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Abstract. Existing Content-Based Image Retrieval (CBIR) systems face the pro-
blem known as semantic gap, which corresponds to the lack of coincidence
between the user interpretation of the image content and the low-level featu-
res automatically extracted from the image. Relevance feedback techniques aim
at reducing the semantic gap by dinamically modifying the query based on user
feedback during his/her interaction with the retrieval system. However, if the
query result does not contain any image that is relevant to the user, the feedback
process fails forcing the user to abandon the query. The hypothesis that motiva-
tes this research is that this problem could be alleviated if the query result was
diverse enough to include relevant images. Therefore, the objective of this work
is to introduce the notion of similarity query diversity in the relevance feedback
process to improve the CBIR effectivity.

Resumo. Sistemas existentes de recuperação de imagens baseada em conteúdo
(CBIR) enfrentam um problema conhecido como descontinuidade semântica,
que se trata da diferença existente entre a interpretação do usuário da ima-
gens e as baixas caracterı́sticas visuais extraı́das automaticamente das imagens.
Técnicas de realimentação de relevância tentam reduzir essa descontinuidade
semântica modificando a consulta baseado na realimentação de relevância que
o usuário forneceu ao sistema. Entretando, caso a consulta não contenha ne-
nhuma imagem relevânte ao usuário, o processo de realimentação de relevância
enfrenta um problema, no qual, o usuário não tem nenhuma imagem para mar-
car como relevânte, forçando o a abandonar a consulta. A hipótese que motiva
esta pesquisa é o fato de que tal problema de abandono de consulta possa ser
amenizado caso seja diversa o suficiente ao ponto de incluir imagens relevan-
tes. Portanto, o objetivo deste trabalho é introduzir a noção de consultas de
similaridade diversas dentro do processo de realimentação de relevância, para
melhorar a efficiência de CBIR.

1. Introdução
Técnicas de recuperação de imagens baseada em conteúdo (Content-Based Image Retri-
eval – CBIR) geralmente utilizam caracterı́sticas visuais de baixo nı́vel como cor, tex-
tura e forma da imagem para representar as imagens. Porém, o alto nı́vel de significado
semântico de uma consulta feita pelo usuário gera uma descontinuidade semântica, ou gap
semântico, entre as imagens recuperadas e as imagens desejadas [3]. Visando diminuir o
gap semântico, mecanismos de recuperação de imagens baseada em conteúdo têm usado



técnicas de realimentação de relevância (relevance feedback), que consistem em tomar as
imagens selecionadas pelo usuário como relevantes e as selecionadas como irrelevantes e
utilizá-las para fazer uma nova consulta, visando aprimorar o resultado obtido em relação
à sua vontade [3]. Entretanto, se numa interação de realimentação de relevância não hou-
ver nenhuma imagem relevante ao usuário, o processo é comprometido, levando o usuário
a abandonar a consulta.

Vários bancos de dados e aplicações de consulta de dados começaram a incorporar
em suas funcionalidades a capacidade de classificar seus dados de acordo com suas ca-
racterı́sticas de similaridade e diversidade. O que significa que, dado um parâmetro como
base, a aplicação deve retornar como resposta os dados com maior similaridade possı́vel e
ainda ao mesmo tempo deve ser diversificado [8]. O problema encontrado se deve ao fato
de similaridade e diversidade serem propriedades que competem uma com a outra, pois
os dados mais similares podem não ser diversos e dados diversos podem não ser similares
ao parâmetro definido. Devido a isso os algoritmos tentam encontrar um tradeoff (meio
termo), sacrificando a qualidade dos dados similares e dos dados diversos para formar
um conjunto diverso e similar [8]. Uma vantagem de algoritmos que utilizam tradeoff
para montar seu conjunto resposta é que o usuário pode modificar para que seu conjunto
resposta priorize mais dados similares a diversos ou vice e versa [8].

Neste trabalho pretende-se combinar consultas por similaridade com
diversificação de resultados e realimentação de relevância com o intuito de utilizar
diversidade nas consultas geradas pela realimentação de relevância para a criação de um
método que produza resultados mais eficazes, considerando o desejo do usuário, e reduza
a frequência de abandonos de consulta.

O restante deste projeto foi particionado da seguinte maneira: A seção 2 apresenta
a fundamentação teórico-metodológica e estado da arte do trabalho à ser desenvolvido.
A seção 3 se refere aos objetivos a serem alcançados ao término do trabalho. A seção 4
explica como será dividido e executado o trabalho. A seção 1 mostra a distribuição das
tarefas a serem realizadas durante o ano.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Com o avanço e disseminação de tecnologias como câmeras digitais, internet, e computa-
dores fez-se necessário o desenvolvimento de técnicas de recuperação de imagens baseada
em conteúdo (CBIR), que geralmente utilizam caracterı́sticas visuais de baixo nı́vel para
representar as imagens. Devido a isso, existe uma grande dificuldade para fazer que os
resultados recuperados correspondam com o real significado desejado pelo usuário, ou
seja, reduzir o gap semântico. Uma forma eficiente de melhorar estes resultados se dá
através de realimentação de relevância (Relevance Feedback – RF) [11]. Métodos de RF
dependem do usuário para prover informações de quais imagens são relevantes e quais
são irrelevantes para, com essa amostra, refazer a consulta com objetivo de aproximar a
resposta ao desejo do usuário.

Um problema que afeta os métodos de RF é conhecido como abandono de con-
sulta (query abandonment). O abandono de consulta ocorre em CBIR e ocorre quando um
usuário não encontra nenhum dado relevante dentre os recuperados e não pode realimen-
tar o sistema, interrompendo o processo de RF. Uma forma de minimizar este problema
é utilizar a diversificação de resultados de consultas (query diversification). Para um al-



goritmo de busca retornar uma consulta ele pode tomar dois caminhos: tentar adivinhar
a melhor opção para o usuário; ou pode escolher diversas classes diferentes e retorná-las
para que o usuário encontre, pelo menos, um dado relevante. O fato de um algoritmo de
busca selecionar classes diferentes com o intuito de apresentar um resultado mais amplo
com o objetivo de mostrar ao usuário pelomenos um resultado relevante é chamado de
diversificação de resultado [1].

As subseções a seguir apresentam os principais métodos de realimentação de re-
levância e de diversificação de resultados para dados complexos (como imagens) encon-
trados na literatura.

2.1. Realimentação de relevância

Existem diversas formas de se tratar realimentação de relevância, as quais podem ser di-
vididas em alguns grupos: Subspace learning, Random sampling, Feature selection, Sup-
port vector machine, movimentação do centro de consulta e movimentação de múltiplos
centros de consulta. A seguir esses métodos são introduzidos.

2.1.1. Subspace learning

Basicamente algoritmos de relevance feedback baseados em subspace lerning trabalham
com uma das duas opções: ou o algoritmo encontra um sub-espaço com uma quantidade
reduzida de dimensões o quail representa os dados mais relevantes do espaço de carac-
terı́sticas; ou define uma classe problema (1 + x) (biased discriminant analysis) e encontra
um sub-espaço no qual estão separados as classes positivas das classes negativas defini-
das pelo usuário [9]. Em Yu et al. [10] propõem se um framework que pode aprender a
relação entre o conceito semântico e os subespaços geométricos, e superar alguns proble-
mas como: a alta quantidade de dimensões no espaço de caracterı́sticas; e o problema da
falta de amostras na realimentação de relevância.

2.1.2. Random sampling

Random sampling ou randomização de amostra é um componente essencial de bagging,
que se trata de uma técnica de redução de variância. Algoritmos de relevance feedback ba-
seados em random sampling podem aplicar técnicas de amostras estatı́sticas para reduzir
problemas particulares encontrados em relevance feedback. Exemplos desses problemas
resolvidos por random sampling seriam: o problema da classificação instável, que é cau-
sado devido ao número insuficiente de exemplos de feedback; o problema do hiperplano
de classificação tendencioso, que é causado pela distribuição desbalanceada das classes
positivas e negativas; o problema de over-fitting, que é causado pelo grande número de
caracterı́sticas dimensionais utilizadas para representar imagens [9]. Em [11], Zhang et
al. propõem se uma consulta baseada em random sampling SVM para aprendizado de
realimentação de relevância. Com o algoritmo proposto no artigo, Zhang et al. consegue
superar problemas que ocorrem em consultas por realimentação de relevância tais como:
a quantidade insuficiente de exemplos providos pelo usuário; e o fato de que geralmente
as amostras positivas são menores do que a quantidade de amostras positivas, que causa
o problema da assimetria. Primeiramente, eles adotaram um método de random sampling



para construir classificadores múltiplos assimétricos bagging SVM e agregar isto para for-
mar um classificador SVM utilizando classificação por voto de comitê. Os resultados da
votação são então combinados com expansão de consulta para criar o resultado final da
consulta por feedback.

2.1.3. Feature selection

Algoritmos de relevance feedback baseados em feature selection podem ajustar os pesos
associados às diversas dimensões do espaço de caracterı́sticas, fazendo-se possı́vel au-
mentar a importância de determinadas dimensões e reduzindo a importância de dimensões
que atrapalham a recuperação de imagens, com isso, a as imagens recuperadas pelo pro-
cesso são mais relevantes [9]. Piras et al. [5] propõem diferentes medidas de similaridade
com peso, no qual os pesos, associados a cada espaço reflete a capacidade de representar
as relações de vizinhos mais próximos de acordo com a realimentação de relevância do
usuário. A principal idéia por trás do problema de realimentação de relevância em termos
do vizinho mais próximo se baseia em duas considerações: uma que as imagens não rele-
vantes pertencem a multiplas classes; e que a classe de imagens relevantes pode ser mon-
tada de diversos clusters de imagens. Em Piras et al. explora-se a relação entre vizinho
mais próximo e subconjuntos de caracterı́sticas com peso de acordo com a realimentação
de relevãncia do usuário com essa relação seleciona as imagens mais relevantes a serem
retornadas.

2.1.4. Support vector machine

Algoritmos de relevance feedback baseados em support vector machine trabalham com
uma das duas opções: ou estimam a densidade de instâncias positivas; ou utilizam o fe-
edback como um problema de classificação com amostras positivas e negativas para con-
junto de treinamento. Support vector machine active learning tem um papel importante
em pesquisas de relevance feedback em CBIR, o método seleciona as amostras perto da
fronteira SVM(support vector machine) e consulta o usuário por rótulos. Após o treina-
mento os pontos perto da fronteira SVM são considerados as imagens mais informativas
e as imagens mais positivas são as imagens mais longes da fronteira SVM pelo lado posi-
tivo [9]. Em [4], Min et al. propõem um fuzzy support vector machine que é mais robusta
para problemas como: pequenas amostras de feedback, hiperplanos tendenciosos e tempo
real. Min et al. utiliza: um esquema que seleciona os exemplos treinados; uma tecnologia
fuzzy é aplicada para avaliar a significancia de cada exemplo e balancear o número de
amostras postivas e negativas; e um novo descriminante de cores para melhorar o tempo
do processo; estes métodos são utilizados para resolver problemas encontrados em sup-
port vector machines, os quais são: small sample problem, que se trata de uma amostra
insuficiente provida pela realimentação de relevância do usuário; asymmetry problem, que
se trata da diferença existente entre a quatidade de amostras classificadas como postivas
e negativas pelo usuário, na qual geralmente as amostras negativas são maiores que as
amostras positivas; over-fitting problem, que ocorre devido ao fato da dimensão de dados
ser muito maior que a quantidade de amostras recebidas por realimentação de relevância.



2.1.5. Movimentação de Centro de Consulta

Algoritmos de relevance feedback baseados em movimentação do centro de consulta tem
como objetivo mudar o centro da consulta, movimentando-o no sentido dos exemplos
positivos retornado pelo usuário e afastando-o das amostras negativas [2]. Um exemplo
de movimentação de centro de consulta é apresentado na figura 1.

Figura 1. (a) Consulta inicial com escolha dos relevantes. (b) Centro de consulta
movimentado

2.1.6. Movimentação de Múltiplos Centros de Consulta

Algoritmos de relevance feedback baseados em movimentação de múltiplos centros de
consulta podem ser separados em três técnicas principais: expansão da consulta; aborda-
gem Qcluster; e abordagem Top-k.

2.1.6.1. Expansão da Consulta Na técnica de expansão de consulta as imagens rele-
vantes são organizadas em agrupamentos, na qual seleciona a imagem mais próxima do
centro para representar o agrupamento. Estes novos centros são utilizados para fazer uma
consulta de multiplos centros, na qual cada agrupamento tem um peso, determinado pela
quantidade de imagens existentes em seu agrupamento [2].

2.1.6.2. Abordagem Qcluster A técnica de Qcluster consiste em dois processos:
classificação e combinação de agrupamentos.

• No processo de classificação cada imagem realimentada como relevante é atri-
buida a um dos agrupamentos existentes ou a um novo agrupamento.
• No processo de combinação de agrupamentos, reduz-se o número de agrupamen-

tos por meio de combinação dos quais contenham conteúdo similares, diminuindo
o número de imagens em cada iteração.

Com isso as imagens representativas de cada agrupamento é utilizada na consulta
de múltiplos centros [2].

2.1.6.3. Abordagem Top-k Na técnica Top-k não se agrupa as imagens selecionadas
como relevantes antes de se executar a consulta. Ao invés disso, as consultas aos múltiplos
centros são executadas individualmente e os resultados combinados, melhorando o de-
sempenho da consulta. [2]



2.2. Diversificação de Resultados

Diversificação de resultados tem como objetivo utilizar o dado de entrada para consultar
no banco e retornar classes que sejam similares ao do dado informado e ao mesmo tempo
sejam diversas entre si. Em [7] Leuken et al. propõem criar um rank visual diverso dos
resultados da consulta por imagem, através de clusters das imagens baseando-se em suas
caracterı́sticas visuais, para apresentar a consulta para o usuário, Leuken et al. mostra
as imagens mais representativas de cada cluster, e dependendo do interesse do usuário
ele pode explorar as demais imagens do cluster. Primeiramente Leuken et al. determina
dinamicamente pesos apropriados as caracterı́sticas visuais, para melhor capturar os as-
pectos discriminativos. Estes pesos são então utilizados em uma função de ranqueamento
dinâmica que é utilizada em uma técnica de lightweight clustering para obter um ran-
queamento diverso em clusters. Leuken et al. propõem três algoritmos de clustering,
/texitfolding, /texitmaxmin e /textitreciprocal election. O método de folding respeita o
ranqueamento original através de dar preferência a imagens mais ranqueadas do que para
imanges menos ranqueadas. O método de maxmin discarta o método de ranqueamento
original e parte para maximizar a diversidade visual dos elementos representativos. O
método de reciprocal election consiste em deixar que imagens votem entre si para decidir
qual delas é a mais representativa. Em [1] Gollapudi et al. propõem um grupo de axio-
mas naturais para diversificação de resultado que ajuda na escolha de uma função objetiva
que então ajuda a obter a colução, e mostra que nenhuma função de diversificação pode
satisfazer todos os axiomas simultaneamente. Gollapudi et al. faz uma caracterização
preliminar da escolha de uma função objetiva usando medidas naturais de relevância e
novidade. Em [6] Radlinski et al. propõem dois algoritmos de aprendizado online que
aprende baseado no comportamento de clique de um usuário, mostra também que tais
algoritmos minimizam o problema do abandono de consulta e aumenta a probabilidade
de algum documento relevante ser encontrado entre os top-k resultados. Existem diversos
métodos de se tratar diversificação de resultado, e dentre eles estão:Swap Method, BSwap
Method, Maximal Marginal Relevance, Motley, Max-Sum Dispersion, Clustering-Based
Method. A seguir esses métodos serão introduzidos.

2.2.1. Swap Method

Um dos métodos mais simples, é composto de duas fases:

• Na primeira fase, um conjunto resposta inicial R é montado utilizando os K ele-
mentos mais relevântes de S.
• Na segunda fase, cada elemento restante de S é ordenado em ordem decrescente

de acordo com seu valor de similaridade então os elementos são testados para
substituir elementos do conjunto R. Caso seja possı́vel substituir um elemento
melhorando F, então a operação que maior incrementar F será aplicada em R, este
processo continua até todo o conjunto restante de S ser testado. O valor de F
do conjunto R final encontrado pelo método swap não é necessariamente ótimo,
pois, os elementos candidatos de S são analizados de acordo com sua similaridade
e não de acordo com sua diversidade, o que pode resultar em soluções que não
maximizem F [8]. A figura 2 mostra o algoritmo do método Swap.



Figura 2. Algoritmo Swap

2.2.2. BSwap Method

O método de BSwap compartilha a mesma idéia do swap, porém, ao invés de melhorar
o F, o método procura por um melhoramento no valor de diversidade de R, porém, sem
uma queda do valor de similaridade dos elementos trocados. Em cada iteração do método
BSwap, o elemento de maior valor de similaridade de S é trocado com o elemento de R que
menos contribui com o valor de diversidade de R, se essa operação melhorar a diversidade
sem diminuir a similaridade abaixo de um valor limiar determinado, então a operação é
mantida. Este processo continua até que cada elemento de S seja testado ou que o valor
de similaridade dos elementos de S sejam menores que um limiar predeterminado [8]. A
figura 3 mostra o algoritmo do método BSwap.

2.2.3. Maximal Marginal Relevance

O método maximal marginal relevance (MMR) controi R iterativamente selecionando
novos elementos de S que maximizem a função seguinte.

mmr(si) = (1− λ)δsim(si, q) +
λ

|R|
∑
sj∈R

δdiv(si, sj)

O método MMR tem duas propriedades importantes que altamente influenciam
nos elementos escolhidos para R.

• Primeira, como o conjunto resultado R está vazio, o elemento com maior simila-
ridade de S é escolhido e incluido em R independete do valor de λ.
• Segunda, como o resultado é incrementalmente construido inserindo novos ele-

mentos, o primeiro elemento tem uma grande influência na qualidade do resultado
final de R [8].



Figura 3. Algoritmo BSwap

A figura 4 mostra o algoritmo do método Maximal Marginal Relevance.

Figura 4. Algoritmo Maximal Margin Relevance

2.2.4. Motley

O método Motley é similar ao método Maximal Marginal Relevance, pois, também
constrói o resultado R iterativamente. O método Motley considera os elementos em S
ranqueado de acordo com seu valor de similaridade, até que R contenha K elementos.
Na primeira iteração, quando o R ainda está vazio, o elemento com maior similaridade é
adcionado ao conjunto. Nas iterações seguintes, um elemento candidato de S é escolhido
para ser incluido em R caso, tenha um valor de diversidade maior do que um limiar pre-
determinado de todos os elementos já inseridos em R, caso o elemento não cumpra essa
condição, então, o elemento é descartado de S e o próximo elemento de maior similari-
dade é avaliado. As iterações terminam, quando não existem mais elementos em S ou



uma determinada quantidade de elementos K tenha sido atingida no conjunto R. Assim
como no Maximal Marginal Relevance o método Motley é afetado diretamente pela es-
colha do primeiro elemento, e assim como no método BSwap o Motley utiliza um limiar
para avaliar a quantidade de diversidade do conjunto R [8]. A figura 5 mostra o algoritmo
do método Motley.

Figura 5. Algoritmo Motley

2.2.5. Max-Sum Dispersion

O método Max-Sum Dispersion aplica um método guloso para incrementalmente cons-
truir o conjunto R. O Max-Sum Dispersion seleciona um par de elementos que são re-
levantes para a consulta e que são diversos um do outro, a escolha do par se deve aos
elementos que maximizarem a função a seguir. Os pares selecionados são então inseridos
no conjunto R [8].

msd(si, sj) = (1− λ)(δsim(q, si) + δsim(q, sj)) + 2λδdiv(si, sj)

2.2.6. Clustering-Based Method

O método Clustering-Based Method é baseado em clustering. Em sua primeira faze,
é utilizado um algoritmo k-medoid com função de distância em relação a diversidade
no conjunto S para gerar os K clusters. Então um elemento de cada cluster gerado é
selecionado para fazer parte do conjunto resultado R. A figura 6 mostra o algoritmo do
método baseado em Clustering [8].

3. Objetivos
O objetivo principal deste trabalho é desenvolver um algoritmo que realize consultas por
similaridade utilizando realimentação de relevância combinada com diversidade. Com
isso, pretende-se que tal algoritmo consiga ter desempenhos melhores que técnicas que
não combinem tais recursos.

Os objetivos especı́ficos para a conclusão do objetivo principal são:



Figura 6. Algoritmo Clustering-Based Method

• selecionar quais técnicas de realimentação de relevância podem ser combinadas
com técnicas de diversificação de resultados;
• propor um algoritmo de realimentação de relevância que utilize técnicas de

diversificação de resultados em suas fases;
• implementar o algoritmo proposto e integrá-lo a um sistema de CBIR;
• avaliar a proposta por meio de testes com usuários sobre bancos de dados de ima-

gens.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
A seguir serão introduzidas as atividades a serem realizadas durante o desenvolvimento
do trabalho.

• Atividade 1: Pesquisa bibliográfica, análise e estudo sobre buscas por simila-
ridade, realimentação de relevância e diversificação de resultado
Esta etapa consiste em procurar documentos, livros, trabalhos relacionados com o
tema, com o intuito de obter conhecimento aprofundado de técnicas e algoritmos
relacionado ao tema.
• Atividade 2: Elaboração da técnica utilizada para desenvolver o algoritmo

proposto
Esta etapa consiste em utilizar o conhecimento adquirido para elaborar uma
técnica capaz de realizar consultas por similaridade utilizando realimentação de
relevância combinado com diversificação de resultado.
• Atividade 3: Implementação do algoritmo proposto

Esta etapa consiste em codificar a técnica desenvolvida na etapa anterior em um
sistema que utilize banco de dados.
• Atividade 4: Desenvolvimento de testes

Esta etapa consiste em projetar um banco de teste com imagens que possam ser
utilizadas como testes do algoritmo desenvolvido na etapa anterior.
• Atividade 5: Análise de resultados

Esta etapa consiste em aplicar os testes desenvolvidos na etapa anterior e análise
dos resultados obtidos.
• Atividade 6: Modificação e ajustes finais

Esta etapa consiste em correção de eventuais problemas decorrentes da
implementação desenvolvida.
• Atividade 7: Desenvolvimento do trabalho escrito

Esta etapa consiste em desenvolver a parte escrita que será entregue como trabalho
de conclusão de curso.



5. Cronograma de Execução

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

Atividade 1 x x x x x x x x x x
Atividade 2 x x x
Atividade 3 x x
Atividade 4 x x x
Atividade 5 x x x
Atividade 6 x x x
Atividade 7 x x x x x x x x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
As contribuições e/ou resultados esperados são o desenvolvimento de uma técnica capaz
de realizar consultas de forma eficiente, utilizando realimentação de relevância e diversi-
dade de resultado, e com isso, que tal técnica possa ser utilizada em sistemas de bancos
de dados para recuperar imagens relevantes de uma forma mais eficaz.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 23 de março de 2014.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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