementação da Transformada Discreta de 

Cossenos
• Adicionado:  método  "WaitMaps"  na  classe  LwxWidgetsUtil  para  impedir 

término da Thread principal do programa
• Nova: classe "LDFT" com a implementação da Transformada Discreta de 

Fourier
• Novo: template para intensidades: LBaseIntens
• Atualizado: método GetEigenVectors() da classe LDoubleMap para utilizar 

LVector como parâmetro
• Adicionado: métodos de conversão entre os mapas da lili2 e wxImage da 

wxWidgets, na classe LwxWidgetsUtil
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• Atualizado: classe LwxWidgetsUtil agora é um namespace, possibilitando o 
uso da keyword "using namespace LwxWidgetsUtil"

Versão 1.91:
• Atualizado: tutorial de instalação no Windows, refletindo a atualização da 

IDE Codeblocks
• Corrigidos: problemas de utilização no Borland
• Adicionados: métodos LogAdjust e LinearAdjust na classe LDoubleMap
• Adicionado: método ApplyThreshold na classe LGrayMap
• Adicionado: método Equalize na classe LgrayMap

Versão 2.0-b1:
• Atualizado: tutorial de instalação geral, que agora é “unificado”
• Adição: Classe LBinMap, derivada de LimgMap, a qual representa mapas 

binários
• Adicionado: operações morfológicas em mapas binários.
• Adição: Pixel LBinPix, representando Pixels Binários (0 ou 1)
• Modificado:  template  –  base  LimgMap.  Agora  o  template  toma  como 

parâmetros <LMAP,LPIX>, onde o primeiro indica o nome da classe-base 
da lili2 e o segundo o pixel utilizado por ela. 

• Adicionado:  template  LBaseNumericMap,  com  operações  numéricas 
utilizadas pelos Mapas complexos e numéricos

• Adicionado:  template  LsingleNumMap,  com  operações  numéricas 
compartilhadas entre os mapas LDoubleMap e LintMap.

• Corrigido: vários problemas advindos da troca de parâmetros dos templates 
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