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Abstract. Content-Based Image Retrieval (CBIR) is a subject that has emerged
in recent decades. Due to the growth in the use of digital technologies the ge-
neration of images and videos has increased exponentially and, for this type of
data, relational comparisons or similarities are useless. For this type of data
it is common to search for similarity. CBIR techniques help to make the search
accurate. However, similarity analysis is a complex process in view of the in-
numerable possibilities of feature extractors and that each extractor is specific
for types of images and targets, in addition, the extractors can generate useless
or redundant characteristics. To assist, machine learning algorithms have been
used, but due to the variety and difficulty in use the process becomes increasin-
gly complex. If all the complexity were not enough, the large amount of data
has become an obstacle in processing, requiring parallel execution of tasks and
data. This work will present a study of performance analysis and installation
of an architecture based on scientific workflows in distributed environments in
relation to the systems of management of scientific workflows (SWfMS) and offer
the fusion of characteristics from a view of workflow.

Resumo. Recuperação de Imagens com Base em Conteúdo (CBIR) é um as-
sunto que surgiu nas últimas décadas. Devido ao crescimento no uso de tec-
nologias digitais a geração de imagens e vı́deos aumentou exponencialmente e,
para esse tipo de dados, comparações relacionais ou de igualdades são inúteis.
Para esse tipo de dados é comum fazer a busca por similaridade. As técnicas
de CBIR contribuem para que a busca seja precisa. Porém a análise de simila-
ridade é um processo complexo, tendo em vista as inúmeras possibilidades de
extratores de caracterı́sticas e que cada extrator é especı́fico para tipos de ima-
gens e objetivos, além disso, os extratores podem gerar caracterı́sticas inúteis
ou redundantes. Para auxiliar, algoritmos de aprendizado de máquinas tem sido
utilizados, mas devido à variedade e a dificuldade no uso o processo se torna
cada vez mais complexo. Se toda a complexidade não bastasse, o grande vo-
lume de dados tornou-se um obstáculo no processamento, exigindo execução
paralela de tarefas e dados. Este trabalho trará um estudo de análise de de-
sempenho e instalação de uma arquitetura baseada em workflows cientı́ficos em
ambientes distribuı́dos em relação aos sistemas de gerenciamento de workflows
cientı́ficos (SWfMS) e oferecer a fusão de caracterı́sticas a partir de uma visão
de workflow.



Introdução
Para dados complexos, como imagens e vı́deos, os operadores de comparação relacionais
(’<’, ’≤’, ’>’, ’≥’) são inaptas e operações de ’=’ e ’ 6=’ são inúteis [6]. Nesse contexto
entra a Recuperação de Imagens com Base em Conteúdo (CBIR - Content-Based Image
Retrieval) que atua na recuperação de imagens levando em conta as caracterı́sticas visuais
[1]. Uma imagem é uma matriz de pixel, onde cada valor é derivado de sensores e sua
semântica de conteúdo definido pelos padrões visuais. Dessa forma a primeira etapa é
gerar um vetor de caracterı́sticas que represente os padrões visuais. Os algoritmos que
geram os vetores de caracterı́sticas são chamados de extratores de caracterı́sticas e nor-
malmente são especı́ficos para cada tipo de imagem. Esses vetores de caracterı́sticas são
tipos de dados complexos e o conceito de similaridade é o mais usado para organização
deles. A similaridade entre eles é geralmente calculada como o inverso da distância entre
eles. A distância é calculada através de uma função e quanto menor a distância, maior a
similaridade [14].
A extração de caracterı́sticas pode gerar muita informação, com isso surge 3 problemas,
sendo elas: a esparsidade das instâncias, aumento exponencial do espaço de busca para as
tarefas de aprendizado de máquina e irrelevâncias, correlações e redundâncias de carac-
terı́sticas [5]. Aqui é usado também a fusão de caracterı́sticas, que será explicado melhor
na próxima seção.
A avaliação de similaridade é complexo e especializado [14]. Existem muitas funções
de distância [4], extratores de caracterı́sticas e, até, seleção de caracterı́sticas [11]. Uma
instância do espaço de similaridade é uma função de distância vetorial de recurso de par,
podendo ser ajustada através de operações em qualquer dos componentes. O desafio está
em definir uma instância que represente de forma ideal a distribuição de similaridade do
conjunto de dados [14].
Além da complexidade do processo de análise de similaridade, outro desafio é a grande
quantidade de dados. Deixando esse processo ainda mais custoso.
Uma dificuldade encontrada é em relação à grande quantidade de ferramentas existente
[3] e a execução em ambientes distribuı́dos, já que a execução local pode, dependendo
da quantidade de dados, ser inviável. De forma geral, cada ferramenta existente não con-
segue cobrir todos os apectos que um sistema de gerenciamento de workflow cientı́fico
(SWfMS) deveria cobrir. Por exemplo, o SWfMS Pegasus [7] não suporta o compartilha-
mento de workflow ou o Swift [17] não tem uma interface gráfica e a iteração é por linha
de comando [3]. Este trabalho trará a inclusão da fusão de caracterı́sticas na arquitetura e
uma análise comparativa.
A Seção 2 apresenta conceitos importantes para contextualizar o trabalho. A Seção 3
traz os principais objetivos do trabalho. A Seção 4 apresenta a arquitetura desenvolvida e
como os objetivos serão alcançados.

Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
No trabalho [9] discute um sistema baseado em workflows que suporta algoritmos de Ma-
chine Learn em uma insfraestrutura de grade para big data para gerar análises de imagens
médicas e assim auxiliar no diagnóstico. O sistema estava em desenvolvimento quando o
artigo foi escrito.
Em [18] é feito uma comparação de desempenho entre o uso de dois frameworks para
uma solução já existente para processamento de imagens astronômicas e ainda [15] inves-



tiga o uso de um framework de armazenamento e processamento de dados relacionados a
imagens médicas dentro de hospitais.
Alguns conceitos básicos para o desenvolvimento deste trabalho são apresentados a se-
guir.

Recuperação de Imagens com Base em Conteúdo

Sistemas de recuperação de imagens com base em conteúdo (Content-Based Image Re-
trieval - CBIR) possui dois componentes principais. O primeiro componente mostra a
informação contida nos pixel em forma de caracterı́sticas da imagem e descritores, com o
objetivo de melhor representar o conteúdo visual em números. O segundo é fornecer uma
avaliação das similaridades da imagem com base em análises matemáticas [3].
Através de suas técnicas é possı́vel recuperar mais rapidamente imagens similares a uma
de referência. O CBIR é muito usado atualmente como ferramenta de auxı́lia para tomada
de decisões em diagnósticos médicos [3]
Em [1] é citado 3 tipos de usos que o CBIR atraı́, a busca por associação ou proximidade
de imagens, ou seja, buscar imagens parecidas com uma de referência, busca por uma
imagem especı́fica, ou seja, buscar cópias daquela imagem, ou busca por categoria. Essas
são tr?s aplicações que atualmente o CBIR é usado.

Sistemas de Gerenciamento de Fluxo de Trabalho Cientı́fico

Um SWfMS (Scientific Workflow Management Systems) é uma ferramenta eficiente para
executar workflows e gerenciar conjuntos de dados [12]. Vários experimentos cientı́ficos
em grande escala utilizam dos SWfMS para modelar operações de dados, desde o car-
regamento, processamento e análise de dados até a agregação de dados de saı́da. Isso
acontece devido à facilidade imposta, representada pela modelagem através de um grafo
acı́clico direcionado (DAG). Para o processamento em grande escala é necessário que os
SWfMS sejam executados com técnicas de processamento paralelo.
Um workflow é uma especificação de alto nı́vel de um conjunto de tarefas e as de-
pendências entre elas que necessitam ser satisfeitas para um objetivo especı́fico [8].

Fusão de Caracterı́sticas

A fusão de caracterı́stica está relacionada à reconhecimento de padrões para obter o me-
lhor desempenho de classificação [16]. Basicamente existem 3 tipos de fusão, fusão de
informação ou de dados, fusão de caracterı́sticas e fusão de decisão.
A fusão de dados combina os dados brutos, produzindo novos dados brutos que devem
ser mais informativos e sintéticos [16]. A fusão de decisão usa um conjunto de classifi-
cadores para fornecer um resultado melhor e imparcial. Os classificadores são algoritmos
de Machine Learn. Eles são treinados para reconhecer padrões, no conjunto de dados
rotulados de apendizado, para então classificar as imagens de acordo com os padrões e
rótulos.
A fusão de caracterı́sticas tem duas principais aspectos [13], sendo elas:

• Derivar as informações mais discriminatórias dos conjuntos de recursos originais
envolvidos na fusão;
• Eliminar informações redundantes, resultado da correlação entre o conjunto de ca-

racterı́sticas diferentes e, assim, tornar possı́vel a tomada de decisão subsequente
em tempo real.



A fusão de caracterı́sticas, de forma genérica, são de dois tipos, a serial e a paralela. Onde
a fusão de caracterı́sticas serial basicamente é a união dos vetores de caracterı́sticas e a
paralela é relacionada com um vetor complexo, referindo-se ao uso do conjunto complexo
[13].

Objetivos

De forma geral, o objetivo é oferecer uma arquitetura distribuı́da permitindo múltiplos
descritores de imagens em um ambiente distribuı́da para recuperação de imagens por si-
milaridade.
Mais especificamente objetivo do trabalho é oferecer meios para fusão de caracterı́sticas
a partir de uma visão de workflow. Oferecer, dentro da arquitetura, recursos de análise de
qualidade e fazer uma análise comparativa entre uma arquitetura proposta e um SWfMS
com caracterı́sticas de distribuição, tanto na usabilidade, instalação e configurações ne-
cessárias, como no desempenho.

Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Uma arquitetura foi desenvolvida, baseada em workflows cientı́ficos em ambientes dis-
tribuı́dos [14]. A arquitetura utiliza o Taverna Workbench1 como o ambiente de definição
de workflows, abaixo está o Axis2 Web Services2 que que atua como uma ponte entre o
Taverna e o Spark JobServer3 , para essa ponte é usado a interface REST. Então o fra-
mework Apache Spark4 recebe do Spark JobServer todas as informações necessárias para
executar aquilo que foi especı́ficado inicialmente no Taverna. O Spark então atua como
um gerenciador de cluster e oferece tolerância a falha em nı́vel de aplicação. Na arqui-
tetura os algoritmos de processamento de imagem são do ImageJ [2] e de extratores de
caracterı́sticas do JFeatureLib [10]. Para o armazenamento de dados de forma distribuı́da
e tolerante a falhas é usado o Hadoop Distributed File System (HDFS). Nos objetivos
propostos há duas linhas que andarão paralelamente no decorrer do trabalho que irão
complementar a arquitetura proposta.
Uma linha é a inclusão da fusão de caracterı́sticas em uma visão de workflow. Para isso
será estudado as técnicas de fusão, por exemplo, fusão em série e em paralelo [16]. Após
os estudos será feito a parte de implementação das técnicas de fusão.
Outra linha é a análise de desempenho e usabilidade. Para essa será feito uma ou
mais escolhas entre os SWfMS existentes, de acordo com o poder de processamento e
distribuição de tarefas e dados, e então fazer a instalação e configuração gerando um guia.
Será feito o mesmo para a arquitetura desenvolvida. Após a instalação, testes de desem-
penho serão conduzidos gerando gráficos para análise.

Cronograma de Execução

As atividades descritas na seção 4 seguirão o cronograma de execução descrita na Ta-
bela 1.

Atividades:
1http://www.taverna.org.uk/
2http://axis.apache.org/axis2/java/core/index.html
3https://github.com/spark-jobserver/spark-jobserver
4http://spark.apache.org/

http://www.taverna.org.uk/
http://axis.apache.org/axis2/java/core/index.html
https://github.com/spark-jobserver/spark-jobserver
http://spark.apache.org/


1. Levantamento de SWfMS, caracterı́sticas, funcionalidades e limitações;
2. Instalação e avaliação prática do(s) SWfMS escolhido(s);
3. Integração de extratores de caracterı́sticas, ferramentas de processamento de ima-

gens, algoritmos de Machine Learn e análise de resultado;
4. Desenvolvimento de funcionalidades na arquitetura proposta para fusão de carac-

terı́sticas;
5. Desenvolvimento de funcionalidades na arquitetura proposta para integração de

algoritmos de Machine Learn e análise de resultados;
6. Levantamento de casos de uso e conjuntos de dados;
7. Implementação dos casos de uso nas duas abordagens;
8. Execução de testes de desempenho dos casos de uso desenvolvidos;
9. Redação do TCC;

Tabela 1. Cronograma de Execução
mai jun ago set out nov dez

Atividade 1 X X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X X X
Atividade 5 X X X
Atividade 6 X
Atividade 7 X X
Atividade 8 X X
Atividade 9 X X X X X

Contribuições e/ou Resultados esperados

Como resultados esperados está apresentar a arquitetura desenvolvida [14] com o pro-
cesso de fusão em uma visão de workflow embutida e trazer análises de resultados, se
a instalação da arquitetura é complexa ou não, pensando na integração dos frameworks
usados, e se o desempenho é superior, inferior ou igual aos SWfMS existentes.
Espera-se, também, que ao fim do trabalho haja guias de instalação e configuração dos
SWfMS e dos frameworks como contribuição para futuros trabalhos.

Espaço para assinaturas

Londrina, data por extenso.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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para aprimoramento de rankings e de modelos de classificação. SERVIÇO DE PÓS-
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em sgbds: Teoria e prática. Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados, SBBD, 2012.

[7] Gideon Juve Mats Rynge Scott Callaghan Philip J. Maechling Rajiv Mayani Weiwei Chen
Rafael Ferreira da Silva Miron Livny Kent Wenger Ewa Deelman, Karan Vahi. Pe-
gasus, a workflow management system for science automation. Future Generation
Computer Systems, 2014.

[8] Matthew Shields Ian Taylor Ewa Deelman, Dennis Gannon. Workflows and e-science: An
overview of workflow system features and capabilities. Future Generation Compu-
ter Systems, 2009.
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