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Abstract. This research seeks to establish a comparative study of scientific
workflows’ of image classification cases, in the feature selection field focusing
on images applied in a distributed architecture. The goal of this research is
reach a quality pattern of similarity space using scientific workflows through
techniques of discovery and process mining.

Resumo. Esta pesquisa busca estabelecer um estudo comparativo entre conjun-
tos de workflows cientı́ficos de classificação de imagens no campo da seleção
de caracterı́sticas com enfoque a imagens, aplicados em uma arquitetura dis-
tribuı́da. O objetivo dessa pesquisa é alcançar um padrão de qualidade para
definição de espaços de similaridade usando workflows cientı́ficos através de
técnicas de descoberta e mineração de processos.

1. Introdução

O avanço da tecnologia digital tornou praticamente universal a possibilidade de se re-
gistrar eventos dos mais variados por meio de imagens. Alguns dos equipamentos que
diariamente registram uma infinidade delas que podem ser citados são as câmeras digi-
tais, celulares, satélites, radares rodoviários e equipamentos médicos. Dentro da área
médica, por exemplo, as imagens são registradas por meio de radiografias, ressonâncias
magnéticas, tomografias computadorizadas e ultrassonografias [3].

A grande quantidade de imagens pode dificultar o trabalho de um indivı́duo em
acessar apenas aquelas que lhe são relevantes no momento. Isso afeta desde usuários
que utilizam motores de busca para encontrar imagens a partir de uma descrição de seu
conteúdo até pesquisadores que desejam detectar padrões de atividade solar através da
similaridade existente entre as cerca de setenta mil imagens registradas diariamente [5].
Essa dificuldade decorre do fato de que recuperar imagens com base em seu conteúdo é
uma tarefa não trivial para computadores.

Sistemas de recuperação de imagens por conteúdo (Content-Based Image Retrie-
val – CBIR) e de classificação dependem de vetores de caracterı́sticas que são extraı́dos
das imagens. É comum que o tamanho destes vetores sejam da ordem de centenas de ca-
racterı́sticas. Quanto maior a dimensão do vetor, mais informações irrelevantes e redun-
dantes existem que, quando removidas, aumentam o precisão e o desempenho de sistemas
CBIR e de classificação [8, 2].

A criação de um espaço de similaridade não é uma tarefa trivial por causa de di-
versos motivos [1]. O principal motivo é devido a variedade de algoritmos que podem
ser empregados em cada etapa do processo e decidir qual é a mais adequado em dado



contexto pode exigir testar várias combinações diferentes. Como um exemplo, em mui-
tas situações é apropriado realizar, além da extração de caracterı́sticas propriamente dita,
também a seleção ou transformação de caracterı́sticas; operações que manipulam as di-
mensões dos vetores de caracterı́sticas.

Tendo isso em vista, o trabalho de [6] propõe uma arquitetura que integra elemen-
tos e operadores que possibilitam definir-se um espaço de similaridade através de work-
flows cientı́ficos, permitindo trabalhar-se com abordagens para recuperação de imagens
por conteúdo de forma intuitiva.

Observando a infinidade de possibilidades e tarefas que um workflow permite, nem
sempre é possı́vel ter um modelo workflow ótimo para uma determinada consulta. Não só
isso, outra dificuldade para a escolha das melhores tarefas está ligada também a criação
de espaços de similaridades, visto que para avaliar se determinado espaço de similaridade
é adequado, um dependência de conhecimento do domı́nio dos dados é necessária, o que
geralmente exige o envolvimento de um especialista da área.

Na arquitetura a ser utilizada, os workflows utilizados geram um registro do pro-
cessamento de suas tarefas, o chamado log de eventos. Dessa forma, através de técnicas de
mineração de processos é possı́vel “descobrir” automaticamente um modelo de workflow
apropriado para o processo de definição do espaço de similaridade em questão.

Neste trabalho, serão comparados estudos de caso de operações em workflows
cientı́ficos, modelados para classificação de imagens em consultas por similaridade. O
objetivo final é alcançar um espaço de similaridade adequado usando workflows eficientes
para classificação de imagens através do uso de descoberta (discovery) em mineração de
processos (process mining) e testes de múltiplos estudos de casos de workflows.

A Seção 2 apresenta a fundamentação teórico-metodológica e o estado da arte. A
Seção 3 apresenta os objetivos que motivarão a pesquisa e o desenvolvimento do estudo.
A Seção 4 descreve como serão usados os conceitos, métodos e técnicas apresentados
na Seção 2, para atingir os objetivos do trabalho. A Seção 5 identifica o perı́odo esti-
mado para cada atividade e a Seção 6 apresenta as contribuições esperadas do trabalho
resultante.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Alguns conceitos que serão usados de base para o desenvolvimento deste trabalho são
apresentados a seguir.

2.1. Recuperação de Imagens com Base em Conteúdo

Para o contexto desta pesquisa, dados complexos incluem textos de grande extensão, ima-
gens, sons, vı́deos digitais, dados espaciais, dados geográficos e séries temporais. Os
métodos de consulta tradicionais não são aplicáveis sobre estes domı́nios de dados, pois
os operadores de comparação relacionais não são definidos para esse tipo de dado e os
de igualdade e desigualdade têm pouca utilidade. Em vez disso, para se recuperar dados
complexos a abordagem mais utilizada é através de consultas por similaridade. Consultas
por similaridade consistem em recuperar elementos de um conjunto de dados a partir de
um critério baseado na similaridade entre pares de objetos [11].



Uma forma de modelar dados complexos em uma representação que permita
a realização de consultas por similaridade é através de vetores de caracterı́sticas, que
são conjuntos de atributos que geralmente sumarizam o conteúdo do dado em uma
representação numérica [10]. Por exemplo, caracterı́sticas visuais de imagens podem ser
identificadas usando-se algoritmos de extração de caracterı́sticas baseados em cor, textura
ou forma. Esse processo de extração gera, então, um vetor de caracterı́stica para cada
objeto do conjunto de dados original, e é com base nesse conjunto de vetores que as con-
sultas por similaridade podem ser feitas a partir de alguma noção de distância computada
por uma função definida para o domı́nio de dados em questão. Esse par formado por
um conjunto de vetores de caracterı́sticas e uma função distância define uma instância
de espaço de similaridade. Dentro desse espaço, objetos são representados por pontos
e a distância entre pontos é inversamente proporcional à similaridade entre os objetos
originais.

Focando na área de imagens, o trabalho de [6] propõe uma arquitetura que per-
mite que usuários sem conhecimento prévio de programação possam trabalhar no pro-
cesso de recuperação de imagens em larga escala, através de uma abordagem baseadas
em computação distribuı́da e paralela. A arquitetura integra elementos e operadores que
possibilitam definir-se um espaço de similaridade através de workflows cientı́ficos, permi-
tindo trabalhar-se com abordagens para recuperação de imagens por conteúdo de forma
intuitiva.

2.2. Workflows Cientı́ficos

Um workflow cientı́fico é uma ferramenta que foca em facilitar o controle de sistemas
computacionais sem a necessidade de programar dentro do sistema diretamente, econo-
mizando tempo e permitindo que um usuário possa usar uma aplicação complexa igno-
rando o nı́vel de implementação dela [9]. Ela permite o encadeamento de tarefas (cha-
madas tasks) de alto nı́vel, sendo capaz de combinar ferramentas como portas lógicas e
estruturas básicas de programação (loops e estruturas condicionais, por exemplo), como
mostrado na figura 1.

A Figura 2 mostra como as bibliotecas e os frameworks usados na arquitetura
podem ser organizados dentro de uma visão hierárquica. Começando na camada mais alta,
mais próxima do usuário final está o Taverna Workbench1, um Workflow Management
System (WFMS) open-source. O Taverna é responsável por mapear as tarefas montadas
pelo usuário. Ele foi escolhido devido a sua interface gráfica para construção de workflows
e suporte ao uso de chamado de serviço remoto pela internet.

A execução das atividades do workflow consistem em chamada de serviço pela
web, onde o Axis2 Web Service2 é usado. Em particular, ele usado pela sua vantagem
em fornecer uma interface baseada em WSDL (Web Services Description Language), a
mesma na qual o Taverna é configurado para usar. As chamadas recebidas pelo Axis2 são
então responsáveis por ativar as requisições REST para o Spark JobServer3, um sistema
que permite o controle de contexto no Apache Spark através de uma interface REST.

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



O framework Apache Spark4 recebe do Spark JobServer toda informação que pre-
cisa para processar os dados de acordo com as especificações do usuário, incluindo qual
dataset a ser usado e qual algoritmo vai aplicar. Os algoritmos usados para o proces-
samento de imagens são da biblioteca ImageJ e o de extração de caracterı́sticas são da
JFeatureLib5. O Spark é o responsável por controlar os recursos do cluster e prevenir
tolerância a falhas no nı́vel da aplicação. Finalmente, o Hadoop Distributed File System
(HDFS) é usado para guardar os dados de maneira distribuı́da e com tolerância a falhas.

As tarefas montadas pelo usuário no Taverna geram um log de eventos; um registro
de como se deu o processamento de cada uma das tarefas incluı́das no workflow. Esses
registros serão adaptados e minerados para identificação de processamentos com padrão
de sucesso.

Figura 1. Exemplo de Workflow modelado no Taverna Workbench

2.3. Process Mining

A mineração de processos (process mining) é um conjunto de técnicas de gerenciamento
de projetos de negócios. O objetivo da mineração de processos é extrair um modelo
explı́cito de processo a partir de logs contendo sequências de eventos gerados por um
sistema computacional em execução [12]. Esse conjunto de técnicas é dividida em três
classes: discovery, conformance check e performance mining.

Para este projeto, será trabalhado a classe de discovery (ou descoberta). A desco-
berta na mineração de processos pode ser definida como um procedimento de extração de
conhecimento de fontes de informação, gerando um modelo de processo com base nessas
fontes de informação. Através do log gerado pelos workflows usados na arquitetura, é
possui aplicar a técnica de discovery para gerar um modelo de workflow base. Um algo-
ritmo simples, porém comumente usado para descoberta em mineração de processo é o
α-algoritmo (algoritmo alpha) [13].

4http://spark.apache.org/
5https://github.com/locked-fg/JFeatureLib



Figura 2. Pilha de estrutura da arquitetura.

3. Objetivos

O objetivo final desta pequisa é alcançar um espaço de similaridade adequado através do
uso de workflows eficientes para classificação de imagens, utilizando descoberta (dis-
covery) em mineração de processos (process mining) para guiar a criação do espaço.
Também podem ser considerados objetivos:

• demonstrar que comparações de workflows para imagens devem ser feitas com
respeito a um tipo especı́fico de imagem.

• avaliar o impacto causado pela adoção de certas atividades (tasks) dentro de um
workflow.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

De maneira a atingir o objetivo deste trabalho, será realizado um estudo comparativo de
diferentes estudos de casos de workflows de classificação de imagens, aplicando-os em
bancos de imagens existente no grupo de pesquisas CROSS, além de outros conjuntos de
dados tais como alguns dos conjuntos utilizados em [7] e [4].

Vários estudos de casos de workflows cientı́ficos relevantes para classificação de
imagens serão levantados para serem usados na criação do modelo. Junto a este passo,
serão construı́dos workflows cientı́ficos que gerem espaços de similaridade alternativos
para problemas de CBIR e classificação de imagens.

Concluı́da esta etapa, para a utilização na arquitetura, estes workflows serão testa-
dos, tais como o workflow utilizado em [7], e serão modelados alguns workflows sintéticos
em conjunto aos estudos de caso, tais como se fossem modelados por um usuário da
aplicação. Assim, serão extraı́dos detalhes do processo decisório que sejam relevantes
para análise de similaridade, incluindo variações de algoritmos e parâmetros.

Ao final dessa etapa, o log de eventos gerado pelos workflows testados passarão
pela mineração de processos para a criação de um modelo de workflow a ser refinado e
testado. Os logs gerados pelo Taverna, o WFMS em uso, serão adaptados para o problema
se for necessário. Os logs para identificação de processos com padrão de sucesso serão
então minerados para construir a modelagem do workflow eficiente.



5. Cronograma de Execução
As atividades descritas na seção 4 seguirão o cronograma de execução apresentado na
Tabela 1.

Atividades:

1. levantamento de estudos de casos de workflows e conjuntos de dados para testes;
2. aplicação inicial dos workflows aos conjunto de testes;
3. análise da eficiência dos diferentes casos quando aplicados as base de dados;
4. mineração dos logs de eventos dos casos de testes aplicados com sucesso;
5. comparação e modelagem de um workflow eficiente através da mineração;
6. redação do TCC.

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

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 X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Espera-se que este trabalho ajude a apontar um modelo eficiente de workflow para
classificação de imagem, quais tipos de tarefas são mais ou menos apropriadas para serem
aplicadas em certos bancos de imagens e no estudo de classificação de imagens.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, quatro de abril de 2018.

—————————————— ——————————————

Rodrigo Kuerten Daniel dos Santos Kaster
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