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Abstract. With the popularization of photographic devices, the amount of visual
data being stored and distributed have been steadily growing over the decades.
As with any kind of data, the necessity of organizing and retrieving images in
an effective way has also increased. While the similarity between textual data
can be easily verified, comparison between images is a more complex issue.
For this kind of data, content based image retrieval techniques are utilized, ex-
tracting features from the data in the form of feature vectors, which in turn are
used to calculate the similarity between the images. While there are multiple to-
ols for content based image retrieval, they’re often too complex for the average
non-developer user. An alternative to solve this problem is the use of Scientific
Workflows for the modeling of the process. Another obstacle in the field is the
great volume of data generated by the process, making a distributed approach
desirable. This work will focus on SimiWork, a distributed content based image
retrieval system that uses scientific workflow management systems as an inter-
face. While this architecture has shown great potential, it has not been properly
compared with other related options. This work has as its main goal the crea-
tion of a comparative of the tool with similar available options with the intent
of analysing the true potential of the tool.

Resumo. Com a popularização de dispositivos fotográficos, a quantidade de
dados visuais sendo armazenados e distribuı́dos vem crescendo nas últimas
décadas. Como com qualquer tipo de dados, a necessidade de se organizar
e buscar imagens de maneira efetiva também vem aumentando. Enquanto a
similaridade entre dados textuais pode ser facilmente verificada, comparação
entre imagens é um assunto mais complexo. Para esse tipo de dado,técnicas
recuperação de imagens baseadas em conteúdo são utilizadas, extraindo carac-
terı́sticas dos dados na forma de vetores de caracterı́sticas, que por sua vez são
utilizados para calcular a similaridade entre as imagens. Enquanto existem di-
versas ferramentas para busca de imagens por conteúdo, essas são muitas vezes
complexas demais para o usuário comum não desenvolvedor. Uma alternativa
para sanar esse problema é a utilização de workflows cientı́ficos na modelagem
do processo. Outro obstáculo na área é o grande volume de dado gerado pelo
processo, tornando desejável uma execução distribuı́da. Esse trabalho foca em
SimiWork, uma arquitetura distribuı́da de recuperação de imagens por conteúdo



baseada em workflow. Enquanto essa arquitetura mostrou grande potencial, ela
ainda não foi comparada de forma aprofundada com outras opções relaciona-
das. Esse trabalho traz como seu principal objetivo a criação de um compara-
tivo da ferramenta com opções similares, com o intuito de analizar o verdadeiro
potencial da arquitetura.

1. Introdução

Os atuais avanços na tecnologia causaram o barateamento e popularização de dispositivos
fotográficos na população. A grande quantidade de imagens sendo armazenadas e com-
partilhadas por meio da internet cria a necessidade de aplicações capazes de fazer buscas
nessa grande base de dados. Desde aplicações para busca de imagens similares dentre
as disponı́veis publicamente na internet até à área médica, ajudando a encontrar sinais
de câncer em uma base de dados de mamografias[3], a necessidade de um mecanismo
eficiente e eficaz para a identificação de similaridade entre imagens é necessário.

Recuperação de imagens é tradicionalmente feita através de elementos textuais li-
gados aos dados, como tags e tı́tulos. Porém, a utilização de metadados para pesquisa em
imagens é problemática pelo fato de que essas informações textuais podem ser inconsis-
tentes com o conteúdo visual da mı́dia em questão. Para a solução desse tipo de problema,
são estudadas técnicas para a recuperação de imagens baseadas no conteúdo visual dos
dados[8].

Busca de imagens por conteúdo se refere aplicação de técnicas de análise do
conteúdo visual da imagem com o intuito de decidir o grau de similaridade entre os di-
versos itens de uma base de dados. A entrada para a query pode ser feita através de uma
imagem exemplo ou de um esboço feito pelo usuário[8]. Técnicas de recuperação de
dados baseadas em conteúdo representam o conteúdo das imagens através de vetores de
caracterı́sticas, que por sua vez representam os atributos visuais das imagens, como cor,
textura, forma e diversas outras propriedades. A quantidade de caracterı́sticas extraı́das
influencia a precisão da comparação. Porém, nem todos esses vetores são relevantes para
o problema especı́fico. Além de filtrar os vetores relevantes, caracterı́sticas podem ser
tratadas para realçar as propriedades pertinentes.

Por fim, a similaridade é medida em base da distância entre os vetores de carac-
terı́sticas das imagens na base de dados, criando assim um espaço de similaridade que é
utilizado para comparar com a imagem de entrada. [6]. Para cada aplicação de buscas por
similaridade em imagens especı́fica, é necessário a criação de um espaço de similaridade
que represente o conjunto de dados de forma adequada.

Enquanto é comum a utilização de buscas por similaridade em diversas áreas, a
grande complexidade dessas ferramentas se mostra um problema para usuários que não
possuem conhecimento técnico de desenvolvimento. Uma solução para este desafio é
a utilização de workflows cientı́ficos como interface entre o especialista de outras áreas
e a complexa infraestrutura de buscas por traz da aplicação[1]. Sistemas de workflow
cientı́ficos podem ser utilizados para simplificar a interação do usuário com o sistema de
busca por similaridade , possibilitando uma maneira interativa de definir uma sequência
de operações para a criação de espaços de similaridade adequados para sua aplicação.

Outro desafio da área é o grande volume de dados armazenados em bancos de



imagens, que combinado com a grande quantidade de informações acumuladas durante
a criação do espaço de similaridade tornam uma execução distribuı́da desejável. O de-
senvolvimento de uma arquitetura distribuı́da complementa a dificuldade para usuários
comuns desenvolverem suas próprias ferramentas de busca de forma eficiente.

Diante desses obstáculos, foi proposta uma arquitetura distribuı́da de recuperação
de imagens baseada em workflows(deste ponto em diante referida como SimiWork)[6].
Esta arquitetura se mostrou eficaz em sanar os problemas citados acima, porém, ainda
não foi avaliada comparativamente de forma aprofundada com outras opções relaciona-
das. Este trabalho propõe-se em fazer esse comparativo a fim analisar o potencial da
arquitetura.

A seção 2 apresenta a fundamentação teórica necessária para a compreensão do
funcionamento da arquitetura, a seção 3 aponta o objetivo do trabalho que será desenvol-
vido, seguida da seção 4. que descreve a metodologia que será utilizada para alcançar
esses objetivos. A seção 5 contém o cronograma das tarefas que serão desenvolvidas du-
rante o trabalho. Por fim, a seção 6 expões as contribuições experadas ao fim do trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Nesta seção serão descritos conceitos e ferramentas necessárias para o desenvolvimento
deste trabalho.

2.1. CBIR

Figura 1. Arquitetura de um tı́pico sistema de busca por similaridade[7]



Recuperação de imagens baseada em conteúdo(Content-based image retrieval - CBIR)
refere-se ao processo de buscas em uma base de dados visuais tomando como referência
uma imagem.

Para a execução da busca são primeiramente extraı́dos da imagem vetores de ca-
racterı́sticas. Esse vetor visa representar os atributos da imagem em nı́vel mais baixo,
como cor, textura, formato ou localização espacial. As informações extraı́das serão uti-
lizadas para calcular a similaridade entre a imagem de entrada e a base de imagens, que
está devidamente indexada utilizando o mesmo roteiro de extração de caracterı́sticas. A
similaridade é então calculada utilizando uma função de distância[7].

A Figura 1 exemplifica o fluxo de um sistema de recuperação de imagens por
similaridade genérico e seus componentes mais comuns.

Embora a extração de caracterı́sticas em baixo nı́vel sejam capazes de calcular a
similaridade em atributos simples, como cores e texturas, esses descritores ainda não são
capazes de descrever a semântica de conceitos de alto nı́vel requeridos pelo usuário[5].

2.2. Workflow Cientı́fico
Workflows cientı́ficos referem-se a automação de um processo de processamento de dados
cientı́ficos composto de diversas atividades. Workflows são utilizados para a modelagem
de um experimento cientı́fico de maneira mais didática, representando o processo através
de um grafo acı́clico direcionado. Para o gerenciamento de workflows, são utilizados
Sistemas de Gerenciamento de Workflows Cientı́ficos (Scientific Workflow Management
Systemm - SWfMS)[4]. Estes sistemas oferecem uma interface para a criação do fluxo de
forma mais interativa, facilitando o gerenciamento de entrada e saı́da de dados, além das
tarefas de processamento.

Levando em conta o volume de dados utilizados em experimentos cientı́ficos, é
desejado que sistemas de gerenciamento de workflows cientı́ficos sejam capazes de para-
lelizar sua execução[2].

2.3. SimiWork
A arquitetura SimiWork foi desenvolvida levando em consideração os problemas da área
de recuperação de imagens por similaridade já descritos neste documento.

Primeiramente, a arquitetura apresenta ao usuário uma grande flexibilidade para a
descrição das tarefas de pesquisa, oferecendo diversos operadores primitivos que podem
ser encadeados para formar um processo que represente o problema em questão de ma-
neira efetiva. Esses operadores primitivos são referentes a diversas tarefas, como entrada
e saı́da de dados, processamento de imagens, extração de caracterı́sticas entre outros. [6]

Além disso, a arquitetura utiliza sistemas de workflow cientı́fico como interface
com o usuário, o possibilitando descrever o processo de maneira visual. Cada tarefa é
representada por um nó no sistema de gerenciamento de workflows e as ligações entre
eles representa o caminho por onde os dados fluirão.[6]

Por fim, a arquitetura tenta sanar o problema do grande volume de dados, comuns
em bases de dados visuais, utilizando uma execução paralela de suas tarefas.[6]

A Figura 2 representa visualmente a arquitetura. O processo se inicia com o cli-
ente definindo a sequência de tarefas que serão executadas no sistema de gerenciamento



de workflows. Essas tarefas são passadas para um webservice que executará as tarefas
especı́ficas de domı́nio. O webservice distribui o processamento dos dados para um ou
mais clusters de máquinas. O resultado do processo pode ser retornado para o usuário ou
preservado para utilização em outras atividades[6].

Figura 2. Arquitetura SimiWork[6]

3. Objetivos
A proposta deste trabalho é a análise experimental de uma arquitetura distribuı́da de
recuperação de imagens por conteúdo baseada em workflows em frente a outras alternati-
vas relacionadas, tanto em termos de usabilidade, flexibilidade e escalabilidade. Podemos
considerar objetivos especı́ficos:

1. Categorizar alternativas existentes com caracterı́sticas semelhantes à arquitetura
SimiWork, considerando critérios de usabilidade, flexibilidade, entre outros.

2. Análise experimental do desempenho da arquitetura SimiWork em comparação à
conconrrentes diretos.

3. Elaboração de um roteiro de estudos de caso envolvendo aplicações e conjuntos
de dados que possam explorar diversos aspectos das arquiteturas.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Para que os objetivos sejam alcançados, será primeiramente feito um estudo bibliográfico
sobre recuperação de imagens baseadas em conteúdo com o objetivo de se obter a
fundamentação teórica necessária para a análise das arquiteturas em questão.Em seguida
será feito um estudo especı́fico do funcionamento e implementação da arquitetura Si-
miWork, baseando-se na literatura e em aplicação prática da mesma.

Após esse estudo será feito o levantamento das caracterı́sticas relevantes da arqui-
tetura que serão consideradas para a comparação com outras ferramentas. Será então feita
uma pesquisa de arquiteturas semelhantes à SimiWork, levantando os trabalho correlatos
a fim de produzir um comparativo com a ferramenta em questão.



As ferramentas relevantes serão estudadas e em seguida implementadas para que
se possa iniciar o comparativo com a arquitetura em questão.

Por fim será desenvolvido um roteiro de testes a ser executado. Esse roteiro será
composto por múltiplas atividades envolvendo diversas aplicações a fim de explorar dife-
rentes aspectos da arquitetura.

5. Cronograma de Execução
As etapas descritas na seção 4 serão realizadas seguindo o seguintes passos:

Atividades:
1. Levantamento de técnicas de recuperação de imagens baseadas em conteúdo;
2. Instalação e estudo do funcionamento da arquitetura SimiWork;
3. Levantamento das caracterı́sticas relevantes da arquitetura.
4. Pesquisa e seleçao de ferramentas semelhantes à arquitetura SimiWork;
5. Estudo aprofundado e implementação das arquiteturas selecionadas;
6. Desenvolvimento de um roteiro de testes;
7. Aplicação dos testes nas ferramentas;
8. Análise dos dados obtidos;
9. Escrita do trabalho de conclusão de curso;

Tabela 1. Cronograma de Execução
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 X X
Atividade 6 X
Atividade 7 X X X
Atividade 8 X
Atividade 9 X X X X X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Ao fim do estudo realizado nesse trabalho é esperado que seja possı́vel concluir o poten-
cial da arquitetura em comparação com outras alternativas disponı́veis.

Além disso, é esperado que o leitor tenha um melhor entendimento sobre a área
de recuperação de imagens baseadas em conteúdoe suas ferramentas.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 08 de Agosto de 2019.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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