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Abstract. With the ever growing production of digital images around the world,
efficient methods of searching these types of data are being developed. Content-
Based Image Retrieval (CBIR) is one of these methods. When dealing with huge
amounts of data, indexing structures are important to achieve better efficiency.
Proximity graphs are a type of indexing structure that has been studied in re-
cent years and, although efficient centralized implementations are available,
the huge amounts of information processed in CBIR systems require distributed
solutions to deal with scalability. The present work has the goal of developing
an indexing structure based on proximity graphs that can execute queries in a
distributed environment.

Resumo. Com a crescente produção de imagens digitais no mundo, mecanis-
mos eficientes de busca desse tipo de dado estão sendo desenvolvidos. Uma
técnica de busca de imagens que vêm sendo desenvolvida é a de recuperação de
imagens por conteúdo (CBIR). Ao lidar com uma grande quantidade de dados,
estruturas de indexação se tornam importantes para melhor a eficiência de sis-
temas CBIR. Uma estrutura de indexação que tem sido pesquisada nos últimos
anos é a baseada em grafos de proximidade e, embora existam implementações
eficientes em sistemas centralizados, a grande quantidade de informação pro-
cessada em sistemas CBIR necessitam de soluções distribuı́das para lidar com a
escalabilidade. O presente trabalho tem como objetivo desenvolver soluções de
busca por similaridade sobre grafos de proximidade em sistemas distribuı́dos.

1. Introdução
Uma grande quantidade de imagens digitais são geradas todos os dias no mundo. Um
estudo realizado pela Info Trends estima que 1,1 trilhões de fotos seriam tiradas em 2016
usando aparelhos móveis e mais de 1,4 trilhões em 2020 [5]. Sistemas de busca de ima-
gens têm sido desenvolvidos para lidar com problemas gerados devido a esse grande vo-
lume de dados.

Objetos multimı́dia (imagens, vı́deos, músicas, literatura, entre outros) não podem
ser comparados usando operadores relacionais de <,≤, >,≥ pois não apresentam relação
de ordenação total [10], portanto, medidas de similaridade são utilizadas [3]. Existem dois
tipos principais de buscas por similaridade [1][4]:

1. Consulta dos K vizinhos mais próximos (K-nearest neighbors ou KNN): dado um
objetos multimı́dia, a busca retorna os k objetos mais similares.



2. Consulta por abrangência: dado um objeto multimı́dia, a busca retorna os objetos
mais próximos e que estejam dentro de um valor limite.

O método de busca de imagens mais amplamente utilizado é o de busca de ima-
gens baseada em texto (text-based image retrieval ou TBIR) que utiliza descritores textu-
ais associados às imagens para fazer buscas [11].

Nesse tipo de sistema, o usuário fornece um conjunto de strings e o sistema de-
volve como output uma ou mais imagens associadas a estas strings. Os descritores tex-
tuais são metadados associados à imagem e podem incluir keywords inseridas manual-
mente pelo usuário ou automaticamente pelo próprio sistema de busca, localização, data,
hora, entre outros [11]. TBIR é um método rápido de busca de imagens mas depende
da interpretação do usuário para a geração de keywords: usuários diferentes podem gerar
keywords diferentes para uma mesma imagem devido a fatores culturais, por exemplo.
Devido a esta inconsistência na geração de keywords, sistemas TBIR não conseguem
atingir alto nı́vel de eficiência. Além disso, o processo de anotação manual das imagens é
custoso em grandes coleções. Devido a estes problemas, um método alternativo de busca
de imagens foi desenvolvido: busca por imagens baseada em conteúdo (content-based
image retrieval ou CBIR) [11].

O SimiWork é um sistema que foi desenvlvido nesse contexto. Trata-se de um
sistema CBIR com arquitetura baseada em workflows e em sistemas distribuı́dos onde
usuários podem criar algoritmos de busca de imagens utilizando uma interface gráfica. O
sistema fornece um conjunto de operadores de que podem ser encadeados em qualquer
ordem, desde que respeitadas as restrições entre o output de um operador e o input do
próximo, permitindo que o usuário execute algorı́tmos de busca de imagens por similari-
dade sem a necessidade escrever o código diretamente [8].

De especial interesse no sistema SimiWork é a habilidade de integrar estruturas
de indexação ao programa via plugins. Esta caracterı́stica permite testar propostas de
estruturas de indexação em uma arquitetura distribuı́da com pouca ou nenhuma outra
implementação adicional. Devido ao grande volume de imagens processadas, estruturas
de indexação melhoram o desempenho de sistemas CBIR.

Recentemente, grafos de proximidade têm sido propostos como uma alternativa
eficiente em sistems de busca por similaridade [9][7][6]. Embora existam implementações
centralizadas eficientes, uma solução distribuı́da traria maires benefı́cios para sistemas
CBIR, que lidam com grandes quantidades de imagens. A proposta do presente traba-
lho é utilizar a arquitetura já existente do SimiWork para testar soluções de grafos de
proximidade que possam executar buscas de similaridade de forma distribuı́da. Como o
SimiWork utiliza um sistema de plugins para adicionar estruturas de indexação, pouca ou
nenhuma modificação adicional será necessária ao código do sistema.

A seção 2 oferece uma breve introdução dos conhecimentos necessários para me-
lhor entendimento do presente trabalho. A seção 3 detalha os objetivos que se espera
atingir. A seção 4 lista os passos necessários para atingir os objetivos deste trabalho.
A seção 5 apresenta o cronograma de execução das atividades. Finalmente, a seção 6
apresenta as contribuições esperadas do presente trabalho.



2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Alguns tópicos serão brevemente abordados para melhor entendimento do presente traba-
lho.

2.1. Workflow Cientı́fico

Atualmente, experimentos cientı́ficos envolvem o processamento de grandes quantidades
de dados em pipeline. Isso levou a uma necessidade de compartilhamento dos detalhes
de implementação dos pipelines e hardware utilizado para executá-los, visando garantir
reprodutibilidade. Workflow cientı́fico é um arranjo de tarefas de processamento de dados
cuja ordem depende do output de tarefas anteriores e input de tarefas posteriores, isto
é, uma tarefa consome dados processados pela tarefa anterior e fornece dados para a
próxima. Em geral, um workflow é representado por um grafo direcionado, acı́clico,
cujos nós são tarefas de processamento [2].

2.2. Funções de Similaridade

Funções de similaridade calculam o grau de similaridade entre dois elementos. As
funções de similaridade da forma de Minkowski são as mais utilizadas devido a facili-
dade de computar seus valores. Estas funções são representadas por LP sendo P a ordem
de distância e têm a forma [11]:

LP (A,B) = (
∑k

i=1 |Ai −Bi|P )
1
P

sendo P > 0, A e B vetores de caracterı́sticas e k a dimensionalidade do espaço eucli-
diano. As funções da forma de Minkowski geram valores inversamente proporcionais ao
grau de similaridade [11].

2.3. Grafos de proximidade

Um grafo de proximidade é um grafo G(V,E), com um conjunto de nós V e um conjunto
de arestas E, que possui pares de nós a, b ∈ V conectados por uma aresta e ∈ E se, e
somente se, o par de nós respeitar uma propriedade P (chamada de critério de vizinhança),
pré-definida [7]. O peso da aresta em um grafo de proximidade geralmente é uma métrica,
ou seja, uma medida de proximidade entre os nós no grafo [7]. CBIR utiliza funções de
similaridade D : S × S → [0,∞), que mapeiam dois elementos de acordo com seu grau
de similaridade, a ∈ S, b ∈ S tais que as seguintes condições sejam satisfeitas [11]

1. D(a, b) ≥ 0
2. D(a, b) = 0 ⇐⇒ a = b
3. D(a, b) = D(b, a)
4. D(a, c) ≤ D(a, b) +D(b, c)

O par formado por um conjunto de objetos e uma função que respeita as condições
mostradas anteriormente forma um espaço métrico [3].

Das condições descritas, a de número 4, chamada de desigualdade triangular, é
de especial importância pois nos permite definir um valor limite para distâncias ainda
não calculadas [7]. Usando a desigualdade triangular, podemos descartar elementos in-
dexados, diminuindo a quantidade processamento necessário para responder a uma busca
[3].



2.4. NMSLib
NMSLib1 é uma biblioteca para buscas por similaridade em espaços não métricos. A
biblioteca também possui ferramentas para avaliação de métodos de busca por similari-
dade, além de ser extensı́vel, permitindo a adição de novos métodos de busca e funções
de similaridade.

3. Objetivos
Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo geral desenvolver uma solução
para execução de consultas de similaridade utilizando estruturas de indexação baseadas
em grafos de proximidade em uma rede compartilhada.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
As seguintes atividades serão executadas para atingir os objetivos propostos:

1. Estudar sobre grafos de proximidade visando identificar técnicas de execução de
consultas em um ambiente distribuı́do;

2. Propor uma alternativa de execução de consultas distribuı́das sobre grafos de pro-
ximidade que necessitem de mı́nima alteração na solução centralizada;

3. Avaliar o potencial desta estratégia em termos de flexibilidade e desempenho em
comparação à execução centralizada e outras opções distribuı́das (se houver).

5. Cronograma de Execução
O cronograma de atividades seguirá a seguinte ordem:

1. Estudar sobre grafos de proximidade, consultas por similaridade e técnicas de
execução de consultas sobre grafos de proximidade em ambientes distribuı́dos;

2. Análise de sistemas de busca de objetos multimı́dia com implementação de grafos
de similaridade disponı́veis na literatura para auxı́lio na decisão de quais grafos
integrar ao Simiworks;

3. Escolha e implementação de uma solução de grafo de proximidade com execução
em sistema distribuı́do utilizando a biblioteca NMSLib;

4. Realização de testes da implementação usando o sistema SimiWorks;
5. Análise dos dados obtidos;
6. Redação do TCC.

As atividades propostas serão realizadas segundo o seguinte cronograma:

1. Estudar sobre grafos de proximidade, consultas por similaridade e técnicas de
execução de consultas sobre grafos de proximidade em ambientes distribuı́dos

2. Análise de sistemas de busca de objetos multimı́dia com implementação de grafos
de similaridade disponı́veis na literatura para auxı́lio na decisão de quais grafos
integrar ao Simiworks

3. Escolha e implementação de uma solução de grafo de proximidade com execução
em sistema distribuı́do utilizando a biblioteca NMSLib

4. Realização de testes da implementação usando o sistema SimiWorks
5. Análise dos dados obtidos
6. Redação do TCC

1https://github.com/nmslib/nmslib



Tabela 1. Cronograma de Execução
fev mar abr mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 X X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X
Atividade 4 X
Atividade 5 X
Atividade 6 X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Com este trabalho, espera-se desenvolver uma solução de grafo de proximidade sobre a
qual possam ser executadas consultas de similaridade em ambiente distribuı́do. Também
espera-se que o leitor obtenha conhecimentos sobre o sistemas de busca por similaridade
em ambientes distribuı́dos.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 8 de abril de 2019.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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