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Resumo

Na recuperação de imagens basada no conteúdo - CBIR, cada imagem é representada

pelas suas características de baixo nível como são: cor, forma, textura, etc. A representa-

ção da semântica das imagens por características de baixo nível é um problema em aberto.

Novos algoritmos para a extração de características assim como novos métodos de inde-

xação tem sido propostos na literatura. Porém, estes algoritmos tornam-se cada vez mais

complexos surgindo assim uma serie de questionamentos, tais como: existe uma relação

entre a semântica e as características de baixo nível extraídas em uma imagem? quais des-

critores representam melhor esta semântica? responder estes questionamentos nos leva a

um novo: quantos descritores usar para a representação do conteúdo das imagens?. Nesta

tese propomos um método para analisar a relação que existe entre descritores de baixo

nível e a semântica, na tentativa de responder os questionamentos formulados. Ainda,

propoe-se uma indexação dos vetores de características ordenados de forma seqüencial,

a qual foi comparada com as formas de indexação tradicionais. Assim, para indexar as

imagens usando uma estrutura seqüencial dos descritores, foi estabelecido uma ordem se-

gundo a relação que existe entre cada descritor e a semântica das imagens. Finalmente, a

proposta de indexação realizada nesta tese mostrou-se superior às propostas tradicionais

e ainda, mostrou-se experimentalmente que a ordem nesta seqüência é relevante e existe

uma relação direta entre esta ordem e a relação dos descritores de baixo nível com a se-

mântica das imagens. Como estrutura de indexação foi usada uma rede TS-SL-SOM e é

proposta um novo algoritmo de treinamento nesta rede de forma que a eficiência alcan-

çada seja otimizada. Finalmente, para poder estabelecer o grau de semântica extraída por

cada descritor são propostos algoritmos e índices que quantificam esta semântica de tal

forma que os descritores sejam comparáveis e se consiga escolher quais descritores usar

segundo o problema dado.

Palavras-chave: Processamento de imagens, Recuperação de imagens baseada em

conteúdo - CBIR, Semântica das imagens, indexação seqüencial.



Abstract

With the rapid growth of databases of various types (text, multimedia, etc..), There

exist a need to propose methods for ordering, access and retrieve data in a simple and

fast way. The images databases, in addition to these needs, require a representation of the

images so that the semantic content characteristics are considered. Accordingly, several

proposals such as the textual annotations based retrieval has been made. In the annotations

approach, the recovery is based on the comparison between the textual description that a

user can make of images and descriptions of the images stored in database. Among its

drawbacks, it is noted that the textual description is very dependent on the observer, in ad-

dition to the computational effort required to describe all the images in database. Another

approach is the content based image retrieval - CBIR, where each image is represented by

low-level features such as: color, shape, texture, etc. In this sense, the results in the area

of CBIR has been very promising. However, the representation of the images semantic

by low-level features is an open problem. New algorithms for the extraction of features as

well as new methods of indexing have been proposed in the literature. However, these al-

gorithms become increasingly complex. So, doing an analysis, it is natural to ask whether

there is a relationship between semantics and low-level features extracted in an image?

and if there is a relationship, which descriptors better represent the semantic? which le-

ads us to a new question: how to use descriptors to represent the content of the images?.

The work presented in this thesis, proposes a method to analyze the relationship between

low-level descriptors and semantics in an attempt to answer the questions before. Still, it

was observed that there are three possibilities of indexing images: Using composed cha-

racteristic vectors, using parallel and independent index structures (for each descriptor or

set of them) and using characteristic vectors sorted in sequential order. Thus, the first

two forms have been widely studied and applied in literature, but there were no records

of the third way has even been explored. So this thesis also proposes to index using a

sequential structure of descriptors and also the order of these descriptors should be based

on the relationship that exists between each descriptor and semantics of the users. Fi-

nally, the proposed index in this thesis revealed better than the traditional approachs and

yet, was showed experimentally that the order in this sequence is important and there is

a direct relationship between this order and the relationship of low-level descriptors with

the semantics of the users.

Keywords: Image Processing, Content Based Image Retrieval - CBIR, Semantic of

images, sequential index.
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Capítulo 1

Introdução

Nos dias atuais, aparelhos como câmeras digitais, celulares, scanners, etc. são muito
usados. Esta era digital traz consigo novas necessidades para o ser humano tais como o
fato de que as imagens geradas por estes aparelhos precisem ser ordenadas de maneira
que o usuário possa ter acesso a elas da forma mais simples possível. Porém, esta tarefa
não é computacionalmente trivial, devido ao fato de que uma imagem representa objetos
que poderiam ser interpretados de diferentes formas e a escolha do critério de ordenação
resulta em uma certa complexidade.

Na década de 70 foram propostos os primeiros sistemas de recuperação de imagens
baseados em texto. Neste paradigma o conteúdo das imagens é descrito de forma textual
e as técnicas de busca são as mesmas usadas em bancos de dados tradicionais. Porém,
as anotações textuais demandam um esforço humano muito alto além de serem depen-
dentes de quem faça a descrição pelo fato de que não são exatas. Na tentativa de superar
as deficiências da recuperação baseada em texto, no início dos anos 90, foi proposta a
recuperação baseada no conteúdo - CBIR (content-based image retrieval). CBIR é vista
como uma tecnologia que ajuda a organizar imagens pelo seu conteúdo visual tais como
cor, textura, forma, etc. [Datta et al. 2008]. O conteúdo visual é representado como uma
seqüência numérica chamada de vetor característico.

Os sistemas de recuperação de imagens baseados no conteúdo (CBIR do inglês Content-
based Image Retrieval) possuem a habilidade de retornar imagens, dentro de um banco de
dados, utilizando como chave de busca outras imagens. Dada uma imagem de consulta, o
sistema CBIR deve pesquisar no banco de dados as k imagens mais similares. Dado que
as imagens são dados de alta dimensionalidade, os sistemas de CBIR tem que procurar
uma maneira de representar as imagens da melhor forma sem a perda de suas caracterís-
ticas descritivas. Assim é que as imagens têm que passar por uma primeira fase que é a
extração de características para logo ter um método que permita indexá-las e ordená-las
de tal forma que o aceso a imagens similares seja simples e rápido. Os descritores geram
vetores característicos que são os representantes das imagens.

Em CBIR, é necessário que após apresentar uma imagem exemplo, sejam recuperadas
as imagens "semanticamente similares"para que o usuário esteja satisfeito com a busca.
Dado que as imagens em CBIR são representadas por suas características de baixo nível
como cor, textura, forma, etc. É necessário que estas características, individualmente ou
em conjunto, tenham uma relação com o conteúdo semântico das imagens.
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1.1 Motivação
Os sistemas CBIR têm muitas aplicações em diversas áreas tais como a área médica

onde, por exemplo, pode se desejar encontrar tomografias similares para auxiliar no diag-
nóstico médico, na área de bibliotecas digitais onde estes sistemas permitem aproveitar ao
máximo a informação visual presente nos livros para realização de consultas, na área de
segurança onde pode se implementar sistemas para reconhecimento de fases e assim por
diante. Neste sentido, a grande relevância dos sistemas CBIR nos dias atuais torna-se um
fato que motiva os estudiosos a realizarem pesquisas nesta área visando contribuir para
uma recuperação de imagens que seja o mais eficiente possível.

Nos sistemas CBIR, as imagens são representadas por suas peculiaridades de baixo
nível formando vetores de características. Porém, não existe uma relação direta entre
as estruturas conceituais de alto nível e os descritores de baixo nível [Sethi et al. 2001].
Especificamente, a discrepância entre o poder descritivo limitado das características de
baixo nível e a riqueza da semântica é conhecida como brecha semântica ou semantic gap
[Chen et al. 2003], [Smeulders et al. 2000]. Assim, grandes esforços vem sendo realizados
para tentar diminuir esta brecha. Estes esforços podem ser divididos em três linhas de
pensamento: tentar criar novos descritores mais correlatos com os conceitos de alto nível
[[Vertan & Boujemaa 2000, Han & Ma 2002, Konstantinidis et al. 2005, Wang et al.
2007, Chamorro-Martínez et al. 2007]], tentar combinar descritores existentes visando
a que o conjunto de descritores reflitam melhor estes conceitos do que cada descritor
independentemente [[Eidenberger 2003, Eidenberger 2007a, Deselaers et al. 2007]], e
finalmente tentar fazer sistemas híbridos onde se misturem os conceitos semânticos com
os descritores de baixo nível usando diversas técnicas tais como : relevance feedback,
ontologias, etc. [[Gruber 1993, Hyvönen & Styrman 2002, Mezaris et al. 2003, pierre
Schober et al. 2004, chen Chang & hsi Chen 2006]].

Dentre estas três linhas de pensamento, requer principal atenção a segunda que se re-
fere à combinação de descritores. Primeiro, porque a forma de combinar os descritores
influenciará diretamente nos resultados obtidos pelo sistema como um todo, por exemplo,
os resultados de um sistema CBIR serão bem diferentes se são realizadas buscas indepen-
dentes usando os vetores característicos de dois descritores ou se combinam estes vetores
em um só para depois realizar o processo de busca. O anterior acontece porque o espaço
de busca é diferente em ambos os casos. Assim, outro fato que motivou este trabalho
refere-se à necessidade de encontrar novas formas de combinar descritores que possam
ajudar a diminuir a brecha semântica (obter melhores resultados do ponto de vista do
usuário), já que, diferentemente da terceira linha de pensamento, os resultados não serão
tão dependentes do ponto de vista dos projetistas dos sistemas CBIR e diferentemente
da primeira linha de pensamento, não se estará incrementando mais ainda a já grande
quantidade de descritores existentes.

1.2 Contribuições da Tese
As principais contribuições desta tese são:
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• Uma revisão das contribuições feitas até o momento na área de CBIR, dando ênfase
às etapas de extração de características visuais e indexação multidimensional dos
vetores característicos.

• Proposta e avaliação de uma nova forma de combinar os descritores de baixo nível,
sendo as principais características desta proposta as seguintes:

– Uso seqüencial de descritores, trabalhando estes com um filtro do espaço de
busca a cada passo da seqüência.

– Seqüência de descritores estabelecida em forma hierárquica, onde o primeiro
nível deverá conter os descritores mais gerais e o último nível deverá conter
descritores específicos passando por níveis intermediários de generalidade.

– Melhora na qualidade dos resultados obtidos se comparados com os resultados
de outras formas de combinar os descritores, conseqüentemente, contribuindo
na tentativa de diminuir a brecha semântica.

• Proposta de índices de agrupamento semântico entre imagens, baseados nos con-
ceitos das distâncias inter-cluster e intra-cluster da área de agrupamento de dados
(clustering).

• Análise da relação entre os descritores de baixo nível do padrão MPEG-7 e o agru-
pamento semântico das imagens. Para isto usaram-se três bancos de imagens: o
banco Columbia University Image Library Coil-100, que tem 100 objetos diferen-
tes rotacionados em diferentes graus, gerando 7200 imagens; o banco de images
Ground Truth Database que tem 229 imagens divididas em 5 classes e o banco de
imagens CREATA.

• Proposta de uma seleção seqüencial de descritores MPEG-7 baseada na semântica
dos usuários, para cujo intuito foi implementado um sistema web de obtenção de
relações semânticas entre as imagens, que teve o objetivo de colher informações de
diversos grupos populacionais acerca da semelhança em imagens.

• Proposta de uma segmentação sobreposta em mapas auto-organizados hierárqui-
cos, a qual permitiu melhorar os resultados obtidos ao usarmos como estrutura de
indexação mapas hierárquicos com segmentação tradicional. Esta nova proposta
de segmentação foi implementada e avaliada nos mapas TS-SL-SOM que foram os
usados para indexar as imagens no decorrer do desenvolvimento da tese.

• Proposta de dois métodos para medir numericamente a relação entre as caracterís-
ticas extraídas por um descritor de baixo nível e a semântica contida na imagem.
Estes métodos calculam o índice de generalidade e o índice de relevância semântica.

• Quantificação numérica da brecha semântica de cada descritor dos descritores MPEG-
7.

Durante o doutorado foram publicados e aceitos para publicação diversos artigos em
eventos científicos internacionais e nacionais [no Escarcina & Costa 2008a, no Escarcina
& Costa 2008b, no Escarcina & Costa 2007a, no Escarcina & Costa 2007c, no Escarcina
& Costa 2007e, no Escarcina & Costa 2007d, no Escarcina & Costa 2007b, no Escarcina
& Costa 2005]. Todos eles tendo como autores a autora da tese e o seu orientador. Ainda,
encontra-se em processo de construção artigos para publicação em journals contendo as
principais contribuições desta tese.
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1.3 Organização do Documento
Para uma melhor compreensão e exposição das idéias, esta tese foi organizada em 10

capítulos da seguinte forma: Capítulo 1: Introdução ao estado atual do problema proposto
na tese, motivação para a realização desta pesquisa, esboço da metodologia de trabalho e
especificação dos principais pontos contidos neste estudo. Capítulo 2: Revisão detalhada
das contribuições feitas até o momento na área de CBIR, dando ênfase às etapas de ex-
tração de características visuais e indexação multidimensional dos vetores característicos.
Capítulo 3: Revisão dos trabalhos desenvolvidos até agora como propostas para o pro-
blema de modelar a semântica das imagens e a extração das características. Capítulo 4:
Revisão dos trabalhos que indexam as imagens usando redes neurais SOM e derivados.
São apresentados conceitos sob redes SOM e clusterização usando estas redes. Capítulo
5: Apresenta-se a principal contribuição da tese que é a proposta de selecionar um con-
junto de descritores mais correlatos com a semântica e estabelecer uma ordem seqüencial
que nos permita obter melhores resultados na recuperação de imagens em sistemas CBIR.
Além disto, é apresentado um método de segmentação nos mapas da rede TS-SL-SOM
chamado de Segmentação sobreposta com o objetivo de melhorar a perda de dados na
segmentação tradicional. Capítulo 6: Neste capítulo são apresentados os dados e méto-
dos que serão usados para testar a proposta desta tese. Capítulo 7: São apresentados os
experimentos feitos para avaliar a indexação seqüencial comparando com dois métodos
tradicionais de indexação. Capítulo 8: É apresentado o estudo e análise da correlação se-
mântica dos descritores MPEG-7. Capítulo 9: Contém a análise da indexação seqüencial
das imagens usando os descritores mais correlatos com a semântica obtidos no capítulo 8.
Capítulo 10: Neste capítulo final são expostas as conclusões das análises feitas nesta tese
assim como são apresentados os trabalhos futuros.



Capítulo 2

Recuperação de Imagens baseada no
Conteúdo - CBIR

A percepção visual do mundo é captada pelos olhos humanos e é interpretada pelo
cérebro, desse modo, pode se definir uma imagem como uma representação real ou virtual
de um objeto produzida por uma lente, aparelho ou sistema ótico. Neste contexto, na era
digital os bancos de dados gigantescos de imagens tornam-se cada vez mais populares
em diversas áreas tais como arte [Addis et al. 2003, C.-C. et al. 2005, Kushki et al. 2004,
Shen 2009], medicina [Muller 2004, Lacoste et al. 2007], entre outros [Breiteneder &
Eidenberger 2000], [Stanescu et al. 2008], [Ward et al. 2008]. Porém, em muitos casos, a
informação contida nestas imagens não é aproveitada pelo fato de não definir um processo
para acessar, organizar, buscar e recuperar as mesmas.

Ao falarmos em recuperar imagens de um banco de dados, logo aparecem inúmeras
técnicas desenvolvidas ao longo destes últimos anos. Estas técnicas podem ser agrupadas
em paradigmas. Podemos começar, falando da recuperação de imagens usando anotações
textuais [Chang & Hsu 1992], a qual foi a primeira forma de recuperação proposta. As
anotações eram inseridas manualmente e as mesmas descreviam o conteúdo das imagens
e outras informações tais como tipo de arquivo, data de criação, tamanho, dimensões da
imagem, etc. Este paradigma possui grandes desvantagens tais como: o subjetivismo na
hora de descrever as imagens, o esforço humano requerido para descrevê-las, entre outras.

Na tentativa de superar os problemas da recuperação baseada em texto, foi proposto
um novo paradigma conhecido como recuperação de imagens baseada no conteúdo (CBIR
- Content Based Image Retrieval) [Chang & Liu 1984], [kang Wu 1997]. CBIR é visto
como uma tecnologia que ajuda a organizar imagens pelo seu conteúdo visual tais como
cor, textura, forma, etc. [Datta et al. 2008]. O conteúdo visual das imagens é extraído
usando descritores de baixo nível e obtendo vetores de características. O objetivo é que
este vetor seja uma representação mais simples do que a imagem (como um todo) e a
semântica do conteúdo esteja embutida nos descritores de baixo nível da imagem (cor,
distribuição espacial, etc.).

Vários sistemas CBIR, experimentais e comerciais, foram desenvolvidos. Exem-
plos de tais sistemas são o QBIC [Niblack et al. 1993], Virage , VisualSEEK [Smith
& fu Chang 1996] , Netra [Ma & Manjunath. 1999], SIMPLIcity [Wang et al. 2001],
PICSOM [Laaksonen et al. 2000], MUVIS [Kiranyaz et al. 2003], MIRROR[Wong et al.
2005], entre outros.
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2.1 Arquitetura dos Sistemas CBIR
Atualmente existem várias propostas de sistemas CBIR utilizando diferentes estra-

tégias para a recuperação. A figura 2.1 apresenta uma arquitetura geral de um sistema
CBIR. O processo de recuperação é dividido em duas fases: um processo off-line, onde
são feitas as preliminares da recuperação e a segunda fase é o processo on-line que é o
processo de recuperação propriamente dito. No processo off-line, a primeira etapa é a
representação das imagens (seção 3.1), isto responde a perguntas como: qual é o critério
de busca nas imagens? Assim, é possível representar a imagem de acordo com algumas
características como: cor, textura, formas e relações espaciais. Existem muitos métodos
propostos para extração destas características, mas o grande desafio é propor um método
que faça uma extração de características de tal forma que representem a semântica da
imagem. No final desta fase, cada imagem é representada por um(uns) vetor(es) de ca-
racterística(s). A segunda etapa é a indexação destes vetores de características. Faz-se a
escolha de uma estrutura que permita ordenar estes vetores e proporcione uma idéia de
similaridade entre as imagens, fazendo com que o acesso à imagens similares seja mais
fácil e rápido.

Por outro lado, o usuário apresenta uma imagem para consulta no sistema, então é re-
alizada a extração de características da mesma forma que foi feita para as imagens dentro
do banco de dados. Logo, realiza-se uma busca na estrutura de indexação por imagens
similares ao exemplo que obedeçam a uma medida de similaridade. Assim os algoritmos
de acesso da estrutura de indexação deverão recuperar as k imagens mais similares que
serão apresentadas ao usuário para que o mesmo possa julgar a relevância das imagens
apresentadas. A seguir são explicadas mais amplamente as fases na recuperação assim
como as ferramentas usadas em cada uma delas.

2.2 Indexação de imagens
Após a extração de características das imagens é obtido o vetor de características n-

dimensional representante de cada imagem. Assim, é preciso uma estrutura que indexe
estes vetores colocando as imagens mais similares próximas e enquanto a similaridade vai
se perdendo, os vetores de características devem estar colocados mais longe de tal forma
que, para recuperar imagens similares, o acesso seja mais rápido.

Atualmente, os vetores de características estão na ordem de 210, pelo que é necessário
estruturas simples e com a menor complexidade. Na literatura encontram-se duas abor-
dagens: a) redução da dimensionalidade e b) estruturas de indexação multidimensional.

Uma técnica muito usada para redução de dimensionalidade é Principal component
analysis (PCA). PCA mapeia os vetores multidimensionais a um espaço de coordenadas
tal que os eixos são alinhados para refletir a máxima variação nos dados. O sistema QBIC
utiliza PCA para reduzir os vetores de características 20-dimensional a 2 ou 3 dimensões
[Flickner et al. 1995][Niblack et al. 1993].

Outras técnicas são: Singular value Decomposition (SVD), projeções aleatórias [Ding
& Ye 2005], transformada de Karhunen-Loeve(KL), métodos não lineares como mapas
Auto-organizados (SOM) também podem ser aplicados.
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Figura 2.1: Arquitetura geral dos sistemas CBIR
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Na indexação multidimensional são muito usados métodos de particionamento re-
cursivo: k-dimensional tree, k-d-trees, R-trees, quadtrees e derivados tais como R∗-tree,
R+-tree. Quadtrees dividem o espaço k-dimensional em 2k regiões por divisão do espaço
em duas partes em toda dimensão. k-d-tree é uma extensão k-dimensional das tradicionais
arvores binárias, usa planos perpendiculares a um eixo do sistema de coordenadas para
dividir o espaço k-dimensional. R-trees são estruturas similares as B-trees, utiliza hiper-
retângulos sobrepostos representados como nos da árvore para dividir o espaço. Outros
métodos são SS-tree e SR-tree [Gong 1998], Pyramide-tree [Berchtold et al. 1998].

Outras estruturas para indexar dados multidimensionais são algoritmos de agrupa-
mento (clustering). Neste método, o espaço k-dimensional é dividido em clusters, os
quais escolhem um representante chamado de centróide. No processo de recuperação o
vetor de consulta é comparado com o centróide, logo, são selecionados os vetores perten-
centes ao cluster mais próximo. Nesta área, alguns dos algoritmos de indexação propostos
são aprendizado competitivo [King & Lau 1997], ClusterTree [Zhang et al. 2000], agru-
pamento hierárquico aglomerativo, quantização vetorial, SOM [Zhang & Zhong 1995] e
derivados.

2.2.1 Formas de indexar os Vetores característicos
Para uma melhor compreensão desta tese, os sistemas de CBIR serão classificados

pela forma como indexam os seus vetores de características. Tendo como resultado desta
classificação dois tipos bem definidos:

• Sistemas com Indexação Composta: onde diferentes vetores característicos são
combinados formando um vetor característico composto e é usada uma só estrutura
de indexação. Exemplos de sistemas CBIR são: CLUe [Chen, Wang & Krovetz
2005], RETIN [Fournier et al. 2001], MUVIS [Kiranyaz et al. 2003], entre outros.

• Sistemas com Indexação Paralela: diferentes descritores são independentemente
usados para recuperar as imagens similares e logo os resultados são combinados
para se obter o conjunto de imagens similares final. Nestes sistemas utilizam-se
várias estruturas de indexação independentes para depois combinar os resultados
de todas elas. Alguns exemplos são os sistemas PICSOM [Laaksonen et al. 2000],
Cortina [Quack et al. 2004], FIRE [Deselaers et al. 2004] , entre outros.

Nos sistemas que usam vetores de características compostos, n descritores são aplica-
dos nas imagens para extrair características de baixo nível, gerando n vetores de caracte-
rísticas simples, logo, estes formam o vetor composto d−dimensional, onde d é a suma
das dimensionalidades dos vetores simples. Exemplos desta classe são os trabalhos pro-
postos por Lu et. al. [Ma 2008] onde as imagens no banco de dados possuem anotações
textuais, as quais são usadas para agrupar as imagens pelo seu contexto e depois verifica
se pelo conteúdo, (descritores de baixo nível) também formam grupos. Desse modo, é
criado um dicionário de termos gerais que serão os metadatos que agrupam as imagens.
Um trabalho similar é o proposto por Jiang et. al. [Jiang et al. 2008].

Nos sistemas que usam vetores de características compostos, é empregada uma es-
trutura de indexação a qual vai retornar ao conjunto de imagens similares. A figura 2.2
representa este tipo de indexação.
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Figura 2.2: Indexação Composta de Vetores Característicos

No caso dos sistemas que usam vetores de características paralelos, cada vetor n−dimensional
representante de uma imagem é indexado por uma estrutura que permita buscar as ima-
gens similares levando em consideração o descritor usado. Assim, se são utilizados k
descritores que geram k vetores de características para cada imagem, então se tem k es-
truturas de indexação. No processo de recuperação, cada estrutura encontra o conjunto
de imagens similares e no final existe um método para combinar os resultados de cada
estrutura e oferecer como resposta um conjunto final de imagens mais similares. A figura
2.3 representa este tipo de indexação.

Exemplos de sistemas que usam vetores de características paralelos são: PicSOM[Laaksonen
et al. 2000] que usa três tipos de descritores para cada imagem e são usadas três redes TS-
SOM como estruturas de indexação. Para encontrar o conjunto final de imagens similares
é usada uma distância euclidiana parametrizada. O sistema Cortina usa três descritores os
quais usam as métricas de Minkowski L1 e L2 como medidas de similaridade. O algoritmo
k−means [Duda et al. 2000] é usado para formar grupos de imagens similares.

2.3 Esquemas de Busca
Existem diversas formas de fazer consultas nos sistemas CBIR.

1. Query by text: ou consulta por texto. Este tipo de consulta é usado por sistemas
baseados em anotações ou por sistemas híbridos. Aqui o usuário faz uma consulta
textual baseada nas descrições da imagem, exemplo ’carro’, ’casa’, etc. Alguns
sistemas que usam este esquema são Altavista Photo Finder e Amore [Mukherjea
et al. 1997, Mukherjea et al. 1999];

2. Query by Example: ou consulta por exemplo. O sistema inicia a busca utilizando
uma imagem como exemplo, a qual pode ser escolhida aleatoriamente do banco de
dados ou pode ser proporcionada pelo usuário. Alguns sistemas que utilizam este
esquema são: CBVQ[Smith & Chang 1995], LCPD [Lew et al. 1996] e FOCUS
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Figura 2.3: Indexação Paralela de Vetores Característicos

[Das et al. 1997];
3. Query by sketch: ou consulta por esquema. O usuário faz um desenho aproximado

da imagem que está procurando. O sistema DrawSearch[Sciascio et al. 1999] é um
exemplo de sistema que utiliza este esquema de consulta.

4. Outros modelos de busca são: consultas por alguma característica específica como
por exemplo cor: Imagens com 20% de cor vermelho, etc. Alguns sistemas são:
ImageScape[Lew et al. 1997], FOCUS [Das et al. 1997], FRIP [Ko et al. 2001]
utiliza 2 tipos de consultas, no qual uma delas é consulta baseada em regiões de
imagens. Outro modelo de busca é chamado de consulta por grupo, onde a busca
de similaridade é baseada em várias imagens.

utiliza consultas por exemplo, consultas por características específicas, (Raquel, esta frase
está deslocada no texto)Vide na versão adobe. Não juntei, pois não sabia se era continui-
dade da frase anterior ou não.

2.4 Semântica em CBIR
Na lingüística, a semântica é o estudo do significado das expressões lingüísticas. A

semântica está relacionada com o significado, o sentido ou conceito que representam as
coisas para o ser humano. Ao observar uma imagem, a semântica desta é o significado que
possui, pelo que é dependente do observador. Quando o usuário tenta recuperar imagens a
partir de um banco de dados, ele busca imagens que sejam semanticamente similares. As-
sim, duas imagens podem ser consideradas "semanticamente similares"se o seu conteúdo
visual é similar ou parecido conforme o ponto de vista humano.

Modelar o conteúdo visual das imagens é um dos grandes desafios em CBIR, posto
que este conteúdo está inter-relacionado com a semântica da imagem. Modelar a semân-
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tica significaria modelar nossos pensamentos, o que resulta em um fato quase impossível.
Na recuperação baseada em conteúdo, são utilizadas diversas técnicas para se poder ex-
trair o conteúdo da imagem, que é representado por características de baixo nível como
cor, forma, textura, distribuição espacial, etc. A motivação das pesquisas em CBIR é
melhorar os diversos aspectos da recuperação de imagens para encontrar uma correlação
entre características de baixo nível e a semântica de alto nível assim como a integração
destas [Zhao & Grosky 2002].

A correlação dos conceitos de alto nível com os descritores de baixo nível usados para
extrair o conteúdo e indexar as imagens é um dos grandes desafios em CBIR. Diferentes
propostas como novos descritores [Han & Ma 2007], [Liu & Yang 2008], [Min & Cheng
2009], novos métodos de indexação [Tao & Luo; 2008], [Li et al. 2008], novas medidas
de similaridade [Kamarainen et al. 2003], [Arevalillo-Herraez et al. 2008], entre outros
[Muller et al. 2000][Zhou & Huang 2003] [Hoi et al. 2006], surgiram com o único objetivo
de melhorar os resultados da recuperação. Dentre estes esforços, observa-se que trabalhos
que tentam incluir a semântica em qualquer etapa na recuperação das imagens obtiveram
resultados ótimos de recuperação ([Huang et al. 2008], [Ling & Ouyang; 2008], [Wong
& Leung 2008]).

2.5 Semantic Gap em CBIR
Em CBIR é necessário que, dado um exemplo, sejam recuperadas imagens "seman-

ticamente similares", para que o usuário esteja satisfeito com a busca. Lembrando que
as imagens em CBIR são representadas por suas características de baixo nível como cor,
textura, forma, etc., é necessário que estas características tenham uma relação com o con-
teúdo semântico das imagens. Porém, não existe uma relação direta entre as estruturas
conceituais de alto nível e os descritores de baixo nível [Sethi et al. 2001]. Especifica-
mente, a discrepância entre o poder descritivo limitado das características de baixo nível e
a riqueza da semântica é conhecida como brecha semântica ou (semantic gap - SG) [Chen
et al. 2003], [Smeulders et al. 2000] representada na figura 2.4.

Na tentativa de superar a brecha semântica dos descritores de baixo nível, muitos
trabalhos foram desenvolvidos os quais podemos agrupar em 3 categorias baseadas no
principal objetivo dos mesmos:

• tentar criar novos descritores mais correlatos com os conceitos de alto nível,
• buscar combinar descritores existentes visando a que o conjunto de descritores re-

flitam melhor estes conceitos do que cada descritor independentemente, e
• intentar fazer sistemas híbridos onde se misturem os conceitos semânticos com os

descritores de baixo nível

Muitos outros trabalhos podem ser classificados em mais de uma categoria de forma
que a semântica seja mais relacionada na hora da recuperação das imagens similares.
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Figura 2.4: Semantic Gap

2.5.1 Novos Descritores de Baixo Nível
Na busca por tentar correlacionar os descritores de baixo nível com a semântica da

imagem, muitos trabalhos foram propostos na última década, os quais apresentaram um
grande interesse em técnicas de extração de características em regiões para a qual a ima-
gem é segmentada.

Uma região na imagem representa um conjunto de pixels contíguos que apresentam
uniformidade em relação a uma característica. Os algoritmos que servem de base para a
segmentação de imagens são agrupados em três abordagens: crescimento de regiões onde
a imagem é dividida em regiões homogêneas espacialmente adjacentes, detecção de bor-
das onde as mudanças bruscas de intensidade indicam que existem bordas que definem
regiões e combinação de ambas. Na última década foram propostos novos métodos para a
segmentação de imagens, porém um dos algoritmos mais usado é o k-means pela simpli-
cidade e velocidade de processamento [Marroquin & Girosi 1993, Ilea & Whelan 2006]

Entre os novos métodos propostos é possível citar aqueles que são baseados nas carac-
terísticas de baixo nível tais como Deng & Manjunath que indica um método denominado
de JSEG, o qual se realiza em duas fases: (1) as cores da imagem são quantizadas e cada
pixel é rotulado com sua respectiva cor, a matriz resultante é chamada de J-imagem e (2)
na J-imagem é aplicado o algoritmo de crescimento de regiões [Deng & Manjunath 2001].
O método proposto por Chen et al. combina o conhecimento da percepção humana com as
características de baixo nível em termos da cor dominante e em características espaciais
da componente em níveis de cinza de textura [Chen, Member, Member & Member 2005].
Felzenszwalb & Huttenlocher propõem um algoritmo de segmentação de imagens ba-
seado em grafos, onde cada pixel corresponde a um nó no grafo e os pixels vizinhos
são conectados por arestas não direcionadas que medem a dissimilaridade entre os pixels
[Felzenszwalb & Huttenlocher 2004]. Shafarenko et al. usam o algoritmo de watershed
[Beucher & Mathmatique 1991] para segmentar histogramas de cor tanto 2D como 3D
em imagens de cores no espaço L∗u∗v∗ [Shafarenko et al. 1998], outros métodos usados
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Figura 2.5: Extração de características locais e globais

são os propostos por [Cramariuc et al. 1997, Ikonomakis et al. 1998, Garcia-Ugarriza
et al. 2008].

Logo que a imagem é segmentada, para cada região são extraídas as características
de baixo nível. Alguns trabalhos propõem a representação da imagem por seus descri-
tores globais extraídos da imagem toda e por descritores locais extraídos em cada região
[Balmachnova et al. 2007, Datteri et al. 2008, Wang, He & Zai 2008] como mostrado
na figura 2.5. Os descritores globais são calculados mais rapidamente, porém eles fa-
lham para identificar detalhes importantes na imagem relacionados à distribuição espacial
[Shyu et al. 1998] . A representação de imagem por descritores locais depende da forma
como a imagem tenha sido segmentada [Deselaers et al. 2003].

A forma mais fácil de segmentar a imagem é dividi-la em blocos não sobrepostos.
Desta forma todas as imagens têm a mesma quantidade de regiões e a comparação de
similaridade entre imagens pode ser calculada pela média das distâncias entre cada divi-
são correspondente. Neste sentido, a figura 2.6 apresenta um exemplo onde a imagem é
dividida em 5 blocos. Quando a imagem é segmentada, cada região é representada pelo
seu vetor característico e devido ao fato de que as imagens não necessariamente possuem
a mesma quantidade de regiões, o cálculo da similaridade é mais complexo. Basicamente
existem duas formas de comparar as imagens: (1) Um a Um e (2) Muitos a Muitos [Liu
et al. 2007].

• Um a Um: cada região na imagem A só pode ser comparada com uma região na
imagem B. Dessa forma, a medida de similaridade total é calculada pela média
ponderada das similaridades entre as regiões.

• Muitos a Muitos: uma região na imagem A pode ser comparada com mais de uma
região na imagem B.
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Figura 2.6: Divisão por blocos da imagem

Para extrair características de baixo nível como cor, foram propostos diversos méto-
dos tais como a proposta de Hadjidemetriou et al., onde um histograma de multi-resolução
captura variações espaciais na imagem obtendo ótimos resultados na recuperação em ima-
gens com texturas [Hadjidemetriou et al. 2004]. Jeong et al. usa quantização vetorial por
mistura de gaussianas - GMVQ para extrair histogramas de cores. Wu & Xu propõem
uma fuzzificação para intersectar histogramas calculados em cada componente do espaço
de cores criando um único histograma que contém só 10 bins [xing Wu & Xu 2008]. Ou-
tros descritores propostos são histogramas fuzzy onde o espectro de cores é fuzzificado
[Vertan & Boujemaa 2000, Han & Ma 2002, Konstantinidis et al. 2005], cor dominante
do espaço HLS [Wang et al. 2007, Chamorro-Martínez et al. 2007, Min & Cheng 2009],
entre outros.

As características de textura descrevem a granularidade e padrões repetidos dentro
das imagens. Descritores mais pesquisados nesta última década são as transformadas de
wavelets [Liu et al. 2003, Karam et al. 2003, Bashar et al. 2005, Wang, Lin, Chan, Lin,
Chang & Chen 2008, Flores-Pulido et al. 2008], transformada discreta de coseno DCT
[Fan & Wang 2002, Feng et al. 2002, Xihuang et al. 2005, Zhong & Defée 2005], entre
outras. Kokare et al. propõe o uso de dois tipos de wavelets (2-D rotated wavelet filters
(RWF) e discrete wavelet transform (DWT)) usados juntamente para a extração de carac-
terísticas de textura [Kokare et al. 2007]. Jafari-Khouzani & Soltanian-Zadeh propõem
um novo descritor de textura baseado na orientação da transformada Radom a qual é inva-
riante à rotação, característica que faz este descritor ser muito vantajoso [Jafari-Khouzani
& Soltanian-Zadeh 2005]. Tabbone et al. propõe uma adaptação da transformada Ra-
dom chamada de R-Radom a qual é invariante à transformações geométricas [Tabbone
et al. 2006]. Dong-chen et al. propõe um novo histograma de bordas no espaço YCrCb, o
filtro Sobel é escolhido para o reconhecimento de bordas[Dong-chen et al. 2007].

Um novo descritor de forma foi proposto por Belongie et al. chamado de shape con-
text para cada ponto. Este descritor, em um ponto de referência capta a distribuição dos
pontos restantes em relação a ele, oferecendo assim uma caracterização global discrimina-
tiva. Pontos correspondentes em duas formas semelhantes terão shape context semelhante
tornando-nos capazes de resolver os problemas de forma ótima [Belongie et al. 2002].
Kpalma et al. propõe um método baseado na análise multiescala de uma curva para achar
o contorno de objetos planos. Este método usa um filtro passa-baixa Gaussiano para
gradualmente suavizar o contorno decrementado a largura de banda do filtro. Segundo
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o autor, a extração de características com o método proposto são alcançados resultados
ótimos na recuperação de imagens similares [Kpalma & Ronsin 2006]. Goh propor um
método para melhorar a extração de formas baseada em esqueletos, o qual inclui conceitos
de curvatura e medidas baseada em ligaduras [Goh 2008].

Características como relacionamento espacial dos objetos [Cao et al. 2002, Wang
2003, Punitha & Guru 2006], pontos relevo [Lee & Ho 2002, Sebe & Lew 2003, Ha-
lawani & Burkhardt 2004], entre outras, também são exploradas devido ao fato de que
conseguem descrever melhor o conteúdo da imagem, porém, a implementação computa-
cional destas técnicas em geral é mais complexa, além de serem inexatas para imagens
gerais.

2.5.2 Combinação de descritores de Baixo Nível
Na hora de extrair as características de imagens, algumas questões a serem resolvidas

são: (1) quais descritores devem ser usados? (2) como fazer a indexação das imagens
usando os vetores característicos? O ideal é que o grupo de descritores seja o mais simples
possível, porém é quase impossível objetar que um só descritor possa extrair a semântica
da imagem. Por este motivo, as propostas atuais de CBIR usam múltiplos descritores de
modo que sejam extraídas características que permitam obter o conteúdo da imagem.

Entre algumas propostas de análise dos descritores de baixo nível podemos citar Ei-
denberger que faz uma análise das descrições extraídas com descritores MPEG-7 do con-
teúdo visual desde o ponto de vista estatístico. Pela análise, os descritores color layout,
dominat color, edge histogram e texture browsing são o melhor grupo de descritores, ou-
tros descritores MPEG-7 são altamente dependentes destes últimos [Eidenberger 2003,
Eidenberger 2007a]. Deselaers et al. compara experimentalmente vários descritores para
medir a capacidade de recuperação. Os descritores são comparados quantitativamente em
cinco bancos de dados, adicionalmente, a correlação das características extraídas é anali-
sada. Segundo o autor, o histograma de cor é muito recomendado para diversas aplicações
[Deselaers et al. 2007].

A indexação das imagens pelos descritores pode se dar de forma paralela ou composta
como foi explicado na seção 2.2.1. Na indexação composta, todos os descritores usados
formam um só vetor característico. Isto pode fazer com que o espaço de característi-
cas seja multidimensional fazendo o processamento mais complexo. Diferentes métodos
podem ser usados para reduzir o espaço de características como PCA, redes MLP, en-
tre outros. Métodos específicos propostos para CBIR são. Lu et al. indica um método
chamado Principal feature Analysis - PFA para reduzir o espaço de características esco-
lhendo o conjunto de características que tem maior informação [Lu et al. 2007]. Zhao et
al. propõe um algoritmo semi-supervisionado chamado Locality Sensitive Discriminant
Feature (LSDF) para seleção de características usando as anotações de imagens para sepa-
rar os dados em diferentes classes e imagens que não tem anotações, servem para analisar
a estrutura geométrica do espaço de dados [Zhao, Lu & He 2008]. Zhang et al. sugere
um método ConstraintScore o qual usa informação da pertença de classes entre pares de
imagens [Zhang et al. 2008]. Ekenel & Sankur recomendam um método de seleção de
características para reconhecimento de faces [Ekenel & Sankur 2004].
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Tabela 2.1: Atributos Qualitativos da Classificação Sequencial de Imagens de Férias
[Vailaya et al. 2001]

Classes Atributos Qualitativos Descritores de Baixo Nível
intdoor/outdoor cor espacial e distribuição

de cores
momentos de cores no es-
paço LUV em blocos de
10 × 10

cidade/paisagem distribuição das bordas histogramas de bordas e
vetores coerentes

pôr do sol/flores-
ta/montanhas

distribuição da cor global e
saturação

momentos espaciais, his-
tograma de cores e vetores
coerentes no espaço HSV
e LUV

Outra alternativa para reduzir o espaço de características é usar menos descritores
fazendo uma seleção dos melhores descritores. We et al. propõe uma seleção de um
subgrupo de descritores online usando o processo de realimentação por relevância [Jiang
et al. 2006]. Guldogan & Gabbouj propuseram um método para selecionar melhores
descritores das imagens. Assim, eles usam as relações inter-clusters e intra-clusters
para construir um método de decisão para escolher os melhores descritores [Guldogan
& Gabbouj 2008]. Zhao et al. propõe usar um algoritmo genético para escolher o me-
lhor subgrupo de descritores MPEG-7 e a função de fitness é calculada pela classificação
com o algoritmo k-NN [Zhao, Lu, Zhang & Xiao 2008]. Outros trabalhos similares são
[Dy et al. 2003, Vasconcelos & Vasconcelos 2004, Yang & Leng 2007, Park et al. 2007].
Quando a indexação é feita em forma paralela, estes métodos também são usados devido
ao fato de que quanto menos descritores forem usados, menos estruturas de indexação
serão usadas.

Uma nova proposta é apresentar os descritores de forma combinatória sequencial-
mente ou filtragem de descritores, onde cada descritor é usado em uma sequência linear
para remover imagens não relevantes ajustadas a um descritor específico. Uma forma de
escolher a ordem na qual os descritores são apresentados poderia ser pelo custo compu-
tacional, assim, o descritor mais barato é apresentado primeiro e o mais caro apresentado
no último nível [Koskela 2003] . Porém, devido a complexidade de achar uma ordem nos
descritores que ofereça garantias de uma ótima recuperação esta proposta não é muito
explorada. Vailaya et al. propõe um caso específico para classificar um banco de dados de
imagens de férias. Ele indica uma classificação em três níveis, onde o primeiro nível usa
a distribuição de cores para separar imagens de ambientes fechados (intdoor) ou abertos
(outdoor), no segundo nível as imagens outdoor são classificadas em imagens de cidades
e imagens de paisagens. No terceiro nível as imagens de paisagens são classificadas em
imagens do pôr do sol, imagens de florestas e imagens de montanhas [Vailaya et al. 2001].
A tabela 2.1 resume os descritores qualitativos usados para cada nível nesta proposta.
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2.6 Agrupamentos de dados
Os algoritmos de clusterização podem ser classificados em dois paradigmas: algo-

ritmos hierárquicos e algoritmos por particionamento [Jain et al. 1999, Dubes 1993]. Os
algoritmos hierárquicos podem operar por aglomeração ou por divisão: Os algoritmos por
aglomeração começam com a premissa de que cada dado é um cluster, logo os clusters são
juntados de forma iterativa para formar novos grupos. Já os algoritmos por divisão come-
çam com a idéia de que todos os dados estão em um único cluster e em cada iteração os
clusters serão particionados de acordo com uma medida gerando novos clusters. No caso
dos algoritmos por particionamento, estes dividem o conjunto de dados em um número fi-
nito de clusters tratando de minimizar um critério ou função de erro. Exemplos de alguns
algoritmos clássicos de agrupamentos são: k-means, Fuzzy C-means, CA-means, agrupa-
mento baseado na densidade espacial, redes neurais SOM, ARTMAP, etc. [Grabmeier &
Rudolph 2002, Berkhin 2006, Xu & Wunsch 2005].

2.6.1 Agrupamento em Recuperação de Imagens
Para a recuperação de imagens baseada no conteúdo, cada imagem é representada

pelo vetor de características resultante dos descritores aplicados às imagens. Estes vetores
devem ser indexados por uma estrutura que permita acessar as imagens similares. Assim,
métodos de agrupamento tornam-se especialmente adequados para esta tarefa.

Em CBIR, a pertinência de um elemento do banco de características (e.g. caracte-
rísticas de baixo nível das imagens) a um grupo específico é determinado unicamente
pela distância a todos os centros determinados no espaço de características. Cada ele-
mento pertence ao grupo com o centróide mais próximo dele no espaço de características
[Volmer 2002].

Métodos de agrupamento têm sido amplamente usados em sistemas CBIR assim como
em muitas contribuições publicadas nesta área. Por exemplo, no sistema MARS [Ortega
et al. 1997] as imagens são segmentadas e de cada segmento são extraídos um histograma
de cor 2D no espaço HSV e dois histogramas de textura (direcionalidade e suavidade),
logo é usado o k-means no espaço cor-textura para agrupar imagens similares. Já no
sistema CANDID[Kelly et al. 1995] são extraídas características de cor e textura (média e
simetria) para que logo seus vetores de características sejam agrupados usando a distância
euclidiana. Por sua vez, o sistema Cortina usa quatro descritores MPEG-7 (HTD, SCD,
EHD, DCD) em paralelo. Cada um destes descritores é a base de um agrupamento usando
o algoritmo k-means, logo os resultados obtidos com cada uma destas configurações são
combinados de forma linear para obter a resposta geral do sistema. Outras contribuições
nesta área que usam o k-means são as propostas por Kuo[Kuo 2001], Su et al. [Su &
Chou 2001], Chang et. al. [Chan et al. 2008], Lin et.al.[Lin et al. 2008], Gong et. al
[Gong et al. 2008], entre outros.

Outros algoritmos de agrupamentos usados para CBIR são fuzzy k-means ([Nan &
Ahmad 2008, Pedrycz et al. 2008, Park 2008]), métodos aglomerativos hierárquicos -
HACM [Li & Wang 2007], agrupamentos baseados na densidade -DENCLUE [Hinneburg
& Keim 2003], entre outros como o proposto por Xin et.al. [Xin & Xueyin 2006].
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Zhang e Zhong [Zhang & Zhong 1995] foi um dos pioneiros no uso de mapas auto-
organizados SOM como uma ferramenta para construir uma estrutura de indexação em
recuperação de imagens. As vantagens de usar SOM são: habilidade de aprendizado não
supervisionado, agrupações dinâmicas e seu potencial de suportar medidas de similari-
dade arbitrários. Os experimentos com o SOM mostram resultados alentadores [Rui, Hu-
ang & fu Chang 1999]. Por este motivo, nas seguintes seções serão analisados conceitos
de mapas auto-organizados SOM e sua aplicação em CBIR.

2.7 SOM na Recuperação de Imagens baseada no Con-
teúdo

Os mapas auto-organizados de Kohonen têm-se mostrado como uma ferramenta muito
boa para quantização de dados e preservação de topologia, usada para uma rápida recu-
peração de dados. Em CBIR muitos trabalhos têm usado o SOM e derivados para poder
indexar as imagens de tal forma que imagens similares possam ser acessadas de forma
rápida pela comparação da imagem consultada com os neurônios do mapa, assim, as ima-
gens recuperadas serão as que estejam mais próximas ao neurônio mais similar à imagem
consultada.

Entre os sistemas que usam o SOM podemos citar: O sistema PicSOM [Laaksonen
et al. 2000, Laaksonen et al. 1999b, Laaksonen et al. 1999a, Oja et al. 1999] que usa
três TS-SOM para indexar as imagens. Neste sistema as imagens são descritas por três
descritores de baixo nível (cor, forma e textura). Um TS-SOM é construído para cada
conjunto de vetores característicos. Estes três mapas são usados em paralelo para calcular
o melhor conjunto de imagens similares. Para combinar os resultados dos três mapas TS-
SOM o sistema tenta aprender as preferências do usuário. Em [Sethi & Coman 1999] é
proposto um esquema baseado em agrupamento de imagens através de uma HSOM. Este
sistema está centrado no uso de informação de cor nas imagens.

Chow [Chow & Rahman 2006] sugere o uso de uma rede MLSOM (Multi-Layer
SOM). Para o primeiro nível são extraídas características globais da imagem e com estes
dados é treinado o mapa da primeira camada na rede. Para a segunda camada, as imagens
são segmentadas para depois extrair características locais das regiões. Estes dados habi-
litam o mapa do segundo nível. Os neurônios do primeiro mapa têm informação de quais
neurônios no segundo nível da hierarquia mapeiam as regiões da imagem no neurônio.
Wu et al. [Wu et al. 2005] recomenda usar uma rede GHSOQM para a indexação das
imagens. As imagens são segmentadas usando o algoritmo JSEG e são extraídas carac-
terísticas locais para depois treinar a rede. As imagens são assinadas no primeiro nível
ao neurônio mais próximo e no nível seguinte estas imagens são assinadas aos mapas fi-
lhos. In [Rallabandi & Sett 2007] usa um R-Tree SOM como esquema de indexação de
imagens usando um histograma fuzzy de cores. Entre outros [Endo et al. 2000, Wang
et al. 2002, Marinai et al. 2008, Jarrah et al. 2008]
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2.8 Considerações
Desde que a recuperação de imagens baseada no conteúdo foi proposta, têm-se mos-

trado como uma área muito desafiadora devido ao fato de que busca modelar a semântica
de uma imagem. Para solucionar este problema, diversos métodos foram propostos para
melhorar a recuperação de imagens similares, os quais atuam nas diversas fases necessá-
rias para obter imagens similares. O objetivo na extração de características é que estejam
correlacionadas com o conteúdo semântico da imagem. Na indexação é necessário que
o método usado permita acessar as imagens de forma rápida e ordenada. Já a medida de
similaridade deve ser bem definida no espaço de características. A interface pela qual
o usuário se comunica com o sistema CBIR para fazer suas consultas deve ser o mais
simples possível. Diversos sistemas comerciais e educativos são propostos. A tabela 2.2
descreve de forma resumida alguns sistemas CBIR junto com suas características princi-
pais.
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Capítulo 3

Fundamentação Teórica em CBIR

3.1 Extração de Características
O processo de CBIR baseia seu funcionamento na extração do conteúdo semântico

da imagem por descritores de baixo nível os quais descrevem características como cor,
forma, textura, etc. Este processo, pode ser modelado como uma hierarquia de abstrações
[Aslandogan & Yu 2000]. No primeiro nível estão os pixels da imagem com informações
de cores e brilho; o segundo nível de abstração é associado com bordas, cantos, linhas e
regiões; já o terceiro nível combina e interpreta os atributos do nível anterior e finalmente,
no quarto nível busca-se compreender e relacionar os objetos reconhecidos na imagem nos
níveis anteriores.

Definição 3.1 Uma característica é alguma propriedade específica de um objeto que
pode ser medida e comparada. Exemplos de características são cor, textura, forma, rela-
ções espaciais, etc.

Considerando que os objetos neste caso são imagens, a extração destas características vai
gerar o que chamamos um vetor de características.

Definição 3.2 Um descritor é uma função que extrai uma característica na imagem dando
como resposta um vetor n−dimensional chamado de vetor de características denota por
~vn = (v1, v2, ..., vn) que é uma representação numérica de uma imagem ou parte de uma
imagem caracterizando medidas dos aspectos representativos dos objetos. A figura 3.1
apresenta um exemplo de descritor de cor.

A extração de características inclui dois objetivos: que o vetor de características seja
uma representação mais simples do que a imagem como um todo; e que, na medida do
possível, a semântica do conteúdo da imagem esteja representada.

Estes descritores do conteúdo da imagem podem ser globais ou locais mas em qual-
quer um dos casos é desejável que a representação destas características seja tão insensí-
vel quanto possível à variações de escala, translação e rotação. Um descritor global usa
características visuais da imagem como um todo, enquanto um descritor local usa caracte-
rísticas visuais de regiões ou de objetos para descrever o conteúdo da imagem. Exemplos
de descritores são histogramas de cor [Swain & Ballard 1991], momentos de cor[Stricker
& Orengo 1995], correlograma de cor [Huang 1997], filtros de Gabor [Lee 1996], etc.
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imagem

Descriptor
= histograma

de cores
f

v=[0, 0, ..., 457 , 578, 676, ..., 0, 0]

Vetor
Característico

Representação Numérica

Representação Gráfica

Figura 3.1: Exemplo da Extração de Características

Tabela 3.1: Taxonomia de espaços de características do processo de extração [Brown,
1992]

Espaços de características Atributos
Intensidade bruta Intensidades de Pixels (cor)
Bordas Estrutura intrínseca, incluem contornos e super-

fícies
Características Salientes Estrutura intrínseca, posicionamento exato
Características Estáticas Usa Características globais: Momentos Invari-

antes, Centróides
Características de Alto Nível usa informação de relações e outras informa-

ções de alto nível: Características Estruturais,
sintáticas e redes semânticas

combinando modelos estrutura intrínseca exata inclui modelos de ob-
jetos, atlas.

Nesta fase de extração de características, cada imagem no banco de dados é trans-
formada com M diferentes descritores de conteúdo a um conjunto de M vetores de ca-
racterísticas de baixa dimensão em seu respectivo espaço de características. A m-ésima
representação da i-ésima imagem Ii é o vetor de características km dimensional vm

i

vm
i = (vm

i (1), vm
i (2), vm

i (3), ...vm
i (km))T

Brown[Brown 1992], propõe uma taxonomia dos espaços de características mais uti-
lizadas no processo de extração, elas são divididas em 5 espaços de características e é
apresentada na tabela 3.1.

A cor é umas das características mais utilizada na descrição do conteúdo de imagens
em CBIR [Huang et al. 1997]. Entre os descritores mais usados podemos considerar:

1. Histograma [Swain & Ballard 1991], é um dos mais simples e mais usados nos
sistemas CBIR. O anterior porque o processo é computacionalmente barato, não
é sensível a pequenas variações de movimentação e para imagens diferentes, em
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geral, os histogramas são diferentes. Porém, algumas imagens totalmente diferen-
tes podem apresentar histogramas similares dado que ele não tem informação da
distribuição espacial das cores.

2. Correlograma [Huang 1997], foi proposto para caracterizar não só a distribuição da
cor dos pixels mas também a correlação espacial de pares de cores.

3. Outras técnicas na extração de características de cores são cores dominantes [Smith
& Chang 1997], conjunto de cores [Smith 1997], entre outras.

A textura é uma característica que pode dar uma idéia do conteúdo das imagens. Baseados
em experimentos psicológicos de Tamura [Tamura et al. 1978] consideram-se seis caracte-
rísticas visuais para a representação de texturas: fineza (coarseness), contraste (contrast),
direcionalidade (directionality), tipo-linha (line-likeness), regularidade (regularity) e as-
pereza (roughness). Estas características são importantes na segmentação da imagem em
regiões ou objetos e pode nos ajudar no reconhecimento de materiais ou superfícies. Des-
critores de texturas incluem entre transformada de Fourier [Feng Zhou 2001], filtros de
Gabor [Zhang et al. 2000] , transformadas de Wavelets [Wang et al. 2001], etc.

Finalmente, as formas são critérios importantes de identificação de objetos com base
no seu perfil e estrutura física. As técnicas de representação de formas podem ser classifi-
cadas em duas categorias: baseado em regiões e baseado em contornos [Arkin et al. 1991].
Nos métodos baseados em contornos podemos considerar os diferentes algoritmos de re-
conhecimento de bordas como Canny, Sobel, Prewitt e como descritor pode-se usar o
tamanho da borda. Em métodos baseados em regiões pode-se considerar algoritmos de
segmentação como crescimento de regiões, esqueletos, momentos, descrição de regiões,
decomposição morfológica, etc. Obtidos os objetos (regiões) que contêm uma imagem é
necessário descrevê-los por propriedades invariantes à translação, rotação e escala, assim
são várias as técnicas utilizadas dependendo se a descrição é realizada por bordas ou por
regiões.

3.1.1 Padrão MPEG-7
Desde que CBIR foi proposto, as imagens foram representadas pelo seu conteúdo

visual. Diferentes descritores foram propostos visando sempre a que o conteúdo extraído
seja o mais relacionado com a semântica da imagem. Neste sentido, existem muitos
descritores propostos e muitos trabalhos comparando-os [del Bimbo et al. 1997], [Lin
et al. 1997], [Mojsilovic & Rogowitz 2001],[Sethi et al. 2001]. MPEG-7 é um padrão que
tenta unificar a descrição do conteúdo multimídia.

MPEG-7[P. & R. 2002] é um padrão ISO/IEC desenvolvido pelo MPEG(Moving Pic-
ture Experts Group), o mesmo comitê que desenvolveu os padrões MPEG-1 (1992), o
MPEG-2(1994) e o MPEG-4 (1998/1999) . O padrão pode ser definido como uma inter-
face para descrição de conteúdos multimídia (Multimedia Content Description Interface)
disponibilizando um conjunto de ferramentas para a descrição deste conteúdo. As des-
crições desenvolvidas não são dependentes de como o conteúdo está codificado ou arma-
zenado. É possível criar descrições de um vídeo analógico, de uma foto, ou um arquivo
multimídia digital como som ou vídeo.
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O padrão MPEG-7 define sete descritores de cor, três descritores de textura e três
descritores de forma:

• Cor:

1. Espaço de cores: são considerados os espaços RGB, YCrCb, HSV, HMMD e
o espaço monocromático.

2. Quantização de cor: define a quantização uniforme do espaço de cores.
3. Scalable Color - (SCD) : definido no espaço HSV, tem como saída um histo-

grama de cores neste espaço codificado pela transformada de Haar.
4. GoF/GoP color: é uma extensão dos SCD para uma coleção de imagens, seg-

mentos de vídeo ou regiões. São calculados histogramas independentes para
cada imagem ou região e logo são juntados usando três formas: média, me-
diana e intersecção de histogramas. Este novo histograma é processado como
no SCD usando a transformada de Haar.

5. Dominant Color - (DCD) : As cores em uma região são agrupadas dentro de
um pequeno grupo de cores representativas. Este descritor consiste de cores
representativas, as suas percentagens na região, a coerência espacial das cores
dominantes e a variância para cada cor dominante.

6. color layout - (CLD) : Representa a distribuição espacial de sinais visuais de
uma forma muito compacta. Este descritor usa cores representativas dentro de
uma submatriz 8×8 calculados pela transformada discreta de coseno DCT.

7. color structure - (CSD) : Este descritor captura a estrutura de cor local na
imagem. A saída é um histograma que contêm o número de vezes que uma
cor aparece ao se convoluir a imagem por uma máscara 8× 8. O histograma
de saída é no espaço HMMD.

• Textura :

1. Edge Histogram Homogeneus - EHD: A distribuição espacial das bordas é
extraída. A cada imagem é primeiro dividida em 4× 4 sub-imagens e é cal-
culado um histograma local para cada sub-imagem. As bordas são agrupadas
em cinco categorias: vertical, horizontal, 45 diagonal, 135 diagonal e com
orientação não especificada.

2. Homogeneous Textura - HTD : descreve a caracterização quantitativa de tex-
tura para a busca imagem-a-imagem baseada em similaridade. Este descritor é
calculado filtrando a imagem com um conjunto de filtros sensíveis à escala e à
orientação, logo é calculada a média e o desvio estandar das imagens filtradas
no domínio da freqüência.

3. Texture Browsing: descreve a caracterização percentual da textura em termos
da regularidade, direcionalidade e suavidade. A suavidade está relacionada
com a resolução da imagem. Este descritor é compacto devido a que necessita
de 12 bits para a regularidade, 2 bits para direcionalidade e 2 para a suavidade.

• Forma:

1. Region-based Shape: Expressa a distribuição dos pixels dentre uma região 2D,
é calculada a transformada complexa 2D-angular radial (ART).
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2. Contour-based Shape: É baseada na representação da curvatura escala-espaço,
robusta para escala, ruído e orientação.

3. shape 3D: Baseada no espectrum de forma. Captura informação sob conexão
local de regiões. É calculado um histograma de forma sob toda a superfície
3D

Nos sistemas CBIR, uma grande preocupação é quais descritores usar para que a re-
cuperação seja o mais exata possível. Com a proposta do padrão MPEG-7, a área de
CBIR teve um avanço significante e tem-se visto muitos trabalhos incluindo este padrão
[Hunter 2001], [Troncy et al. 2006], [Tsinaraki et al. 2005].

Mesmo que o MPEG-7 estabeleça um conjunto de descritores, existem diversas ques-
tão difíceis de responder como: todos estes descritores são necessários para extrair carac-
terísticas mais relacionadas com a semântica? Que combinação de descritores pode ser
usada? Na literatura pode-se encontrar vários trabalhos neste sentido, os quais fazem uma
análise estatística da capacidade de extração de conteúdo semântico de alguns descritores
MPEG-7.

[Eidenberger 2003] compara oito descritores MPEG-7 com quatro métodos estatísti-
cos: média e variância, distribuição de elementos, análise de clusters e análise de fator.
Os principais resultados obtidos foram que os melhores descritores para ser combinados
são o CLD, DCD, EHD e texture browsing, os outros descritores são altamente depen-
dentes. [Eidenberger 2007b] propõe um método dividido em quatro etapas:extração de
características, divisão e normalização dos dados MPEG-7, análise estatística de dados e
visualização dos resultados. Os três métodos estatísticos usados para a análise são: des-
crição univariante, identificação de similaridades entre descritores e identificação de de-
pendência entre variáveis. Outros trabalhos similares são [Kuffner & Robles-Kelly 2006],
[Sheikholeslami et al. 2002], [Stauder et al. 2004], entre outros. Assim um dos objetivos
desta tese é analisar a "qualidade"semântica de cada um destes descritores assim como
em conjunto, de tal forma que a recuperação alcance melhores resultados.

3.2 Incluindo Semântica nos Descritores de Baixo Nível
Uma nova proposta para superar as limitações dos descritores de baixo nível é a re-

cuperação baseada na semântica SBIR (Semantic-Based Image Retrieval). Esta proposta
está baseada na hipótese de que imagens semanticamente similares podem se agrupar
[Chen et al. 2003]. Neste novo paradigma são considerados os diversos trabalhos que
tentam incluir a semântica da imagem em alguma fase do processo de busca de imagens
similares.

Para poder estabelecer uma correlação entre os descritores de baixo nível e os concei-
tos de alto nível, muitos trabalhos tentam modelar a semântica por diversas técnicas tais
como: o uso de ontologias para definir conceitos de alto nível, a implementação de um
processo de re-alimentação por relevância, a combinação de anotações textuais com os
descritores de baixo nível, entre outros.
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Ontologia

Cor Posição Tamanho Forma

Luminosidade (L)

Muito baixa
baixa
media
alta
muito alta

Verde - Vermelho (a)

Verde alto
verde medio,
verde baixo,

nenhum
vermelho baixo
vermelho medio
vermelho alto

Azul  -Amarelo (b)

Azul  alto
azul  medio,
azul  baixo,
nenhum
amarelo  baixo
amarelo  medio
amarelo  alto

Eixe vertical

Alto
medio
baixo

Eixe horizontal

Ezquerda,
metade,
direita

Pequena,
media,
grande

Pouco largas,
largura media,

muito largas

Figura 3.2: ontologia proposta por Mezaris et al 2003

3.2.1 Ontologias
Uma ontologia é definida como uma teoria de conteúdos, as quais possuem um con-

junto geral de fatos a serem compartilhados, cuja principal contribuição é identificar
classes específicas de objetos e relacionamentos que existam em determinado domínio
[Bittner & Winter 1999] No contexto computacional uma ontologia é definida como uma
especificação formal e explícita de uma conceitualização, isto é, refere-se a um modelo
abstrato de domínio específico que deseja representar elementos e restrições, sendo pas-
sível de processamento automático. [Gruber 1993].

Os sistemas que usam ontologias tentam relacionar os descritores de baixo nível com
descritores usados em linguagem natural, assim, a cor extraída é relacionada com con-
ceitos como, por exemplo, branco com nuvens, azul com água, etc. Para cada imagem,
características específicas são analisadas e traduzidas em conceitos relacionados. No ge-
ral, as imagens são segmentadas e em cada região são extraídas as características de baixo
nível. Um exemplo típico do uso de ontologias em CBIR é o proposto por Mezaris, que
propõe um novo conceito denominado de "ontologia de objeto", a qual é definida como
uma ontologia de características (valores numéricos) em conceitos relacionados. Assim,
para cada tipo de característica uma ontologia de objeto é criada logo, cada região da
imagem é descrita pela média da cor no espaço Lab, a posição no eixo vertical junto ao
eixo horizontal, o tamanho e a forma. A figura 3.2 apresenta a ontologia de objeto usada
por Mezaris. Outros trabalhos são [Hyvönen & Styrman 2002, Mezaris et al. 2003, pierre
Schober et al. 2004, chen Chang & hsi Chen 2006], entre outros.

O uso de ontologias traz bons resultados em CBIR, porém existem algumas desvanta-
gens em relação ao seu uso. Entre as principais desvantagens, pode-se apontar o fato de
que o estabelecimento do objeto ontológico depende do modelador do problema, o que
faz que ela seja subjetiva. Muitas ontologias ignoram objetos físicos, processos, pessoas
e principalmente suas intenções, além do trabalho extra, necessário para a criação da on-
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Imagem consulta

Recuperação
de

imagens
similares

Rotulando imagens
similares e ñao

similres

Aprendizagem
de

características das
imagens simillares

Usuario

Figura 3.3: Processo de re-alimentação por relevância

tologia e seus detalhes. Por estes motivos é importante fazer uma análise comparando a
qualidade da informação recuperada com o uso das ontologias e o trabalho que resulta
usar estas.

3.2.2 Re-alimentação por Relevância
Outro paradigma para modelar a semântica às imagens é o processo de re-alimentação

por relevância - RE. A RF [Crucianu et al. 2004] é uma ferramenta tradicional usada em
sistemas de recuperação de informação baseadas no texto, onde por contínuas iterações
com o usuário é refinada a resposta do sistema de recuperação. Este processo ajuda a
melhorar os resultados da recuperação devido a que o usuário vai guiando o processo de
recuperação que só vai parar quando o usuário estiver satisfeito com os resultados obtidos.
O processo típico de recuperação usando RE é dado em 3 etapas mostradas na figura 3.3:

• O sistema CBIR recupera imagens similares a um exemplo apresentado e são mos-
tradas ao usuário.

• Dentre deste conjunto, o usuário decide quais imagens são positivas (similares à
imagem que está procurando) e quais imagens são negativas (imagens não similares
à imagem procurada).

• Esta informação volta ao sistema para um processo de aprendizagem e para que em
cada iteração sejam mostradas imagens o mais similares possível.

Muitos trabalhos propõem o uso de pesos para cada característica e logo usam a mé-
dia ponderada entre vetores característicos [Porkaew et al. 1999, Rui, Huang, Ortega &
Mehrotra 1999, Muller et al. 2000, Jing et al. 2003, Kontis et al. 2005]. Os pesos são re-
calculados dinamicamente de forma que modelem os altos conceitos da semântica. Outro
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método é o conhecido como query-point-movement - QPM que usa a equação 3.1 onde
Q e Q′ são a consulta original e a consulta atualizada, respectivamente. D′

R e D′
N são as

imagens marcadas como positivas e como negativas. N′
R e N′

N é o número de imagens
em D′

R e D′
N . α, β, γ são constantes. [Rui et al. 1997, Jing 2002, Jing et al. 2003, Liu

et al. 2006]

Q′ = α Q + β(
1

NR′
∑

i∈ D′R

Di)− γ(
1

NN′
∑

i∈ D′N

Di) (3.1)

Máquinas de vetor de suporte - SVM é uma técnica muito usada para implementar
a RE [Hong et al. 2000, Tong & Chang 2001, Ferecatu et al. 2004, Ji et al. 2008, Liu
et al. 2008, Crucianu et al. 2008]. A SVM mapeia os vetores característicos a um espaço
de características multidimensional usando uma transformada não linear, assim diferencia
imagens relevantes de não relevantes. O hiperplano discriminante é definido pelos vetores
de suporte e o aprendizado é baseado em uma otimização quadrática. O aprendizado
obedece a uma função de decisão no espaço de características, onde, para cada imagem
esta função é a distância entre o hiperplano e o mapeamento de seu vetor característico no
espaço multidimensional de características.

Propostas baseadas em agrupamentos são também muito comuns. Em [Laaksonen
et al. 2002] um mapa SOM é treinado com os descritores de cada imagem pelo que a cada
neurônio são associadas as imagens mais próximas, logo se a imagem i é qualificada como
positiva, ao neurônio na qual foi mapeada é adjudicado um valor positivo e é estendido
também para todas as imagens nesse neurônio. [Chen, Wang & Krovetz 2005] usa um
algoritmo não supervisionado de aprendizagem baseado em grupos, assim, para recuperar
um conjunto ordenado de imagens, recupera um grupo de imagens por aplicação de um
algoritmo de agrupamentos graph-theoretic a uma coleção de imagens na vizinhança da
imagem consultada.

Outros algoritmos de aprendizagem usados para implementar RE são árvores de deci-
são tais como C4.5, ID3 [Macarthur et al. 2000] que classificam as imagens em relevantes
e não relevantes em relação a uma imagem exemplo. [Crucianu et al. 2004] propõe definir
conjuntos fuzzy onde o grau de pertinência de cada imagem é a relação dos interesse do
usuário definidos pelas seleções positivas e negativas. [Nezamabadi-pour & Kabir 2008]
propõe o uso de um classificador fuzzy k-NN o qual inicialmente classifica um grupo pe-
queno de imagens rotuladas manualmente e gradualmente são modificadas de acordo com
a seleção do usuário.

3.2.3 Anotações Textuais
Sabe-se que a recuperação baseada em anotações é muito trabalhosa e subjetiva, po-

rém existem diversas vantagens deste paradigma entre as quais podemos citar: fácil imple-
mentação, as anotações textuais possuem o conteúdo da imagem, entre outros. Diversos
trabalhos aproveitam estas vantagens propondo métodos mistos de onde são extraídas as
características de baixo nível das imagens e são relacionadas com as anotações textuais.

Dado que gerar anotações textuais demanda um grande esforço humano, existem di-
versos trabalhos propondo anotações textuais automáticas ou semi-automáticas usando
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várias ferramentas. Para gerar anotações automáticas, podem ser usadas características
de baixo nível, características como nome de imagens, tipo de arquivo, comentários ou
títulos de fotos, entre outros. Yiu [Yiu 1996] usa características de cor e histogramas de
bordas para classificar imagens de ambientes internos e externos. O algoritmo k-NN é
usado para classificar as imagens pela cor e um classificador SVM para os histogramas
de borda. [Payne & Singh 2005] propõe o uso do comprimento das bordas encontradas.
[Luo & Savakis 2001] usa uma rede Bayesiana junto com características de cor e textura
para a classificação das imagens. Vailaya [Vailaya et al. 2001] captura conceitos de alto
nível a partir de características de baixo nível usando um classificador bayesiano binário.
Ele propõe uma classificação hierárquica em um grupo de imagens de férias. Primeiro
são classificadas em imagens de ambientes externos e ambientes internos, no nível se-
guinte, a classificação é de imagens na cidade e em ambientes naturais e no último nível
as imagens podem ser de montanhas, florestas e pôr do sol. São usadas características da
cor dominante no primeiro nível da hierarquia, bordas no segundo nível e distribuição de
cor global e valores de saturação no terceiro nível. [Wong & Leung 2008] sugere uma
técnica de anotações baseada no uso de dimensões paramétricas da imagem e metadados.
Usa-se uma árvore de decisão e regras de indução para formular anotações explícitas para
as imagens. Outros trabalhos são [Ogunbona et al. 2006, Wang & Khan 2006, Hentschel
et al. 2008]

Nas propostas de anotações semi-automáticas podemos citar o trabalho de Xuelong et
al. onde um conjunto de imagens é dividido em duas partes, uma para anotações manuais
e outra para testes. O conjunto de imagens com anotações é classificado por SVM e
o algoritmo k-NN foi empregado para rotular o segundo conjunto de imagens [Xuelong
et al. 2007].

3.3 Recuperação e Similaridade
Considerando que as imagens do banco de dados são representadas pelos vetores de

características, elas são ordenadas por uma estrutura de indexação que nos permite aces-
sar mais rápido e mais eficientemente as imagens similares. Para fazer uma consulta ao
sistema CBIR, uma imagem exemplo é apresentada, sendo extraídas suas características
e obtendo o vetor de características, é comparado com os vetores de características no
banco de imagens acessando a estrutura de indexação. Diferentes medidas de similari-
dade podem ser usadas ao comparar estes vetores.

3.3.1 Medidas de similaridade
Para se poder afirmar a similaridade de duas imagens é necessário estabelecer um

critério de comparação entre elas. Quando é feita uma consulta para o sistema CBIR, o
vetor de características da imagem exemplo é comparado com os vetores de características
das imagens no banco de dados. As imagens mais parecidas são ordenadas e mostradas
para o usuário.

Uma forma útil de resolver este problema é formalizando a similaridade com a noção
matemática de espaço métrico [Falchi et al. 2009]. Presume-se que os vetores de caracte-



Capítulo 3. Semântica em CBIR 31

rísticas são objetos de um determinado espaço métrico e que qualquer distância satisfaz as
propriedades de simetria, não-negatividade, identidade, e desigualdade triangular [Zezula
et al. 2006].

Diferentes medidas de similaridade podem ser usadas tais como a distância de Min-
kowski definida pela equação 3.2 onde para r = 2 é conhecida como a distância euclidi-
ana e quando r = 1 obtém-se a distância de Manhattan. Alguns sistemas que usam esta
medida de similaridade são: MARS[Rui et al. 1997], Netra[Ma & Manjunath. 1999] e
Blobworld[Carson et al. 2002].

d(X ,Y ) = (
p

∑
i=1
|xi− yi|r)1/r (3.2)

Outras distâncias também foram propostas como a distância de Mahalanobis [Hafner
et al. 1995] usada na comparação de histogramas, a distância Earth Mover [Rubner
et al. 1997] para comparar imagens segmentadas, a distância Hausdorff empregada para
comparar descritores de forma, a divergência de Kullback-Leibler[Do & Vetterli 2002]
que compara descritores de textura, entre outras.

Devido à dificuldade de se extrair a semântica da imagem, a maioria dos sistemas usa
mais de um descritor de baixo nível. Assim, os sistemas que usam vetores de caracte-
rísticas com vários descritores necessitam medidas de similaridade concordes aos vetores
de características. Uma distância global definida pela equação 3.3 é usada para comparar
duas imagens. Exemplos da função g são min, max ou como uma combinação linear das
distâncias definida pela equação 3.4, onde Wk é o parâmetro associado como o k−ésimo
descritor.

D(Ii, I j) = g(d1(~f 1
i,

~f 1
j), d2(~f 2

i,
~f 2

j), , ..., dn(~f n
i, ~f n

j)) (3.3)

D(Ii, I j) =
n

∑
k=1

Wk dk(~f k
i,

~f k
j) (3.4)

3.4 Indexação de Imagens usando SOM
Na recuperação de imagens baseada no conteúdo, uma parte essencial é a indexação

das imagens que nos permite ter uma ordem por similaridade e acessar imagens seme-
lhantes de uma forma fácil e rápida. Assim, no desenvolvimento desta tese, um método
de indexação teve de ser escolhido com o objetivo de auxiliar na execução dos testes
correspondentes à nossa proposta.

Os sistemas CBIR usam geralmente algoritmos de agrupamento para gerar índices
para as imagens e melhorar a eficiência da busca de imagens similares [Tang et al. 2006].

Dentre os métodos de agrupamento merecem especial destaque as redes SOM ou ma-
pas auto-organizados e algoritmos derivados. Isto por sua habilidade de aprendizado não
supervisionado, sua resposta dinâmica no agrupamento, seu potencial de suportar medi-
das de similaridade arbitrários e suas propriedades de visualização.
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Figura 3.4: Processo de Clusterização de Dados

3.4.1 Agrupamento de Dados Multidimensionais
Devido ao crescimento exponencial dos bancos de dados, existe uma busca por en-

contrar métodos eficientes para ordenar, classificar e analisar estes dados. A análise de
agrupamentos é chamada também clustering ou classificação automática tem como ob-
jetivo a identificação de grupos (clusters) homogêneos de dados representados em um
espaço n−dimensional onde os elementos de cada grupo estão relacionados por critérios
de distância.

Definição 3.3 A análise de grupos, o clustering Q visa particionar o conjunto de dados
em um conjunto de grupos Qi, i = 1, ...,C. onde cada instância no banco de dados per-
tence exatamente a um grupo. [Vesanto et al. 2000]. A figura 3.4 representa o processo
de agrupamento em um conjunto de dados.

Uma forma de definir uma classificação automática ótima é obter uma partição que
minimiza distâncias dentre os grupos (distância intra-cluster) e maximiza as distâncias
entre os grupos (distância inter-cluster) de tal forma que os dados estejam bem defini-
dos entre cada grupo. As distâncias inter-clusters e intra-clusters podem ser definidas
de diversas formas, a tabela 3.4.1 apresenta diversas propostas para estas distâncias onde
xi,x′i ∈ Qk, i 6= i′, x j ∈ Ql, k 6= l. N− k é o número de amostras no cluster Qk e ck é
definido pela equação 3.5.

ck =
1

Nk
∑

xi∈Qk

xi (3.5)

3.4.2 SOM - Mapas Auto-organizados de Kohonen
SOM [Kohonen 1995] é uma rede neural auto-organizada que consiste de uma grade

de neurônios de baixa dimensão (usualmente 1D ou 2D). A cada neurônio k da grade
está associado um vetor n−dimensional denominado de vetor de pesos ou codebook
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Distância Inter-cluster S(Qk)

Média Sa =
∑
i,i′
‖ xi− x′i ‖

Nk(Nk−1)

Vizinho mais próximo Snn =
∑

i
min′i(‖ xi− x′i ‖)

Nk

distância ao centróide Sc =
∑

i
‖ xi− ck ‖

Nk

Distâncias Entre Clusters d(Qk,Ql)
Ligação Simples ds = mini, j(‖ xi− x j ‖)
Ligação completa ds = maxi, j(‖ xi− x j ‖)

Ligação média da =
∑
i, j
‖ xi− x j ‖

NkNl
Ligação por centróides dce =‖ ck− cl ‖

Tabela 3.2: Distâncias Inter-clusters e Intra-clusters (Vesanto et.al. 2000)

mk = [w1,w2, ...,wn], onde n é a dimensão do espaço de entrada. Depois que o SOM
é treinado, a grade de neurônios se expande no espaço de dados conservando as caracte-
rísticas topológicas do conjunto de treinamento, assim, em regiões de maior concentração
de dados (regiões de maior densidade) existe maior concentração de neurônios e vice-
versa. A figura 3.5 mostra um exemplo de um banco de dados (O banco de dados IRIS)
junto com o seu correspondente mapa SOM treinado. Pode-se observar que nos mapas
SOM existe uma tendência de aglomeração de neurônios onde existe aglomerações do
conjunto de dados. Esta característica é inerente aos mapas auto-organizados SOM.

Uma idéia do número de grupos no SOM assim como as relações espaciais dos dados
pode ser obtida por inspeção visual. Porém, já que em CBIR este processo deve ser le-
vado de forma automática com a finalidade de mostrar ao usuário unicamente as imagens
relevantes (e.g. imagens dentro do mesmo grupo que a imagem de busca), é importante
analisar métodos que façam este processo de forma automática. Neste sentido, serão ana-
lisados a seguir os mapas SL-SOM os quais geram mapas automaticamente segmentados
e rotulados.

3.4.3 Preservação Topológica em redes SOM
O termo preservação topológica é usado por diversos autores para denotar os conceitos

relacionados à medição de quão bom é o mapeamento realizado pelas redes SOM. Para
fazer esta medição seria importante avaliar os seguintes critérios [Kiviluoto 1996]:

1. Em que grau o mapeamento é contínuo?
2. Qual é a resolução do mapeamento?
3. O mapeamento reflete a distribuição de probabilidade do espaço de entrada?

Em relação à última pergunta, é conhecido que as redes SOM tradicionais refletem
muito bem a distribuição de probabilidade do espaço de dados. Já em relação à segunda
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Figura 3.5: Banco de Dados Iris com o Mapa SOM Treinado

pergunta, o importante é primeiro saber o que significa uma boa resolução. Uma boa
resolução implica que vetores distantes no espaço de entrada, não poderão ser mapeados
juntos. Para medir a resolução usa-se o erro de quantização que é definido como a média
das distâncias dos vetores de entrada ao seu vetor de pesos mais próximo (codebook).
Já a primeira pergunta é um pouco mais difícil de responder já que o importante para se
ter um mapeamento contínuo é que vetores próximos no espaço de entrada serão mapea-
dos também próximos. Em relação a esta pergunta, foram feitas várias propostas; sendo
o chamado erro topográfico [Kiviluoto 1996] o que será explicado nesta seção por ter
inspirado uma das medições feitas na nossa proposta.

O erro topográfico ξt é obtido medindo a quantidade de vizinhos que são mapeados
corretamente. Dado um vetor exemplo x, se wi é o vetor de pesos mais próximo e w j
é o segundo vetor de pesos mais próximo. Então, alguns dos pontos entre x e w j serão
mapeados em wi e o resto em w j. Se os neurônios ni e n j correspondentes a estes vetores
de pesos são adjacentes, o mapeamento é localmente contínuo. Caso contrário, existirá
uma descontinuidade local, também conhecida como erro topográfico local. Assim, o erro
topográfico de todo o mapeamento é obtido somando e normalizando os erros topográficos
locais para todos os vetores no espaço de entrada (equação 3.6).

ξt =
1
N

N

∑
k=1

u(xk),u(xk) =

{
1 As duas unidades mais prximas no so ad jacentes
0 Caso contrrio

(3.6)

3.4.4 Self-Labeled SOM : SL-SOM
A segmentação de um mapa auto-organizado treinado tem por objetivo a análise e

reconhecimento de grupos de neurônios. Este processo irá permitir o reconhecimento de
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Figura 3.6: U-Matrix do Iris, mostrando 2 regiões

grupos nos dados; o anterior deve-se ao fato de que ao agrupar os neurônios, automatica-
mente se está agrupando os dados associados a cada neurônio. O processo como um todo
é visto como um algoritmo de duas fases, onde na primeira fase os dados são agrupados
usando o SOM (treinamento do SOM) e na segunda fase o SOM é agrupado [Vesanto
et al. 2000, Mörchen & Ultsch 2005, Kato et al. 2007].

Para a classificação automática do SOM treinado, vários métodos de visualização
foram propostos, tais como a U-matrix [Ultsch 1993] que encontra grupos de neurônios
baseada na distância entre seus pesos, desta forma calcula a distância de cada neurônio
a seus vizinhos. Se a matriz de distâncias é vista como uma imagem, grandes distâncias
poderiam ser consideradas como montanhas e distâncias pequenas como vales. Estas
montanhas marcam a separação entre os grupos.

Outro método é a P-matrix [Ultsch 2003a], que possui o mesmo objetivo da U-matrix:
Reconhecer grupos de neurônios. Este método é baseado nas ativações de cada neurônio,
assim, no espaço de dados, os neurônios de muita ativação estão localizados em regiões
onde existe aglomeração de dados enquanto que neurônios pouco ativos estão em áreas
de não concentração de dados que podem ser consideradas como bordes de grupos. Final-
mente, a U∗-matrix [Ultsch 2003b] combina a U-matrix e a P-matrix para obter melhores
resultados na visualização de grupos.

Neste sentido, os mapas SL-SOM (Self-Labelled SOM) são mapas auto-organizados,
automaticamente segmentados e rotulados usando a U-matrix [Ultsch 1993].

A idéia geral do algoritmo SL-SOM é agrupar os neurônios que estão próximos no
espaço de entrada por critérios de distancia e vizinhança. Para este objetivo, é calculada
a U-matrix para analisar os grupos formados pelos neurônios. A figura 3.6 apresenta a
U-Matrix do mapa apresentado na figura 3.5 onde se observa duas regiões bem separadas
por montanhas que representam as maiores distancias. Embora o conjunto do Iris tem 3
classes, como é visto na figura 3.5 duas classes estão muito próximas no espaço de entrada
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Figura 3.7: SL-SOM treinado com o conjunto de Dados EngyTime

pelo que nos testes da SL-SOM só foram encontradas duas classes.
Outro exemplo do uso dos mapas SL-SOM mostra-se n figura 3.7, nesta figura mostra-

se o uso do SL-SOM no banco de dados EngyTime. Na figura 3.7(a) se mostra o conjunto
de dados de 2 classes junto com o mapa SOM treinado. Depois que o mapa é treinado,
todos os neurônios são rotulados com o padrão mais parecido a seu codebook, logo o
mapa é segmentado usando a U-Matrix, o resultado deste processo é mostrado na figura
3.7(b).

3.4.5 Modelos Hierárquicos de SOM
Os Mapas auto-organizados de Kohonen (SOM) têm sido utilizados em diversas áreas

para análise de agrupamento ou classificação automática de dados obtendo resultados
satisfatórios. Porém, para poder fazer mais eficientes estes algoritmos, na literatura são
encontradas versões hierárquicas dos mesmos.

o HSOM (Hierarchical SOM) [Lampinen & Oja 1992] onde vários mapas são cri-
ados formando uma pirâmide na qual a informação esta organizada por detalhe (níveis
mais baixos representam informação mais detalhada e níveis mais altos representam in-
formação mais genérica). No GHSOM [Dittenbach et al. 2000] (Growing Hierarchical
Self-Organizing Map), cada neurônio no nível k pode criar um novo mapa no nível k +1
acordo critérios de aprendizado ; o GHTSOM (Growing Hierarchical Tree SOM) [Forti &
Foresti 2006] combina aprendizado não supervisionado com uma topologia dinâmica para
classificação hierárquica de dados. A rede HONG (Hierarchical Overlapped Neural Gas)
usa um algoritmo pelo qual as regiões das sub-redes nos níveis da hierarquia apresentam
uma sobreposição. Esta idéia pode ser aplicada a qualquer uma das redes hierárquicas.

O TS-SL-SOM (Tree-Structured Self-Labelled SOM) [Costa & de Andrade Netto
1999, Costa & de Andrade Netto 2001, Costa & de Andrade Netto 2003, Costa 2005],
é uma árvore onde cada nível contém n mapas SL-SOM o qual efetua um particiona-
mento e rotulação automática de um mapa do tipo SOM; entre outras como o TreeSOM
[Samsonova et al. 2006] e o ESOM [Hashemi et al. 2005]. Em todos os modelos deri-
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vados das redes SOM são seguidos os princípios básicos dos mapas de kohonen que é
encontrar um neurônio vencedor. Os modelos hierárquicos buscam superar problemas de
complexidade quando o conjunto de dados é gigantesco ou representar com maior detalhe
os dados em cada nível.

Após analisarmos as diferentes propostas de SOM hierárquicos, os mapas TS-SL-
SOM se revelaram mais apropriados para a implementação e para os testes da nossa pro-
posta por conterem uma arquitetura e algoritmos compatíveis.

3.4.6 Tree-Structured Self-Labelled SOM: TS-SL-SOM
O TS-SL-SOM (Tree-Structured Self-Labelled SOM) [Costa & de Andrade Netto

1999, Costa & de Andrade Netto 2001, Costa & de Andrade Netto 2003, Costa 2005],
é uma árvore onde cada nível contém n mapas SL-SOM, sendo que no nível anterior da
árvore o mapa pai possui n segmentos. Cada mapa do TS-SL-SOM no nível k é segmen-
tado e rotulado. O segmento i do mapa k gera um novo mapa no nível k + 1 o qual será
treinado com os dados que ativaram os neurônios do segmento i e novamente este mapa
filho será treinado, segmentado e rotulado tendo a possibilidade de encontrar novos sub-
grupos nos dados. Então, o TS-SL-SOM pode ser visto como um refinamento de grupos
a cada nível.

O TS-SL-SOM surgiu como uma alternativa ao SL-SOM, já que após segmentar um
mapa no SL-SOM, dependendo da configuração dos dados, existe a possibilidade de en-
contrarmos segmentos que contêm duas classes reais (grupos) e foram reconhecidos so-
mente como uma. Um exemplo deste problema é mostrado na figura 3.6, a qual mostra
que o mapa treinado usando os mapas SL-SOM para o banco de dados IRIS encontraria
duas classes, sendo que neste problema existem três classes.

Para solucionar o problema relatado no parágrafo anterior, Costa et.al. propuseram
o TS-SL-SOM, onde os mapas em cada nível são treinados e logo segmentados para
que no nível seguinte cada segmento crie um mapa filho que será treinado com os dados
que ativaram neurônios do respectivo segmento. Da mesma forma, os mapas filhos são
treinados e segmentados encontrando novos subgrupos nos dados e o ciclo continua até
alcançar o nível máximo ou até não conseguir encontrar novos subgrupos nos mapas
filhos. A figura 3.8 apresenta um exemplo de uma arquitetura de um mapa TS-SL-SOM.

3.5 Considerações
Observa-se que modelar a semântica embutida nas imagens é um processo altamente

complicado. Assim os métodos expostos neste capítulo propõem alternativas que permi-
tam melhorar os resultados da recuperação nos sistemas CBIR. Muitos destes métodos
conseguem melhorar os resultados da recuperação, mas às vezes o processo de extração
de características resulta muito complexo. Os métodos que consideram a combinação de
diversos descritores de tal forma que exista garantia de se estar extraindo a semântica en-
frentam o problema de quais descritores eleger devido que não necessariamente o maior
número de descritores usados se aumenta o poder de extração, além de que o método de
indexação destas características extraídas vai influenciar nos resultados obtidos. Outras
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Figura 3.8: Arquitetura de um TS-SL-SOM de 3 níveis

propostas que tentam incluir a semântica no processo de extração de características são
uma boa opção, porém muitas vezes o modelamento é muito subjetivo como no caso das
ontologias. Depois da revisão destes trabalhos propostos observa-se que é importante
fazer um estudo da semântica embutida nas imagens para se estabelecer a magnitude da
brecha semântica da cada descritor que pretende ser usado. Este não é um trabalho simples
devido a que o conteúdo semântico das imagens é subjetivo e dependente do observador.



Capítulo 4

Seleção Seqüencial dos Descritores de
Baixo Nível

Nos capítulos anteriores foram apresentados diversos conceitos e trabalhos desenvol-
vidos na última década na área de CBIR. Embora muitas pesquisas são feitas no processo
de recuperação de imagens, existem muitos problemas em aberto que limitam a eficiência
dos sistemas CBIR. Um dos grandes desafios em CBIR é a extração de características que
sejam correlatas com a semântica das imagens de tal forma que a recuperação seja mais
exata.

Diversos trabalhos buscam combinar os métodos tradicionais de extração de carac-
terísticas de baixo nível com algum método de aprendizado onde o usuário proporciona
a informação da semântica da imagem, outros trabalhos buscam estender algum método
tradicional para alcançar melhores resultados.

Nos sistemas de recuperação, na fase de extração de características obtêm-se os veto-
res característicos n−dimensionais, os quais são indexados por uma estrutura que permita
acessar rapidamente na hora de recuperar imagens similares. Algoritmos de agrupamento
como SOM, k-means são uma opção para a indexação. A escolha de esquemas de busca
também é um fator importante em CBIR, os esquemas mais usados são o esquema por
exemplo e o esquema por descrição textual.

Neste trabalho, propõe-se realizar uma análise dos descritores de baixo nível do ponto
de vista da semântica, de tal forma que sejam escolhidos os descritores mais correlatos
com a semântica da imagem a fim de que se possa descrever melhor o conteúdo da ima-
gem. Seguidamente é apresentado um método que permita ordenar os descritores de ma-
neira que possamos indexar as imagens de forma sequencial para, deste modo, ir filtrando
em cada nível o universo de imagens até encontrar o conjunto de imagens similares. A
figura 4.1 apresenta um diagrama do método proposto. Serão usadas redes SOM para a
indexação das imagens e para testar a recuperação usa-se o esquema por exemplo.

Além de propor o uso sequencial de descritores baseados na semântica das imagens,
propomos uma solução ao problema da perda de dados durante a segmentação das redes
TS-SL-SOM. O objetivo principal desta contribuição foi melhorar o rendimento de um
sistema CBIR implementado usando nossa proposta. Assim, a idéia é fazer com que os
limites de cada segmento no nível j do TS-SL-SOM sejam definidos por uma função
gaussiana positiva de tal forma que suavize as bordas com a menor perda possível de
dados para o nível seguinte. Esta suavização das bordas está baseada na mesma idéia
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Figura 4.1: Processo Geral da Seleção de Descritores por Relevância Semântica

usada para a construção da P-matrix (ativação dos neurônios).

4.1 Seleção Sequencial de Descritores em CBIR
Como foi explicado no capitulo 4, escolher quais descritores usar para representar o

conteúdo das imagens e como combiná-los de forma que representem melhor o conteúdo
da imagem é um dos desafios na área de CBIR. Se forem usados poucos descritores, a
brecha entre o conteúdo e estes descritores pode ser maior, porém se usados muitos des-
critores o processo de extração pode ser muito complexo, o espaço de características pode
ser de uma dimensionalidade alta, dificultando seu tratamento, além de que a informação
extraída pode ser redundante e não necessariamente extrair mais informação do conteúdo
da imagem.

Uma das formas de escolher quais descritores usar é fazer uma seleção de descrito-
res de acordo com algum critério que permita obter resultados bons na recuperação de
imagens. Muitas foram as propostas para esta seleção tais como foram expostas nos ca-
pítulos anteriores. Nossa proposta é de que a seleção dos descritores seja feita baseada
na correlação destes com o conteúdo semântico das imagens. Assim, o grupo de descri-
tores selecionado deve garantir a obtenção de resultados satisfatórios para o usuário no
momento da recuperação de imagens similares.

Feita a seleção de descritores, é possível estabelecer uma ordem entre estes descritores
pela correlação com a semântica das imagens de maneira que sejam aplicados de forma
sequencial no momento de recuperar imagens similares. Desta forma, os descritores são
apresentados um atrás do outro filtrando as imagens relevantes de forma que o espaço de
busca seja reduzido a cada nível como mostrado na figura 4.2. A ordem pela qual são
apresentados estes descritores é muito importante devido a que esta filtragem feita em
cada nível deve garantir que não sejam descartadas imagens relevantes para o resultado
da recuperação de imagens similares. Assim, após a aplicação do último descritor serão
obtidas as imagens mais similares a um exemplo dado.

Para selecionar um conjunto de descritores mais correlatos com a semântica, propõe-
se coletar informações de diversos usuários sobre a similaridade semântica de um con-
junto de imagens. Realizada essa tarefa, será calculado o nível de generalidade dos des-
critores e a relevância semântica dos mesmos. O nível de generalidade será calculado
usando uma análise baseada em métodos de validação de cluster e a relevância semântica
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será calculada usando um método inspirado no cálculo de erro topográfico em redes SOM.
O objetivo de calcular o nível de generalidade é poder definir a ordem dos descritores ao
serem aplicados de forma sequencial como é proposto nesta tese. Já o objetivo de calcular
a relevância semântica é escolher os descritores que deverão formar parte da sequencia,
é desejável escolher aqueles descritores mais relevantes dentro do grupo de descritores
avaliados.

4.1.1 Nível de Generalidade dos Descritores
O grande desafio de relacionar os descritores de baixo nível com o conteúdo semân-

tico das imagens, conhecido como semantic gap tem motivado inúmeras pesquisas como
explicado o capítulo 3. Ainda que não exista uma relação direta entre os descritores de
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baixo nível e a semântica das imagens, sabe-se por exemplo que características como
cor e textura são as mais expressivas das características visuais [Huang et al. 1999, Rao
et al. 1999, Liu et al. 2007] assim como o histograma de cor é o descritor mais usado
devido a que captura a distribuição de cor de forma eficiente [Manjunath et al. 2001].

O primeiro objetivo de nossa proposta é definir uma técnica para analisar o nível de
generalidade dos descritores de baixo nível desde o ponto de vista da semântica contida
nas imagens, usando como base uma análise dos agrupamentos formados pela informação
de similaridade entre as imagens fornecidas pelos usuários.

Para poder obter informação sob a similaridade entre imagens, vários usuários são
questionados sob a similaridade entre duas imagens. Após coletada esta informação, foi
definido um índice de similaridade semântico.

Definição 4.1 Seja A e B, duas imagens quaisquer no banco de dados. O índice de
similaridade semântico αA,B entre elas, é definido como a relação entre o número de vezes
que o usuário decide que elas são similares e o número de vezes que elas apareceram ao
usuário.

Segundo o índice de similaridade, verificamos que se a imagem A é semânticamente
similar à imagem B então αA,B será próximo a 1 e o contrario também acontece, se o
conteúdo semântico das imagens A e B é diferente então αA,B é próximo a 0. Assim,
podemos pensar num espaço semântico onde imagens similares são mapeadas próximas
e imagens diferentes são distantes.

Definição 4.2 O Espaço semântico é um espaço métrico, onde existe uma função de dis-
tância semântica entre seus elementos definida pela equação 4.1. Estes elementos são as
imagens, assim, neste espaço:

• Se a imagem A é semanticamente similar a B então B é também é similar a A
• Imagens similares são próximas e imagens diferentes são mais distantes
• Se a imagem A é similar com B e B como C então C é similar com A

ds(A,B) =
1

αA,B
(4.1)

Sabe-se que as técnicas de clusterização particionam o conjunto de dados num con-
junto de subclasses chamadas de clusters. Assim, no espaço semântico, assume-se que
imagens similares formam clusters, sendo estes últimos chamados de clusters semânticos.

Definição 4.3 Chama-se de grupo semântico aquele formado por imagens com o mesmo
ou similar conteúdo semântico segundo a opinião do usuário. Clusters ótimos maximizam
distâncias interclusters semânticas e minimizam distâncias intraclusters semânticas. O
anterior é o mesmo que dizer que minimizam índices intercluster semânticos e maximizam
índices intracluster semânticos. A figura 4.3 dá uma idéia de clusters semânticos.



Capítulo 4. Seleção Seqüencial dos Descritores de Baixo Nível 43

S2

D

S1

Figura 4.3: Clusters Semânticos

Definição 4.4 O índice intra-cluster semântico (µA) é definido como a média dos índices
de similaridade de todos os pares de imagens que formam o cluster A e pode ser calculado
pela equação 4.2. Onde Nk é o número de imagens no cluster A. i 6= i′

µA =
∑
i,i′

αi,i′

Nk(Nk−1)
(4.2)

Definição 4.5 A distância intra-cluster semântica é definida como sendo inversamente
proporcional ao índice intra-cluster semântico. A mesma é definida pela equação 4.3.

φA =
1
µA

(4.3)

Definição 4.6 O índice inter-clusters semântico, entre dois clusters A e B, é definido
como a média dos índices de similaridade entre as imagens que formam o cluster A e as
imagens que formam o cluster B e pode ser calculado pela equação 4.4

νAB =
∑
i, j

αi, j

Nk Nl
(4.4)

Definição 4.7 A distância inter-clusters semântica é definida como sendo inversamente
proporcional ao índice inter-clusters semântico. A mesma é definida pela equação 4.5.

ψAB =
1

νAB
(4.5)

Clusters semânticos são formados por imagens com o conteúdo semântico similar (al-
goritmo 1), assim se no espaço semântico o cluster A está formado pelas imagens 1, 2
e 3 então um descritor que seja correlato com a semântica no espaço de características
formará um cluster com as imagens 1, 2 e 3. Inicialmente, supomos que todo descritor é
correlato com a semântica das imagens, desse modo, o cluster semântico k formado pelas
imagens {p, q, r} tem seu espelho no espaço de características formado pelas mesmas
imagens. Neste sentido, o nível de generalidade dos descritores de baixo nível é calculada
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pela capacidade destes descritores de definir realmente um cluster. Dessa forma, quanto
mais compacto seja um cluster semântico no espaço dos vetores característicos, o des-
critor poderá ser considerado como mais específico do ponto de vista semântico e caso
contrário poderá ser considerado como mais geral. De forma análoga, se dois clusters
estão bem espaçados e definidos no espaço do descritor de baixo nível, poderá ser consi-
derado como um descritor mais específico, e para o caso oposto será considerado como
descritor geral.

Algoritmo 1 Reconhecimento de Clusters Semânticos
1: σre f = refere-se a um limiar (entre 0 e 1)
2: for i = 1 até o número de imagens no banco de imagens U do
3: cA = i é o centróide do cluster A
4: A é o cluster formado por todas as imagens onde αi, j ≥ σre f
5: Nk denota a cardinalidade de A
6: Calcular µA
7: Escolher i′, onde αi,i′ é o menor (é a imagem mais distante a i) e i′ ∈ U e i′ /∈ A
8: cB = i′
9: B é o cluster formado por todas as imagens onde αi′, j′ ≥ σre f

10: Nl denota a cardinalidade de B
11: Calcular µB
12: Calcular νAB
13: end for

O anterior acontece porque se um cluster no espaço do descritor é compacto, a pro-
babilidade de incluir imagens que não pertençam ao mesmo no espaço semântico será
menor do que quando ele é esparso. Então quanto mais esparso, maior será a quantidade
de imagens extras dentro do cluster em uma possível recuperação por conteúdo e o mesmo
deverá ser considerado como geral e deverá ser colocado nas primeiras posições de um
esquema sequencial de recuperação.

No caso do espaçamento entre clusters, o fato de dois clusters bem separados no es-
paço semântico estarem muito próximos no espaço do descritor, implica que ambos os
clusters (no espaço do descritor) tem a probabilidade de serem reconhecidos como um
só em uma possível recuperação baseada no conteúdo. O anterior implica que em ambos
os casos a informação recuperada inclui imagens extras às que se encontram dentro do
cluster, pelo que também neste caso, o descritor deverá ser considerado como geral. Caso
contrário, o descritor deverá ser considerado como específico.

Então, para cada cluster semântico e seu correspondente espelho no espaço do descri-
tor, definem-se dois ratios de generalidade (o ratio inter-cluster e o ratio intra-cluster).

Definição 4.8 A razão intra-cluster de generalidade (ι) é aquela que identifica-se para
um grupo i, considera-se que o descritor se comporta de forma geral ou específica (e.g.
se o grupo no espaço do descritor é compacto, a razão vale 0 e se o grupo é esparsa o
ratio vale 1). Para saber se um grupo é compacto ou esparso no espaço do descritor,
usa-se a distância intra-cluster no mesmo espaço (S(Qi)). Esta razão é formalizada na
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equação 4.6.

ιi =

{
1 Se S(Qi) > limι

0 caso contrario
(4.6)

onde limι é um limiar definido pelo usuário.

Definição 4.9 A razão inter-cluster de generalidade (κ) é aquela que identifica se para
dois clusters i e j, considera-se que o descritor se comporta de forma geral ou específica
(e.g. se os grupos no espaço dos descritores estão muito próximos, a razão vale 1 e
se estão bem afastados o mesmo vale 0). Para saber se dois grupos estão próximos
ou afastados no espaço do descritor, usa-se a distância inter-cluster no mesmo espaço
(d(Qi,Q j)). Esta razão é formalizada na equação 4.7.

κi j =

{
1 Se d(Qi,Q j) < limκ

0 caso contrario
(4.7)

onde limκ é um limiar definido pelo usuário.

Dado que na análise semântica existiram vários grupos semânticos e por consequência
a mesma quantidade de grupos espelho no espaço dos descritores, é importante definir o
índice de generalidade semântico, que vai compilar os valores das razões de generalidade
para todos os grupos.

Definição 4.10 O índice de generalidade semântico (Γ) é definido como o valor que de-
termina quão geral ou específico é um descritor de baixo nível em relação à semântica do
usuário. Quanto maior é o índice de generalidade, mais geral será o descritor e o oposto
acontece com índices menores. Este índice é definido pela equação 4.8

Γ =

wι ∑
∀i

ιi +wκ ∑
∀i, j

κi j

N
(4.8)

onde N é o número de grupos, i e j são grupos espelho no espaço do descritor e wι e wκ
são pesos atribuídos as razões intra-cluster e inter-cluster de generalidade.

Assim, para poder fazer a análise do nível de generalidade de um descritor de baixo
nível baseados na semântica deve ser aplicado o algoritmo 2 que descreve este procedi-
mento.

4.1.2 Relevância Semântica dos Descritores
Definição 4.11 A relevância semântica σ f do descritor f é definida como o grau de cor-
relação deste com o conteúdo semântico das imagens. A correlação dos descritores com
o conteúdo semântico e a relevância semântica são diretamente proporcionais.
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Algoritmo 2 Cálculo do Nível de Generalidade Semântico dos Descritores de Baixo Nível
1: Para todas as imagens construir clusters semânticos (algoritmo 1)
2: for k=1 to k=número de clusters semânticos do
3: Recuperar µk
4: if µk muito pequeno then
5: Desprezar cluster k no cálculo por incoerência semântica.
6: else
7: Para as imagens que formam o cluster semântico k, calcular a distância intra-

cluster no espaço de características (S(Qk))
8: Calcular ιk
9: Para o cluster semântico ( j) mais distante a k, recuperar νk j

10: if νk muito grande then
11: Desprezar relação dos clusters k e j no cálculo por incoerência semântica.
12: else
13: Calcular a distância inter-cluster no espaço de características entre as imagens

que formam os clusters semânticos k e j (d(Qk,Q j)).
14: Calcular κk j
15: end if
16: end if
17: end for
18: Calcular Γ

Assim, para poder conhecer o grau de relevância semântica é importante medir se os
clusters espelho no espaço do descritor estão respeitando ou não a "clusterização"feita
no espaço semântico. Quanto maior o nível de similaridade entre os clusters de ambos
os espaços maior será a relevância semântica do descritor e o oposto significa que a re-
levância semântica é mínima. Esta medição é muito importante já que é desejável usar
descritores com uma maior relevância semântica o que vai garantir uma diminuição da
brecha semântica se comparados com aqueles descritores com pouca relevância.

Neste sentido, propomos uma forma de medir esta relevância semântica de descritores
de baixo nível, inspirada nos conceitos de preservação topológica em redes SOM expli-
cado no capítulo anterior.dentre Para medir a relevância semântica; propõe-se medir se
os dados dentre um cluster semântico, no espaço do descritor, estão mapeados no mesmo
cluster ou cluster vizinhos. Assim, o primeiro passo que se deve tomar é determinar quais
clusters estão próximos ou distantes no espaço semântico. Com este intuito será usada
a distância inter-cluster semântica (ψ). Baseados nesta distância deverão ser determina-
dos níveis de proximidade, quer dizer estabelecer qual a distância máxima e mínima para
considerar que dois descritores estão muito próximos, ou somente próximos, distantes ou
muito distantes. Para simplificar este cálculo propõe-se que estes níveis de proximidade
sejam calculados tomando como referência um cluster e, baseados na distância inter-
cluster semântica dele com todos os outros clusters, construir o mapa da proximidade a
exemplo da figura 4.4.

Depois de construído o mapa da proximidade entre clusters semânticos, Deve-se cal-
cular o ratio de relevância semântica para o cluster referencial definido a seguir.
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Figura 4.4: Níveis de Proximidade entre Clusters Semânticos

Definição 4.12 A razão de relevância semântica (ω) é aquela que identifica se para um
grupo de referência i, os dados dentro do mesmo estão mapeados corretamente no espaço
do descritor. É calculado pela equação

ωi =
1
N

N

∑
k=1

p(xk) (4.9)

p(xk) =

{
0 imagem no mesmo cluster ou num cluster proximo
1 Caso contrario

(4.10)

onde, xk denota k-ésima imagem dentro do cluster i e N é o número total de imagens
dentro de cluster.

O anterior significa que os dados deverão estar mapeados no mesmo cluster ou pelo
menos nos clusters próximos a ele. Para saber em que cluster está mapeado, calcula-se
inicialmente o ponto central C, no espaço do descritor, de cada cluster j (C j). C j será
a média dos vetores característicos de cada uma das imagens dentro do cluster j. Logo
identifica-se o centro do cluster com a menor distância ao vetor de características de cada
uma das imagens dentro do cluster i. O que significa que se está reconhecendo o cluster
onde é mapeada cada imagem no espaço do descritor. Finalmente calcula-se o valor da
razão com a equação 4.9.

Dado que o valor de ω é dependente da escolha do cluster referencial, é importante
fazer o cálculo para todos os clusters dentro do espaço semântico. Assim, define-se o
índice de relevância semântica, que vai compilar os valores dos ratios de relevância para
todos os clusters.
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Definição 4.13 O índice de relevância semântica (Ω) é definido como o valor que deter-
mina quão correlato é um descritor de baixo nível com a semântica do usuário. Quanto
maior é o índice de relevância, menor será esta correlação e por consequência menor
será a capacidade do descritor de diminuir a brecha semântica. Este índice é definido
pela equação 4.11

Ω = ∑
∀i

ωi (4.11)

onde i e um clusters no espaço semântico.

Neste sentido, para poder determinar a relevância semântica de um descritor de baixo
nível deve-se seguir o algoritmo 3.

Algoritmo 3 Cálculo da Relevância Semântica dos Descritores de Baixo Nível
1: Para todas as imagens construir clusters semânticos (algoritmo 1)
2: for i=1 to i=número de clusters semânticos do
3: Construir mapa de proximidade semântica com referência em i
4: for k=1 to k=número de imagens dentro de i do
5: Calcular a distância entre xk e todos os clusters no espaço do descritor
6: Escolher o cluster η pela menor distância a xk
7: Calcular a Ψi,η pela equação 4.5
8: Calcular p(xk) segundo Ψi,η
9: end for

10: Calcular ωi
11: end for
12: Calcular Ω

4.2 Indexação Baseada na Sequencia de Descritores
Como foi explanado nos capítulos 2 e 3, para poder recuperar imagens similares é pre-

ciso extrair as características por descritores. Na seção anterior foi proposto um método
de como poderiam ser escolhidos descritores que sejam mais correlatos com a semântica
da imagem. Além disso, o grupo de descritores escolhido está ordenado pelo seu grau de
generalidade semântica o que nos permite indexar as imagens de forma sequencial para
tentar alcançar resultados eficientes na recuperação de imagens similares.

Estruturas hierárquicas são recomendadas para a indexação sequencial devido a que
em cada nível pode ser usado um descritor já que eles foram selecionados e ordenados
pela sua relevância e generalidade semântica. Nossa proposta é usar uma arquitetura TS-
SL-SOM para este fim (figura 4.5).

Ao implementarmos nossa proposta com a rede TS-SL-SOM, no primeiro nível da
rede, será indexado todo o universo de imagens e nos níveis seguintes, serão indexados
subconjuntos do mesmo baseados na filtragem prévia feita nos níveis anteriores (e.g. em
cada mapa filho só serão indexadas aquelas imagens que ativaram os neurônios do seg-
mento que deram origem ao mapa no pai). O algoritmo 4 mostra o processo completo
implementado para o modelo proposto nesta tese.
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Algoritmo 4 Algoritmo Implementado para o Modelo Sequencial
1: Criar os vetores característicos para cada nível da estrutura sequencial
2: Treinar a rede SOM raiz (sp) com os vetores característicos das imagens de treina-

mento do universo de imagens.
3: Segmentar sp
4: Criar uma rede SOM (filho) para cada segmento dentro de sp
5: while Não atingir o último nível da estrutura sequencial do
6: for Cada rede SOM si

n no nível atual (i) da sequência do
7: Treinar a rede si

n com os vetores característicos das imagens de treinamento que
ativaram o segmento que deu origem a si

n.
8: Segmentar si

n
9: Criar uma rede SOM (filho) para cada segmento dentro de si

n
10: end for
11: Avançar ao seguinte nível da sequência.
12: end while
13: Estabelecer o número de imagens a recuperar m
14: for Cada imagem k critério de busca do
15: Fazer M= Conjunto Vazio de imagens
16: Fazer J= Conjunto Vazio de neurônios
17: Fazer Número de imagens recuperadas igual a zero (n = 0)
18: Fazer s= rede SOM Raiz
19: while Não atingir o último nível da estrutura sequencial do
20: Fazer is=neurônio ganhador para imagem k na rede s
21: Identificar o segmento es ao qual pertence o neurônio is
22: Fazer s = rede no seguinte nível gerada por es
23: end while
24: Fazer i=neurônio ganhador para imagem k na rede s
25: Incluir em J o neurônio i
26: r = 1
27: while n < m do
28: r = r +1
29: P = conjunto de imagens que ativaram os neurônios em J ordenadas pela proxi-

midade ao codebook de i
30: p = tamanho do conjunto P
31: if n+ p≤ m then
32: Incluir em M todas as imagens em P
33: n = n+ p
34: else
35: Incluir em M as primeiras m−n imagens em P
36: n = m
37: end if
38: J = Conjunto de neurônios da vizinhança 2r

39: end while
40: Mostrar imagens em M
41: end for
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Figura 4.5: Indexação Sequencial Baseada na Semântica Usando um TS-SL-SOM

4.2.1 TS-SL-SOM com Segmentação Sobreposta
Devido a que no TS-SL-SOM os mapas filhos são treinados com dados do segmento

i do mapa pai k, é importante que a segmentação do mapa k seja o melhor possível sem
perda de dados, porém foi visto que pelo critério de similaridade e vizinhança ineren-
tes ao mapa de Kohonen ao fazer a segmentação existe essa perda de dados devido a
que neurônios nas bordas de cada segmento são similares a seus vizinhos e por conse-
guinte dados que ativam esses neurônios são similares. Isto quer dizer que estes dados
similares foram separados ao segmentar o mapa e criar sub-grupos no nível seguinte do
TS-SL-SOM. Ainda, nos experimentos preliminares realizados no desenvolvimento desta
tese, foi observado que este problema é mais frequente quando os dados em questão são
imagens.

Quando o mapa SOM é treinado, os neurônios vão se espalhando seguindo a topologia
do espaço de dados, onde exista aglomerado de dados serão concentrados mais neurônios
enquanto que em regiões de pouca concentração poderão ou não existir neurônios. Base-
ado neste fato, vemos que a ativação de cada neurônio é uma informação relacionada com
a concentração de dados que pode ajudar à descoberta de existência de grupos nos dados.

Idealmente pode-se pensar que nas bordas dos segmentos os neurônios têm pouca ati-
vação, enquanto que nos centros dos segmentos os neurônios são muito ativados. Assim,
em cada neurônio, pertencente à borda dos segmentos do mapa SOM, é definida uma fun-
ção que analisa a ativação dos neurônios vizinhos para verificar se estão num aglomerado
de dados ou em uma região esparsa. Se o neurônio está em uma área com uma grande
aglomeração de dados, a probabilidade de que na hora de segmentar o mapa, exista exclu-
são de dados relevantes ao mesmo é alta. Então, na hora de segmentar o mapa, precisa-se
analisar os dados que ativaram os neurônios vizinhos pertencentes a outros segmentos.
Esta análise tem como finalidade a inclusão no segmento do neurônio em questão dos
dados mais similares ao seu codebook. Esta nova estratégia de segmentação irá permi-
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Figura 4.6: Função de Análise de Ativação nas Bordas dos Segmentos

tir uma menor quantidade de dados excluídos desnecessariamente de um segmento e por
consequência dos mapas SOM nos níveis seguintes da TS-SL-SOM.

Assim, para todo neurônio fronteira k do segmento i é definida uma função dada pela
equação 4.12 onde x ∈ N representa a posição do neurônio relativa a k. Por exemplo,
se o neurônio a analisar está ao lado de k então x = 1, se existe um neurônio entre k e
o neurônio de análise então x = 2 e assim por diante. Na equação 4.13, P(0) denota a
ativação do neurônio k e P(x) denota a ativação dos neurônios vizinhos mais próximos
ao neurônio k. A função 4.12 tem seu maior valor em f (0) = 1 o que representara que
100% dos dados que ativaram k pertencem ao segmento i como é de fato. Seguindo este
raciocínio, se f (1) = z, então r = (z∗100/P(x)); logo r% de dados que ativaram o vizinho
imediato de k serão considerados pertencentes ao segmento i. Para escolher os dados que
farão parte do segmento i, é estabelecida uma relação de distância entre o codebook do
neurônio k e todos os dados que ativaram o vizinho que está sendo avaliado. Logo, são
escolhidos os r% melhores colocados segundo a relação de distância.

f (x) = exp
(
− x2

2σ(x)2

)
(4.12)

σ(x) = k ∗ 1
1+ |P(0)−P(x)| (4.13)

A função definida pela equação 4.12 segue o comportamento mostrado na figura 4.6,
onde k é um parâmetro de ajuste da função gaussiana. Assim, quanto maior seja a dife-
rença de ativação entre os neurônios, a abertura da gaussiana positiva será mais fechada.
Este comportamento é acorde com a teoria da ativação dos neurônios nos mapas SOM.
O parâmetro k na equação 4.13 suaviza ou não a abertura da gaussiana positiva. Base-
ados nos experimentos feitos para esta tese foi estabelecido que este o valor de k vem
2,5. Porém, em trabalhos futuros e para casos gerais poderia ser calculado pela distância
intercluster dos dados.

Finalmente, a modo de resumo do explicado anteriormente, o algoritmo 5 descreve o
processo para a segmentação do mapa SOM desta nova proposta chamada de segmentação
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sobreposta.

Algoritmo 5 Segmentação Sobreposta de mapas SOM
Require: (sm é o mapa SOM segmentado com qualquer método tradicional)

1: for i = 1 to número de segmentos no mapa sm do
2: for j = 1 to número de neurônios borda de i do
3: P(0) = ativação do neurônio j
4: for Cada neurônio vizinho nos outros segmentos representados pela sua posição

relativa x do
5: P(x) = ativação do x-ésimo neurônio vizinho
6: Calcular z = f (x)
7: Calcular a distância entre o codebook de j e os dados que ativaram o x-ésimo

neurônio vizinho.
8: Ordenar os que ativaram o x-ésimo neurônio vizinho pelas distâncias calcula-

das.
9: Escolher os z% primeiros colocados do conjunto ordenado e incluí-los no

conjunto de dados i.
10: end for
11: end for
12: end for

4.3 Considerações
Neste capítulo propôs-se uma nova forma de indexar as imagens em sistemas CBIR,

esta nova forma é baseada na relevância e nível de generalidade semântica dos descrito-
res usados. É importante observar que, embora alguns autores considerem a indexação
sequencial como uma possibilidade a ser explorada, não foram encontrados trabalhos que
a proponham formalmente. Ainda, as contribuições sobre o cálculo do nível de genera-
lidade de um descritor e a sua relevância semântica podem ser usadas para validação na
hora de propor novos descritores e não só para a nossa proposta. Do mesmo modo, a nossa
proposta de segmentação sobreposta pode também ser usada para qualquer sistema que
use redes SOM hierárquicas. Todavia, foi desenvolvida nesta tese por ter influência direta
na qualidade da resposta proporcionada por um sistema CBIR usando redes TS_SL_SOM
como método de indexação.
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Implementações

Neste capítulo descrevem-se os conjuntos de imagens usados nos experimentos as-
sim como as técnicas usadas para a coleta de informação de similaridade entre imagens.
Também é explicado o processo de recuperação usando uma estrutura hierárquica para a
indexação das imagens e as implementações de estruturas de indexação para os paradig-
mas tradicionais.

5.1 Conjunto de Dados
Para a realização dos experimentos foram usados 3 bancos de dados de imagens. O

primeiro banco de dados foi o Columbia Object Image Library (COIL-100) [Nene et al.
1996], o mesmo contém 100 classes, onde cada classe é baseada num objeto girado em
72 diversos graus. Em total, este banco de dados tem 7200 imagens. A figura 5.1 mostra
um exemplo de cada uma das 100 imagens deste banco de dados.

O segundo banco de dados foi o groundtruth da Professora Linda Shapiro da uni-
versidade de Whashington, imagens que foram usadas no projeto Object and Concept
Recognition for Content-Based Image Retrieval com resultados publicados na conferên-
cia internacional em reconhecimento de Padrões de 2004 [Li et al. 2004]. Este conjunto
de dados está composto por 224 imagens agrupadas em 5 classes, sendo 47 imagens de
árvores verdes, 55 imagens de cerejeiras, 44 imagens de um campo de futebol americano,
48 imagens do parque Green Lake que fica em Seattle, Washington, nos Estados Unidos, e
30 imagens dos Alpes Suíços. A figura 5.2 mostra um exemplo de cada uma das 5 classes
deste banco de dados.

O terceiro banco de dados foi obtido do banco de imagens de www.creatas.com e foi
chamado de banco CREATAS. Este banco contém 636 imagens da natureza sem uma pré
classificação. A figura 5.3 mostra um exemplo de algumas das imagens deste banco de
dados.

5.2 Coleta de Informação sobre Similaridade
Com o intuito de coletar informação sobre a relevância semântica dos descritores de

baixo nível assim como para analisar o seu nível de generalidade ou especificidade dos
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Figura 5.1: Imagens do Banco de dados COIL-100

Figura 5.2: Imagens do Banco de dados Ground Truth
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Figura 5.3: Imagens do Banco de dados CREATAS

mesmos, foi preciso o desenvolvimento de um sistema web que nos permita coletar infor-
mação semântica das imagens. Nesta seção será detalhada a estrutura deste sistema assim
como uma análise dos dados coletados.

5.2.1 Sistema web para coleta de dados
Foi desenvolvido um sistema web para a coleta da informação sobre a semântica nas

imagens. Este sistema foi desenvolvido usando PHP4 e MySQL no sistema operacional
Linux. A figura 5.4 mostra a arquitetura deste sistema denominado ESI - Extração de Se-
mântica das Imagens. O objetivo deste projeto é fazer um estudo do significado semântico
das imagens em diferentes grupos de usuários.

Este sistema inicialmente foi desenvolvido para armazenar as relações de similaridade
entre as imagens tendo como base a informação fornecida pelos usuários. Porém, ele
está pensado e estruturado para converter-se no futuro em um sistema de recuperação
de imagens baseada em conteúdo. No momento o sistema suporta interações com um
administrador e com um usuário. O administrador, usando o módulo de administração,
poderá definir o método de seleção de imagens, tendo como opções uma forma aleatória,
formas baseadas em técnicas de CBIR e formas híbridas (por exemplo, 50% das imagens
escolhidas de forma aleatória e 50% escolhidas com algum método de CBIR). Ele também
poderá definir quais os bancos de imagens a serem usados na seleção.

O administrador também pode realizar consultas ao banco de dados para poder ana-
lisar as relações semânticas ou para fazer estatísticas de uso do sistema. Finalmente, ele
pode enviar emails aos usuários cadastrados informando o estado da sua participação no
projeto ou estatísticas do mesmo.

O usuário pode definir a similaridade entre as imagens a ele mostradas através da
interface do sistema web, estas imagens são escolhidas usando o método de seleção de
imagens definido pelo administrador do sistema. O usuário pode ser anônimo ou ca-
dastrado no sistema. No segundo caso o usuário deve fazer o login no sistema, o qual
será definido no momento do cadastro ao mesmo e validado no módulo de autenticação.



Capítulo 5. Implementações 56

Banco de
Imagens

Banco de
dados

Usuário

Administrador

Seleção Dirigida

Seleção Aleatória

Seleção de Imagens

Cadastro

Autenticação

Registro Relações

Login

Administrar

Definir Similaridade

Consultas

Enviar Emails

Figura 5.4: Arquitetura do Sistema Web

Quando o usuário registra a similaridade que as imagens apresenta, segundo o critério
dele, o sistema armazena relações imagem a imagem no banco de dados. No futuro o
sistema, além de registrar a similaridade entre as imagens, deverá permitir ao usuário
recuperar as imagens similares àquela que ele defina como critério de busca.

Assim, no sistema são apresentadas ao usuário um conjunto de 20 imagens e uma
imagem exemplo. O usuário escolhe quais imagens são similares ao exemplo dado e esta
informação é salva no banco de dados desenvolvido em MySQL. A figura 5.5 apresenta a
interface onde é escolhida a similaridade entre as imagens.

O banco de dados é composto por 7 tabelas. A figura 5.6 apresenta o diagrama
entidade-relação do banco de dados desenvolvido. Neste diagrama, se mostram as ta-
belas com os campos principais (e.g. aqueles que têm relação com outras tabelas).

As tabelas do banco de dados e sua descrição são detalhadas a seguir:

• bancoimag: Tabela que armazena os nomes, tipo, quantidade de imagens e origem
dos bancos de imagens disponíveis no sistema.

• classes: Tabela que armazena as classes predefinidas às quais pertencem cada uma
das imagens dos bancos de dados inclusos no sistema. Esta tabela inclui dois cam-
pos: O nome da classe é uma descrição do conteúdo da mesma.

• imag_recupera: Tabela que armazena as relações de similaridade registradas pelo
usuário. Esta tabela também armazena o método pelo qual foi recuperada uma
imagem e o banco ao qual pertence a imagem. Neste sentido, nesta tabela são
armazenados: o login do usuário que realizou o registro, a imagem exemplo, a
imagem mostrada, um flag indicando se o usuário indicou que as imagens eram
similares ou não e o método pelo qual foi recuperada a imagem.

• images: Tabela que armazena os dados das imagens disponíveis no sistema, dentre
destes dados se considera o banco de imagens ao qual pertence, o nome do arquivo,
a classe à qual pertence o endereço da imagem no servidor, a descrição da imagem
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Figura 5.5: Interface onde é escolhida a similaridade entre imagens
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Figura 5.6: Entidade-Relação do Banco de dados

e a orientação da imagem (horizontal ou vertical).
• index_recupera: Tabela que melhora o desempenho do sistema e acelera o pro-

cesso de recuperar as imagens para serem mostradas ao usuário. Nesta tabela se
armazena para cada imagem os resultados de recuperação de no máximo as 50 ima-
gens mais similares baseadas em algum método de CBIR, sejam os tradicionais
(composto e paralelo) ou nossa proposta (sequencial).

• metodo: Tabela que armazena os métodos usados para a recuperação de imagens
no sistema. Nesta tabela será armazenado o nome do método e uma descrição
que indique os descritores usados, sua sequencia, se for o caso, e alguma outra
informação relevante que permita identificar o método.

• user: Tabela que armazena os usuários cadastrados no sistema. Dentre os dados
armazenados têm-se o login, a senha, o email, se ele está ativo ou não, o nome, a
idade, a ocupação, a escolaridade, o sexo, a cidade e o país.

Apresentada a informação coletada pelo sistema e as características do banco de da-
dos, é importante observar que uma das aplicações futuras deste sistema é definir relações
semânticas entre as imagens agrupando-as pelas características dos usuários como idade,
sexo, escolaridade, etc.

5.2.2 Informação Coletada
O Sistema Web desenvolvido vem funcionando e coletando informação desde agosto

de 2007, ainda, das 20 imagens mostradas ao usuário, 15 são escolhidas pelo método pro-
posto (método sequencial) com três níveis e 5 são aleatórias, isto porque se tudo fosse
aleatório, a probabilidade do usuário encontrar dois imagens similares era mínima. No
método sequencial foram usados os descritores color layout, edge histogram e region
shape do padrão MPEG-7. Já que na hora da implementação do sistema não se dispunha



Capítulo 5. Implementações 59

Tabela 5.1: Estatísticas de Uso do Sistema Web
Quantidade

Número de Usuários Cadastrados 96
Número de Acessos 13295

Relações de Similaridade Registradas 265888
Relações de Usuários Convidados 142698
Relações de Usuários Cadastrados 123190

Acessos por Mês 739
Acessos por Dia 25

Total Imagens 860
Relações por Imagem 628

da análise da relevância semântica dos descritores, foram usadas as 6 possíveis combina-
ções destes descritores, uma por vez escolhida de forma aleatória.

Neste período de tempo se cadastraram 96 usuários; sendo 58 do Brasil, 1 da Espanha
e 37 do Peru. Em relação ao sexo dos usuários, têm-se 17 mulheres e 79 homens. Em re-
lação à ocupação principal dos usuários cadastrados temos que 50 são estudantes, 18 são
profissionais liberais/empresários, 1 é executivo/administrador, 16 são educadores/acadê-
micos, 3 trabalham em serviços administrativos, 2 trabalham em planejamento/execução,
1 é aposentado e 5 não especificaram sua ocupação. Em relação à escolaridade temos que
12 têm segundo grau completo, 40 têm estudos superiores incompletos, 42 têm estudos
superiores completos e 2 não especificaram. Finalmente em relação à idade, 8 estão na
faixa etária entre 11 e 20 anos, 60 estão na faixa entre 21 e 30 anos, 15 entre 31 e 40 anos,
7 entre 41 e 50 anos, 4 entre 51 e 60 anos e 2 não especificaram.

Além dos usuários cadastrados, o sistema apresenta a possibilidade de registrar rela-
ções de similaridade entre imagens sem se cadastrar (e.g. usuário convidado). Ao todo,
o sistema teve 13295 acessos, o que significou no banco de dados um total de 265888
relações de similaridade registradas. Destas relações de similaridade, 142698 foram re-
gistradas por usuários convidados (sem cadastro) e 123190 por usuários cadastrados. Se
considerarmos que o sistema esteve no ar aproximadamente 18 meses, o sistema teve
aproximadamente 739 acessos ao mês, o que resulta uma média de 25 acessos ao dia.

Neste sistema foram usados os bancos groundtruth e CREATAS totalizando 860 ima-
gens mostradas aos usuários. Cada imagem apareceu como modelo em média 16 vezes,
totalizando em média 320 relações para cada imagem modelo. Ao mesmo tempo, cada
imagem apareceu como recuperada em média 308 vezes, representando por sua vez 308
relações a mais para cada imagem. Então, em média, cada imagem teve 628 relações re-
gistradas. Neste sentido é importante observar que pelo fato de termos usado um método
de recuperação misto existiram pares de imagens que não terão relações de similaridade
registradas.

Esta análise estatística do uso do sistema Web desenvolvido é resumida na tabela
5.1. Finalmente, é importante destacar que estas relações foram usadas para determinar a
relevância semântica dos descritores MPEG-7 usados nesta tese e para determinar o grau
de generalidade e especificidade de cada descritor.
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5.3 Estrutura de Indexação das Imagens
Para as comparações entre a indexação sequencial e os modelos tradicionais (paralelo

e composto) foram implementadas redes SOM de acordo com as especificações de cada
modelo. Nesta seção detalharemos as implementações realizadas para cada modelo, in-
cluindo nossa proposta praticada com redes TS-SL-SOM com segmentação sobreposta.
Todas as implementações foram realizadas em Matlab 7.0 usando algumas funções do
toolbox SOM-Toolbox [Alhoniemi et al. n.d.]. É importante destacar que além das im-
plementações usadas para os resultados finais da tese detalhadas neste capítulo, foram
instauradas muitas outras técnicas com o intuito de analisá-las e encontrar as que me-
lhor se ajustem aos requerimentos de implementação da nossa proposta e dos paradigmas
tradicionais.

5.3.1 Paradigmas Tradicionais
Para efeitos de comparação e validação inicial da nossa proposta, foram implemen-

tadas versões dos paradigmas tradicionais, como estrutura de indexação em ambos os
paradigmas se escolheu a rede neural SOM com treinamento por lotes.

No modelo com indexação composta é necessária uma estrutura de indexação simples
que permita recuperar as imagens mais próximas no espaço do vetor característico ob-
tido. Assim, neste modelo foi usada uma rede SOM bidimensional de formato retangular.
Foram escolhidos dois critérios para estabelecer o tamanho do mapa SOM: um mapa de
tamanho 10 × 10 e o segundo critério é o usado no toolbox de SOM para Matlab. Se-
gundo este critério, o número de unidades é calculado pela equação 5.1. E o número de
neurônios em cada dimensão do mapa é calculado em base à relação existente entre os
dois maiores eigenvalores (equação 5.2). O número de neurônios na dimensão X e Y é
definido pelas equações 5.3 e 5.4 respectivamente.

nUnidades = 5
√

TamD (5.1)

onde TamD é a quantidade de elementos no conjunto de treinamento.

radio =
√

eigvalM/eigval2M (5.2)

onde eigvalM é o maior eigenvalor e eigval2M é o segundo maior eigenvalor.

tamX = min(nUnidades,round(
√

nUnidades/radio)) (5.3)

tamY = round(nUnidades/tamX) (5.4)

Neste modelo, posterior à indexação dos dados na rede SOM no momento da recu-
peração, e após apresentar a imagem critério de busca, serão mostradas ao usuário as
imagens mais próximas ao codebook do neurônio ganhador e que ativaram o mesmo. Se
o neurônio não tem suficientes imagens para recuperar, serão escolhidas as imagens de
uma vizinhança de tamanho 4, sempre escolhendo as imagens mais próximas ao codebook
do neurônio ganhador. Logo, se as imagens de uma vizinhança de tamanho 4 não forem
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suficientes, serão escolhidas as imagens numa vizinhança de tamanho 8, e assim por di-
ante até conseguir completar as imagens necessárias. O algoritmo 6 mostra o processo
completo implementado para o modelo de indexação composta.

Algoritmo 6 Algoritmo Implementado para o Modelo Composto
1: Criar os vetores característicos compostos
2: Treinar a rede SOM com os vetores característicos do conjunto de imagens de treina-

mento
3: Estabelecer o número de imagens a recuperar m
4: for Cada imagem k critério de busca do
5: Fazer J= Conjunto Vazio de neurônios
6: Fazer M= Conjunto Vazio de imagens
7: Fazer i=neurônio ganhador para imagem k
8: Fazer Número de imagens recuperadas igual a zero (n = 0)
9: Incluir em J o neurônio i

10: r = 1
11: while n < m do
12: r = r +1
13: P = conjunto de imagens que ativaram os neurônios em J ordenadas pela proxi-

midade ao codebook de i
14: p = tamanho do conjunto P
15: if n+ p≤ m then
16: Incluir em M todas as imagens em P
17: n = n+ p
18: else
19: Incluir em M as primeiras m−n imagens em P
20: n = m
21: end if
22: J = Conjunto de neurônios da vizinhança 2r

23: end while
24: Mostrar imagens em M
25: end for

Para o caso do modelo de indexação paralela, foi usada também a rede SOM. No
entanto, desta vez existirão tantas redes SOM quantos vetores característicos existam.
Foram usados os mesmos dois critérios para determinar o número de neurônios nas redes
SOM que foram usados no modelo composto.

No modelo paralelo é importante implantar um método que permita juntar os resulta-
dos de todas as estruturas de indexação independentes existentes no sistema. Nesta tese
foi usado o método usado no PicSOM [Laaksonen et al. 2000]. A idéia deste método é
dar um peso para cada estrutura de indexação, depois calcular um índice (α) igual à mul-
tiplicação do peso da estrutura com a distância de cada uma das imagens que ativaram
o neurônio ao codebook do mesmo (equação 5.5). Finalmente as imagens recuperadas
por cada uma das estruturas de indexação são ordenadas com base em α e delas se esco-
lhe aquelas que serão mostradas ao usuário. O algoritmo 7 mostra o processo completo
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implantado para o modelo de indexação paralela.

α = wi ∗dist(vetorCar,codebook) (5.5)

onde wi é o peso da estrutura de indexação i, vetorCar é o vetor característico da imagem
da qual pretende-se calcular o índice, e o codebook pertence ao neurônio ativado pela
imagem critério de busca.

5.3.2 Nossa Proposta
Para o caso de nossa proposta, foram implementados todos os algoritmos necessá-

rios para poder realizar a análise semântica dos descritores de baixo nível e aplicados
aos descritores do padrão MPEG-7. Também, foi praticado o modelo sequencial usando
uma rede TS-SL-SOM como explicado no capítulo anterior. Ainda, foram implantadas
duas versões para questões de avaliação. A primeira baseada na nossa proposta de tra-
balharmos com uma segmentação sobreposta e a segunda usando uma rede TS-SL-SOM
tradicional. O algoritmo implementado para o modelo proposto nesta tese (algoritmo 4)
foi apresentado no capítulo anterior.

Por fim, é importante destacar que para nossa proposta, do mesmo jeito que as pro-
postas tradicionais, foram usados dois critérios para se poder calcular o tamanho de cada
mapa: O tamanho fixo onde se usou mapas de tamanho 10x10 no primeiro nível, 8x8 no
segundo nível e 6x6 no terceiro nível; e o tamanho definido automaticamente usando o
método usado no toolbox de SOM para Matlab.

5.4 Medidas de Validação
Avaliar os resultados em sistemas de recuperação não é uma tarefa simples devido a

que envolve conceitos subjetivos. Decidir se um resultado é relevante ou não depende
da opinião do usuário que esteja fazendo a consulta ao sistema. Assim, como dito an-
teriormente, para os testes apresentados no capítulo 6 foram usadas imagens com uma
classificação predefinida a qual permitiu fazer uma medição numérica da recuperação.

Assim, as comparações entre os modelos tradicionais e a indexação sequencial se
deram com base em dois critérios: um critério visual dos resultados e a análise numérica
da recuperação por classes. Para a análise visual recuperou-se 6 imagens ordenadas da
mais relevante à menos relevante. A figura 5.7 mostra como se organizaram estas imagens
para poder realizar a avaliação. Nesta forma de apresentar os resultados, as imagens (a)
até (f) são as imagens recuperadas pelo sistema ordenadas pela proximidade à imagem
de consulta mostrada na parte superior da figura. Neste sentido, é importante observar
que para o sistema, sujeito de avaliação, a imagem (a) é considerada a mais parecida à
imagem de consulta e a imagem (f) é a mais diferente.

No caso da validação numérica usou-se uma das medidas mais conhecidas e usadas em
CBIR para avaliação de resultados de recuperação. Esta medida é chamada de precisão (p)
[Yap & Wu 2005, Liu et al. 2007, Wang, Ye, Wang & Wang 2008, Lee & Lin 2008, Min
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Algoritmo 7 Algoritmo Implementado para o Modelo Paralelo
1: Criar os vetores característicos independentes para cada estrutura de indexação
2: for Cada rede SOM s implementada no sistema do
3: Treinar s com os vetores característicos do conjunto de imagens de treinamento

correspondentes a essa estrutura de indexação.
4: Inicializar peso da estrutura de indexação (ws)
5: end for
6: Estabelecer o número de imagens a recuperar m
7: for Cada imagem k critério de busca do
8: r = 1
9: Fazer M= Conjunto Vazio de imagens

10: Fazer Número de imagens recuperadas igual a zero (n = 0)
11: for Cada rede SOM s implementada no sistema do
12: Fazer Js= Conjunto Vazio de neurônios
13: Fazer is=neurônio ganhador para imagem k na rede s
14: Incluir em Js o neurônio is
15: end for
16: while n < m do
17: r = r +1
18: for Cada rede SOM s implementada no sistema do
19: P = conjunto de imagens que ativaram os neurônios em Js
20: calcular α = ws ∗dist(vetorCar,codebookis) para cada imagem em P
21: Incluir em Q as imagens em P ordenando-as por α
22: end for
23: q = tamanho do conjunto Q
24: if n+q≤ m then
25: Incluir em M todas as imagens em Q
26: n = n+q
27: else
28: Incluir em M as primeiras m−n imagens em Q
29: n = m
30: end if
31: for Cada rede SOM s implementada no sistema do
32: Js = Conjunto de neurônios da rede SOM s da vizinhança 2r

33: end for
34: end while
35: Mostrar imagens em M
36: end for
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Query
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Figura 5.7: Organização dos Resultados de Recuperação dos Métodos

& Cheng 2009]. A equação 5.6 descreve esta medida que foi calculada em forma de
porcentagem nesta tese.

p = 100
(

Numero de items relevantes recuperados
Numero total de items recuperados

)
(5.6)

Ainda, observou-se no decorrer da análise visual dos resultados obtidos que muitas
vezes as imagens recuperadas não necessariamente estão bem organizadas (e.g. de acordo
com a classificação pela relevância semântica real das imagens segundo o usuário), isto
é que as imagens mais relevantes segundo um determinado método não são da classe da
imagem consulta e as imagens menos relevantes segundo o mesmo método são da classe
da imagem de consulta. Isto é um problema, já que é desejável que o método além de
ter uma boa porcentagem de precisão consiga recuperar nas primeiras posições da sua
lista as imagens mais relevantes e não ao contrário. Assim, para poder fazer esta medição
foi criada a chamada medida de precisão ponderada mostrada na equação 5.7 onde N é
número total de itens recuperados.

pp = 100




N

∑
i=1

x

N




, x =

{
0.95i +0.05 Se imagem i na classe da imagem consulta
0 Caso contrario

(5.7)
Nesta nova medida de validação será dado maior valor àquelas imagens recuperadas

nas primeiras posições da lista construída pelo sistema CBIR. Assim, se dois sistemas
recuperaram 5 imagens relevantes, sendo que o primeiro recuperou estas 5 imagens nas
primeiras 5 posições numa lista de 50 imagens recuperadas e o segundo as recuperou nas
5 últimas posições, os valores da precisão ponderada para ambos os casos serão pp =
9.10 e pp = 1.35 respectivamente. Com esta medição também será analisada a robustez
do sistema em relação à invariância da porcentagem de precisão obtida se mudarmos o
número total de imagens recuperadas ou a estrutura de indexação. Se observarmos o
exemplo anterior, a porcentagem de precisão (p) é 10 para ambos os sistemas, porém
se o número de imagens requeridas para recuperar diminui a 40, então o valor de p irá
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mudar para p = 12.5 e p = 0 respectivamente o que faz com que o segundo sistema
perca totalmente sua eficácia. Ainda, no caso do segundo sistema, existe uma grande
probabilidade que ele tenha sido beneficiado pela escolha da estrutura de indexação e que
ao mudar de estrutura o rendimento do sistema seja diminuído.

Em relação a pp é importante observar que um sistema com um 100% de precisão e
N=50, deverá ter uma precisão ponderada pp = 40.08. Nos resultados apresentados neste
capítulo usou-se um valor de N = 50.



Capítulo 6

Resultados Experimentais

No capítulo anterior foi descrita a metodologia com a qual foi implementada nossa
proposta. Neste capítulo apresenta-se uma descrição detalhada dos experimentos reali-
zados para validar o trabalho feito nesta tese. Estas implementações foram realizadas
levando em consideração todos os conceitos apresentados nos capítulos anteriores.

6.1 Indexação de Vetores de Características
Como foi explicado no decorrer da tese, logo após se extrair as características das

imagens é necessário indexar os vetores característicos. Na nossa proposta, a indexação
destes vetores é feita sequencialmente, onde, a ordem da apresentação dos vetores ca-
racterísticos é calculada pela relevância semântica de cada um deles. Como explicado
nos primeiros capítulos, muitos modelos anteriormente propostos, que chamaremos de
tradicionais, usam diversas formas para indexar os vetores característicos, os quais foram
classificados em dois grupos: sistemas com indexação paralela e com indexação com-
posta. Neste capítulo é feita uma comparação entre estes modelos tradicionais e a nossa
proposta de indexação sequencial.

A avaliação mostrada nesta seção foi feita sem considerar a relevância semântica dos
descritores e também sem considerar o nível de generalidade semântico dos mesmos.
Quer dizer que foram consideradas todas as combinações possíveis dos descritores em
uma sequência. Neste sentido foram feitos experimentos com sistemas baseados em dois
descritores e com sistemas baseados em três descritores do padrão MPEG-7. Estes testes
foram feitos com o intento de avaliar o desempenho da nossa proposta em relação às tra-
dicionais e também verificar na prática se realmente a ordem dos descritores na sequência
é relevante.

Posto que nestes testes não foi usada a informação da semântica dos usuários, foi
escolhido usar o banco de dados COIL-100. Esta decisão foi baseada na simplicidade do
mesmo e no fato de existirem nele classes bem definidas que permitiram aplicar medidas
de validação numéricas além da já conhecida validação visual. Em todos os experimentos
e resultados analisados neste capítulo, foram usados todos os objetos contidos no banco
COIL-100. De cada objeto foram escolhidas 50 imagens para treinamento das estruturas
de indexação (mapas SOM) e 22 para testes, fazendo um total de 5000 imagens para
treinamento e 2200 para testes.
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6.1.1 Comparações com dois Descritores usando TS-SL-SOM
O primeiro grupo de experimentos realizados incluiu sistemas baseados em dois des-

critores. Foram selecionados 2 descritores do padrão MPEG-7. O descritor CLD e o
EHD foram escolhidos devido a que a cor é uma das características mais relacionadas
com a semântica e o histograma de bordas foi muito usado em diversos trabalhos para a
classificação automática de imagens.

Nesta tese conjeturou-se que na indexação sequencial deve existir uma ordem nos des-
critores usados em cada nível para poder garantir uma melhor recuperação. Então, para
efeitos de avaliação e verificação da nossa proposta, considerou-se nos experimentos as
duas combinações destes dois descritores. Assim, inicialmente foi implantada a indexa-
ção usando como primeiro filtro do espaço ao descritor CLD e seguidamente ao descritor
EHD, logo foram feitos os testes invertendo a ordem dos descritores: EHD no primeiro ní-
vel e o CLD no segundo. Ainda, foram testadas versões dos modelos tradicionais usando
estes dois descritores.

Dado que a estrutura de indexação escolhida para a realização dos testes foi a rede
SOM de Kohonen, a primeira análise a ser feita será sobre os mapas SOM rotulados: TS-
SL-SOM no caso da nossa proposta e SOM no caso dos métodos tradicionais. A figura
6.1 mostra a rede TS-SL-SOM em dois níveis treinada e rotulada. Como foi explicado no
capítulo de implementações, nesta rede foram usados mapas 10x10 em ambos os níveis.
Nesta estrutura, o primeiro mapa é treinado usando os descritores CLD das 5000 imagens
de treinamento e cada neurônio é rotulado pela imagem mais próxima que o ativou. Após
o treinamento e segmentação do primeiro mapa, foram encontradas 4 regiões que por
sua vez, geraram 4 mapas filhos no segundo nível. Cada mapa deste segundo nível é
treinado com os vetores característicos EHD das imagens de treinamento que ativaram os
neurônios do segmento que os gerou.

Neste mapa é possível observar visualmente que, após 4800 iterações de treinamento,
no primeiro nível se agruparam as imagens pela cor e logo no segundo nível se agruparam
pela forma.

Foram treinadas redes SOM para os modelos tradicionais, duas SOM 10x10 no caso
da indexação paralela e uma rede SOM 10x10 no caso da indexação composta. Estas
redes também foram treinadas um total de 4800 iterações. As figuras 6.2 e 6.3 mostram
os mapas treinados e rotulados para estes dois modelos.

No caso dos mapas rotulados para a indexação paralela, é possível observar que no
mapa de esquerda, o qual usa o descritor CLD, as imagens se agruparam pela cor, do
mesmo jeito que aconteceu com o mapa do primeiro nível da nossa proposta. Ainda, é
possível observar no segundo mapa (treinado usando o descritor EHD) como as imagens
se agruparam pela forma, o que realmente mostra que os mapas tiveram um treinamento
bem sucedido e o método não foi prejudicado por um mal treinamento durante os testes.

Já no caso do mapa rotulado para a indexação composta, o agrupamento dos dados
foi diferente e pode-se observar como as imagens se agruparam considerando ambos os
critérios: A forma e a cor. Por exemplo, na esquina superior direita se agruparam objetos
orientados verticalmente e com coloração azul, e a medida em que nos aproximamos da
parte esquerda do mapa as imagens vão tomando uma orientação horizontal e mudando
sua coloração.
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Figura 6.1: TS-SL-SOM Rotulado (2 níveis)
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(a) ColorLayout (b) EdgeHistogram

Figura 6.2: SOM Rotulado da Indexação Paralela (2 descritores)

Figura 6.3: SOM Rotulado da Indexação Composta (2 descritores)

Ainda, foram realizados testes usando mapas de tamanho variável, onde o tamanho
dos mesmos foi definido pelo próprio Toolbox das redes SOM do Matlab como explica-
dos no capítulo anterior. Para efeitos de identificação durante a comparação, as imple-
mentações usando tamanhos variáveis serão chamadas de automáticas. Então, no caso
da rede TS-SL-SOM da indexação sequencial automática, o primeiro mapa foi de tama-
nho 21×17 e os 4 mapas filhos criados após a segmentação do primeiro mapa foram de
13×10, 17×11, 17×11 e 19×11. Os mapas rotulados para estas implementações não
serão mostrados na tese por serem similares aos mapas já mostrados.

No caso das redes SOM, para a indexação paralela automática, o Matlab definiu as
mesmas de tamanhos 21× 17 para o descritor CLD e 23× 16 para o descritor EHD. Já
para a indexação composta automática o tamanho da rede SOM foi calculado como sendo
23×16.

Como dito anteriormente, além de fazer uma avaliação numérica do rendimento de
cada proposta, foi feita também uma análise visual dos resultados obtidos por cada pro-
posta. A figura 6.4 mostra exemplos da recuperação realizada pelos três métodos avali-
ados implementados com mapas de tamanho fixo 10x10. Estas figuras foram escolhidas
por mostrarem claramente um problema encontrado na recuperação realizada pela pro-
posta com indexação composta.
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(a) Sequencial CL-EH (b) Paralela

(c) Composta

Figura 6.4: Exemplo de Recuperação em Sistemas com 2 descritores

É importante observar que após analise visual dos resultados obtidos, observou-se
que a nossa proposta (especificamente a que usa a sequência CLD-EHD chamada de "se-
quencial CL-EH") teve melhores resultados. Ainda, quando a proposta recupera imagens
relevantes (da mesma classe da imagem de consulta), é consequente na hora de mostrar os
resultados, quer dizer que nas primeiras posições são recuperadas as imagens pertencentes
à classe da imagem de consulta. Já o mesmo não acontece com as outras propostas, es-
pecialmente com a proposta com indexação composta que mostrou, nestes experimentos,
um rendimento aceitável e melhor que a proposta com indexação paralela. o que acontece
na figura 6.4(c) se repete em várias imagens. Significa que mesmo recuperando algumas
imagens relevantes, não consegue reconhecê-las como as mais relevantes do grupo.

Em relação à análise numérica dos resultados, após observar os mesmos, foi com-
provado o comportamento observado na análise visual. Inicialmente foi feita a análise
comparativa de todas as implementações usando mapas de tamanho fixo 10x10. A fi-
gura 6.5(a) mostra a porcentagem de precisão (p) para 20 classes de exemplos do nosso
banco de dados. Nesta figura pode-se observar que os dois métodos que tiveram maior
regularidade na recuperação por classe são o Seqüencial CL-EH e o Composto. Ainda,
é importante observar que embora numa grande quantidade de classes o Sequencial EH-
CL não consiga recuperar imagens relevantes, quando ele consegue fazer a recuperação a
porcentagem de precisão é alta (> 50%).

Em relação à média da porcentagem de precisão de cada método é possível observar
que o método proposto nesta tese, especificamente na sequência CLD - EHD, teve melhor
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Figura 6.5: Porcentagem de Precisão de Recuperação (2 Descritores)
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rendimento (figura 6.5(b)). Neste sentido, o método Sequencial CL-EH teve uma porcen-
tagem de precisão de 33.91% o que significa que de cada 50 imagens recuperadas pelo
sistema, em média 16 eram da mesma classe da imagem de consulta. Já o método Com-
posto teve uma porcentagem de precisão de 28.18% e finalmente os métodos Paralelo e
Sequencial EH-CL tiveram 8.39% e 5.43% de precisão respectivamente.
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Figura 6.6: Precisão Ponderada da Recuperação (2 Descritores)

Conforme já exposto, se faz importante também avaliar o valor da precisão ponderada
para conhecer a robustez dos métodos avaliados. Assim, ao considerarmos esta medida
(figura 6.6), é possível observar que a vantagem da nossa proposta para este caso especí-
fico fica maior, já que pp = 18.23 para o método Seqüencial CL-EH, pp = 10.25 para o
método Composto, pp = 3.71 para o método Paralelo e pp = 3.43 para o método Seqüen-
cial EH-CL. Sendo que nossa proposta teve quase o dobro de precisão ponderada que o
método Composto o que confirma as observações feitas na análise visual dos resultados.

Já para o caso das implementações dos métodos onde o tamanho do mapa SOM é
calculado automaticamente usando a informação do conjunto de treinamento, vemos que
a porcentagem de recuperação favorece o método composto com p = 44.79% em cima
do método Seqüencial CL-EH com p = 24.56% e dos métodos Paralelo e Seqüencial
EH-CL com p = 13.11% e p = 2.70% respectivamente. Outro fato interessante é que os
métodos tradicionais foram favorecidos com a mudança de estratégia na hora de definir o
tamanho dos mapas SOM e as duas versões da nossa proposta foram prejudicadas. Isto
se deve ao fato de que quanto maior o mapa mais espalhados estarão os dados, então a
segmentação e posterior sub-divisão do conjunto de treinamento para os seguintes níveis
acarretará maior perda de dados relevantes.

Já em relação à precisão ponderada para estes métodos, observou-se que a superiori-
dade mostrada pelo método composto diminuiu consideravelmente. pp = 17.94 para este
método contra pp = 13.21 para o Seqüencial CL-EH e pp = 6.08 e pp = 1.68 pra os outros
dois métodos. O que mostra realmente que a recuperação deste método é muito sensível
às mudanças nos parâmetros como quantidade de imagens a recuperar e a estrutura de
indexação. O que não acontece com nossa proposta.
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Figura 6.7: Precisão de Recuperação para SOM automático (2 Descritores)
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Figura 6.8: Precisão Ponderada para SOM automático (2 Descritores)

6.1.2 Comparações com dois descritores usando Segmentação Sobre-
posta em TS-SL-SOM

Como explicado no capítulo 5, nossa proposta também foi testada usando um novo
tipo de segmentação em redes TS-SL-SOM, chamada de segmentação sobreposta. Isto
para tentar diminuir a perda de dados existente após uma segmentação. Para efeitos de
análise e diferenciação, neste capítulo os métodos implantados usando a indexação se-
quencial com segmentação sobreposta serão chamados Sobreposto, assim, por exemplo,
o método usando a sequência CLD - EHD será chamado de método Sobreposto CL-EH.

“Melhor Clusterização”

Figura 6.9: Ativação dos neurônios do primeiro nível do TS-SL-SOM

A segmentação sobreposta é baseada na ativação dos neurônios. Deste modo, a figura
6.9 expõe estas ativações para o caso do mapa do primeiro nível treinado com o descritor
CLD do universo de imagens de treinamento. Também neste mapa é possível observar
os segmentos encontrados após o processo de segmentação tradicional. Como exemplo,
observemos o neurônio na posição (7,6). A ativação do mesmo é de 32, o que significa
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Figura 6.10: Analise da Ativação de um neurônio no 1ro nível do TS-SL-SOM

que 32 imagens o ativaram. Os 4 vizinhos da direita deste neurônio tiveram ativações de
30, 18, 9 e 33 respectivamente.

Portanto, após aplicar a equação 4.12 com σ = 3 obtivemos os valores do gráfico
mostrado na figura 6.10(a). Estas porcentagens denotam a quantidade de imagens que
ativaram cada um dos neurônios vizinhos que serão incluídas no conjunto de imagens
do segmento ao qual pertence o neurônio (7,6), na figura representado com a cor azul.
Neste sentido, 48% das imagens que ativaram o neurônio (7,7) passarão a formar parte
do conjunto de imagens do segmento azul. Isto significa que, como o neurônio foi ativado
com 30 imagens, as 14 imagens mais próximas ao neurônio (7,6) serão as escolhidas.
Analogamente, uma imagem que ativou o neurônio (7,7) será escolhida e nenhuma dos
outros dois vizinhos. É importante ressaltar que o mesmo acontece com cada um dos
neurônios que formam parte dos limites de cada um dos segmentos encontrados no mapa.
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Figura 6.11: Precisão da Recuperação com Segmentação Sobreposta (2 Níveis)
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(a) Precisão Ponderada

Figura 6.12: Precisão da Recuperação com Segmentação Sobreposta (2 Níveis)
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Figura 6.13: Precisão do TS-SL-SOM sobreposto com tamanho automático

Analisando numericamente os resultados da nossa proposta com segmentação sobre-
posta, observamos que não existe melhora dos resultados para a sequência de descritores
CLD-EHD (p = 33.49% para o método Sobreposta CL-EH e p = 33.91% para o método
Sequencial CL-EH), porém para o caso da sequência EHD-CLD, Existe sim uma melhora
(p = 6.76% para o método Sobreposta EH-CL e p = 5.43% para o método Sequencial
EH-CL). Ainda, é importante observar que a característica de robustez da nossa proposta,
é mantida após aplicarmos a segmentação sobreposta (pp = 17.81 e pp = 18.23 para as
duas versões da sequência CLD-EHD respectivamente e pp = 4.25 e pp = 3.43 para as
duas versões da sequência EHD-CLD).

Já no caso dos mapas com tamanho definido automaticamente pelo toolbox do Matlab,
vemos uma melhora nas duas versões da nossa proposta. Assim vemos que no caso da
porcentagem de precisão os valores obtidos foram p = 24.65% contra p = 24.56% para
o caso da sequência CLD-EHD e p = 4.27% contra p = 2.70% para a sequência EHD-
CLD. Também é importante observar que a precisão ponderada também foi maior nos
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Figura 6.14: Precisão Ponderada do TS-SL-SOM sobreposto com tamanho automatico

métodos implementados usando segmentação sobreposta (pp = 13.95 contra pp = 13.21
para a sequência CLD-EHD e pp = 2.68 contra pp = 1.68 para a sequência EHD-CLD).
Também é importante ressaltar que esta melhora é pequena, no entanto pode aumentar se
aumentarmos o valor do parâmetro σ fixado nestes experimentos como sendo 3.

Tabela 6.1: Lista de Métodos com dois Níveis Ordenados pela Precisão Ponderada
Método Precisão Ponderada

Sequencial CL-EH 18.23
Composta automática 17.94

Sequencial CL-EH sobreposta 17.81
Sequencial CL-EH sobreposta automática 13.95

Sequencial CL-EH automática 13.21
Composta 10.25

Paralela automática 6.08
Sequencial EH-CL sobreposta 4.25

Paralela 3.71
Sequencial EH-CL 3.43

Sequencial EH-CL sobreposta automática 2.68
Sequencial EH-CL automática 1.68

Para concluir a análise realizada aos sistemas implementados usando dois descritores,
realizou-se uma comparação de todas as implementações baseados na precisão ponderada
por refletir melhor a qualidade da solução obtida por cada um deles. Assim, como mos-
trado na tabela 6.1, O melhor método para os testes realizados foi o método Sequencial
CL-EH seguido pelos métodos Composta automática, Sequencial CL-EH sobreposta, Se-
quencial CL-EH sobreposta automática e Sequencial CL-EH automática o que mostra
a superioridade da nossa proposta, especialmente para a seqüência de descritores CLD-
EHD. Além disso, é importante observar que no final da tabela se encontra nossa proposta
com a sequência EHD-CLD validando a idéia de que a ordem na sequencia dos descrito-
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res é relevante na obtenção de resultados. Também se pode ver que na maioria dos casos
a versão sobreposta está em cima da sua versão sem sobreposição, e que quando isto não
acontece, o rendimento do sistema não se vê prejudicado em demasia, trazendo consigo
uma recomendação ao uso da segmentação sobreposta na implementação da indexação
sequencial usando os mapas TS-SL-SOM.

6.1.3 Comparações usando três Descritores
No caso de sistemas usando três descritores usaram-se os descritores Color Layout(CLD),

Edge histogram(EHD) e Region Shape, e de forma análoga ao feito com sistemas de dois
descritores, foram implementadas todas as combinações destes 3 descritores, usando ma-
pas de tamanho fixo 10x10 e mapas com tamanho automático e ainda a versão com seg-
mentação sobreposta dos mesmos. Totalizando 24 sistemas implementados com nossa
proposta e 4 sistemas com os métodos tradicionais.
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Figura 6.15: Precisão da Recuperação (3 Descritores)
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Figura 6.16: Precisão Ponderada da Recuperação (3 Descritores)
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Ao observarmos os resultados obtidos para mapas de tamanho fixo 10x10 (figura ??)
vemos novamente uma superioridade por parte da nossa proposta tanto ao considerar-
mos a porcentagem de precisão como a precisão ponderada. Neste sentido temos que
p = 46.07% para o método Sequencial RS-CL-EH, p = 41.77% para o método Sequen-
cial CL-RS-EH, p = 30.38% para o método Composto e valores menores a 9% para os
outros métodos. Já no caso da precisão ponderada, vemos que a superioridade da nossa
proposta se fez maior já que é 1.5 vezes melhor (quando considerada a porcentagem
de precisão) passou a ser 3 vezes melhor ao considerar esta medida (pp = 30.79 para o
método Sequencial RS-CL-EH versus pp = 11.01 para o método Composto). Também é
importante observar que acrescer um descritor ao sistema ajudou a melhorar o rendimento
da nossa proposta, o que não aconteceu com os métodos tradicionais.
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Figura 6.17: Precisão para TS-SL-SOM automático (3 Descritores)
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Figura 6.18: Precisão Ponderada para TS-SL-SOM automático (3 Descritores)

Em relação aos resultados com as implementações realizadas para tamanhos dos ma-
pas automáticos, vemos que novamente o método com indexação composta foi favorecido
e a nossa proposta prejudicada (figura ??). Isto, como dito anteriormente, deve-se ao fato
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de que quanto maiores os mapas, maior será a perda de dados relevantes na hora de seg-
mentar os mesmos.

Também é importante observar que ao avaliarmos o ponto de vista da precisão ponde-
rada, a diferença entre o método com indexação composta (pp = 18.94) e o método com
indexação sequencial RS-CL-EH (pp = 16.27) diminui consideravelmente. Os resultados
obtidos para três descritores validam os resultados obtidos com dois descritores, e ainda
levam a concluir que nossa proposta é mais robusta e que é necessário estabelecer uma
ordem adequada dos descritores ao usá-los de forma sequencial.

6.1.4 Comparações usando três descritores usando Segmentação So-
breposta em TS-SL-SOM
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Figura 6.19: Precisão para Segmentação Sobreposta (3 Níveis)
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Figura 6.20: Precisão Ponderada para Segmentação Sobreposta (3 Níveis)

No caso da segmentação sobreposta para o método de indexação sequencial com três
níveis, também se fez uma comparação de todas as combinações dos três descritores.
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Novamente, só para a melhor combinação (Region Shape - CLD - EHD) não tivemos
melhora nos resultados, entretanto, para o resto de implementações, a segmentação so-
breposta significou uma melhora, embora pequena, dos resultados. Também é importante
observar que, da mesma forma que aconteceu com dois níveis, a robustez da proposta não
é prejudicada pela segmentação sobreposta; ainda, na maioria das combinações o valor
de pp é maior para os métodos usando esta segmentação.
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Figura 6.21: Precisão para Segmentação Sobreposta do SOM automático (3 Níveis)
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Figura 6.22: Precisão Ponderada para Segmentação Sobreposta do SOM automático (3
Níveis)

Já para os métodos implementados usando um mapa de tamanho automático, a seg-
mentação sobreposta serviu para melhorar os resultados, isto aconteceu até com a melhor
combinação de descritores ((Region Shape - CLD - EHD). Neste sentido, é importante
observar que este comportamento se repetiu com as implementações usando dois descri-
tores, o que reafirma a conclusão de que a perda de dados é maior com mapas maiores
e que a segmentação sobreposta torna-se mais útil quando existe maior perda de dados.
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Ainda, se os valores de σ fossem maiores poder-se-ia melhorar ainda mais os resultados
obtidos pelos métodos implementados com tamanho do mapa automático.

Tabela 6.2: Lista de Métodos com três Níveis Ordenados pela Precisão Ponderada
Método Precisão Ponderada

Sequencial RS-CL-EH 30.79
Sequencial RS-CL-EH sobreposta 30.03

Sequencial CL-RS-EH 25.95
Sequencial CL-RS-EH sobreposta 25.65

Composta automática 18.94
Sequencial RS-CL-EH sobreposta automática 16.43

Sequencial RS-CL-EH automática 16.27
Sequencial CL-RS-EH sobreposta automática 15.55

Sequencial CL-RS-EH automática 15.34
Composta 11.01

Paralela automática 5.56
Sequencial RS-EH-CL sobreposta 4.27
Sequencial EH-RS-CL sobreposta 4.10

Sequencial EH-RS-CL 3.70
Paralela 3.69

Sequencial RS-EH-CL 3.51
Sequencial EH-CL-RS sobreposta automática 3.35

Sequencial RS-EH-CL automática 3.20
Sequencial EH-RS-CL sobreposta automática 3.19
Sequencial RS-EH-CL sobreposta automática 2.19

Sequencial EH-CL-RS automática 2.09
Sequencial CL-EH-RS sobreposta 1.94

Sequencial CL-EH-RS sobreposta automática 1.86
Sequencial CL-EH-RS 1.52

Sequencial CL-EH-RS automática 1.24
Sequencial EH-CL-RS sobreposta 1.14

Sequencial EH-CL-RS 0.84
Sequencial EH-RS-CL automática 0.74

Finalmente, da mesma forma que se fez com as implementações de dois descritores,
foi feita uma tabela comparativa e ordenada pelo critério da precisão ponderada de todos
os métodos implementados e testados, mostrada na tabela 6.2. Portanto, observamos que
novamente nossa proposta mostrou-se superior, e desta vez ocupando os quatro primeiros
lugares da tabela. Sendo as melhores implementações as seguintes: Sequencial RS-CL-
EH, Sequencial RS-CL-EH sobreposta, Sequencial CL-RS-EH e Sequencial CL-RS-EH
sobreposta. Também é visto que com três níveis, algumas das implementações das nossas
propostas ocupam os últimos lugares da tabela, especificamente as sequências que têm o
descritor EHD na primeira ou segunda posição da sequência. Estes resultados validam
e reforçam a conclusão de que a ordem em uma indexação sequencial de descritores é
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relevante para a obtenção de resultados de qualidade.

6.2 Análise Semântica dos descritores MPEG-7
Nesta seção se faz uma análise do nível de generalidade e da relevância semântica

dos descritores de baixo nível. A mesma foi realizada com base na informação semântica
coletada no nosso site do projeto ESI. Esta análise visa servir de base para a definição de
uma sequência de descritores para o seu uso na nossa proposta de indexação sequencial
para recuperação de imagens baseada no conteúdo. Os descritores analisados formam
parte do padrão MPEG-7. Foram escolhidos quatro descritores de cor, dois de forma e
um de textura sendo os seguintes: Scalable Color Descriptor - SCD, Dominant Color
Descriptor - DCD, Color Layout Descriptor - CLD, Color Structure Descriptor - CSD,
Edge Histogram Descriptor - EHD, Homogeneous Texture Descriptor - HTD e Region
Shape Descriptor - RSD.

Figura 6.23: Exemplo de Cluster Semântico com αi, j ≥ 0.9

Inicialmente formaram-se clusters para cada imagem dentro do banco de dados usando
o algoritmo 1. Também foram usados 6 valores diferentes para a o limiar do índice de si-
milaridade mínimo para a formação dos clusters (αi, j). Os valores que foram observados
são: αi, j ∈ {0.5 ,0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1}. Aproximadamente foram 860 clusters para cada
valor do limiar. Um exemplo gráfico dos clusters formados pela opinião dos usuários é
mostrado na figura 6.23. Esta figura é interessante de se analisar já que mostra a diver-
sidade das opiniões que os usuários podem ter ao comparar duas imagens. Por exemplo,
pode-se observar claramente que alguns usuários poderiam ter pensado em imagens da
natureza para poder dizer que algumas destas imagens são similares, outros podem ter
pensado em animais selvagens, outros só em leões, outros em felinos e assim por diante.
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Isto nos mostra o quão complexa é a semântica dos usuários e a importância de uma
análise como a proposta implementada nesta tese.
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Figura 6.24: Média de Imagens por Cluster para αi, j variável

A figura 6.24 mostra a média de imagens por cluster quando se varia o limiar do
índice de similaridade mínimo para a formação dos clusters. Pode-se observar que quanto
mais exigente a formação dos clusters (αi, j maior), menor será a quantidade de imagens
nos mesmos. O anterior é o comportamento esperado na formação dos clusters e serve
para validar a informação fornecida pelos usuários devido a que podemos ver que existe
informação suficiente para justificar estatisticamente a formação de clusters semânticos,
a qual é a base deste capítulo.

6.2.1 Nível de Generalidade Semântica
Após a formação dos clusters, foi determinado o nível de generalidade de cada des-

critor usando o algoritmo 2. A generalidade dos descritores foi analisada usando três
critérios, primeiro o limiar para a formação dos clusters e logo os limiares para descartar
clusters por incoerência semântica (limµk e limνk j). Foram empregadas 4 combinações dos
valores destes limiares: (limµk , limνk j) ∈ {(0.05,0.95),(0.1,0.9),(0.15,0.85),(0.2,0.8)}.
Estas diferentes combinações dos limiares foram escolhidas para eliminar a incoerência
semântica possivelmente existente nos dados coletados.

Assim, a primeira combinação ((limµk , limνk j) = (0.05,0.95)) será a menos exigente
desde que forma clusters só com imagens cujos índices de similaridade são maiores a 0.5.
Será aceito que o cluster tenha um índice intra-cluster próximo de 0.05 o que represen-
taria a um cluster muito compacto, mesmo que os clusters semânticos mais distantes e o
cluster sujeito de análise deveriam ter um índice inter-cluster muito baixo, foram aceitos
aqueles valores próximos de 0.95 o que é muito alto. Por consequência, a combinação
((limµk , limνk j) = (0.2,0.8)) é a mais exigente na hora de eliminar informação semantica-
mente incoerente.

Analisando as diferentes possibilidades que se têm em relação aos critérios utilizados
para determinar o nível de generalidade de um descritor, são obtidas quatro combinações
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possíveis: Clusters compactos muito próximos, clusters compactos bem separados, clus-
ters esparsa muito próximos e clusters esparsa bem separados. Neste sentido, se os clus-
ters são compactos o ratio de generalidade intra-cluster terá tendência a ser zero (ι→ 0);
se o contrário acontece ι → 1. Já se os clusters estão bem separados, o ratio de genera-
lidade inter-cluster terá tendência a zero (κ→ 0), e se o contrário acontece então κ→ 1.
Logo temos que para um descritor com clusters compactos e bem separados, o nível de
generalidade tenderá a zero (Γ → 0) e o mesmo será considerado como um descritor es-
pecífico. Já se o descritor possui clusters esparsas e muito próximos, então Γ→ 1 e será
considerado como um descritor geral. Finalmente no caso de se ter clusters compactos e
muito próximos ou clusters esparsa e bem separados, ter-se-ia uma indecisão em relação
ao nível de generalidade e por consequência Γ → 0.5. Assim, os descritores específicos
serão aqueles que consigam reconhecer com eficiência os clusters semânticos e os descri-
tores gerais serão aqueles que não consigam fazê-lo eficientemente misturando os clusters
e a data neles agrupada.
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Figura 6.25: Generalidade para clusters com 1≥ αi, j ≥ 0.5, limµk = 0.05 e limνk j = 0.95

A figura 6.25 mostra os níveis de generalidade para os 7 descritores objeto de estudo
quando limµk = 0.05 e limνk j = 0.95. Pode-se observar que quanto mais alto o valor de αi j
o nível de generalidade dos descritores aumenta, isto é esperado devido a que enquanto αi j
é menor os clusters são mais compactos. O intervalo de valores entre os quais se encontra
o nível de generalidade para os descritores se faz maior enquanto αi j é incrementado.

Observando a figura 6.25, quando o αi j = 1, o descritor EHD é mais geral o que
significa que define grupos esparsos e muito próximos, o que indicaria que não tem muita
capacidade de discriminação entre imagens de diferentes classes. Logo o descritor HTD
é o menos geral pelo que podemos concluir que com este descritor obtemos grupos mais
definidos. É visto também que quando αi j = 0.9 o resultado anterior é mantido. Mas
quando o índice de similaridade aumenta (αi j < 0.9), o descritor CSD obtém um nível de
generalidade mais baixo, o que significa que quando nos grupos existir maior similaridade
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semântica este descritor aumentará o poder de discriminação. Mesmo variando o αi j o
descritor EHD se mostra como mais geral.

Também é importante observar que todos os valores calculados estão próximos de
0.5 e são ligeiramente maiores, o que mostra realmente a grande dificuldade que têm os
descritores de baixo nível para representar a semântica dos usuários. Porém, mesmo com
esta dificuldade pode-se saber qual destes descritores é mais geral e qual deles é mais
específico.

Tabela 6.3: Descritores Ordenados pela Generalidade para limµk = 0.05 e limνk j = 0.95
αi, j ≥ 0.5 αi, j ≥ 0.6 αi, j ≥ 0.7 αi, j ≥ 0.8 αi, j ≥ 0.9 αi, j ≥ 1
EHD EHD EHD EHD EHD EHD
CSD CSD RSD RSD RSD RSD
RSD RSD CLD CLD CLD CLD
SCD SCD DCD DCD DCD DCD
CLD CLD HTD HTD HTD HTD
DCD DCD SCD SCD SCD SCD
HTD HTD CSD CSD CSD CSD

Então, a partir da informação mostrada na figura 6.25, se fez uma tabela onde se
coloca os descritores de baixo nível ordenados por seu nível de generalidade (tabela 6.3).
Como dito anteriormente, é importante observar que mesmo mudando o valor do limiar de
αi, j o comportamento dos descritores se mantém estável, e por conseguinte, a ordem dos
mesmos também. Assim, pode-se afirmar que pelos critérios acima, o descritor EHD é o
mais geral e o descritor CSD é o mais específico, o que significa que pelos histogramas de
bordas é mais difícil ter um agrupamento das imagens dentro do banco de dados similar
ao agrupamento feito usando a semântica dos usuários. Já pela estrutura da cor é um
pouco mais fácil imitar o agrupamento semântico.
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Figura 6.26: Generalidade para clusters com 1≥ αi, j ≥ 0.5, limµk = 0.1 e limνk j = 0.9

A figura 6.26, mostra os gráficos comparativos dos níveis de generalidade quando
limµk = 0.1 e limνk j = 0.9. Nestes gráficos pode-se observar o mesmo comportamento
dos gráficos para limµk = 0.05 e limνk j = 0.95. Porém, quanto mais exigente na hora
de eliminar informação semanticamente incoerente, o intervalo onde estão definidos os
valores de Γ será maior e estes valores serão maiores também, o que significa que os
descritores passam a ter maior dificuldade para acompanhar a forma como são divididos
os grupos levando em consideração a informação semântica dos usuários.

Tabela 6.4: Descritores Ordenados pelo Generalidade para limµk = 0.1 e limνk j = 0.9
αi, j ≥ 0.5 αi, j ≥ 0.6 αi, j ≥ 0.7 αi, j ≥ 0.8 αi, j ≥ 0.9 αi, j ≥ 1
EHD EHD EHD EHD EHD EHD
CSD CSD RSD RSD RSD RSD
RSD RSD CLD CLD CLD CLD
SCD SCD DCD DCD DCD DCD
CLD DCD HTD HTD HTD HTD
DCD CLD SCD SCD SCD SCD
HTD HTD CSD CSD CSD CSD

Novamente, foi feita uma análise ordenando os descritores segundo Γ. Esta análise
está resumida na tabela 6.4. É visto que os resultados obtidos são similares à tabela 6.3
o que vai fortalecendo a idéia de que a ordem encontrada é consistente e deve ser levada
em consideração na hora de definir uma sequência de descritores para recuperação de
imagens por similaridade.
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Figura 6.27: Generalidade para clusters com 1≥ αi, j ≥ 0.5, limµk = 0.15 e limνk j = 0.85

Tabela 6.5: Descritores Ordenados pelo Generalidade para limµk = 0.15 e limνk j = 0.85
αi, j ≥ 0.5 αi, j ≥ 0.6 αi, j ≥ 0.7 αi, j ≥ 0.8 αi, j ≥ 0.9 αi, j ≥ 1
EHD EHD EHD EHD EHD EHD
CSD RSD RSD RSD RSD RSD
RSD SCD CLD CLD CLD CLD
SCD CLD DCD DCD DCD DCD
CLD DCD HTD HTD HTD HTD
DCD HTD SCD SCD SCD SCD
HTD CSD CSD CSD CSD CSD

A figura 6.27, apresenta os níveis de generalidade quando limµk = 0.15 e limνk j = 0.85
e a tabela 6.5 mostra a ordem dos descritores considerando a informação mostrada nestas
figuras. Outra vez, o intervalo que contém os valores de Γ para todos os descritores se fez
maior e o comportamento e a ordem dos descritores se manteve.
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Figura 6.28: Generalidade para clusters com αi, j ≥ 0.5, limµk = 0.2 e limνk j = 0.8

Tabela 6.6: Descritores Ordenados pelo Generalidade para limµk = 0.2 e limνk j = 0.8
αi, j ≥ 0.5 αi, j ≥ 0.6 αi, j ≥ 0.7 αi, j ≥ 0.8 αi, j ≥ 0.9 αi, j ≥ 1
EHD EHD EHD EHD EHD EHD
CSD RSD CLD RSD RSD CLD
CLD CLD RSD CLD CLD RSD
RSD DSD DCD* DCD DCD DCD
SCD HCD HTD* HTD HTD HTD
DCD SCD SCD SCD SCD SCD
HTD CSD CSD CSD CSD CSD

Finalmente, a figura 6.28, apresenta os resultados comparativos dos níveis de gene-
ralidade quando limµk = 0.2 e limνk j = 0.8 e a tabela 6.6 mostra a ordem dos descritores
segundo o nível de generalidade calculada. Como pôde ser observado, a ordem dos des-
critores permaneceu quase invariável às mudanças dos parâmetros, permitindo assim con-
cluir que existe sim uma ordem deles baseado no nível de generalidade, isto significa que
existem descritores que melhor refletem o agrupamento de dados realizado considerando
a informação semântica dos usuários.

6.2.2 Nível de Relevância Semântica
Em relação ao nível de relevância semântica, esta análise se fez usando o algoritmo

3. A modo de exemplo, a figura 6.29, mostra o mapa de proximidade criado tendo como
cluster referencial o cluster criado a partir da primeira figura do banco de imagens, a qual
pertence ao banco de dados creatas. Este cluster de imagens é o mostrado na figura 6.23. É
importante observar que para cada imagem dentro do banco de dados foi criado um cluster
(860 ao todo), e todos eles foram colocados dentro do mapa de proximidade. Para efeitos
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de visualização do mapa de proximidade, nesta figura somente são mostradas as posições
dentro do mapa de 22 clusters, sendo estes identificados pelo número de imagem dentro do
banco de dados a partir do qual foram criados. Assim, podemos ver que o cluster formado
a partir da imagem 506 tem uma distância inter-cluster semântica com o primeiro cluster
igual a zero, o que o coloca no primeiro nível de proximidade. Já o contrário acontece
com o cluster formado a partir da imagem 486 o qual tem uma distância inter-cluster com
o cluster referencial igual a 3, o que o coloca longe dos primeiros níveis de proximidade.

506
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431
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237

 25
265

636

752

279411

498

456126

695

689

805
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 22

282
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555

Figura 6.29: Exemplo de mapa de proximidade para αi, j ≥ 1

Para analisar a relevância semântica dos descritores realizou-se uma análise similar à
analise para estabelecer a generalidade dos descritores. A relevância foi calculada vari-
ando o índice de similaridade entre 0.5 ≤ αi j ≥ 1. Para definir a proximidade dentre os
grupos segundo a equação 4.10 foram testados dois valores 1.11 e 1.25. O limiar de 1.11
será mais exigente quanto à proximidade dos grupos.

Pela implementação do algoritmo 3 foram calculados os resultados mostrados na fi-
gura 6.30 variando o índice de relevância αi j entre 0.5 e 1 com o limiar de relevância 1.11.
Analisando estes resultados vemos que o descritor DCD é mais relevante semanticamente
em comparação com os outros descritores mesmo variando o índice de similaridade. Se-
gundo estes resultados, vemos que a clusterização semântica é mais similar à clusteriza-
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ção feita por este descritor em comparação com os outros, então a topografia destes dois
espaços é similar pelo que o DCD é mais correlato com a semântica.
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Figura 6.30: Relevância Semântica para clusters com 1≥ αi, j ≥ 0.5 e limωi = 1.11

É visto também que similarmente como acontece com a generalidade, a relevância é
afetada pelo índice de similaridade. Isto é obvio devido a que quanto maior o α mais si-
milares são as imagens dentro do cluster e mais correlato será o descritor com a semântica
então o índice de relevância será menor.

Tabela 6.7: Descritores Ordenados pela Relevância Semântica para limωi = 1.11
αi, j ≥ 0.5 αi, j ≥ 0.6 αi, j ≥ 0.7 αi, j ≥ 0.8 αi, j ≥ 0.9 αi, j ≥ 1
DCD DCD DCD DCD DCD DCD
SCD SCD SCD HTD HTD HTD
HTD HTD HTD SCD SCD SCD
CSD CSD CSD CSD CSD CSD
CLD CLD CLD CLD CLD CLD
RSD RSD RSD RSD RSD RSD
EHD EHD EHD EHD EHD EHD

A tabela 6.7 apresenta os descritores ordenados pela relevância semântica segundo o
índice de similaridade α para um limiar de relevância 1.11 como é mostrado nas figuras
6.30 até ??. Observa-se que a ordem de relevância é a mesma, com a única diferença que
enquanto maior o índice de similaridade, o descritor HTD é mais relevante em compara-
ção com o SCD.

As figuras 6.31 até ?? mostram os resultados da relevância semântica para o limiar de
relevância 1.25 Segundo isto, a proximidade entre os clusters é menos exigente, porém os
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resultados obtidos com o limiar 1.11 são novamente alcançados. Assim, o descritor DCD
se mostra como mais relevante semanticamente e o descritor EHD como menos relevante.
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Figura 6.31: Relevância Semântica para clusters com 1≥ αi, j ≥ 0.5 e limωi = 1.25

A tabela 6.8 apresenta os descritores ordenados pela relevância semântica variando
o índice de similaridade α. Os resultados da tabela 6.8 são similares aos resultados da
tabela 6.7.

Tabela 6.8: Descritores Ordenados pela Relevância Semântica para limωi = 1.25
αi, j ≥ 0.5 αi, j ≥ 0.6 αi, j ≥ 0.7 αi, j ≥ 0.8 αi, j ≥ 0.9 αi, j ≥ 1
DCD DCD DCD DCD DCD DCD
SCD HTD SCD HTD SCD HTD
HTD SCD HTD SCD HTD SCD
CSD CSD CSD CSD CSD CSD
RSD CLD CLD CLD CLD CLD
CLD RSD RSD RSD RSD RSD
EHD EHD EHD EHD EHD EHD

6.3 Sequencia Semântica usando os descritores MPEG-7
Neste capítulo é feita uma análise dos resultados obtidos nos capítulos 7 e 8. Se-

gundo os resultados do capítulo 8 podemos escolher uma sequencia em um conjunto de
descritores para indexar as imagens como foi apresentado no capítulo 7. Esta sequencia
é estabelecida tanto pela relevância quanto pela generalidade semântica dos descritores
testados. Assim, são apresentados experimentos para a recuperação de imagens indexa-
das de forma sequencial usando uma rede TS-SL-SOM assim como a TS-SL-SOM com
segmentação sobreposta com três níveis.
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O banco de dados usado para os testes neste capítulo é o banco de dados creatas
junto com o Groundtruth os quais em conjunto tem 860 imagens. Devido ao fato de que
este banco de dados não é classificado previamente, usou-se a informação dos clusters
formados pelos usuários para calcular a precisão da recuperação.

6.3.1 Seleção de Descritores
Para poder recuperar imagens similares dentre um conjunto de dados, é importante

que a representação das imagens pelos vetores característicos seja a melhor possível. Para
isto, deve ser feita uma seleção de descritores que sejam mais correlatos com a semântica
das imagens. O capítulo 8 nesta tese estabelece um método para analisar a eficiência
dos descritores de baixo nível, de forma que sejam escolhidos os mais correlatos com a
semântica.

Segundo os testes feitos no capítulo 8 e analisando as tabelas 6.3 até 6.6 é visto que
segundo a generalidade, os descritores Edge Histogram, Region Shape e Color Layout
podem ser escolhidos. Segundo a análise feita da relevância semântica e analisando as ta-
belas 6.7 e 6.8 os descritores Dominant Color, Homogeneus Texture e Scalable Color são
os mais relevantes. Assim, estes grupos de descritores serão usados para se extrair carac-
terísticas das imagens e logo indexá-las de tal forma a calcular a precisão da recuperação
em um sistema CBIR.

6.3.2 Indexação Sequencial com TS-SL-SOM
Como foi analisado no capítulo 7, a indexação sequencial obtém ótimos resultados em

comparação com outros paradigmas. Neste caso foram escolhidos grupos de descritores
baseados na literatura encontrada. Dado que um dos grandes problemas em CBIR é a
escolha dos descritores, nesta tese é proposto um método para avaliar a correlação dos
descritores com a semântica embutida nas imagens. Assim, foi testada a precisão da
recuperação de um sistema CBIR usando os descritores escolhidos pelo método proposto.

A figura 6.32 mostra um exemplo da recuperação dos quatro métodos testados neste
capítulo. O primeiro método usa os descritores mais relevantes ordenados desde o mais
relevante até o menos relevante neste grupo de 3 descritores. O segundo método usa a
ordem invertida que no primeiro método, quer dizer que no primeiro nível está o descritor
menos relevante e no último o descritor mais relevante. O terceiro e quarto método são
os descritores ordenados desde o mais geral até o mais específico e na ordem contrária,
respectivamente.

Para calcular a precisão da recuperação foi usada a equação 5.6 similarmente como
usada no capítulo 7. Porém dado que o banco de dados creatas+groundtruth não é clas-
sificado previamente, foi usada a informação dos clusters semânticos para estabelecer os
itens relevantes recuperados por cada método.

A figura 6.33 apresenta os resultados da precisão de recuperação para os quatro grupos
de descritores escolhidos. Similarmente a figura 6.34 apresenta os resultados da precisão
de recuperação para quando é usada a segmentação sobreposta.
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(a) Seqüencial DCD - HTD - SCD (b) Seqüencial SCD - HTD - DCD

(c) Seqüencial CLD - RSD - EHD (d) Seqüencial EHD - RSD - CLD

Figura 6.32: Exemplo de Recuperação com Indexação Sequencial em 3 níveis
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Figura 6.33: Precisão de Recuperação para Indexação Sequencial

Analisando, é visto que na figura 6.33 a maior precisão é obtida pelo grupo EHD -
RSD - CLD. Isto representa que descritores ordenados desde a menor até a maior rele-
vância obtêm melhores resultados na recuperação e segundo o índice de generalidade,
descritores ordenados desde o mais geral ao mais específico obtém maior precisão na re-
cuperação. Interpretando estes resultados vemos que os descritores mais gerais irão fazer
uma clusterização dos dados de forma mais grossa. Assim o descritor mais específico faz
um refinamento da clusterização obtendo no final um melhor resultado.

Idealmente deveria ser escolhido um descritor mais específico e mais relevante para a
representação das imagens por vetores característicos, porém esta situação resulta como
utópica devido à existência da brecha semântica, assim, segundo os testes realizados vê-se
que na nossa proposta de indexação sequencial, a precisão aumenta quando são usados
primeiro descritores menos relevantes e logo os mais relevantes. A figura 6.34 apresenta
os resultados da precisão para os 4 grupos de descritores escolhidos similarmente como
foi feito para a figura 6.33 porém foi usada a segmentação sobreposta proposta nesta tese.
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Figura 6.34: Precisão para Indexação Sequencial com Segmentação Sobreposta

6.3.3 Considerações Finais
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Figura 6.35: Precisão Ponderada dos Melhores Métodos para cada Proposta

Finalmente, se fez uma comparação com as melhores implementações de cada uma
das propostas (figura 6.35). Assim, a melhor implementação de todas as realizadas foi a
Sequencial RS-CL-EH com pp = 30.79 seguido pela Sequencial RS-CL-EH sobreposta
com pp = 30.03, logo pela Composta 3 automática com pp = 18.94 e finalmente a Para-
lela 2 automática com pp = 6.08.
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6.4 Considerações
Neste capítulo foram apresentados os experimentos da implementação do cálculo da

generalidade e da relevância semântica dos descritores MPEG-7. É visto que mesmo
variando o índice de similaridade semântica e o limiar de relevância semântica, foram
alcançados os mesmos resultados onde o descritor Dominant Color se mostra mais cor-
relato com a semântica. Logo, o índice de generalidade vai estabelecer qual descritor
faz uma melhor clusterização dos dados seguindo como padrão a clusterização semântica
estabelecida pelos usuários.

Além disso, foi analisada a indexação sequencial proposta nesta tese usando os des-
critores MPEG-7. Pelos resultados obtidos vemos que a ordem na qual são apresentados
os descritores na indexação é um parâmetro preponderante nos resultados obtidos mesmo
que sejam escolhidos os melhores descritores segundo a análise da semântica.
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Conclusões

Nesta tese propomos um método para analisar a relação que existe entre descritores de
baixo nível e a semântica, de forma que sejam escolhidos os melhores descritores. Ainda,
propoe-se uma indexação dos vetores de características ordenados de forma seqüencial,
a qual foi comparada com as formas de indexação tradicionais. Assim, para indexar as
imagens usando uma estrutura seqüencial dos descritores, foi estabelecido uma ordem se-
gundo a relação que existe entre cada descritor e a semântica das imagens usando medidas
como o grau de relevância e o grau de generalidade semântica. Finalmente, a proposta de
indexação realizada nesta tese mostrou-se superior às propostas tradicionais pelos expe-
rimentos realizados, mostrando que a ordem dos descritores nesta seqüência é importante
tendo uma relação direta com o grau de extração semântica das imagens. Como estru-
tura de indexação foi usada uma rede TS-SL-SOM e é proposta um novo algoritmo de
treinamento nesta rede de forma que a eficiência alcançada seja otimizada. Finalmente,
para poder estabelecer o grau de semântica extraída por cada descritor são propostos al-
goritmos e índices que quantificam esta semântica de tal forma que os descritores sejam
comparáveis e se consiga escolher quais descritores usar segundo o problema dado. Se-
gundo os experimentos e as premissas expostas nos capítulos anteriores neste capítulo
são apresentadas as principais contribuições e trabalhos futuros que possam ser realiza-
dos desta tese

7.1 Conclusões
Segundo os experimentos realizados nos capítulos anteriores em relação à proposta

de selecionar descritores e usar a indexação seqüencial para a recuperação de imagens, é
visto que existe uma melhora na eficiência do método. Porém esta é dependente de muitos
fatores tais como quais descritores usar, além do estabelecimento dos parâmetros esco-
lhidos para a avaliação dos métodos. A seleção dos descritores vai depender da relação
destes com a semântica embutida nas imagens. Para analisar estes fatores foi proposto
um método que calcula a nível de generalidade (que tão fácil é clusterizar os dados deste
descritor) e o nível de relevância semântica(a distribuição dos dados é similar no espaço
dos descritores e no espaço semântico?) de cada descritor. Para uma explicação melhor
deste método, a figura apresenta uns exemplos que serão explicados a seguir:
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Figura 7.1: Situações Ideais de Generalidade e Relevância Semântica

1. Se no espaço do descritor as imagens formam nuvens de pontos onde resulta difícil
obter uma boa clusterização, o índice de generalidade será próximo a 1.

2. Se no espaço do descritor as imagens formam clusters bem definidos então este
descritor é específico porque permite obter uma boa separação das classes existentes
nos dados.

3. Se a representação das imagens por um descritor forma nuvens de pontos esparsas
então é dito que este descritor é não relevante porque não reflete as características
que idealmente tem um espaço semântico onde imagens similares são próximas e
imagens diferentes estão distantes.

4. O cálculo da relevância semântica é baseada no fato que se a imagem A é mapeada
próxima à imagem B no espaço da semântica então, no espaço dos descritores deve
acontecer igual ou similar.

5. No método proposto, o índice de generalidade e de relevância semântica são duas
medidas complementarias. Assim, como é visto na figura 7.1 o descritor ideal de-
veria ser muito específico e muito relevante.

Assim, logo dos experimentos e do análise feita neste documento, podemos concluir
que:

• A indexação seqüencial é uma boa alternativa para a implementação de sistemas
de recuperação de imagens baseada no conteúdo em comparação com a indexação
paralela e a indexação composta.

• A ordem escolhida para a seqüencia de descritores na indexação seqüencial é im-
portante pois influenciara na qualidade dos resultados obtidos na recuperação de
imagens em sistemas CBIR.

• A segmentação sobreposta proposta para os mapas da TS-SL-SOM se mostra como
uma opção para obter melhores resultados na recuperação de imagens em CBIR.

• Para a combinação de descritores que obtiveram piores resultados na recuperação de
imagens, a segmentação sobreposta em TS-SL-SOM melhorou mais os resultados
que nas propostas mais eficientes.

• Com a segmentação sobreposta são obtidos melhores resultados na recuperação de
imagens para os métodos com mapas maiores.

• O tamanho do mapa SOM usado para a indexação influencia nos resultados sendo
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que mapas maiores favorecem as propostas tradicionais e mapas menores favore-
cem nossa proposta.

• O conteúdo semântico das imagens é muito subjetivo e dependente do observador.
• O espaço semântico e o espaço dos descritores são mundos muito distantes nos

quais resulta difícil as comparações.
• Pelo método proposto, o nível de generalidade de cada descritor obtém o grau de

semelhança da clusterização no espaço dos descritores e o espaço semântico.
• Pelo nível de generalidade pode-se estabelecer qual descritor usar primeiro e qual

usar no final em uma seqüencia de descritores devido a que em um processo de
recuperação a cada nível é feita uma filtragem de imagens e é necessário estabelecer
a melhor ordem.

• Um descritor ideal é específico em relação ao seu nível de generalidade, o que
numericamente representa 100% no seu índice de generalidade. Porém pelos ex-
perimentos realizados nos descritores MPEG-7, todos os descritores alcançam em
média 55%, cálculos que refletem a diferencia entre o espaço semântico e o espaço
dos descritores.

• Pelo método proposto, o nível de relevância semântica de cada descritor obtém
melhores índices quando a distribuição dos dados tanto no espaço semântico como
no espaço dos descritores são similares.

• Um descritor ideal é melhor quanto mais específico e mais relevante.
• Na indexação proposta, a melhor seqüencia de descritores a ser usada é escolher os

descritores mais gerais para os primeiros níveis da indexação e os menos relevantes
de tal forma que possamos fazer uma filtragem nos primeiros níveis com garantia
de não estar perdendo dados.

7.2 Trabalhos Futuros
No decorrer do desenvolvimento deste trabalho, foi visto a necessidade de estabelecer

certas condições do âmbito de desenvolvimento para poder testar os métodos propostos.
Assim, se concluem muitos fatos interessantes que demonstram a eficiência da proposta,
porém, sabemos da importância de explorar novos âmbitos de tal forma que os resultados
obtidos nesta tese sejam complementados. Desta forma nesta seção apresentamos uma
serie de trabalhos futuros como continuação do trabalho até agora desenvolvido.

7.2.1 Sistema Web do Projeto ESI
O sistema Web do projeto ESI apresentado nesta tese foi utilizado simplesmente para

obter informação sobre a semânticas das imagens mostradas aos usuários, porém pela
informação coleta e pelo projeto do mesmo recomenda-se realizar os seguintes trabalhos
futuros:

1. Popularização do mesmo de forma a captar muita mais informação com o intuito de
encontrar padrões semânticos nos grupos populacionais divididos por idade, nível
de estudos, sexo, região geográfica dos usuários, etc.
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2. Diversificar o mesmo com uma maior quantidade de bancos de imagens, pós observou-
se no desenvolvimento desta tese que os resultados dependem do tipo de imagens
a recuperar e ainda observou-se resultados diferentes quando se trabalha com ima-
gens com classes pré-definidas em relação ao trabalho com imagens com classes
definidas baseados na semântica, o que é de fato a necessidade real dos sistemas de
recuperação de imagens.

3. Usar o sistema como um sistema CBIR tanto para validar ainda mais o modelo
seqüencial proposto como para validar diferentes propostas que possam surgir nesta
área de pesquisa.

7.2.2 Índices Semânticos Propostos
Nesta tese se fizeram importantes propostas para medir numericamente a relação exis-

tente entre os descritores de baixo nível e a semântica das imagens. Assim, pode-se suge-
rir as seguintes atividades relacionadas a estes índices como trabalhos futuros:

1. Em relação aos índices inter-cluster e intra-cluster semânticos, assim como suas
respectivas distâncias, nesta tese se definiu os mesmos baseados nas distâncias mé-
dias usadas na área de clusterização, assim deve-se no futuro definir os mesmos
usando como base outros tipos de distâncias usadas em clusterização como o vizi-
nho mais próximo, a distância ao centroide, a ligação simples, a ligação completa
ou a ligação por centroides.

2. Em relação aos índices de generalidade semântica e relevância semântica, definiu-
se os mesmos usando uma serie de parâmetros que permitiam descartar clusters
semanticamente incoerentes, os limiares para determinar se para um cluster o des-
critor se comporta de forma geral ou especifica e para determinar se para um cluster
o descritor se comporta de forma relevante ou não. Nesta tese, foram testados vários
valores destes parâmetros, porém, como trabalho futuro se sugere fazer um estudo
extensivo da influência destes parâmetros nos índices obtidos e conseqüentemente
na avaliação de descritores.

3. É importante também usar os índices propostos nesta tese em outros descritores
além dos que fazem parte do padrão MPEG-7 usados nesta tese. O anterior porque
muito se fala da brecha semântica, porém não foram encontrados na literatura traba-
lhos que permitam medir numéricamente o tamanho da brecha para cada descritor,
o que além de ser uma grande contribuição desta tese representa muitas oportuni-
dades futuras para a avaliação de descritores de baixo nível.

4. Todos as medições realizadas nesta tese foram feitas no espaço euclidiano, con-
seqüentemente usando a distância euclidiana, recomenda-se que no futuro se façam
as mesmas medições usando outras noções de distância, já que a generalidade e/ou
relevância do descritor pode mudar dependendo da métrica usada.

7.2.3 Segmentação Sobreposta de redes TS-SL-SOM
Nesta tese, também foi proposto um novo tipo de segmentação aplicada às redes TS-

SL-SOM, assim, como o objetivo principal da tese era a seleção seqüencial dos descritores
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de baixo nível e não a proposta de um novo método de segmentação, a mesma não foi
testada nem avaliada exaustivamente, sendo reconhecidas as seguintes atividades como
trabalhos futuros:

1. Testar a influência do parâmetro σ na perda de informação relevante e conseqüente
qualidade dos resultados finais.

2. Testar este método em outras áreas de pesquisa.
3. Fazer uma análise da relação do tamanho do mapa e o parâmetro σ necessário.
4. Fazer uma análise da relação existente entre a estatística da data de treinamento e o

parâmetro σ necessário.

7.2.4 Seleção seqüencial de descritores de baixo nível
Finalmente, em relação à principal contribuição desta tese, que é a proposta de in-

dexar as imagens baseados numa seleção seqüencial de descritores, se têm as seguintes
perspectivas de trabalhos futuros:

1. Implementar a mesma usando a técnica de Relevance Feedback a qual se mostrou
em trabalhos anteriores como uma boa alternativa para ajudar a diminuir a brecha
semântica.

2. Implementar a mesma usando outros descritores sempre baseados nos seus índices
de relevância e generalidade semânticas.

3. Nesta tese se implementou a proposta em imagens da natureza e em imagens de
objetos comerciais, recomenda-se implementar e testar a mesma em outro tipo de
imagens.

4. Finalmente, recomenda-se fortemente a implementação de um sistema CBIR (co-
mercial ou não), disponível na web usando o método proposto e testado nesta tese
de doutorado.



Referências Bibliográficas

Addis, M., M. Boniface, S. Goodall, P. Grimwood, S. Kim, P. Lewis, K. Martinez &
A. Stevenson (2003), Integrated image content and metadata search and retrieval
across multiple databases, Vol. 2728, Ermin M. Bakker and Thomas S. Huang and
Michael S. Lew.

Alhoniemi, Esa, Johan Himberg, Juha Parhankangas & Juha Vesanto (n.d.), SOM Tool-
box, 2005a edição, Laboratory of Computer and Information Science, P.O.Box 5400,
Finland.

Arevalillo-Herraez, Miguel, Juan Domingo & Francesc J. Ferri (2008), ‘Combining si-
milarity measures in content-based image retrieval’, Pattern Recognition Letters
29(16), 2174–2181.

Arkin, E. M., L.P. Chew, D. P. Huttenlocher, K. Kedem & J.S.B. Mitchell (1991), ‘An
efficiently computable metric for comparing polygonal shapes’, IEEE Trans. Pattern
Analysis and Machine Intelligence 13(3), 209–226.

Aslandogan, Y. A. & C. T. Yu (2000), Experiments in using visual and textual clues for
image hunting on the web, em ‘Proceedings of Fourth International Conference on
Visual Information Systems’, Lyon, France, pp. 108–119.

Balmachnova, E., L. Florack & B. Ter Haar Romeny (2007), ‘Feature vector similarity
based on local structure’, Lecture Notes in Computer Science 4485, 386–393.

Bashar, M. K., N. Ohnishi, T. Matsumoto, Y. Takeuchi, H. Kudo & K. Agusa (2005),
‘Image retrieval by pattern categorization using wavelet domain perceptual features
with lvq neural network’, Pattern Recogn. Lett. 26(15), 2315–2335.

Belongie, S., J. Malik & J. Puzicha (2002), ‘Shape matching and object recognition using
shape contexts’, Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on
24(4), 509–522.

Berchtold, S., C. Bohma & H. Kriegel (1998), The pyramid-tree - breaking the curse
of dimensionality, em ‘ACM SIGMOD Conference’, Seattle, Washington - USA,
pp. 142–153.

Berkhin, P. (2006), A survey of clustering data mining techniques, em ‘Grouping Multi-
dimensional Data’, Springer Berlin Heidelberg, pp. 25–71.

103



Capítulo 7. Conclusões 104

Beucher, S. & Centre De Morphologie Mathmatique (1991), The watershed transfor-
mation applied to image segmentation, em ‘Scanning Microscopy International’,
pp. 299–314.

Bittner, Thomas & Stephan Winter (1999), On ontology in image analysis, em ‘in Inte-
grated Spatial Databases: Digital Images and GIS, P. Agouris and’, Springer-Verlag,
pp. 168–191.

Breiteneder, Christian & Horst Eidenberger (2000), Content-based image retrieval and
digital libraries, em ‘Kyoto Int. Conf. on Digital Libraries, 2000’, pp. 67–74.

Brown, Lisa Gottesfeld (1992), ‘A survey of image registration techniques’, ACM Com-
puting 24(4), 325–376.

C.-C., Chen, Wactlar H., Wang J. Z. & Kiernan K. (2005), ‘Digital imagery for signifi-
cant cultural and historical materials - an emerging research field bridging people,
culture, and technologies.’, Int. J. on Digital Libraries 5(4), 275–286.

Cao, Yunyun, Yoshitomo Yaginuma & Masao Sakauchi (2002), Partial image retri-
eval using color regions and spatial relationships, em ‘Proceedings of the IFIP
TC2/WG2.6 Sixth Working Conference on Visual Database Systems’, Kluwer, B.V.,
Deventer, The Netherlands, The Netherlands, pp. 67–80.

Carson, Chad, Serge Belongie, Hayit Greenspan & Jitendra Malik (2002), ‘Blobworld -
image segmentation using expectation-maximization and its application to image
querying’, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
24, 1026–1038.

Chamorro-Martínez, J., J.M. Medina, C.D. Barranco, E. Galán-Perales & J.M. Soto-
Hidalgo (2007), ‘Retrieving images in fuzzy object-relational databases using do-
minant color descriptors’, Fuzzy Sets and Systems 158(3), 312 – 324.

Chan, Yung-Kuan, Yu-An Ho, Yi-Tung Liu & Rung-Ching Chen (2008), ‘A roi image
retrieval method based on cvaao’, Image and Vision Computing 26(11), 1540 – 1549.

Chang, S. K. & S. H. Liu (1984), ‘Picture indexing and abstraction techniques for pictorial
databases’, IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 6(4), 475–483.

Chang, S.K. & A. Hsu (1992), ‘Image information systems - where do we go from here?’,
KnowData 4(5), 431–442.

chen Chang, Yih & Hsin hsi Chen (2006), Approaches of using a word-image ontology
and an annotated image corpus as intermedia for cross-language image retrieval, em
‘In CLEF 2006 Working Notes’.

Chen, Junqing, Student Member, Senior Member & Bernice E. Rogowitz Senior Member
(2005), ‘Adaptive perceptual color-texture image segmentation’, IEEE Transactions
on Image Processing 14, 1524–1536.



Capítulo 7. Conclusões 105

Chen, Yixin, J. Z. Wang & R. Krovetz (2005), ‘Clue - cluster-based retrieval of images by
unsupervised learning’, Image Processing, IEEE Transactions on 14(8), 1187–1201.

Chen, Yixin, James Z. Wang & Robert Krovetz (2003), An unsupervised learning appro-
ach to content-based image retrieval, em ‘IEEE Proc. Inter. Symposium on Signal
Processing and Its Applications’, pp. 197–200.

Chow, Tommy W. S. & M. K. M. Rahman (2006), ‘Content-based image retrieval by using
tree-structured features and multilayer self-organizing map’, Pattern Anal. Applic.
9, 1–20.

Costa, J.A.F. (2005), Segmentaç ão do som por Métodos de agrupamentos hierárquicos
com conectividade restrita, em ‘Brazilian Conference on Neural Networks’, pp. 14–
20.

Costa, J.A.F. & M.L. de Andrade Netto (1999), ‘Estimating the number of clusters in
multivariate data by self-organizing maps’, International Journal of Neural Systems
9(3), 195–202.

Costa, J.A.F. & M.L. de Andrade Netto (2001), A new tree-structured self-organizing
map for data analysis, em ‘International Joint Conference on Neural Networks
IJCNN’01’, Vol. 3, pp. 1931–1936.

Costa, J.A.F. & M.L. de Andrade Netto (2003), Segmentaç ão do som baseada em partici-
onamento de grafos, em ‘Brazilian Conference on Neural Networks’, pp. 451–456.

Cramariuc, B., M. Gabbouj & J. Astola (1997), Clustering based region growing algo-
rithm for color image segmentation, em ‘Proc. of the 13th Int’l Conf. on Digital
Signal Processing’, Vol. 2, pp. 857 – 860.

Crucianu, Michel, Jean-Philippe Tarel & Marin Ferecatu (2008), ‘An exploration of diver-
sified user strategies for image retrieval with relevance feedback’, Journal of Visual
Languages and Computing 19(6), 629 – 636.

Crucianu, Michel, Marin Ferecatu & Nozha Boujemaa (2004), Relevance feedback for
image retrieval - a short review, em ‘In State of the Art in Audiovisual Content-Based
Retrieval, Information Universal Access and Interaction including Datamodels and
Languages (DELOS2 Report’.

Das, M., E. M. Riseman & B. Draper (1997), Focus - searching for multi-colored objects
in a diverse image database, em ‘IEEE Conference on Computer Vision and Pattern
Recognition 97’, pp. 756–761.

Datta, Ritendra, Dhiraj Joshi, Jia Li & James Z. Wang (2008), ‘Image retrieval - ideas,
influences, and trends of the new age’, ACM Computing Surveys 40(2), 5–60.

Datteri, R., D.b Raicu & J. Furst (2008), ‘Local versus global texture analysis for lung
nodule image retrieval’, Progress in Biomedical Optics and Imaging - Proceedings
of SPIE 6919.



Capítulo 7. Conclusões 106

del Bimbo, A., M. Mugnaini, P. Pala, F. Turco & L. Verzucoli (1997), Image retrieval by
color regions, em ‘CIAP97’, pp. 180–187.

Deng, Y. & B.S. Manjunath (2001), ‘Unsupervised segmentation of color-texture regions
in images and video’, Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions
on 23(8), 800–810.

Deselaers, Thomas, Daniel Keysers & Hermann Ney (2004), Fire – flexible image retri-
eval engine - imageclef 2004 evaluation, em ‘Multilingual Information Access for
Text, Speech and Images. Proceedings of the 5th Workshop of the Cross-Language
Evaluation Forum. CLEF 2004’, número 3491 em ‘Lecture Notes in Computer Sci-
ence’, Springer, Bath, UK, pp. 688–698.

Deselaers, Thomas, Daniel Keysers & Hermann Ney (2007), ‘Features for image retrieval:
An experimental comparison’, Information Retrieval 11(2), 77–107.

Deselaers, Thomas, Daniel Keysers, Roberto Paredes, Enrique Vidal & Hermann Ney
(2003), Local representation for multi-object recognition, em ‘In Proc. of Deutsche
Arbeitsgemeinschaft für Mustererkennung: DAGM 2003, 2003’.

Ding, C. & J. Ye (2005), 2-Dimensional Singular Value Decomposition for 2D Maps and
Images, em ‘Proc. of SIAM Int. Conf. on Data Mining-SDM’.

Dittenbach, Michael, Dieter Merkl & Andreas Rauber (2000), The growing hierarchical
self-organizing map, em S.Amari, C. L.Giles, M.Gori & V.Puri, eds., ‘Internatio-
nal Joint Conference on Neural Networks’, IEEE Computer Society, Como, Italy,
pp. 15–19.

Do, Minh N. & Martin Vetterli (2002), ‘Wavelet-based texture retrieval using generali-
zed gaussian density and kullback-leibler distance’, IEEE Trans. Image Processing
11, 146–158.

Dong-chen, Shi, Xu Lan & Hang Ling-yan (2007), ‘Image retrieval using both color and
texture features’, The Journal of China Universities of Posts and Telecommunicati-
ons 14, 94–99.

Dubes, Richard C. (1993), ‘Cluster analysis and related issues’, pp. 3–32.

Duda, R. O., P. E. Hart & D. G. Stork (2000), Pattern Classification, 2nd editiona edição,
John Wiley and Sons.

Dy, J.G., C.E. Brodley, A.C. Kak, L.S. Broderick & A.M. Aisen (2003), ‘Unsupervised
feature selection applied to content-based retrieval of lung images’, IEEE Trans.
Pattern Anal. Mach. Intell. 25(3), 373–378.

Eidenberger, Horst (2003), How good are the visual mpeg-7 features, em ‘SPIE & IEEE
Visual Communications and Image Processing Conference’, pp. 476–488.



Capítulo 7. Conclusões 107

Eidenberger, Horst (2007a), ‘Evaluation of content-based image descriptors by statistical
methods’, Multimedia Tools and Applications 35(3), 241–258.

Eidenberger, Horst (2007b), ‘Evaluation of content-based image descriptors by statistical
methods’, Multimedia Tools Application 35, 241–258.

Ekenel, H. K. & B. Sankur (2004), ‘Feature selection in the independent component subs-
pace for face recognition’, Pattern Recognition Letters 25(12), 1377 – 1388.

Endo, M., M. Ueno, T. Tanabe & M. Yamamoto (2000), Clustering method using self-
organizing map, em ‘Proceedings of the 2000 IEEE Signal Processing Society
Workshop Neural Networks for Signal Processing X’, Vol. 1, pp. 261 – 270.

Falchi, F., C. Gennaro, F. Rabitti & P. Zezula (2009), ‘Distance browsing in distributed
multimedia databases’, Future Generation Computer Systems 25(1), 64–76.

Fan, Yun & Runsheng Wang (2002), ‘An image retrieval method using dct features’, J.
Comput. Sci. Technol. 17(6), 865–873.

Felzenszwalb, Pedro F. & Daniel P. Huttenlocher (2004), ‘Efficient graph-based image
segmentation’, International Journal of Computer Vision 59, 2004.

Feng, Guocan, A. Armstrong & Jianmin Jiang (2002), ‘Direct feature extraction in dct do-
main and its applications in online web image retrieval for jpeg compressed images’,
pp. 166–200.

Feng Zhou, Ju-Fu Feng, Qing-yun Shi (2001), Texture feature based on local fourier
transform, em ‘IEEE Transactions on Image Processing’, pp. 610–613.

Ferecatu, M., M. Crucianu, N. Boujemaa & Le Chesnay Cedex (2004), Tuning svm-based
relevance feedback for the interactive classification of, em ‘Images, Proceedings of
the European Workshop on the Integration of Knowledge, Semantics and Digital
Media Technology (EWIMT’.

Flickner, M., H. Sawhney, W. Niblack, J. Ashley, Q. Huang, B. Dom, M. Gorkani, H.
Jafner, D. Lee, D. Pethovic, D. Steele & P. Yanker (1995), ‘Query by image and
video content - the qbic system’, IEEE Computer 8(9), 23–32.

Flores-Pulido, L., O. Starostenko, D. Flores-Quéchol, J. I. Rodrigues-Flores, Ingrid Kirs-
chning & J. A. Chávez-Aragón (2008), Content-based image retrieval using wa-
velets, em ‘CEA’08: Proceedings of the 2nd WSEAS International Conference on
Computer Engineering and Applications’, World Scientific and Engineering Aca-
demy and Society (WSEAS), Stevens Point, Wisconsin, USA, pp. 40–45.

Forti, Alberto & Gian Luca Foresti (2006), ‘Growing hierarchical tree som - an unsu-
pervised neural network with dynamic topology’, Neural Networks 19(10), 1568 –
1580.



Capítulo 7. Conclusões 108

Fournier, J., M. Cord & S. Philipp-Foliguet (2001), ‘Retin : A content-based image inde-
xing and retrieval system’, Pattern Analysis and Applications 4(2/3), 153–173.

Garcia-Ugarriza, L., E. Saber, M. Amuso, V. Shaw & R. Bhaskar (2008), Automatic color
image segmentation by dynamic region growth and multimodal merging of color and
texture information, em ‘IEEE International Conference on Acoustics, Speech and
Signal Processing ICASSP’, pp. 961 – 964.

Goh, Wooi-Boon (2008), ‘Strategies for shape matching using skeletons’, Comput. Vis.
Image Underst. 110(3), 326–345.

Gong, Maoguo, Licheng Jiao, Liefeng Bo, Ling Wang & Xiangrong Zhang (2008),
‘Image texture classification using a manifold-distance-based evolutionary cluste-
ring method’, Optical Engineering 47(7), 077201.

Gong, Y., ed. (1998), Intelligent Image Databases - Towards Advanced Image Retrieval,
Kluwer Academic Publishers.

Grabmeier, Johannes & Andreas Rudolph (2002), ‘Techniques of cluster algorithms in
data mining’, Data Min. Knowl. Discov. 6(4), 303–360.

Gruber, Thomas R. (1993), Toward principles for the design of ontologies used for kno-
wledge sharing, em ‘International Journal of Human-Computer Studies’, Kluwer
Academic Publishers, pp. 907–928.

Guldogan, E. & M. Gabbouj (2008), ‘Feature selection for content-based image retrieval’,
Signal, Image and Video Processing, 2(3), 241–250.

Hadjidemetriou, E., M. D. Grossberg & S. K. Nayar (2004), ‘Multiresolution histograms
and their use for recognition’, 26(7), 831–847.

Hafner, James, Harpreet S. Sawhney, Will Equitz, Myron Flickner & Wayne Niblack
(1995), ‘Efficient color histogram indexing for quadratic form distance functions’,
IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 17(7), 729–736.

Halawani, Alaa & Hans Burkhardt (2004), Image retrieval by local evaluation of nonlinear
kernel functions around salient points, em ‘ICPR ’04: Proceedings of the Pattern Re-
cognition, 17th International Conference on (ICPR’04) Volume 2’, IEEE Computer
Society, Washington, DC, USA, pp. 955–960.

Han, Ju & Kai-Kuang Ma (2002), ‘Fuzzy color histogram and its use in color image
retrieval’, IEEE Transactions on Image Processing 11(8), 944 – 952.

Han, Ju & Kai-Kuang Ma (2007), ‘Rotation-invariant and scale-invariant gabor features
for texture image retrieval’, Image and Vision Computing 25(9), 1474–1481.

Hashemi, R.R., M.b Bahar & S. De Agostino (2005), An extended self-organizing map
(esom) for hierarchical clustering, em ‘IEEE International Conference on Systems,
Man and Cybernetics’, Vol. 3, pp. 2856–2860.



Capítulo 7. Conclusões 109

Hentschel, Christian, Sebastian Stober, Andreas Nürnberger & Marcin Detyniecki (2008),
Adaptive Multimedial Retrieval: Retrieval, User, and Semantics, Vol. 4918/2008 de
Lecture Notes in Computer Science, Springer Berlin / Heidelberg, capítulo Automa-
tic Image Annotation Using a Visual Dictionary Based on Reliable Image Segmen-
tation, pp. 45–56.

Hinneburg, Alexander & Daniel A. Keim (2003), ‘A general approach to clustering in
large databases with noise’, Knowledge and Information Systems 5(4), 387–415.

Hoi, Steven C. H., Student Member, Michael R. Lyu & Rong Jin (2006), ‘A unified log-
based relevance feedback scheme for image retrieval’, IEEE Transactions on Kno-
wledge and Data Engineering 18, 2006.

Hong, Pengyu, Qi Tian & Thomas S. Huang (2000), Incorporate support vector machines
to content-based image retrieval with relevant feedback, em ‘Proc. IEEE Internatio-
nal Conference on Image Processing - ICIP’, pp. 750–753.

Huang, J. (1997), ‘image indexing using color correlogram’, IEEE International Confe-
rence on Computer Vision and Pattern Recognition pp. 762–768.

Huang, J., S.R. Kumar, M. Mitra, W.-J. Zhu & R. Zabih (1999), ‘Spatial color indexing
and applications’, International Journal of Computer pp. 245–268.

Huang, Jing, S.R. Kumar, M. Mitra, Wei-Jing Zhu & R. Zabih (1997), ‘Image indexing
using color correlograms’, Computer Vision and Pattern Recognition, 1997. Proce-
edings., 1997 IEEE Computer Society Conference on pp. 762–768.

Huang, Rong-bing, Shui-lian Dong & Ming-hui Du (2008), A semantic retrieval approach
by color and spatial location of image regions, em ‘Congress on Image and Signal
Processing’, Vol. 2, pp. 466–470.

Hunter, Jane (2001), Adding multimedia to the semantic web - building an mpeg-7 onto-
logy, em ‘In International Semantic Web Working Symposium (SWWS)’, pp. 261–
281.

Hyvönen, Eero & Avril Styrman (2002), Ontology-based image retrieval, em ‘Proc. of
XML Finland 2002’, pp. 15–27.

Ikonomakis, N., K.N. Plataniotis & A.N. Venetsanopoulos (1998), ‘Gray-scale and co-
lour image segmentation via region growing and region merging’, IEEE Canadian
Journal of Electrical and Computer Engineering 23(1 -2), 43 – 47.

Ilea, Dana Elena & Paul F. Whelan (2006), Color image segmentation using a spatial k-
means clustering algorithm, em ‘Proc. Irish Machine Vision and Image Processing
Conf.’, pp. 146–153.

Jafari-Khouzani, K. & H. Soltanian-Zadeh (2005), ‘Radon transform orientation estima-
tion for rotation invariant texture analysis’, IEEE Transactions on Pattern Analysis
and Machine Intelligence 27(6), 1004–1008.



Capítulo 7. Conclusões 110

Jain, A. K., M. N. Murty & P. J. Flynn (1999), ‘Data clustering: a review’, ACM Compu-
ting Surveys 31(3), 264–323.

Jarrah, K., S. Krishnan & L. Guan (2008), Automatic content-based image retrieval using
hierarchical clustering algorithms, em ‘IEEE International Conference on Neural
Networks - Conference Proceedings’, pp. 3532 – 3537.

Ji, R., H. Yao, J. Wuang, P. Xu & X. Liu (2008), Clustering-based subspace svm ensemble
for relevance feedback learning, em ‘IEEE International Conference on Multimedia
and Expo, ICME 2008’, pp. 1221–1224.

Jiang, Wei, Guihua Er, Qionghai Dai & Jinwei Gu; (2006), ‘Similarity-based online fea-
ture selection in content-based image retrieval’, IEEE Transactions on Image Pro-
cessing 15(3), 702 – 712.

Jiang, Wenchao, Baoping Wan, Qijun Zhang & Yanhong Zhou (2008), ‘Image search
by latent semantic indexing based on multiple feature fusion’, Image and Signal
Processing, 2008. CISP 08. Congress on 2, 515–519.

Jing, Feng (2002), Region-based relevance feedback in image retrieval, em ‘Proc. IEEE
International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS’, pp. 145–148.

Jing, Feng, Mingjing Li, Lei Zhang, Hong jiang Zhang & Bo Zhang (2003), Learning in
region-based image retrieval, em ‘in Proceedings of the IEEE International Sympo-
sium on Circuits and Systems’, pp. 206–215.

Kamarainen, J.-K., V. Kyrki, J. Ilonen & H. KSlviSinen (2003), ‘Improving similarity
measures of histograms using smoothing projections’, Pattern Recognition Letters
24(12), 2009–2019.

kang Wu, Jian (1997), ‘Content-based indexing of multimedia databases’, IEEE Transac-
tions on Knowledge and Data Engineering pp. 978–989.

Karam, O. H., A. M. Hamad, S. Ghoniemy & S. Rady (2003), Enhancement of wavelet-
based medical image retrieval through feature evaluation using an information gain
measure, em ‘SAC ’03: Proceedings of the 2003 ACM symposium on Applied com-
puting’, ACM, New York, NY, USA, pp. 220–226.

Kato, S., K. Koike & T Horiuchi (2007), ‘A study on two-stage self-organizing map and
its application to clustering problems’, Electrical Engineering in Japan 159(1), 46–
53.

Kelly, P. M., T. M. Cannon & D. R. Hush. (1995), ‘Query by image example: the can-
did approach’, SPIE, Storage and Retrieval for Image and Video Databases III
2420, 238–248.



Capítulo 7. Conclusões 111

King, I. & T. K. Lau (1997), Competitive learning clustering for information retrieval
in image databases, em ‘International Conference on Neural Information Proces-
sing and Intelligent Information Systems (ICONIP 1997)’, Dunedin, New Zealand,
pp. 906–909.

Kiranyaz, S., K. Caglar, E. Guldogan, O. Guldogan & M. Gabbouj (2003), Muvis: a
content-based multimedia indexing and retrieval framework, em ‘Seventh Internati-
onal Symposium on Signal Processing and Its Applications, 2003’, Vol. 1, pp. 1–8.

Kiviluoto, Kimmo (1996), Topology preservation in self-organizing maps, em ‘Neural
Networks, 1996, IEEE Conference On’, Vol. 1, pp. 294–299.

Ko, ByoungChul, Jing Peng & Hyeran Byun (2001), ‘Region-based image retrieval
using probabilistic feature relevance learning’, Pattern Analysis and Applications
4(2/3), 174–184.

Kohonen, T. (1995), Self-Organizing Maps, Springer-Verlag, Berlin.

Kokare, Manesh, P. K. Biswas & B. N. Chatterji (2007), ‘Texture image retrieval using
rotated wavelet filters’, Pattern Recogn. Lett. 28(10), 1240–1249.

Konstantinidis, K., A. Gasteratos & I. Andreadis (2005), ‘Image retrieval based on fuzzy
color histogram processing’, Optics Communications 248(4-6), 375 – 386.

Kontis, Klaydios, Evangelos E. Milios & Epimenidis Voutsakis (2005), Relevance feed-
back methods for logo and trademark image retrieval on the web, em ‘In Proceedings
of ACM SAC, IAR’, pp. 23–27.

Koskela, Markus (2003), Interactive image retrieval, Tese de doutorado, Helsinki Univer-
sity of Technology.

Kpalma, Kidiyo & Joseph Ronsin (2006), ‘Multiscale contour description for pattern re-
cognition’, Pattern Recogn. Lett. 27(13), 1545–1559.

Kuffner, Adam & Antonio Robles-Kelly (2006), Image feature evaluation for contents-
based image retrieval, em ‘Proceedings of the HCSNet workshop on Use of vision
in human-computer interaction’, Australian Computer Society, Inc., Darlinghurst,
Australia, Australia, pp. 29–33.

Kuo, W. J. (2001), Study on image retrieval and ultrasonic diagnosis of breast tumors,
Dissertação de mestrado, Department of Computer Science and Information Engi-
neering. National Chung Cheng University, Chiayi, Taiwan.

Kushki, A., P. Androutsos, K. N. Plataniotis & A. N. Venetsanopoulos (2004), ‘Retrie-
val of images from artistic repositories using a decision fusion framework’, IEEE
Transactions on Image Processing 13(3), 277–292.



Capítulo 7. Conclusões 112

Laaksonen, J. T., J. M. Koskela & E. Oja (1999a), Picsom a framework for content-based
image database retrieval using self-organizing maps, em ‘in ’Proceedings of SCIA
’99’.

Laaksonen, Jorma, Markus Koskela & Erkki Oja (1999b), Content-based image retrieval
using self-organizing maps, em ‘In Proceedings of the Third International Confe-
rence on Visual Information and Information Systems, VISUAL’99’, pp. 541–548.

Laaksonen, Jorma, Markus Koskela & Erkki Oja (2002), ‘Picsom-self-organizing image
retrieval with mpeg-7 content descriptors’, IEEE Transactions on Neural Networks
13(4), 841–853.

Laaksonen, Jorma, Markus Koskela, Sami Laakso & Erkki Oja (2000), ‘Picsom - content-
based image retrieval with self-organizing maps’, Pattern Recognition Letters 21(13-
14), 1199–1207.

Lacoste, C., Joo-Hwee Lim, J.-P. Chevallet & D.T.H. Le (2007), ‘Medical-image retrieval
based on knowledge-assisted text and image indexing’, Circuits and Systems for
Video Technology, IEEE Transactions on 17(7), 889–900.

Lampinen, J. & E. Oja (1992), ‘Clustering properties of hierarchical self-organizing
maps’, Journal of Mathematical Imaging and Vision 2(3), 261–272.

Lee, Chu-Hui & Meng-Feng Lin (2008), Adaptive similarity measurement using rele-
vance feedback, em ‘IEEE 8th International Computer and Information Technology
Workshops - CIT’, pp. 314–318.

Lee, Hee-Kyung & Yo-Sung Ho (2002), A region-based image retrieval system using
salient point extraction and image segmentation, em ‘PCM ’02: Proceedings of the
Third IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia’, Springer-Verlag, London, UK,
pp. 209–216.

Lee, Tai Sing (1996), ‘Image representation using 2d gabor wavelets’, IEEE Trans. Pat-
tern Analysis and Machine Intelligence 18, 959–971.

Lew, Michael, Kim Lempinen & Nies Huijmans (1997), Webcrawling using sketches,
em ‘the 2nd International Conference on Visual Information Systems’, San Diego,
pp. 77–84.

Lew, Michael S., D. P. Huijsmans & Dee Denteneer (1996), Content based image retrie-
val: Klt, projections, or templates, em Smeulders & R.Jain, eds., ‘The First Interna-
tional Workshop IDB-MMS 96’, Amsterdam, The Netherlands, pp. 27–34.

Li, Heng-Jie & Jian-Kun Wang (2007), Precise image retrieval on the web with a clus-
tering and results optimization, em ‘International Conference on Wavelet Analysis
and Pattern Recognition ICWAPR’, Vol. 1, pp. 188–193.



Capítulo 7. Conclusões 113

Li, Xiaoyan, Lidan Shou, Tianlei Chen, Gang; Hu & Jinxiang Dong (2008), ‘Modeling
image data for effective indexing and retrieval in large general image databases’,
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 20(11), 1566–1580.

Li, Yi, Jeff A. Bilmes & Linda G. Shapiro (2004), Object class recognition using images
of abstract regions, em ‘ICPR (1)’, pp. 40–43.

Lin, Chuen-Horng, Rong-Tai Chen & Yung-Kuan Chan (2008), ‘A smart content-based
image retrieval system based on color and texture feature’, Image and Vision Com-
puting In Press, Corrected Proof, –.

Lin, H.C., L.L. Wang & S.N. Yang (1997), ‘Color image retrieval based on hidden
markov-models’, Image processing 6(2), 332–339.

Ling, Yun & Yi Ouyang; (2008), Image semantic information retrieval based on parallel
computing, em ‘ISECS International Colloquium on Computing, Communication,
Control, and Management’, Vol. 1, pp. 255–259.

Liu, Danzhou, Kien A. Hua, Khanh Vu & Ning Yu (2006), ‘Fast query point movement
techniques with relevance feedback for content-based image retrieval’, Lecture No-
tes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence
and Lecture Notes in Bioinformatics) 3896, 700 – 717.

Liu, Guang-Hai & Jing-Yu Yang (2008), ‘Image retrieval based on the texton co-
occurrence matrix’, Pattern Recognition 41(12), 3521–3527.

Liu, Rujie, Yuehong Wang, Takayuki Baba, Daiki Masumoto & Shigemi Nagata (2008),
‘Svm-based active feedback in image retrieval using clustering and unlabeled data’,
Pattern Recognition 41(8), 2645 – 2655.

Liu, Ying, Dengsheng Zhang, Guojun Lu & Wei-Ying Ma (2007), ‘A survey of content-
based image retrieval with high-level semantics’, Pattern Recognition 40, 262–282.

Liu, Ying, Si Wu & Xiaofang Zhou (2003), Texture segmentation based on features in
wavelet domain for image retrieval, em ‘Proceedings of SPIE - The International
Society for Optical Engineering’, Vol. 5150, pp. 2026 – 2034.

Lu, Yijuan, Ira Cohen, Xiang Sean Zhou & Qi Tian (2007), Feature selection using princi-
pal feature analysis, em ‘MULTIMEDIA ’07: Proceedings of the 15th international
conference on Multimedia’, ACM, New York, NY, USA, pp. 301–304.

Luo, J. & A. Savakis (2001), Indoor vs outdoor classification of consumner photographs
using low-level and semantic features, em ‘IEEE International Conference on Image
Processing’, pp. 745 – 748.

Ma, Wei-Ying & B. S. Manjunath. (1999), ‘Netra: A toolbox for navigating large image
databases.’, Multimedia Systems 7(3), 184–198.



Capítulo 7. Conclusões 114

Ma, Yijuan Lu; Lei Zhang; Qi Tian; Wei-Ying (2008), What are the high-level concepts
with small semantic gaps?, em ‘IEEE Conference on Computer Vision and Pattern
Recognition, 2008. CVPR 2008.’, pp. 1–8.

Macarthur, Sean D., Carla E. Brodley & Chi ren Shyu (2000), Relevance feedback deci-
sion trees in content-based image retrieval, em ‘In Proc. IEEE Workshop on Content-
based Access of lmage and Video Libraries’, pp. 68–72.

Manjunath, B. S., Jens rainer Ohm, Vinod V. Vasudevan & Akio Yamada (2001), ‘Co-
lor and texture descriptors’, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video
Technology 11, 703–715.

Marinai, Simone, Emanuele Marino & Giovanni Soda (2008), Machine Learning in
Document Analysis and Recognition, Springer Berlin / Heidelberg, capítulo Self-
Organizing Maps for Clustering in Document Image Analysis, pp. 193 – 219.

Marroquin, Jose L. & Federico Girosi (1993), ‘Some extensions of the k-means algorithm
for image segmentation and pattern classification’, Technical Report, MIT Artificial
Intelligence Laboratory 1390.

Mezaris, Vasileios, Ioannis Kompatsiaris & Michael G. Strintzis (2003), An ontology
approach to object-based image retrieval, em ‘In Proc. IEEE Int. Conf. on Image
Processing (ICIP03)’, pp. 511–514.

Min, Rui & H.D. Cheng (2009), ‘Effective image retrieval using dominant color descrip-
tor and fuzzy support vector machine’, Pattern Recognition 42(1), 147–157.

Mojsilovic, Ra & Bernice Rogowitz (2001), Capturing image semantics with low-level
descriptors, em ‘Proc. of International Conference of Image Processing’, pp. 18–21.

Mukherjea, Sougata, Kyoji Hirata & Yoshinori Hara (1997), Towards a multimedia world
wide web information retrieval engine, em ‘In Sixth International WWW Confe-
rence’, Santa Clara, CA,USA, pp. 7–11.

Mukherjea, Sougata, Kyoji Hirata & Yoshinori Hara (1999), Amore: A world wide web
image retrieval engine, em ‘The WWW Journal’, Vol. 2, pp. 115–132.

Muller, H. (2004), ‘A review of content-based image retrieval systems in medical
applications-clinical benefits and future directions.’, International Journal of Me-
dical Informatics 73(1), 1–23.

Muller, Henning, Wolfgang Muller, Stephane March, Thierry Pun & David Mcg Squire
(2000), Strategies for positive and negative relevance feedback in image retrieval, em
‘In Proceedings of the 15th International Conference on Pattern Recognition (ICPR
2000’, IEEE, pp. 1043–1046.

Mörchen, F. & A. Ultsch (2005), Discovering temporal knowledge in multivariate time
series, em C. W.C. & W.Gaul, eds., ‘Proceedings 28th Annual Conference of the
German Classification Society (GfKl 2004)’, pp. 272–279.



Capítulo 7. Conclusões 115

Nan, X & I.S. Ahmad (2008), ‘Fuzzy clustering paradigm and the shape-based image
retrieval’, The 21th International Florida Artificial Intelligence Research Society
Conference, FLAIRS-21 pp. 121–122.

Nene, Sameer A., Shree K. Nayar & Hiroshi Murase (1996), Columbia object image li-
brary (coil-100), Technical Report CUCS-006-96, Department of Computer Science
- Columbia University, New York. N.Y. 10027.

Nezamabadi-pour, Hossein & Ehsanollah Kabir (2008), ‘Concept learning by fuzzy k-nn
classification and relevance feedback for efficient image retrieval’, Expert Systems
with Applications In Press, Corrected Proof, –.

Niblack, W., R. Barber, W. Equitz, M. Flickner, E. Glasman, D. Petkovic, P. Yanker, C.
Faloutsos & G. Taubin (1993), The qbic project: Quering images by content using
color, texture, and shape, em SPIE, ed., ‘Conference on Storage and Retrieval for
Image and Video Databases’, San Jose, pp. 173–187.

no Escarcina, Raquel E. Pati & Jose Alfredo Ferreira Costa (2005), Filtros neurais rbf
para remoção de ruido impulsivo, em ‘Encontro Regional de Matemática Aplicada
e Computacional - ERMAC’.

no Escarcina, Raquel E. Pati & Jose Alfredo Ferreira Costa (2007a), Content based image
retrieval using a descriptors hierarchy, em ‘7th international Conference on Hybrid
intelligent Systems-HIS’, pp. 228–233.

no Escarcina, Raquel E. Pati & Jose Alfredo Ferreira Costa (2007b), Content based image
retrieval using tree-structured self-organizing maps, em ‘Brazilian Symposium on
Computer Graphics and Image Processing - SIBGRAPI’.

no Escarcina, Raquel E. Pati & Jose Alfredo Ferreira Costa (2007c), An evaluation of mlp
neural network efficiency for image filtering, em ‘the Seventh international Confe-
rence on intelligent Systems Design and Applications-ISDA’, IEEE Computer Soci-
ety, pp. 335–340.

no Escarcina, Raquel E. Pati & Jose Alfredo Ferreira Costa (2007d), Filtros neurais espa-
ciais para redução de ruído impulsivo usando redes perceptron e redes rbf, em ‘the
VIII Brazilian Conference on Neural Networks’, pp. 1–6.

no Escarcina, Raquel E. Pati & Jose Alfredo Ferreira Costa (2007e), Segmentação sobre-
posta em tree-structured self labeled som, em ‘VI Jornadas Peruanas de Computa-
ción - JPC’, pp. 1–6.

no Escarcina, Raquel E. Pati & Jose Alfredo Ferreira Costa (2008a), A new segmentation
approach in structured self-organizing maps for image retrieval, em ‘Fifth Internati-
onal Symposium on Neural Networks -ISNN’.

no Escarcina, Raquel E. Pati & Jose Alfredo Ferreira Costa (2008b), The semantic clus-
tering of images and its relation with low level color features, em ‘International
Conference on Semantic Computing - ICSC’, pp. 74–79.



Capítulo 7. Conclusões 116

Ogunbona, Philip, Lei Ye & P. Ogunbona (2006), Image content annotation based on
visual features, em ‘Eighth IEEE International Symposium on Multimedia - ISM’,
pp. 62–69.

Oja, E., J. Laaksonen, M. Koskela & S. Br (1999), Self-organizing maps for content-based
image database retrieval, em ‘Kohonen Maps’, Elsevier, pp. 349–362.

Ortega, Michael, Yong Rui, Kaushik Chakrabarti, Sharad Mehrotra & Thomas S. Hu-
ang. (1997), Supporting similarity queries in mars, em ‘the 5th ACM International
Multimedia Conference’, Seattle, Washington, pp. 403–413.

P., Salembier & Smith J. R. (2002), ‘Mpeg-7 multimedia, description schemes’, IEEE
Trans. on Circ. and Sys. For video Tech. 11(6), 748–759.

Park, Dong-Chul (2008), Advanced Intelligent Computing Theories and Applications.
With Aspects of Artificial Intelligence, Springer Berlin / Heidelberg, capítulo Classi-
fication of Image Data Using Gradient-Based Fuzzy C-Means with Mercer Kernel,
pp. 376–383.

Park, Jongan, Nishat Ahmad, Gwangwon Kang, Jun H. Jo, Pankoo Kim & Seungjin Park
(2007), Advanced Intelligent Computing Theories and Applications. With Aspects
of Artificial Intelligence, Springer Berlin / Heidelberg, capítulo Defining a Set of
Features Using Histogram Analysis for Content Based Image Retrieval, pp. 408 –
417.

Payne, A. & S. Singh (2005), ‘Indoor vs. outdoor scene classification in digital photo-
graphs’, Pattern Recognition 38(10), 1533–1545.

Pedrycz, W., A. Amato, V. Di Lecce & V. Piuri (2008), ‘Fuzzy clustering with partial
supervision in organization and classification of digital images’, IEEE Transactions
on Fuzzy Systems 16(4), 1008–1026.

pierre Schober, Jean, Thorsten Hermes & Otthein Herzog (2004), Content-based image
retrieval by ontology-based object recognition, em ‘Proc. of the KI-2004 Workshop
on Applications of Description Logics’, pp. 61–67.

Porkaew, Kriengkrai, Sharad Mehrotra & Michael Ortega (1999), Query reformulation
for content based multimedia retrieval, em ‘in mars. ICMCS’, pp. 747–751.

Punitha, P. & D. S. Guru (2006), ‘An effective and efficient exact match retrieval scheme
for symbolic image database systems based on spatial reasoning: A logarithmic
search time approach’, IEEE Trans. on Knowl. and Data Eng. 18(10), 1368–1381.

Quack, Till, Ullrich Munich, Lars Thiele & B. S. Manjunath (2004), Cortina: a system for
large-scale, content-based web image retrieval, em ‘MULTIMEDIA 04: Proceedings
of the 12th annual ACM international conference on Multimedia’, ACM Press, New
York, NY, USA, pp. 508–511.



Capítulo 7. Conclusões 117

Rallabandi, V.P. Subramanyam & S.K. Sett (2007), ‘Image retrieval system using r-tree
self-organizing map’, Data and Knowledge Engineering 61(3), 524 – 539. Advances
on Natural Language Processing - NLDB 05.

Rao, A., R. K. Srihari & Z. Zhang. (1999), Spatial color histograms for content-based
image retrieval, em ‘Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Tools
with Artificial Intelligence ICTAI’, IEEE Computer society, Washington, DC, USA.

Rubner, Yossi, Leonidas Guibas & Carlo Tomasi (1997), The earth mover´s distance,
multi-dimensional scaling, and color-based image retrieval, em ‘in Proceedings of
the ARPA Image Understanding Workshop’, pp. 661–668.

Rui, Yong, Thomas S. Huang, M. Ortega & S. Mehrotra (1999), ‘Relevance feedback:
A power tool for interactive content-based image retrieval’, IEEE Transactions on
Circuits and Systems for Video Technology 8(5), 644–655.

Rui, Yong, Thomas S. Huang & Sharad Mehrotra (1997), Content-based image retrieval
with relevance feedback in mars, em ‘In Proc. IEEE Int. Conf. on Image Proc’,
pp. 815–818.

Rui, Yong, Thomas S. Huang & Shih fu Chang (1999), ‘Image retrieval: Current techni-
ques, promising directions and open issues’, Journal of Visual Communication and
Image Representation 10, 39–62.

Samsonova, E.V, J.N. Kok & A.P IJzerman (2006), ‘Treesom: Cluster analysis in the
self-organizing map’, Neural Networks 19(6-7), 935 – 949.

Sciascio, E. Di, G. Mingolla & M. Mongiello (1999), Content-based image retrieval over
the web using query by sketch and relevance feedback, em ‘In Proc. of Proc. of 4 th
Intl. Conf. on Visual Information Systems’, pp. 123–130.

Sebe, Nicu & Michael S. Lew (2003), ‘Comparing salient point detectors’, Pattern Re-
cogn. Lett. 24(1-3), 89–96.

Sethi, I. K. & I. Coman (1999), ‘Image retrieval using hierarchical self-organizing feature
maps’, Pattern Recognition Letters 20(11-13), 1337 – 1345.

Sethi, Ishwar K., Ioana L. Coman & Daniela Stan (2001), Mining association rules
between low-level image features and high-level concepts, em B. V.Dasarathy, ed.,
‘Data Mining and Knowledge Discovery: Theory, Tools, and Technology III’, Vol.
4384, SPIE, pp. 279–290.

Shafarenko, L., M. Petrou & J. Kittler (1998), ‘Histogram-based segmentation in a per-
ceptually uniform color space’, IEEE Trans. on Image Processing IP-7(9), 1354 –
1358.

Sheikholeslami, G., W. Chang & A. Zhang (2002), ‘Semquery: Semantic clustering and
querying on heterogeneous features for visual data’, IEEE Trans. Knowledge and
Data Engineering 14, 988–1002.



Capítulo 7. Conclusões 118

Shen, J. (2009), ‘Stochastic modeling western paintings for effective classification’, Pat-
tern Recognition 42(2), 293–301.

Shyu, C. R., C. E. Brodley, A. C. Kak, A. Kosaka, A. Aisen & L. Broderick (1998), Local
versus global features for content-based image retrieval, em ‘Proc. IEEE Workshop
of Content-Based Access of Image and Video Databases’, pp. 30–34.

Smeulders, Arnold W. M., Senior Member, Marcel Worring, Simone Santini, Amarnath
Gupta & Ramesh Jain (2000), ‘Content-based image retrieval at the end of the early
years’, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 22, 1349–
1380.

Smith, J. R. (1997), Integrated Spatial and Feature Image Systems: Retrieval, Analysis
and Compression, Tese de doutorado, Graduate School of Arts and Sciences Colum-
bia University, Columbia, USA.

Smith, J. R. & S.-F. Chang (1995), Automated image retrieval using color and texture,
Relatório técnico, Columbia University.

Smith, J. R. & S.-F. Chang (1997), ‘Querying by color regions using the visualseek
content-based visual query system’, Intelligent Multimedia Information Retrieval
pp. 159–173.

Smith, John R. & Shih fu Chang (1996), Visualseek: a fully automated content-based
image query system, em ‘ACM Multimedia’, pp. 87–98.

Stanescu, Liana, Dan Burdescu, Anca Ion, Andrei Panus & Ligia Florea (2008), Hybrid
Learning and Education, Lecture Notes in Computer Science, Springer Berlin / Hei-
delberg, capítulo Imagistic Digital Library for Hybrid Medical Learning, pp. 380–
391.

Stauder, Jurgen, J. Sirot, Herve Le Borgne, Eddie Cooke & Noel E. OConnor
(2004), Relating visual and semantic image descriptors., em P.Hobson, E.Izquierdo,
I.Kompatsiaris & N. E.OConnor, eds., ‘EWIMT’, QMUL.

Stricker, M. & M. Orengo (1995), ‘Similarity of color images’, Storage and retrieval for
Image and Video Databases III SPIE. In SPIE Proceedings Series 2420.

Su, M.C. & C.H. Chou (2001), ‘A modified version of the k-means algorithm with a
distance based on cluster symmetry’, IEEE Transactions on Pattern Analysis and
Machine Intelligence 23(6), 674–680.

Swain, M. & D. Ballard (1991), ‘Colour indexing’, International Journal of Computer
Vision 7(1), 11–32.

Tabbone, S., L. Wendling & J.-P. Salmon (2006), ‘A new shape descriptor defined on the
radon transform’, Comput. Vis. Image Underst. 102(1), 42–51.



Capítulo 7. Conclusões 119

Tamura, H., S. Mori & T. Yamawaki (1978), ‘Textural features corresponding to visual
perception’, IEEE Transactions on Systems., Man and Cybernetics 8(6), 460 – 473.

Tang, Cheng-Yuan, Yi-Leh Wu & Yung-Chieh Lee (2006), ‘Cluster and clustering algo-
rithm validity in image retrieval’, IEEE International Conference on Systems, Man
and Cybernetics, SMC ’06. 4, 3318–3323.

Tao, Wenbing & Feng Luo; (2008), A effective clustering indexing based on emd for
web image retrieval, em ‘IEEE International Conference on Ubi-Media Computing’,
pp. 113–118.

Tong, Simon & E. Chang (2001), Support vector machine active learning for image re-
trieval, em ‘Proceedings of the 9th ACM International Conference on Multimedia’,
ACM Press, pp. 107–118.

Troncy, Raphael, Werner Bailer, Michael Hausenblas, Philip Hofmair & Rudolf Schlatte
(2006), Enabling multimedia metadata interoperability by defining formal semantics
of mpeg-7 profiles, em ‘In 1st International Conference on Semantics And digital
Media Technology (SAMT 06)’, pp. 41–55.

Tsinaraki, Chrisa, Panagiotis Polydoros, Fotis Kazasis & Stavros Christodoulakis (2005),
Ontology-based semantic indexing for mpeg-7 and tv-anytime audiovisual con-
tent, em ‘Audiovisual Content, Special issue of Multimedia Tools and Applications
Journal on Video Segmentation for Semantic Annotation and Transcoding, 2004’,
pp. 299–325.

Ultsch, A. (1993), Self-organizing neural network for visualization and classification,
em O.Opitz, B.Lausen & R.Klar, eds., ‘Information and Classification’, Springer-
Verlag, Berlin, pp. 307–313.

Ultsch, A. (2003a), Maps for the visualization of high-dimensional data spaces., em
‘Workshop on Self Organizing Maps’, pp. 225–230.

Ultsch, A. (2003b), U*-matrix: a tool to visualize clusters in high dimensional data„
Relatório Técnico 36, Dept. of Mathematics and Computer Science, University of
Marburg, Germany.

Vailaya, Aditya, Associate Member, Mário A. T. Figueiredo, Anil K. Jain, Hong jiang
Zhang & Senior Member (2001), ‘Image classification for content-based indexing’,
IEEE Transactions on Image Processing 10, 117–130.

Vasconcelos, N. & M. Vasconcelos (2004), Scalable discriminant feature selection for
image retrieval and recognition, em ‘Proceedings of IEEE Conference on Computer
Vision and Pattern Recognition’, pp. 770–775.

Vertan, Constantin & Nozha Boujemaa (2000), Using fuzzy histograms and distances
for color image retrieval, em ‘In Proc. of CIR 2000, Brighton, United Kingdom’,
pp. 4–5.



Capítulo 7. Conclusões 120

Vesanto, Juha, Esa Alhoniemi & Student Member (2000), ‘Clustering of the self-
organizing map’, IEEE Transactions on Neural Networks 11, 586–600.

Volmer, Stephan (2002), Fast approximate nearest-neighbor queries in metric feature spa-
ces by buoy indexing, em ‘Proc. of International Conference of Visual Information
System’, pp. 37–50.

Wang, H.-Z., X.-H. He & W.-J. Zai (2008), ‘Image retrieval based on combining local
and global features’, Optics and Precision Engineering 16(8), 1098–1194.

Wang, James Z., Jia Li & Gio Wiederhold (2001), ‘Simplicity: Semantics-sensitive inte-
grated matching for picture libraries’, IEEE Transactions on Pattern Analysis and
Machine Intelligence 23(9), 947–963.

Wang, Kuo-An, Hsuan-Hung Lin, Po-Chou Chan, Chuen-Horng Lin, Shih-Hsu Chang &
Yung-Fu Chen (2008), ‘Implementation of an image retrieval system using wavelet
decomposition and gradient variation’, W. Trans. on Comp. 7(6), 724–734.

Wang, Lei & Latifur Khan (2006), ‘Automatic image annotation and retrieval using
weighted feature selection’, Multimedia Tools and Applications 29(1), 55–71.

Wang, Man, Zheng-Lin Ye, Yue Wang & Shu-Xun Wang (2008), ‘Dominant sets cluste-
ring for image retrieval’, Signal Processing 88(11), 2843 – 2849.

Wang, Ying-Hong (2003), ‘Image indexing and similarity retrieval based on spatial rela-
tionship model’, Inf. Sci. Inf. Comput. Sci. 154(1-2), 39–58.

Wang, Yongzhong, Quan Pan, Chunhui Zhao & Yongmei Cheng (2007), Fuzzy color his-
togram based kernel tracking under varying illumination, em ‘Fourth International
Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery - FSKD’, Vol. 4, pp. 235
– 239.

Wang, Z., M. Hagenbuchner, A.C. Tsoi, S.Y. Cho & Z. Chi (2002), Image classification
with structured self-organization map, em ‘Proceedings of the 2002 International
Joint Conference on Neural Networks’, pp. 1918 – 1923.

Ward, A.A., S.J. McKenna, A. Buruma, P. Taylor & Junwei Han; (2008), Merging te-
chnology and users: Applying image browsing to the fashion industry for design
inspiration, em ‘International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing’,
pp. 288–295.

Wong, Ka-Man, K.-W. Cheung & L.-M. Po (2005), Mirror: an interactive content-based
image retrieval system, em ‘IEEE International Symposium on Circuits and Sys-
tems’, Vol. 2, pp. 1541–1544.

Wong, Roger C.F. & Clement H.C. Leung (2008), ‘Automatic semantic annotation of
real-world web images’, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intel-
ligence 30(11), 1933–1944.



Capítulo 7. Conclusões 121

Wu, Sitao, M.K.M. Rahman & Tommy W.S. Chow (2005), ‘Content-based image retrie-
val using growing hierarchical self-organizing quadtree map’, Pattern Recognition
38(5), 707 – 722.

Xihuang, Zhang, Bian Guochun & Xu Wenbo (2005), A shape feature based image re-
trieval in dct compressed-domain, em ‘CIT ’05: Proceedings of the The Fifth In-
ternational Conference on Computer and Information Technology’, IEEE Computer
Society, Washington, DC, USA, pp. 629–633.

Xin, Zheng & Lin Xueyin (2006), ‘Locality preserving clustering for image database’,
Journal of Computer Research and Development 43(3), 463–469.

xing Wu, Kai & Qiang Xu (2008), Image retrieval based on fuzzy color histogram, em
‘International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal
Processing - IIHMSP’, pp. 75–78.

Xu, Rui & Donald I. I. Wunsch (2005), ‘Survey of clustering algorithms’, IEEE Transac-
tions on Neural Networks 16(3), 645–678.

Xuelong, Hu, Zhang Yuhui & Yang Li (2007), A new method for semi-automatic image
annotation, em ‘8th International Conference on Electronic Measurement and Ins-
truments - ICEMI’, Vol. 2, pp. 866–869.

Yang, Fan & Biao Leng (2007), Ofs: A feature selection method for shape-based 3d model
retrieval, em ‘10th IEEE International Conference on Computer-Aided Design and
Computer Graphics’, pp. 114 – 119.

Yap, Kim-Hui & Kui Wu (2005), ‘A soft relevance framework in content-based image
retrieval systems’, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
15(12), 1557–1568.

Yiu, E. C. (1996), Image classification using color cues and texture orientation, Disserta-
ção de mestrado, MIT.

Zezula, P., G. Amato & M. Dohnal, V.and Batko (2006), Similarity Search - The Metric
Space Approach, Vol. 32 de Advances in Database Systems, Springer.

Zhang, Daoqiang, Songcan Chen & Zhi-Hua Zhou (2008), ‘Constraint score: A new
filter method for feature selection with pairwise constraints’, Pattern Recognition
41(5), 1440 – 1451.

Zhang, Dengsheng, Aylvin Wong, Maria Indrawan & Guojun Lu (2000), Content-based
image retrieval using gabor texture features, em ‘IEEE Intern. Symposium on Mul-
timedia Information Processing’.

Zhang, H. J. & D. Zhong (1995), A scheme for visual feature-based image indexing, em
‘SPIE - Conference on Storage and Retrieval for image and Video Databases III’,
San Jose, pp. 36–46.



Capítulo 7. Conclusões 122

Zhao, Jidong, Ke Lu & Xiaofei He (2008), ‘Locality sensitive semi-supervised feature
selection’, Neurocomputing 71(10-12), 1842 – 1849. Neurocomputing for Vision
Research; Advances in Blind Signal Processing.

Zhao, Rong & William I. Grosky (2002), Bridging the semantic gap in image retrieval,
em ‘Distributed Multimedia Databases: Techniques and Applications’, Idea Group
Publishing, pp. 14–36.

Zhao, Tianzhong, Jianjiang Lu, Yafei Zhang & Q Xiao (2008), Feature selection based
on genetic algorithm for cbir, em ‘Image and Signal Processing, CISP ’08. Congress
on’, Vol. 2, pp. 495–499.

Zhong, Daidi & Irek Defée (2005), ‘Dct histogram optimization for image database retri-
eval’, Pattern Recogn. Lett. 26(14), 2272–2281.

Zhou, Xiang Sean & Thomas S. Huang (2003), ‘Relevance feedback in image retrieval:
A comprehensive review’, Multimedia Systems 8(6), 536–544.


