UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

BRUNO MIRANDA SALES

EXPLORANDO DICIONÁRIOS VISUAIS PARA RECUPERAÇÃO DE IMAGEM
POR CONTEÚDO

FEIRA DE SANTANA
2014

2

BRUNO MIRANDA SALES

EXPLORANDO DICIONÁRIOS VISUAIS PARA RECUPERAÇÃO DE IMAGEM
POR CONTEÚDO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Colegiado de Engenharia de Computação como
requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel
em Engenharia de Computação da Universidade
Estadual de Feira de Santana.
Orientador: Prof. Rodrigo Tripodi Calumby
Departamento de Exatas - UEFS

FEIRA DE SANTANA
2014

3

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus por me dar sempre forças para alcançar meus
objetivos.
Agradeço a minha mãe Márcia e meu pai Agnaldo, pois sem eles nada disso seria
possível, agradeço ainda a meu irmão Victor que sempre está comigo e a minha namorada
Beatriz que me apoiou durante todo esse projeto.
Por fim, agradeço a meu orientador que soube me guiar e teve muita paciência
comigo, sendo vital para a conclusão desse projeto e a Fernanda Brandão, pois sua ajuda foi
fundamental para que esse projeto pudesse ter êxito.

4

RESUMO

Este trabalho apresenta uma abordagem para recuperação de imagens por conteúdo
baseado em dicionários visuais associados a descritores locais de imagens. A técnica de
dicionários visuais vem se mostrando bastante promissora, sendo utilizada em diversas
aplicações. Os descritores locais são bastante utilizados para detecção de objetos. Assim, uma
abordagem junto com dicionários visuais é capaz de gerar ótimos resultados.
A criação do dicionário visual depende de muitos fatores, como o detector de pontos
usado, o descritor usado, técnicas de assignment, de pooling, entre outro fatores. Para a
construção dos dicionários utilizados, optou-se por usar o detector Hessian-Affine, o descritor
SIFT e a técnica de assignment do tipo HARD. Os dicionários foram gerados para um
conjunto de imagens, composto por 20mil imagens, a ImageCLEFphoto 2008.
A distância entre as imagens foram calculadas a partir de duas abordagens diferentes,
uma baseada na distância euclidiana e outra baseada na função cosseno. Com base nessas
distâncias fomos capazes de determinar qual abordagem foi mais eficaz.
Os resultados obtidos, a partir dos dicionários criados e das diferentes abordagens para
cálculo de distância entre as imagens, foram comparados a descritores globais, fruto de outros
estudos, e se mostraram mais eficazes que alguns desses descritores. Esses resultados ainda
foram melhorados através de uma técnica de fusão dos dicionários.
Palavras chave: Dicionários Visuais, Descritores Locais, Recuperação de Imagem por
Conteúdo.
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ABSTRACT

This paper presents an approach for image retrieval based on visual dictionaries
associated with local image descriptors. The technique of visual dictionaries has proved to be
very promising and have been used for severals applications. Local descriptors are widely
used for the detection of objects. Therefore, a visual approach along with dictionaries is able
to generate great results.
The construction of a visual dictionary depends on many factors, such as the detector
used, the descriptor used, assignment techniques, pooling techniques, among other factors.
For the construction of the dictionaries, we chose to use the Hessian-Affine detector, the SIFT
descriptor and the HARD assignment. The dictionaries were generated for a set of 20.000
images from ImageCLEFphoto 2008.
The distance between images were calculated with two different approaches, the
Euclidean distance the cosine function. Based on these distances we are able to determine
which approach was more effective.
The results obtained from the dictionaries and the different approaches to calculating
distance between the images were

compared to global descriptors from of other works, and

were more effective than some of these descriptors. These results were further improved by
using a dictionaries fusion technique.
Keywords: Visual Dictionaries, Local Descriptors, Image Recovery for content.
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1

INTRODUÇÃO

Dado o avanço e popularização das tecnologias de captura e armazenamento de dados,
um grande conjunto de conteúdo digital multimídia tem sido produzido. Estas coleções de
informações são exploradas em várias áreas como: sensoriamento remoto, medicina, análise
forense, estudo de biodiversidade, redes sociais, bibliotecas digitas, entre outros. Dadas as
necessidades dos usuários e a grande quantidade de informação disponível é necessário o
desenvolvimento de técnicas eficazes para exploração destas coleções.
A utilização de descrições textuais é uma das abordagens mais comuns para a
recuperação de imagens, junto a técnicas tradicionais de consultas em bancos de dados. Uma
outra abordagem para a recuperação de imagens é a utilização da descrição das propriedades
visuais da imagem para indexá-las e buscá-las. Em um sistema de recuperação de imagem por
conteúdo é necessário calcular a similaridade de uma imagem de consulta em relação às
outras imagens armazenadas. Para isso, pode-se utilizar diferentes tipos de técnicas para
capturar e representar as informações visuais das imagens, que variam desde medições
estatísticas simples sobre a distribuição global das cores até a construção de modelos
complexos para a detecção de pontos de interesse importantes.
Buscar um determinado dado somente usando sua descrição textual nem sempre gera
bons resultados, isso porque muitas vezes não é fácil descrever algo textualmente. Um
exemplo disso seria a descrição do rosto de uma pessoa, que pode ser uma tarefa difícil. Nesse
caso, pode ser mais fácil buscar o rosto de uma pessoa em um determinado banco de dados
pela sua imagem. Dessa maneira a busca de imagens se tornou um serviço importante e tornála cada vez mais eficaz é um grande desafio.
Uma técnica de representação de informações extraídas das imagens chamada
Dicionários Visuais tem se mostrado bastante promissora e tem sido utilizada em diversas
aplicações (O. A. B. PENATTI, 2012). Esta técnica baseia-se na descoberta de palavras
visuais (padrões visuais) que se repetem numa mesma imagem ou em um conjunto delas,
similar à ocorrência de palavras em um texto. Dessa forma técnicas similares às de
processamento de texto podem ser aplicadas para comparação das imagens de uma coleção
em relação a uma consulta.
As características globais e locais extraídas das imagens podem ser utilizadas de forma
complementar para representação da informação visual de uma imagem. Utilizando-se desses
recursos espera-se que as máquinas de buscas tornem-se cada vez mais eficazes.
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O objetivo geral do trabalho foi o estudo, desenvolvimento, experimentação e
validação do uso de dicionários visuais e descritores locais na recuperação de imagens. Dessa
maneira os resultados obtidos através do uso de dicionários visuais foram comparados a
resultados já existentes de recuperação de imagens com base em descritores globais, a fim de
verificar a confiabilidade dos resultados obtidos.
Para a validação dos experimentos foi elaborado um sistema capaz de calcular a
distância entre um conjunto de imagens, e assim, determinar um ranking de similaridade.
Este trabalho está dividido em 7 seções. Na Seção 2 são apresentados os conceitos
correlatos, onde serão abordados todos os assuntos pertinentes ao entendimento do trabalho.
Na Seção 3, serão apresentados os materiais e métodos utilizados, na Seção 4 e 5 são descritos
os resultados e as discussões dos resultados. Por fim, a Seção 6 apresenta as conclusões e a 7
as referências bibliográficas do trabalho.
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo serão apresentados conceitos referentes à recuperação de imagem por
conteúdo, descritores de imagens (globais e locais) e dicionários visuais. Ainda neste capítulo,
são apresentadas e descritas algumas medidas de avaliação de resultados utilizadas para a
análise de eficácia de métodos de recuperação.

2.1

Recuperação de Imagem por Conteúdo
Recuperação de imagens por conteúdo, do inglês Content-Based Image Retrieval,

CBIR, busca explorar informações extraídas automaticamente de conteúdos multimídia.
Assim, a CBIR tem uma vantagem, pois técnicas baseadas em conteúdo não trazem a
necessidade de utilizar palavras chaves. Entretanto, sistemas baseados em conteúdo têm que
superar alguns desafios, como: o volume de dados a serem processados e a forma com que
esses dados são codificados (VALLE, CORD, 2009).
A recuperação de imagens por conteúdo é uma área crescente, que vem se tornando
cada vez mais importante e muitos são os estudos que estão sendo desenvolvidos nessa área.
Um sistema baseado em recuperação por conteúdo funciona da seguinte maneira:
1. O usuário fornece um padrão de consulta.
2. São extraídas as características desse padrão.
3. Ocorre uma busca em uma base de dados comparando as imagens através de
descritores.
4. Os resultados mais relevantes são retornados.
A CBIR possui duas fases, a primeira é a fase offline, na qual todo o processo de
extração de características é feito. No caso de fotos, por exemplo, são criados os vetores de
descrição das imagens e armazenados em um banco de dados. A segunda fase é a online, na
qual ocorre a interação com o usuário, por meio de consultas. A partir da imagem fornecida, é
gerado um vetor de descrição da mesma, o qual é comparado com os criados na fase offline,
para o computo de similaridade e geração de resultados. A descrição da imagem é realizada
por meio de descritores de imagens que são descritos na Seção 2.2.
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2.2

Descritores de Imagens
Um descritor de imagem pode ser definido como um par composto por uma função

que extrai um vetor de características de uma imagem e uma função de similaridade, que
calcula a distância entre duas imagens (TORRES e FALCÃO, 2006). A Figura 1 apresenta
alguns exemplos de imagens e sua possível representação. Na Imagem (a) ocorre uma
descrição binária, onde o preto representa 1 e branco 0, a Imagem (b) apresenta uma descrição
em escala de cinza e a Imagem (c) uma descrição em escala R.G.B.

Figura 1 – Representação digital de diferentes imagens: (a) Binária, (b) Escala de Cinza,
(c) Sistema de cores R.G.B. (OSHIRO e GOLDSCHMIDT, 2008).

Baseados em técnicas de processamento de imagens, os descritores codificam as
propriedades visuais da imagem (coloração, formas e texturas) em vetores de características,
que serão usados nas comparações entre as imagens. Outra definição de descritores está ligada
à medida de similaridade, em que duas imagens podem ser comparadas por meio de uma
função de distância, utilizando os vetores de características gerados pelo descritor. Um
descritor pode ser considerado melhor que outro quando, por exemplo, para uma consulta ele
retornar um número maior de imagens relevantes (CALUMBY, 2010).
A Figura 2 ilustra o uso de um descritor simples para computar a similaridade entre
duas imagens, Î𝐴 e Î𝐵 . Para o descritor D, 𝜀𝐷 é o algoritmo de extração de características, que é
⃗Î e 𝑉
⃗ Î . Esses vetores
aplicado sobre as imagens gerando assim os vetores de características 𝑉
𝐴
𝐵
são comparados por meio da função de similaridade 𝛿𝐷 , resultando assim na distância d entre
as imagens.
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Figura 2 – Visão Conceitual de um Descritor Simples (TORRES e FALCÃO, 2006).

2.3

Descritores Globais
Descritores globais são conjuntos de descritores que varrem a imagem por completo,

criando um vetor de característica usando toda a imagem. Esses descritores são simples de
serem calculados, pois são aplicados sobre toda a imagem, sem necessidade de um trabalho de
detecção de pontos relevantes, por exemplo. Descritores globais são deficientes quando se
trata de pontos específicos em uma imagem, pois descrevem a imagem como um todo, não
realizando a detecção de pontos de interesse na imagem. Assim eles geram representações do
conteúdo geral de uma imagem, mas não são tão eficazes, por exemplo, para o
reconhecimento de objetos.
A Figura 3 apresenta um passo a passo da utilização de descritores globais na
recuperação de imagens. Na fase offline ocorre a descrição global da imagem e em seguida os
vetores gerados são armazenados em um banco de dados. Na fase online, o usuário fornece
uma imagem para ser buscada e então ela é descrita globalmente gerando vetores de
descrição. Os vetores gerados são comparados pelos gerados durante a fase offline e os
resultados então são exibidos.
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Figura 3 – Uso de Descritores Globais na Recuperação de Imagens. Fonte: (VALLE e
CORD, 2009)

2.4

Descritores Locais
Os descritores locais analisam partes específicas de uma imagem e foram propostos

inicialmente para resolver problemas computacionais ligados à detecção de objetos. Um
descritor local é aplicado sobre recursos locais, pontos de interesses, regiões de fronteiras ou
regiões de alta diferença de contraste e brilho, como cantos e arestas.
Quando os descritores locais são utilizados junto ao CBIR, todas as imagens que
compõem o banco de dados têm seus pontos de interesses detectados de acordo com os
critérios desejados e então esses pontos descritos. O mesmo processo é aplicado à imagem
fornecida para busca gerando assim um resultado bruto. Sobre esse resultado é aplicado
funções de consistência geométrica, que avaliam os pontos de acordo com a orientação e a
escala que se encontram, para então ser obtido o resultado final (VALLE, CORD, 2009).
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Figura 4 – Uso de descritores locais na recuperação de imagens.
Fonte: (VALLE, CORD, 2009).

A Figura 4 apresenta o processo de busca baseado em descritores locais. Diferente da
busca usando descritores globais, apenas alguns pontos de interesse são descritos. Na fase
“online” a imagem fornecida tem seus pontos de interesses extraídos e descritos, após isso os
vetores gerados são comparados aos armazenados no banco de dados. O resultado dessas
comparações, resultado bruto, passa então por um processo de consistência geométrica, que
visa garantir que imagens que sofreram distorções muito fortes, por exemplo, não sejam
exibidas no resultado.
A repetibilidade é uma característica em um descritor local. Ela tenta garantir que
mesmo com a imagem sofrendo deformação, ou ainda, sendo vista de um ângulo diferente
(ponto de vista), os pontos equivalentes de interesse devem ser detectados e descritos.
Descritores locais apresentam a vantagem de serem capazes de reconhecer diferentes
tipos de objetos em uma mesma imagem, porém essa vantagem gera alto custo devido ao
elevado número de vetores gerados. Uma maior quantidade de vetores gera um maior custo
computacional e então são necessários algoritmos mais eficientes para analisar toda essa gama
de dados.
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2.5

Dicionários Visuais
Dicionário visual é uma forma de representar imagens, que considera o espaço

descrito e o divide em várias palavras visuais (regiões), geralmente usando técnicas de
aprendizado não-supervisionados, como agrupamento. O conjunto dessas palavras forma o
dicionário visual. A utilização de dicionário visual faz com que cada região do espaço descrito
esteja associada a conceitos semânticos, como, por exemplo: vegetação, sol, céu, nuvens ou
carros.
Segundo Valle e Cord (2009)
Entre as vantagens do uso de dicionários visuais têm-se que: a
descrição dos componentes de menor granularidade é melhor
adaptada às operações que envolvem semântica complexa e o
desempenho computacional da recuperação “online” é aliviada.
O uso de dicionário visual atenua a desvantagem apresentada pelos descritores locais,
os quais geram um número muito grande de vetores por imagem, sintetizando esses vetores
produzidos em um único vetor, o chamado saco de palavras, do inglês bag-of-words. A
grande dificuldade encontrada ao utilizar dicionários visuais é a construção de um bom
dicionário, pois muitas são as variáveis que podem ser escolhidas para a construção do
dicionário, como tipo de descritor, tipo de detector, método de pooling, (ver Seção 2.5.3)
entre outros. Logo, escolher de maneira correta cada item torna-se um trabalho custoso e em
muitos casos demorado. Outro problema é quando trabalha-se com bases de alta
dimensionalidade, pois mesmo simplificando a quantidade de dados, bases grandes geram
muitos dados e despendem de muito tempo e capacidade de processamento, aumentando
assim o custo da criação do dicionário visual.
A criação de um dicionário visual pode ser dividida em três fases: Identificação e
Descrição dos Pontos, Agrupamento dos Pontos e Criação do Saco de Palavras. Estas fases
são descritas nas Seções 2.5.1, 2.5.2 e 2.5.3, respectivamente.

2.5.1 Identificação e Descrição dos Pontos
A primeira fase consiste na identificação dos pontos de interesse em um conjunto de
imagens. Para isso, várias técnicas podem ser utilizadas (grid regular, detectores de pontos de
interesse, amostragem aleatória, segmentação baseada em fragmentos, etc). Nessa etapa, uma
imagem terá todos seus pontos pertinentes descritos de acordo com a técnica escolhida. Uma
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das abordagens mais comuns para identificação de pontos de interesse é a utilização de
detectores de pontos de interesse, como o SIFT, o Hessian-Affine, o detector de Laplace,
entre outros (FERRAZ, TAVARES, 2012). A Figura 5 apresenta possíveis pontos de
interesses em uma imagem.

Figura 5 – Exemplo de possíveis pontos de interesse em uma imagem. Fonte: Próprio Autor

O próximo passo da primeira fase é a representação dos trechos locais, para isso são
utilizados descritores visuais. Cada ponto de interesse detectado é devidamente descrito.
Dentre as técnicas mais utilizadas, temos: SURF, GLOSH, LESH e a SIFT (FERRAZ,
TAVARES, 2012).
O Scale Invariant Feature Transform (SIFT) funciona tanto como um detector de
ponto de interesses, como um descritor. O detector baseia-se em cálculos de diferenças
Gaussianas em cada imagem. Essa função é invariante a escala, assim independentemente da
escala da imagem, os mesmos pontos serão detectados. O descritor faz uso de histogramas de
gradientes, que são orientados para descrever a vizinhança local dos pontos de interesses
(GONZALES, 2010).

2.5.2 Agrupamento dos Pontos
A Figura 6 representa o processo geral de criação do dicionário visual. Após a fase de
Identificação e Descrição dos Pontos, ocorre então o agrupamento dos pontos com
características semelhantes, sendo o espaço descrito dividido em grupos de pontos de acordo
com seus graus de semelhança. Muitas são as técnicas utilizadas para realizar o agrupamento,
um exemplo é a k-means, que é uma das técnicas mais utilizadas. Esse processo é chamado de
quantização do espaço que é responsável por aumentar a generalidade das descrições.
Cada agrupamento de pontos de interesse identificados torna-se então uma palavra do
dicionário visual. O dicionário visual será o vocabulário visual composto pelas palavras
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visuais identificadas no conjunto de imagens. Um dos grandes desafios do uso de dicionários
visuais está ligado aos custos das técnicas de agrupamento de pontos do espaço.

Figura 6 – Processo de criação de um dicionário visual. Fonte: (PENATTI, 2012).

2.5.3 Criação do Saco de Palavras
A terceira fase está relacionada à criação do saco de palavras, que é uma técnica que
melhora a representação das imagens usando dicionários visuais, construindo um histograma
das palavras das imagens. A Figura 7 apresenta todo o processo de criação do dicionário
visual até chegar ao saco de palavras.
O primeiro passo para a criação do saco de palavras é a quantificação da ocorrência de
cada palavra visual em uma determinada imagem. Para isso, uma estratégia de pooling é
utilizada. O pooling consiste em uma técnica que sintetiza todos os pontos extraídos de uma
imagem em um único vetor, esse vetor pode ser representado por um histograma. Entre as
técnicas de pooling existe a WSA (Word Spatial), o pooling espacial ou pirâmide espacial,
que é a técnica de pooling mais utilizada.
O último passo é a aplicação de classificadores e/ou modelos de categorias às palavras
encontradas, determinando assim se uma palavra corresponde a uma face ou um monumento
ou uma árvore. Além disso, pode ser feita a criação de um vetor binário que indica se uma
palavra visual ocorre ou não em uma imagem.

Figura 7 – Processo de representação de uma imagem em dicionário visual. Fonte: (PENATTI, 2012).
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2.6

Medidas de Avaliação de Resultados
As medidas de avaliação de resultados utilizadas para analisar a qualidade dos

resultados gerados serão descritas a seguir.

2.6.1 Recall@N
Recall é a fração de imagens relevantes recuperadas em relação à quantidade total de
imagens relevantes existentes na coleção e é obtida com a equação 1.

R@N =

𝑟𝑒𝑙 (𝑁)
𝑛𝑟𝑒𝑙

(1)

Na Equação 1, rel(N) é o número de imagens relevantes entre as primeiras N
retornadas e nrel o número de imagens relevantes existentes na coleção.

2.6.2 Precision@N
Indica a precisão nas N primeiras imagens retornadas. É obtida através da Equação 2.

P@N =

𝑟𝑒𝑙(𝑁)
𝑁

,

(2)

onde N é o número de imagens no resultado analisado e rel(N) é o número de imagens
relevantes entre as primeiras N retornadas.

2.6.3 Mean Avarage Precision (MAP)
MAP ou Mean Avarage Precision baseia-se na precisão média de uma consulta, sendo
a média das precisões após cada documento relevante recuperado. O valor de precisão média
para uma consulta é dado na Equação 3.

AP(q) =

∑𝑁
𝑛=1(𝑃@𝑛∗𝑟(𝑛))
𝑛𝑟𝑒𝑙

(3)
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Na Equação 3, N é o número de documentos retornados e r(n) uma função que retorna
1 se a n-ésima imagem é elevante e 0 caso contrário. Para obter o valor de MAP, após
calculados os valores de precisão média para cada consulta utilizamos a Equação 4.

MAP(Q) =

∑𝐾
𝑘=1 𝐴𝑃(𝑞𝑘)
𝐾

Na Equação 4, K é o número de consultas.

(4)
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3

MATERIAIS E MÉTODOS

A criação e validação de um dicionário visual requerem algumas etapas. A partir de
uma base de imagens são extraídos vetores de características, os quais são utilizados para criar
o dicionário visual e posteriormente o saco de palavras. Uma vez criado o saco de palavras é
então calculada a distância de cada imagem para toda a base utilizada, por fim os vetores de
distâncias criados são avaliados através de medidas de avaliação e testes estatísticos a fim de
avaliar se a qualidade dos dicionários visuais.

3.1

Base de Imagens
Nos experimentos realizados a coleção de imagens utilizada foi a IC08,

ImageCLEFphoto 2008 (THOMAS et al., 2009). A IC08 é uma base extensa, desenvolvida
pelo comitê técnico 12 da Associação Internacional de Reconhecimentos de Padrões (IAPR).
É composta por 20.000 imagens coloridas de tamanhos diferentes e tomadas de várias partes
do mundo. Cada imagem da IC08 possui uma série de dados, como: identificador único,
título, descrição em texto livre do conteúdo semântico e visual, notas adicionais, fornecedor,
data e local (THOMAS et al., 2009). A Figura 8 apresenta um exemplo de uma imagem da
IC08.
Essa base já foi utilizada em trabalhos anteriores relacionados à recuperação de
imagem por conteúdo e já contém um conjunto de imagens de consultas e um gabarito que
indica as imagens mais relevantes para cada imagem da base de consulta.
A base de consulta é composta por 180 imagens que representam consultas comuns
feitas por um usuário. As consultas foram divididas em dois grupos, o primeiro composto por
60 consultas, onde cada consulta é composta por um conjunto de três imagens. O segundo
grupo é composto por 180 consultas onde cada consulta contém apenas uma imagem.

Figura 8 – Exemplo de imagem da coleção IC08. Fonte: (THOMAS et al., 2009)
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3.2

Medidas de Similaridade
Foram utilizadas duas métricas para o cálculo da similaridade entre as imagens:

distância euclidiana e cosseno. Essas métricas utilizam a representação vetorial das imagens
para determinar a distância entre elas.
A distância euclidiana, calcula a distância entre dois pontos, com base na Equação 5 e
é uma forma simples de calcular a similaridade entre duas imagens. Quanto maior for o valor
obtido mais distante são as imagens.
𝑑(𝑑1 ,𝑑2 ) = √∑𝑛𝑖=0(𝜔1𝑖 − 𝜔2𝑖 )2

(5)

Na equação 5, 𝑑(𝑑1 ,𝑑2 ) é a distancia entre duas imagens 𝑑1 𝑒 𝑑2 , onde n é o tamanho
do vetor que representa cada imagem e 𝜔1𝑖 e 𝜔2𝑖 são os valores das palavras das imagens 1 e
2 na posição i. A outra medida utilizada foi a função cosseno, que normalmente é utilizada
para similaridade entre textos, porém como as imagens são representadas vetorialmente tornase possível utilizá-la. Assim como a euclidiana, a função cosseno é uma maneira simples de
calcular a similaridade entre duas imagens. Ela calcula o cosseno do ângulo entre os vetores
que representam as imagens, de forma que quanto mais próximo a 1, mais similares são os
vetores. Como o cálculo desejado é o da distância e não a similaridade entre as imagens, o
valor encontrado é subtraído de 1. A Equação 6 apresenta a função cosseno, onde
𝐶𝑜𝑠𝑠𝑒𝑛𝑜(𝑑1 ,𝑑2 ) é a similaridade entre duas imagens 𝑑1 𝑒 𝑑2 , 𝜔1𝑖 e 𝜔2𝑖 são os valores das
imagens 𝑑1 𝑒 𝑑2 respectivamente na posição i e t é o tamanho do vetor de cada imagem. A
Equação 7 apresenta o cálculo da distância entre duas imagens 𝑑1 𝑒 𝑑2 , calculada com base na
função cosseno.

𝐶𝑜𝑠𝑠𝑒𝑛𝑜(𝑑1 ,𝑑2 ) =

∑𝑡𝑖=1 𝜔1𝑖 −𝜔2𝑖
2 𝑥 ∑𝑡 𝜔 2
√∑𝑡𝑖=1 𝜔1𝑖
𝑖=1 2𝑖

𝑑(𝑑1 ,𝑑2 ) = 1 − 𝐶𝑜𝑠𝑠𝑒𝑛𝑜(𝑑1 ,𝑑2 )

(6)

(7)
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3.3

Fluxo dos Experimentos
O projeto foi divido em três etapas, como pode ser notado na Figura 9. A primeira

etapa foi a geração do saco de palavras (bag of words), que será abreviado para Bow. Uma vez
gerados os Bows, pôde-se, então, calcular os vetores de distância. O procedimento de cálculo
é realizado para cada métrica de similaridade utilizada (função cosseno e distância
euclidiana). Por fim, foi feita a análise dos resultados, a fim de verificar a qualidade dos
vetores de distâncias gerados e se os resultados foram satisfatórios. Estas etapas são
detalhadas nas seções seguintes.

Figura 9 – Processo de Validação dos Dicionários Visuais. Fonte: Próprio Autor.

3.3.1 Criação do Saco de Palavras
O processo de criação do dicionário visual pode ser acompanhado através da Figura 6.
Para cada imagem, primeiramente seus pontos de interesses foram detectados. O HessianAffine (Mikolajczyk e Schmid, 2004) foi o detector utilizado. Ele faz parte de um grupo de
detectores denominado sparse sampling (amostras dispersas) (PENATTI, 2012). O HessianAfinne foi utilizado, pois ele é capaz de detectar regiões de interesse independente da escala,
além disso, ele mostrou ser muito eficaz em detectar pontos de interesse nas imagens da base.
Esse detector vem sendo muito utilizado no campo da visão computacional e análise de
imagens, ainda que, o custo computacional seja maior que outros tipos de detectores. Outros
exemplos de detectores que poderiam ser utilizados são o Harris Affine ou o Laplace

(Mikolajczyk e Schmid, 2004).
Uma vez detectados os pontos de interesse era necessário descrevê-los. Para isso, foi
utilizado o descritor SIFT. A próxima etapa é o agrupamento de pontos, onde os vetores
gerados pelo SIFT foram agrupados de acordo com seu nível de semelhança, tornando-se uma
palavra do dicionário visual. Ao fim dessa etapa, o dicionário visual foi criado. A técnica
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utilizada foi o algoritmo k-means, por ser uma técnica largamente utilizada e que gera
resultados satisfatórios.
Após a criação do dicionário visual, foi necessário que ocorresse a codificação do que
foi descrito, a fim de poder comparar os diferentes espaços descritos entre as imagens. Nessa
etapa foi utilizado o assignment do tipo Hard. O Hard Assignment rotula um grupo de pontos
de acordo com sua região mais próxima, dessa maneira um vetor poderá fazer parte apenas de
uma região visual, o que se torna um problema quando o dicionário visual é muito grande,
visto que muitas vezes os valores dos vetores se encontram entre regiões (PENATTI, 2012).
Como o número de palavras do dicionário não atingiu grandes dimensões o Hard Assignment
pôde ser utilizado sem maiores preocupações. Após a codificação, o saco de palavras foi
gerado e pronto para uso.
O número de palavras por imagem é um parâmetro muito importante, ele vai
determinar o tamanho do dicionário visual e influenciar diretamente nos resultados. Nos
experimentos esse número variou entre 100 palavras a 30 mil palavras. O aumento do número
de palavras influencia diretamente no tempo de criação do saco de palavras e nos recursos
computacionais usados, tais como memória e disco, por isso não foi possível criar dicionários
com números muito grandes de palavras. O tempo gasto para criar saco um saco de palavras
com 30 mil palavras foi de cerca de sete dias. Para a realização dos experimentos foi utilizado
um computador com processador core i7 e que possui 8gb de memória Ram.

3.3.2 Cálculo dos Vetores de Distância
Para cada bow gerado foi necessário aplicar as medidas de similaridade, a função
cosseno e a distância euclidiana. Conforme o número de palavras ia aumentando, mais
recursos computacionais foram necessários e consequentemente o tempo total para realizar os
cálculos aumentou. Para o desenvolvimento do projeto foi utilizado um computador com
processador Intel Core i7 4ª Geração 2.4GHz, com 8Gb de memória Ram, um disco que
funciona a 5400 RPM, o qual possui o Windows 8.1 como sistema operacional. Além disso,
durante os experimentos nenhuma outra função foi realizada no computador.
Em determinado ponto ficou inviável o cálculo da distância de toda a base. A solução
encontrada foi calcular apenas os vetores de distância do grupo de imagens de consulta, que é
composto de 180 imagens, para as demais imagens da coleção.
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3.3.3 Análise dos Resultados
A análise dos resultados foi feita com base nas medidas de avaliação Precision@N e
de MAP, pois a partir dessas duas análises já é possível ter conhecimento da qualidade do
resultado. Além disso, foi utilizado o teste de Wilcoxon (POCINHO, 2010) para determinar se
os resultados eram estatisticamente significativos.

3.4

Descritores Globais
Os descritores globais utilizados nas comparações com os descritores gerados pelo

foram os: GHC, BIC, ACC e JAC que trabalham com a cor como tipo de evidência e o BIC
possui como função de distancia dLog, sendo que para os demais a função de distância é a L1.
E o CCOM, LAS, QCCH e HTD, que possuem como tipo de evidência a textura, onde o LAS
e o QCCH possui como função de distância L1, o CCOM o somatório das diferenças entre
matrizes de co-ocorrência e o HTD a diferença entre componentes de média e desvio padrão.
(CALUMBY, 2010).
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4

RESULTADOS

Nessa seção, serão apresentados os resultados referentes aos dicionários visuais
criados, abordando sua eficácia e mostrando os comparativos entre eles e os descritores
globais. Os resultados foram divididos em duas partes, a primeira referente aos experimentos
com 60 consultas compostas e a segunda referente aos experimentos com 180 consultas
simples. Assim, serão apresentados os resultados para as medidas de avaliações utilizadas e o
teste estatístico.

4.1

60 Consultas Compostas
Nos gráficos analisados nesta e nas Seções 4.2 a 4.4, os descritores se diferenciam

pelo número de palavras, variando de 100 a 30.000, onde o C na legenda é uma representação
para função cosseno e o E corresponde à distância euclidiana.
Uma das medidas utilizadas para avaliar os descritores foi a Precisão@N. O gráfico na
Figura 10, por exemplo, apresenta os valores médios de precisão para uma variação do
número de imagens (N) do topo do ranque que foram analisadas.
A Figura 10 apresenta o gráfico de precisão para a função cosseno. Graficamente a
qualidade do descritor para as primeiras posições na lista de resultados não segue um padrão,
assim para N até 10 os descritores 500C e 1000C apresentam uma melhor qualidade, já
quando o N assume valores mais altos, acima de 15, quanto maior o número de palavras
maior será a qualidade. Para um N igual a 30, o descritor correspondente a 30.000 palavras,
apresentou o valor mais alto de precisão.
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Figura 10 – Gráfico de Precisão para a função Cosseno.

A Figura 11 apresenta o gráfico para a distância euclidiana. A mesma análise do
gráfico da função cosseno é aplicada para esse gráfico, onde somente para as últimas posições
na lista de resultados segue um padrão de proporcionalidade em relação ao número de
palavras. Para as primeiras posições na lista de resultados os descritores 500E e 1000E
apresentaram melhores qualidades, sendo que o 1000E teve um comportamento diferenciado
nas 5 e 10 primeiras posições assim como o comportamento do 1000C na função cosseno.
Para as últimas posições na lista de resultados o descritor 30000E foi o melhor. A Figura 12
apresenta um comparativo entre os melhores resultados para cada tipo de descritor. Os
descritores baseados na distância euclidiana apresentam melhores resultados quando
utilizados o mesmo número de palavras. Para as últimas posições na lista de resultados os
resultados ficam bem semelhantes.
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Figura 11 – Gráfico de precisão para Distância Euclidiana.

Figura 12 – Comparativo entre os melhores resultados para distância euclidiana e função
cosseno.
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Uma avaliação baseada somente em precisão não é suficiente para determinar a
qualidade dos descritores, por isso outras medidas foram utilizadas. A Figura 13 apresenta o
gráfico de MAP para ambos tipos de descritores, onde quanto maior o valor médio obtido
melhor é considerado o descritor.
Para a distância euclidiana os descritores 500E, 1000E e 2000E apresentaram os
melhores resultados, enquanto que na função cosseno os descritores 500C e 1000C se
mostraram bem equivalentes aos descritores 10000C, 20000C e 30000C, sendo este último o
de melhor resultado.

Figura 13 – Gráfico de MAP.

Como os valores obtidos através do gráfico de precisão e do gráfico de map foram
bem próximos, trabalhou-se com a possibilidade desses descritores serem semelhantes em
alguns pontos, então foi realizado o teste de wilcoxon, a fim de verificar estatisticamente se os
descritores eram ou não equivalentes. O descritor de 1.000 palavras foi utilizado como base,
por seus resultados serem melhores que os descritores com mais palavras em alguns pontos e
semelhantes em muito outros pontos. A Tabela 2 apresenta o resultado do teste de wilcoxon
para a função cosseno e a Tabela 3 mostra os resultados desse teste para a distância
euclidiana. As tabelas mostram os valores médios de precisão para cada descritor para cada
valor de N utilizado nos experimentos..
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Tabela 2 – Análise estatística para função cosseno.

Tabela 3 – Análise estatística para Distância Euclidiana

Em ambas as tabelas os resultados em verde representam equivalência estatística,
enquanto que os em vermelho indicam inferioridade em relação ao baseline e os em azul
superioridade estatística em relação ao baseline.
Através da análise da Tabela 2 percebe-se que no geral os descritores são equivalentes
estatisticamente, mesmo com a variação do número de palavras, porém com os descritores
com o maior número de palavras, 20.000 e 30.000, foi possível alcançar resultados
estatisticamente superiores. A análise aplicada na Tabela 2 pode ser aplicada a Tabela 3, em
que em geral os descritores são equivalentes a baseline, com exceção dos descritores de
20.000 e 30.000 palavras, que em alguns pontos se tornam superiores a baseline.
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Feita toda a análise estatística, os resultados foram comparados com descritores
globais utilizados em (CALUMBY, 2010). A Figura 14 apresenta o comparativo entre os
descritores, para essa comparação foram escolhidos os dicionários com melhores resultados.
Podemos notar que os descritores locais foram inferiores aos melhores descritores globais,
porém superiores ou semelhantes a pelo menos 4 dos descritores globais estudados.

Figura 14 – Comparativo entre descritores globais e locais.

4.2

180 Consultas Com Imagem Única
A Figura 15 apresenta o gráfico de precisão para a função cosseno. Graficamente os

descritores 500C e 1000C apresentam uma melhor qualidade para as primeiras posições na
lista de resultados, esse padrão se mantém até N = 15, aproximadamente. Quando o N assume
valores maiores que 15, os descritores 20000C e 30000C passam a apresentar melhores
resultados. Para um N igual a 30, o descritor correspondente a 30.000 palavras, assume o
valor mais alto de precisão e o descritor de 1000C apresenta uma melhor qualidade que os
escritores de 2000C e 4000C, mesmo estes contendo mais palavras, caso que não ocorreu
quando analisamos para 60 consultas.
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A Figura 16 apresenta o gráfico para a distância euclidiana, onde foi aplicada a mesma
análise do gráfico da função cosseno. Assim como na Figura 15, os descritores 500E e 1000E
têm resultados superiores quando comparado aos outros descritores para as primeiras posições
na lista de resultados. Para N maiores que 15, o descritor 30000E foi o melhor. O descritor de
1000E apresentou melhores resultados para todos descritores abaixo de 20.000 palavras, caso
que para 60 consultas não ocorreu e nem para a função cosseno onde o descritor de 1.000
palavras foi inferior ao de 10.000 palavras.

Figura 15 – Gráfico de precisão para função cosseno.
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Figura 16 – Gráfico de precisão para distância euclidiana.

A Figura 17 apresenta um comparativo entre os melhores resultados para cada tipo de
descritor, na qual os descritores baseados na distância euclidiana apresentam melhores
resultados quando comparados, utilizando o mesmo número de palavras. Destaque para o
comportamento totalmente fora do padrão do descritor de 1.000 palavras baseado na distância
euclidiana. Para N maiores, os descritores apresentam resultados semelhantes. O resultado
para 1000E se destaca perante os resultados da função cosseno, onde é superior ou na pior das
hipóteses semelhante graficamente aos melhores resultados gerados pela função cosseno em
todos os pontos.
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Figura 17 – Comparativo entre os melhores resultados para 180 consultas.

Assim como para 60 consultas, foi realizada mais de um tipo de avaliação para
determinar a qualidade dos descritores. A Figura 18 apresenta o gráfico de MAP para ambos
tipos de descritores, onde quanto maior o valor médio obtido melhor é considerado

o

descritor. Na distância euclidiana os descritores 500E, 1000E e 2000E se destacam
apresentando valores bem superiores aos demais, com 1000E sendo o maior entre eles. Já na
função cosseno o descritor 1000C é equivalente ao descritor 10000C, enquanto que os
descritores 20000C e 30000C se destacam, sendo este último o de melhor resultado.
A análise geral realizada para a Tabela 2, pode ser aplicada para a Tabela 4 e 5. O
dicionário de 500 palavras é estatisticamente equivalente ao dicionário de 1.000 palavras para
todos os pontos. Apesar de no gráfico da Figura 15 eles estarem claramente separados, porém
no gráfico de MAP da Figura 18 eles têm valores bem próximos. O dicionário de 100 palavras
é estatisticamente inferior ao baseline na maioria dos pontos assim como o de 2.000 palavras.
Os demais dicionários são equivalentes em todos os pontos com exceção dos de 20.000 e
30.000 que são superiores para valores de N acima de 100.
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Figura 18 - Gráfico MAP para 180 consultas.

A análise da Tabela 4 em certos pontos está de acordo com o gráfico de precisão, onde
para N menores o descritor de 1000 palavras é superior à maioria e quando o valor do N
aumenta muito descritores com um maior número de palavras se tornam mais eficiente, sendo
o caso para 20.000 e 30.000. Porém, o teste mostra que mesmo quando o N aumenta
consideravelmente, o descritor de 1.000 ou de 500, são equivalentes aos demais. Essa mesma
análise pode ser aplicada à Tabela 5.
Tabela 4 – Teste estatístico da função cosseno para 180 consultas.
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Tabela 6 – Teste estatístico da distância euclidiana para 180 consultas.

Os resultados obtidos com o uso de descritores locais foram comparados com
descritores globais obtidos através das pesquisas e estudos realizados (CALUMBY, 2010). A
Figura 19 mostra o comparativo entre os descritores, onde o descritores locais foram
inferiores aos melhores descritores globais, porém superiores ou semelhantes a pelo menos 4
dos descritores globais.

Figura 19 – Curvas Médias para 180 consultas.
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4.3

Combinação de Descritores
Visando melhorar os resultados obtidos com os descritores locais utilizados de

maneira isolada, foi realizada a fusão entre descritores. Para realizar essas combinações,
foram escolhidos os descritores que tiveram melhores curvas de precisão, e melhor
comportamento estatístico, além do descritor utilizado como baseline.
A distância entre uma imagem da base e cada imagem da consulta é a média das
distâncias entre os descritores que estão sendo combinados. No caso das consultas com mais
de uma imagem, calcula-se então o menor valor dentre as médias calculadas para a imagem e
cada uma das imagens de consulta. A Figura 20 apresenta o gráfico de precisão com base
nesses descritores.
Além dos descritores fundidos, o gráfico mostra também o comportamento do baseline
utilizadas durante o experimento. O descritor ‘1000E 30000E’ composto pelos descritores de
1000E e de 30000E ganha destaque perante os outros, pois ele apresenta tanto as melhores
características do descritor de 1000E, quanto as melhores características do descritor 30000E,
sendo assim, melhor que ambos em determinados pontos. Mesmo não sendo o melhor em
ponto algum ele apresenta uma consistência, sendo bom para valores pequenos e para valores
altos de precisão.
O descritor gerado por fusão que apresenta melhor resultado para valores mais altos de
N, segundo o gráfico, é o ‘30000C 30000E’, porém esse resultado é equivalente graficamente
ao melhor gerado pelo o 30000E, isso pode ser notado claramente na Figura 20.
Os descritores combinado foram comparados entre si, a fim de, determinar qual o que
apresentava maior qualidade, e foram comparados aos descritores globais. A Figura 21
apresenta o gráfico de precisão entre os descritores combinados e os globais. Assim como na
análise da Figura 14, os descritores combinados ficaram bem abaixo dos dois melhores
globais, porém superou alguns outros globais. Esse resultado é bem semelhante ao
apresentado na Figura 14, visto que a combinação de dicionários gera dicionários iguais ou
inferiores aos isolados quando se analisa pontos específicos, porém quando a análise é geral,
pode gerar resultados melhores.
Além do gráfico de precisão, foi realizado o teste estatístico de wilcoxon, para
comprovar a qualidade dos descritores e analisar quais, possivelmente, são equivalentes ou
não estatisticamente. A Tabela 6 apresenta o resultado do teste estatístico.
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Figura 20 – Gráfico de Precisão para os descritores fundidos.

O destaque deste teste foi o descritor ‘1000E 30000E’ que em nenhum momento foi
inferior ao baseline, sendo equivalente para os valores mais baixos de N e superior para os
valores mais altos de N, comprovando assim a eficácia desse descritor perante os demais. Este
comportamento não aconteceu em nenhum momento quando comparados os descritores
simples entre si, onde poucos conseguiram ser superiores a baseline, como pode ser notado
nas Tabelas 3 e 5, por exemplo.
Tabela 6 – Teste estatístico para os descritores fundidos
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Figura 21 – Gráfico de Precisão para os melhores descritores fundidos e globais.
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5

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O aumento do número de palavras só passa a ter efeito conforme aumenta a
profundidade na lista de resultados, isso ficou claro com a análise dos testes estatísticos, onde
para o caso de 60 consultas somente para N maiores que 15 os descritores com um maior
número de palavras passaram a ser mais eficientes que descritores com poucas palavras. Além
disso, após um determinado número de imagens essa superioridade não existe mais, como é o
caso para N igual a 100, onde todos passam a ser equivalentes.
Para 180 consultas o comportamento é diferente, onde para N menores o baseline tem
melhor qualidade. Somente para o número de imagens maior que 100 que os descritores com
um maior número de palavras passam a ser superiores.
Os descritores globais apresentaram um melhor comportamento em relação aos locais,
porém o fato dos melhores resultados dos descritores baseados em dicionários visuais serem
melhores que alguns dos descritores globais tornam os resultados do projeto satisfatórios. É
possível que um aumento do número de palavras possa melhorar os resultados, fazendo com o
que se aproximem dos melhores descritores globais.
A fusão de diferentes tipos de dicionário melhorou bastante os resultados, quando
analisado de modo estatístico, pois essa fusão permitiu estabelecer um ponto médio entre os
melhores resultados dos descritores escolhidos. Assim, ao fundir por exemplo o 1000E que
apresentava ótimos resultados para as primeiras posições do ranque e o 30000E que
apresentava ótimos resultados para posições mais profundas, obtivemos um descritor
intermediário com resultados satisfatórios tanto para valores baixos quanto para valores altos
de N.
Umas das limitações impostas aos resultados foi o número de palavras utilizado para
cada descritor. Trabalhamos com um número máximo de 30mil palavras. Isso ocorreu devido
a dois fatores: O tempo para calcular os vetores de distância e o consumo de memória. A
Tabela 7 apresenta a estimativa de tempo para o cálculo das distâncias entre as imagens, com
base no número de palavras. Existe a possibilidade de alcançar resultados melhores caso
trabalhássemos com um número maior de palavras.
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Tabela 7 – Tempo para cálculo dos Vetores de Distância

O tempo para calcular os vetores aumenta conforme o número de palavras. Até 20 mil
palavras, o aumento para o cálculo da distância de uma imagem para toda a base foi
relativamente baixo, porém, mesmo sendo pequeno quando se calcula para toda a base o
impacto é alto, aumentando consideravelmente o tempo total. O uso de CPU e de disco
mantém-se estável (33% e 10%, respectivamente). Para 30 mil palavras, o comportamento
muda totalmente, o processo gastou mais tempo nas operações de disco e sobrecarrega menos
a CPU, que passam a ocupar 100% e 10%, respectivamente. O tempo para calcular a distância
de apenas uma imagem para toda a base aumentou consideravelmente com o aumento do
número de palavras. Quando analisamos 1000 palavras e 30 mil palavras, por exemplo, esse
tempo passa a ser muito grande quando calculamos para a base completa. Estima-se que para
calcular a distância para a base inteira sejam necessários cerca de 30 dias.
O uso de memória também precisou ser levado em consideração. A Figura 22
apresenta um gráfico relativo ao consumo de memória por número de palavras. Devido às
limitações de hardware, não foi possível calcular para mais de 30 mil palavras, pois ocorreu
uma escassez de memória.

40

Figura 22 – Consumo de memória de acordo com o número de palavras.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muitas são as variáveis que interferem na criação e qualidade de um dicionário visual:
escolha do descritor, do detector, o tipo de assignment, o número de palavras, etc. Dessa
maneira, existe uma gama muito grande de possíveis resultados. A única variação realizada
nos experimentos deste trabalho foi quanto ao número de palavras do dicionário.
O aumento do número de palavras nem sempre resulta em melhores resultados, ele
depende de outros fatores como o aumento do numero de imagens retornadas em uma
consulta, porém é possível que esse aumento ocasione melhores resultados. Devido às
limitações computacionais do projeto foram criados dicionários com até 30 mil palavras.
Uma só medida não foi suficiente para determinar quais eram os melhores descritores.
A análise da curva de precisão apontava para a qualidade do descritor ser proporcional ao
número de palavras, porém ao analisar a MAP já ficou claro que os resultados baseados em
precisão não são absolutos, logo foi necessário um teste estatístico para comprovar. O teste
estatístico tem que ser feito pois os gráficos de precisão e MAP são montados com base em
valores médios, e o teste estatístico leva em consideração o valor dos resultados para cada
consulta.
Através do teste estatístico de wilcoxon foi possível determinar os pontos em que cada
descritor é melhor que o outro, assim foi possível chegar à conclusão de que um descritor por
ter mais ou menos palavras não é necessariamente melhor que outro, a análise tem que ser
feita de acordo com o uso que deseja para o descritor.
Os resultados obtidos a partir de dicionários visuais simples, em termos de eficácia,
foram melhorados através da combinação entre dicionários visuais, porém ainda podem ser
melhorados através das combinações entre os descritores globais e locais. Assim foi possível,
obter bons resultados. Alguns dos nossos descritores tiveram desempenho melhore que
descritores já utilizados e estudados em outros trabalhos.
Muitas são as possibilidades em aberto para futuros trabalhos. Os resultados podem
ser melhorados de várias maneiras, por exemplo, utilizando de realimentação de relevância ou
por outros tipos de fusões. Outra possibilidade de melhorar os resultados é mudando umas das
muitas variáveis que interferem na criação do dicionário visual como: tipo de descritor, de
detector, o tipo de assignment, o número de palavras, tipo de pooling. Para trabalhos futuros
um possível próximo passo será o aumento do número de palavras, a fim de, chegar a um
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limiar de melhoria entre descritores. Para isso será necessário um harware melhor ou então
otimizações no algoritmo de cálculo dos vetores de distância.
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