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Abstract. In this paper, a family of polynomial wavelets generated from powers of sigmoid

functions is presented. It is described how networks of wavelet units based on these functions can
be constructed, through the appropriate de nition of the function coecients, and its be applied
to signal processing and image processing tasks. As an example of application for the method
proposed, it is studied the problem of function approximation by neural networks of polynomial
wavelets and the problem of image compression based on multi-resolution analysis.

1 Introduc~ao

Na area de processamento de sinais e, particularmente, em processamento de imagens tem ocorrido
um razoavel investimento em pesquisas para o desenvolvimento de novas tecnicas e metodos que possam
ser empregados em um amplo domnio de aplicac~oes
[GW91]. Uma das preocupac~oes basicas diz respeito com a transformac~ao adequada de sinais, de modo
que os mesmos possam ser analisados e \formas comportadas" de sua representac~ao possam ser extradas,
economizando o espaco de memoria necessario para
o armazenamento e a diminuic~ao da demanda computacional exigida [Mor89],[MM92].
A transformac~ao de sinal entre os domnios do
tempo e frequ^encia, geralmente n~ao se con gura como um problema de grandes proporc~oes e varias ferramentas matematicas est~ao disponveis. Para isto
a utilizac~ao das Transformadas de Fourier, Laplace,
Z, Karhunen-Loeve, Wavelets entre outras [OS75],
[Chu92], [MF94],[JZD+94].
Atualmente, as transformadas wavelets tem conseguido um lugar de destaque em relac~ao as demais
transformadas devido a sua e ci^encia computacional
e a exist^encia de algoritmos rapidos tanto para transformada direta como a sua inversa [Mal89].
Neste sentido, investimos esforcos para a cons-

truc~ao de uma famlia de funco~es polinomiais, denominada Polin^omios Pot^encias de Sigmoides (PPS), e
uma tecnica analtica para encontrar os coe cientes
em PPS para a geraca~o de uma famlia de func~oes
Wavelets polinomiais [Mar96]. Neste trabalho, apresentamos com alguns detalhes os procedimentos para
a geraca~o da famliade func~oes Wavelets polinomiais,
e apresentamos tambem duas aplicaco~es para elas.
Na primeira aplicaca~o, mostramos um modelo adaptativo para aproximaca~o de funco~es, realizado por
uma Rede Neural Arti cial com func~oes de ativaca~o
Wavelet polinomial. A segunda aplicaca~o se refere
a uma tarefa de compress~ao de imagens atraves de
uma tecnica piramidal [JAN94] para a decomposica~o
dos coe cientes wavelets.
Antes porem de iniciarmos o processo de construc~ao de uma famlia de Wavelets polinomiais, baseada em Polin^omios Pot^encias de Sigmoides, s~ao necessarios alguns resultados pertencentes ao Espaco
de Hilbert e a ideia de frames para Wavelets. A
noc~ao de frames, foi primeiramente introduzida por
Dun e Shae er em [DS52]. Frames correspondem a
uma generalizaca~o de bases ortogonais para o espaco
de Hilbert.
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2 Espaco de Hilbert e Frames para Wavelets

Sem perder a generalidade, trataremos em nosso arf(x0 + x) f(x0 )
f 0 (x0 ) = lim
tigo as de nic~oes basicas de Wavelets para func~oes
x
!
0
x
pertencentes ao L2 (<). Para isso, vamos recordar algumas propriedades fundamentais do espaco de Hil- desde que o limite exista. Portanto, se computarmos
bert, que e um espaco vetorial munido de produto a Equac~ao 6:
interno.
f(x0 + x) f(x0 )
Toda funca~o f(x) e dita quadrado integravel ,
(6)
x
L2 (<) , se e somente se satis zer a Equac~ao 1:
para um valor pequeno de x , devemos ter uma aZ
0
2
jf(x)j dx < 1
(1) proximac~ao bastante razoavel para f (x0). Naturalmente,
x
pode
ser
positivo
ou
negativo.
Assim, se
<
utilizarmos
valores
positivos
para
x,
temos
ent~ao:
Se f(x) e g(x) 2 L2 (<) ,ent~ao o produto interno
< f(x); g(x) > e de nido pela Equac~ao 2:
f(x0 x) f(x0 )
(7)
x
Z
f(x)g(x)dx
(2)
Destas propriedades, podemos dizer que a media
<
das Equac~oes 6 e 7 tambem sera um boa aproximac~ao
onde g(x) corresponde ao conjugado complexo da para f 0 (x0 ): De maneira que podemos escrever a sefunca~o g(x) e a norma sobre o L2(<) e de nida por guinte Equac~ao 8:
kg(x)k =< g(x); g(x) >.
Estes conceitos s~ao de fundamental import^ancia
para a de nic~ao de frames no espaco de Hilbert.
(8)
f 0 (x0 ) ' f(x0 + x)2xf(x0 x)
Vamos considerar o conjunto de todas as funco~es
' : < ! < com a seguinte Propriedade 3:
Por conveni^encia, faremos p = 2x substituindo
esse
termo na Equac~ao 8. Desta forma, temos a
= fr 2 '(rn x t)jt; r 2 < ; n 2 Z g (3) Equac~ao 9:
n

p
p
onde t e r s~ao translac~oes e dilatac~o2es, e r 2 e uma
0 (x0) ' f(x0 + 2 ) f(x0 2 )
n
f
(9)
constante para tornar k'(r x t)k = 1, e '(x) e
p
denominada func~ao m~ae. O Conjunto e dito um
Vamos agora computar um valor aproximado
frame, se satis zer a seguinte propriedade:
para a segunda derivada de f(x) em x = x0 . Da
Equac~ao 9, substituimos f (x) por f 0 (x); e temos a
Existem duas constantes A > 0 e B < 1
2
Equaca~o 10:
tal que, para todas as func~oes g(x) 2 L (<),
a seguinte Relac~ao 4 e valida:
X
p
p
0
A kg(x)k2  j< '; g(x) >j2  B kg(x)k2 (4)
00 (x0) ' f (x0 + 2 ) f (x0 2 )
f
(10)
p
'2
Como consequ^encia direta da Relac~ao 4 e o fato
Utilizando novamente a Equac~ao 9, podemos esda famlia ser densa no L2 (<). Para que tenhamos crever:
um frame a partir da func~ao m~ae, '(), a seguinte
condic~ao 5 de admissibilidade deve ser satisfeita:
f 0 (x0 + p2 ) ' f(x0 + p)p f(x0 )
Z j'b(w)j2
(5) e
jwj dw < 1
R
f 0 (x0 p2 ) ' f(x0 ) pf(x0 p)
de 5, implica que '(x)dx = 0 [Dau88a].
n

0

Aplicando estes resultados na Equac~ao 10, te3 Construc~ao de uma Famlia de Wavelets
mos
que a segunda derivada de f(x) em x = x0 e
Polinomiais baseada em PPS
Atraves da teoria sobre as Series de Taylor [IK66], a
derivada de uma func~ao f(x) em x = x0 e de nida
por:
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Podemos considerar, como um dos exemplos de
aplicaca~o da deduc~ao de f 00 acima descrita, a func~ao
'(x) expressa na Equac~ao 11, proposta por Pati e
Krishnaprasad [PK93] e que e muito utilizada em
varios trabalhos com uma \roupagem" diferente, isto e, a equac~ao analtica assume formas diversas; como em [Mar82], onde e apresentada uma aplicac~ao
para a mesma func~ao no algoritmo zero-crossing em
detecc~ao de contornos.
'(x) = sig(x + p) + sig(x p) 2:sig(x) (11)
onde p 2 Z , sig(x) = 1+exp1 ( x) e a sua derivada em
relac~ao a x e dada por sig(x)0 = sig(x)(1 sig(x)),
a Equac~ao 11 e valida para valores maiores que 2.
Em [PK93], foi adotado o valor p = 2. No referido
artigo, e mostrado que esta func~ao satisfaz a condic~ao
de admissibilidade para Wavelets, Equac~ao 5.
Tomemos a Equac~ao 11 , se dividirmos ambos os
lados da Equac~ao 11 por p2 e tomarmos o limite da
func~ao quando p tente a zero, conforme a Equac~ao
12:
p) 2:sig(x)
lim sig(x + p) + sig(x
p2

p!0

(12)

Figura 1: Ilustrac~ao dos elementos '2 ,'3,'4 , '5,'6 ,
'7 '8 ,'9 and '10, pertencentes a famlia de Wavelets
Polinomiais obtidas atraves das Pot^encias da Funca~o
Sigmoide.
Na proxima sec~ao e mostrado como essa famlia
de func~oes pode ser empregada de forma e ciente em
aplicac~oes de aproximac~ao de funco~es e em tarefas de
processamento de imagens.

4 Aplicaco~es de Wavelets Polinomiais Geradas por PPS
Veri camos que a Equac~ao e exatamente (por
de nica~o) a derivada segunda da func~ao sigmoide, 4.1 Aproximadores de Funco~es

que e obtida pela Equac~ao 13. A derivada segunda
da func~ao sigmoide, foi gerada a partir da derivada A investigac~ao de tecnicas que combinam redes neuprimeira, citada anteriormente, a qual e dada pela rais, Wavelets e aproximadores universais, encontrase abordada atraves de varios artigos [Dau88b], [ZB92],
Equac~ao 13:
[STK92], [PK93], [GSG+96] [MFV96], [Mar96]. Em
Daugman [Dau88b], redes neurais s~ao utilizadas pad2 sig(x) = sig(x):(1 sig(x))2 +( sig(x)2 :(1 sig(x))) ra aprender os melhores coe cientes para a aproxidx2
mac~ao de imagens atraves da func~ao de Gabor, mais
(13) espec camente, Wavelet de Gabor. Szu et al [ZB92],
Reagrupando os termos, e reescrevendo a Equac~ao utilizam a func~ao h(t) = cos(1:75t): exp( t2 ) como
2
13 temos uma forma polinomial dada por:
Wavelet m~ae para a representac~ao e classi cac~ao de
'2 (x) = 2:sig(x)3 3:sig(x)2 + sig(x) (14) fonemas. Zhang e Beveniste [ZB92], tratam as wavenets (uma contrac~ao de redes neurais com Wavelets)
onde denominamos por '2 (x) a primeira func~ao po- como aproximadores de func~oes. Pati e Krishnapralinomial Wavelet gerada pela derivada segunda da sad [PK93] mostram a construc~ao de uma funca~o
funca~o sigmoide. A Figura 1 ilustra as nove primei- Wavelet por combinac~ao de func~oes sigmoidais, bem
ras func~oes polinomiais obtidas atraves das derivadas como realizam a expans~ao em transformada Wavesucessivas da func~ao sigmoide.
let atraves de redes neurais. Recentemente, Weigang
Como resultado importante a ser destacado nes- et al [GSG+96] mostraram como Wavenets podem
te ponto, e o fato de que o conjunto de func~oes Wa- ser empregadas para a predic~ao de condic~oes meteovelets f'i (x)g gerado desta maneira e composto por rologicas na regi~ao do nordeste brasileiro.
func~oes pertencentes ao L2 (<) que satisfazem a conDentro deste contexto, apresentamos neste tradica~o 5 de admissibilidade para Wavelets. Por con- balho uma maneira pratica para a utilizac~ao das Wasequ^encia de 5, a famlia de func~oes compostas de velets geradas a partir de pot^encias de func~oes sigtranslac~oes e dilatac~oes de cada uma das func~oes da moidais, para o projeto de redes neurais do tipo feedfamlia 'i e densa no espaco das func~oes quadrado forward. Atraves de uma aplicac~ao pratica, mostraintegraveis.
mos o poder adaptativo das redes neurais baseadas
Anais do IX SIBGRAPI, outubro de 1996
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nesta func~oes geradas.
padr~ao do backpropagation podem ser empregadas
De um modo geral, toda func~ao contnua pode na de nic~ao dos coe cientes da rede. Entretanto,
ser representada pela Equac~ao 15 [STK92]:
estes s~ao frequentemente muito lentos [SG92]. Em
nosso experimento, utilizamos o metodo Levenbergm
2i
x
a
[Mar63], um elegante metodo que parti1
ef (x) = X
ai '( a3 )
(15) Marquardt
lha
das
vantagens
do metodo gradiente descendente
i
i=1
e
a
rapidez
do
m
e
todo
da inversa da matriz Hessian
onde a1i ,a2i e a3i s~ao respectivamente coe cientes, trans- [PFTV92]. A ttulo de exemplo, utilizamos como dalac~oes e dilatac~oes da func~ao m~ae ' [Chu92] e m e o dos de treinamento a func~ao dada pela Equac~ao 17,
numero de func~oes basicas utilizadas. Sob o ponto de a Figura 3 ilustra o gra co da func~ao 17.
vista de redes neurais arti ciais, esta representac~ao
f(x) = sig(x):(cos(x) sin(x))
(17)
e ilustrada pela arquitetura neural da Figura 2.
Entrada

Camada Escondida

3
a2
1 a1

x
i
a2 a3
2 2

3
a2
m am

Saida

Verificacao
do Erro

1
a1

1
a2

Acum.
Erroi
i

i

Soma

yi

Retornar para
aprendizagem

1
am

Figura 3: func~ao teste sig(x):(cos(x) sin(x)).
Figura 2: Arquitetura de uma rede neural baseada
em Wavelets. Os quadrados na camada escondida,
correspondem as func~oes lhas que ser~ao adaptadas,
O processo de treinamento, foi realizado utilie o quadrado rotulado por acum:erroi corresponde
a funca~o custo: caso o erro total ultrapasse o erro zando 9 Wavelets, 90 amostras igualmente espacadas
da func~ao ilustrada em 3, o intervalo [ 6; 6] foi esdesejado, o processo retorna a aprendizagem .
colhido para a aproximac~ao, (note que poderia ser
um intervalo qualquer), e o erro total da aproxiOs par^ametros da rede (a1i ,a2i e a3i ) s~ao adap- mac~ao foi estabelecido ser inferior a 0:01 a nalitados com o objetivo de minimizar a func~ao custo, zac~ao do processo de aprendizagem. Inicialmente,
que em nossos experimentos corresponde a func~ao os par^ametros da rede, foram setados com valores
2 , de nida pela Equac~ao 16:
aleatorios. O resultado da aproximac~ao, obtido pela aplicac~ao do metodo Levenberg-Marquardt com a
2
func~ao m~ae '2 (x) e ilustrado na gura 4. Nesta P
m a1 '( x a )
n yi
X
k=1 k
a3
apresentamos 4 fases distintas do processo de
2
2
 = (
)
(16) gura,
aprendizagem,
mais especi camente: a iteraca~o de

i
i=1
numero 28, 65, 164 e nalmente a 198 onde ocorreu
onde n e o numero de amostras da func~ao e m e o a converg^encia.
numero de func~oes basicas utilizadas. Como tratamos de Wavelets, estas func~oes s~ao comumente de- 4.2 Analise por Multiresoluc~ao
nominadas por func~oes lhas.
Em geral, Wavelets n~ao s~ao sistemas ortogonais. Entretanto, podemos construir uma base de Wavelets
4.1.1 Wavenet Baseada em PPS
ortogonais pela escolha apropriada dos par^ametros
Nesta seca~o, mostramos a ttulo de exemplo, a ca- r, t e a func~ao ' da Equaca~o 3. Se para o par^ametro
pacidade adaptativa de uma das func~oes da famlia r utilizarmos (2j )j 2Z , as Wavelets ter~ao um relaciof'i (x)g de nida anteriormente, no caso em estudo, namento proximo a uma express~ao de multiresoluca~o
a funca~o '2 (x). Como e sabido, O processo de a- [Mal89]. Vamos elucidar melhor este problema. Esprendizagem requer a utilizac~ao de algum metodo te processo e iniciado com uma apropriada escolha
que minimize o erro da func~ao custo, Equac~ao 16 . da func~ao ' conhecida por escala. Dentre as prinEm geral, algoritmos do tipo gradiente descentente cipais propriedades da func~ao escolhida para a ese gradiente conjugado atuando sobre a func~ao custo cala, a mais importante e que a famlia de func~oes
i

k

k
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Em [Dau90] e mostrado que f 2 (2x k); k 2
Z g e uma base ortogonal para W1. Por extens~ao, o
conjunto f2 2 '(2j x k); k 2 Z g e uma base para Wj .
A famlia de func~oes jk (x) = f2 2 '(2j x k); k 2 Z g
e uma base para o L2 (<).
Em processamento de sinais, os coe cientes utilizados nas Equac~oes 18 e 20, isto e, hk e ( 1)k h1 k
s~ao conhecidos por Quadrature Mirror Filters (QMF).
Na realidade, hk corresponde a um ltro passa baixa
e ( 1)k h1 k a um ltro passa alta. A ttulo de e ci^encia computacional, a analise por multiresoluca~o
esta intimamente conectado a teoria dos algoritmos
piramidais [Ros84].
Muitos artigos tratam das propriedades e vantagens da aplicac~ao desta tecnica em varios problemas
da area de processamento de sinais e vis~ao computacional [Dau88a], [Mal89], [Mur93], [VTG94].
Nesta sec~ao, vamos ilustrar um exemplo de aproximac~ao de func~oes baseado em Wavelet de Haar
[Chu92] e outro exemplo de compress~ao de imagens
atraves de Transformada Wavelet utilizando a funca~o
polinomial '5 (x) ilustrada na Figura 1, para ambos
os casos utilizamos o algoritmo de decomposic~ao e reconstruc~ao em Wavelet proposto por Mallat [Mal89].
Basicamente, este algoritmo resume-se em construir
uma base ortonormal de Wavelets para um espaco
p-dimensional usando o produto tensor de p funco~es
que geram subespacos do L2 (<). Em [Mur93], Muraki apresenta um estudo de caso para imagens tridimensionais.
Para o caso uni-dimensional, ilustramos uma aplicac~ao bastante interessante das wavelets de Haar,
associada ao problema de aproximac~ao de func~oes
por composic~ao de escalas. Para esta aplicac~ao utilizamos a mesma func~ao apresentada na Equac~ao 17.
A Figura 5 ilustra os resultados obtidos atraves das
sucessivas aproximac~ao realizadas.
j

j

Figura 4: Processo de adaptac~ao das Wavelets lhas de '2(x). A ilustrac~ao corresponde as epocas
28,65,164 e 198 do processo de treinamento.

f'(x k); k 2 Z g gera uma base ortogonal para o

espaco V0 . A seguinte relac~ao descreve a analise por
multiresoluc~ao:
:::  V 1  V0  V1 :::
os espacos Vj s~ao aninhados. Uma propriedade importante e que [j 2Z Vj e um conjunto denso no L2 (<),
isto e, qualquer func~ao do L2 (<) e escrita como combinac~ao linear do conjunto [j 2Z Vj , e a intersec~ao dos
espac~os Vj e vazia. Outra propriedade importante
em analise por multiresoluc~ao e:
f(x) 2 Vj ! f(2x) 2 Vj +1 j 2 Z
os espacos Vj e Vj +1 s~ao similares, a menos de escala, isto e, se Vj e descrito pelas func~oes 'jk(x
k); k 2 Z ent~ao o espaco Vj +1 e descrito pelas
p func~oes
'j +1;k (x k); k 2 Z, onde 'j +1;k (x k) = 2'jk (2x
k).
Vamos mostrar agora, como as Wavelets entram
nesta historia. Dado que V0  V1, qualquer func~ao
de V0 pode
p ser escrita como combinac~ao linear das
func~oes 2'(2x k) pertencentes a V1 . Em particular:
n p
X
'(x) = hk 2'(2x k)
(18)
k=1

onde os coe cientes hk s~ao de nidos pelo produto
interno de '(x) e '(2x k). Consideramos agora
o complemento ortogonal de Vj para Vj +1, o qual
denotamos por Wj , de maneira que podemos escrever
a Equac~ao 19:
Vj +1 = Vj  Wj
(19)
Das Equac~oes 18 e 19, podemos escrever a EFigura 5: Processo de aproximac~ao de func~oes reaquac~ao 20:
lizado por composic~ao de Wavelets de Haar de din
X
p
escalas, iniciando de cima para baixo e da
k
(x) = ( 1) h1 k 2'(2x k) (20) ferentes
esquerda
para a direita.
k=1
Anais do IX SIBGRAPI, outubro de 1996
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A analise por multiresoluc~ao desenvolvida por
Mallat [Mal89] e descrita pelo esquema da Figura
6, que corresponde a decomposic~ao de uma func~ao
bi-dimensional atuando sobre as linha e colunas da
imagem. Note que este processo e facilmente extendido para qualquer dimens~ao.

A Figura 7 ilustra o esquema de decomposica~o
sobre uma imagem real. Uma aplicac~ao das Wavelets de Haar para extrac~ao de caractersticas em assinaturas o -line (imagens 2D), pode ser vista em
[MF95], a Figura 7 (a direita) ilustra a decomposic~ao
por Transformada Wavelet baseada no algoritmo piramidal com 6 nveis.
Nivel 2

Passa
Alta

Passa
Alta

Im

d1

2

d 2h

d 2v

d2d

diag

d1

hor

d1

diag

2
Passa
Baixa

Im
0

Passa
Baixa

2

2

Passa
Alta

2
d1
2

d1

d1

ver

ver
Nivel 1

hor

Figura 7: Visualizac~ao esquematica da Transformada Wavelet bi-dimensional com dois nveis e ilusPassa
trada na gura a esquerda. A gura a direita i2
Baixa
Im 1
lustra a visualizac~ao de um exemplo de Assinatura
o -line e suas decomposic~oes por Transformada WaFigura 6: Representac~ao de ltragens passa al- velet [MF95].
ta e passa baixa sobre linhas e colunas de sinais
bi-dimensionais para a decomposic~ao Wavelet. O
processo de reconstruc~ao e realizado de modo inverso.
4.2.1 Compress~ao de Imagens Baseada em
Com algumas operac~oes algebricas, a noc~ao de
produto tensorial de func~oes e as propriedades de
analise por multiresoluc~ao, podemos escrever tr^es Wavelets, Equac~oes 21-23, para a operac~ao de decomposic~ao piramidal em imagens (caso bi-dimensional):
h (x; y) = '(x)
v (x; y) =

(y)

(21)

(x)'(y)

(22)

d (x; y) =

(x) (y)
(23)
Em uma imagem, as bordas horizontais ser~ao ilustradas em d1;hor , as bordas verticais em d1;ver e as
bordas diagonais em d1;diag como ilustradas na Figura 6. A imagem original (Im0 ) corresponde a uma
matriz de NxN elementos (nveis de cinza, no caso
de imagens) e cada d1; corresponde a uma matriz
de N2 x N2 elementos. Este processo e realizado recursivamente, isto e, as imagens Im s~ao aplicadas ao
processo ilustrado pela Figura 6 ate terminar as possibilidades de decomposic~ao ou um numero de nveis
pre estabelecido pelo usuario.
Anais do IX SIBGRAPI, outubro de 1996
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Como vimos, em analise por multiresoluc~ao, a operac~ao de convoluc~ao dos ltros passa baixa e passa
alta sobre uma imagem resultara nos coe cientes da
decomposic~ao Wavelet. Os detalhes sobre a imagem,
isto e, os coe cientes associados as bordas verticais,
horizontais e diagonais est~ao associados ao ltro passa alta. Quando os detalhes possuem pequenas magnitudes, eles podem ser omitidos sem afetar substancialmente o efeito perceptual da vis~ao humana a
respeito da imagem.
Assim, a noc~ao de limiar em coe cientes das Wavelets corresponde a uma maneira de retirar detalhes
n~ao relevantes, que s~ao considerados rudos, de maneira a comprimir a informac~ao necessaria para a
reconstruc~ao da imagem [DJKP93].
Neste artigo, apresentamos os resultados de alguns experimentos realizados para a compress~ao de
imagens de tamanho 256 x 256 codi cados em 256
tons de cinza atraves do algoritmo piramidal com
quatro nveis, usando a func~ao Wavelet '5 (x) e variando os limiares. A Figura 8 ilustra os resultados
obtidos para as imagens reconstrudas apos a compress~ao realizada.
Na Figura 8, a imagem do canto superior es-

^ NCIAS
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querdo corresponde a imagem original, a imagem do
canto superior direito corresponde a imagem com taxa de informaca~o de 0.280640 bits/pixel a qual corresponde a uma compress~ao de 28.506308:1, a imagem do canto inferior esquerdo corresponde a imagem com taxa de informac~ao de 0.145752 bits/pixel
a qual corresponde a uma compress~ao de 54.88772:1 e
por ultima, a imagem do canto inferior direito corresponde a imagemcom taxa de informac~ao de 0.1011196
bits/pixel a qual corresponde a uma compress~ao de
79.054283:1.
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madas ortogonais geradas a partir da func~ao '5(x)
para a utilizac~ao em tecnicas de analise por multiresoluc~ao. Baseado nos resultados encontrados, veri case a potencialidade do emprego da famlia de func~oes
f'i (x)g como uma abordagem e ciente em uma gama variada de possveis aplicac~oes.
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