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Ao meu irmão e melhor amigo, Fábio, pelos momentos de descontração, apoio e com-
panheirismo.
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Resumo

Na última década observou-se grande interesse para o desenvolvimento de técnicas para
Recuperação de Imagens Baseada em Conteúdo devido à explosão na quantidade de ima-
gens capturadas e à necessidade de armazenamento e recuperação dessas imagens. A
área médica especificamente é um exemplo que gera um grande fluxo de informações,
principalmente imagens digitais para a realização de diagnósticos. Porém um problema
ainda permanecia sem solução que tratava-se de como atingir a similaridade baseada na
percepção do usuário, uma vez que para que se consiga um recuperação eficaz, deve-se
caracterizar e quantificar o melhor posśıvel tal similaridade.

Nesse contexto, o presente trabalho de Doutorado visou trazer novas contribuições para
a área de recuperação de imagens por conteúdo. Dessa forma, almejou ampliar o alcance
de consultas por similaridade que atendam às expectativas do usuário. Tal abordagem
deve permitir ao sistema CBIR a manutenção da semântica da consulta desejada pelo
usuário. Assim, foram desenvolvidos três métodos principais. O primeiro método visou
a seleção de caracteŕısticas por demanda baseada na intenção do usuário, possibilitando
dessa forma agregação de semântica ao processo de seleção de caracteŕısticas. Já o segundo
método culminou no desenvolvimento de abordagens para coleta e agregação de perfis
de usuário, bem como novas formulações para quantificar a similaridade perceptual dos
usuários, permitindo definir dinamicamente a função de distância que melhor se adapta à
percepção de um determinado usuário. O terceiro método teve por objetivo a modificação
dinâmica de funções de distância em diferentes ciclos de realimentação. Para tanto foram
definidas poĺıticas para realizar tal modificação as quais foram baseadas na junção de
informações a priori da base de imagens, bem como, na percepção do usuário no processo
das consultas por similaridade. Os experimentos realizados mostraram que os métodos
propostos contribúıram de maneira efetiva para caracterizar e quantificar a similaridade
baseada na percepção do usuário, melhorando consideravelmente a busca por conteúdo
segundo as expectativas dos usuários.
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Abstract

In the last decade techniques for Content-Based Image Retrieval (CBIR) have been in-
tensively explored due to the increase in the amount of captured images and the need
of fast retrieval of them. The medical field is a specific example that generates a large
flow of information, especially digital images employed for diagnosing. One issue that still
remains unsolved deals with how to reach the perceptual similarity. That is, to achieve an
effective retrieval, one must characterize and quantify the perceptual similarity regarding
the specialist in the field.

Therefore, the present thesis was conceived to fill in this gap creating a consistent
support to perform similarity queries over images, maintaining the semantics of a given
query desired by the user, bringing new contribuitions to the content-based retrieval area.
To do so, three main methods were developed. The first method applies a novel retrieval
approach that integrates techniques of feature selection and relevance feedback to per-
form demand-driven feature selection guided by perceptual similarity, tuning the mining
process on the fly, according to the user’s intention. The second method culminated in
the development of approaches for harvesting and surveillance of user profiles, as well as
new formulations to quantify the perceptual similarity of users, allowing to dynamically
set the distance function that best fits the perception of a given user. The third method
introduces a novel approach to enhance the retrieval process through user feedback and
profiling, modifying the distance function in each feedback cycle choosing the best one for
each cycle according to the user expectation. The experiments showed that the proposed
methods effectively contributed to capture the perceptual similarity, improving in a great
extent the image retrieval according to users’ expectations.
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2.3.2 Espaços Métricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.4 Estruturas de Indexação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.5 Interação com o Usuário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
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Otsu; (b) exemplo de uma imagem de ressonância magnética e (c) sua
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classe 1 (fluido cérebro-espinhal); (d) região de classe 2 (massa cinzenta);

(e) região de classe 3 (massa branca); (f) região de classe 4 (dura, medula

óssea, gordura) (Balan, 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
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utilizada e em relação aos pontos eqüidistantes à distância rq a partir do
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lação do centro de consulta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

4.1 Regiões de rejeição (Ribeiro et al., 2005). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

4.2 Fluxo de Execução do Método Proposto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4.3 Exemplos de imagens de cada classe pertencentes ao conjunto de teste da
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originais com o método proposto utilizando 3 ciclos de realimentação. . . . 60
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5.2 Exemplo de cálculo do Fator de Percepção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

5.3 Integração da abordagem de perfis de usuários proposta para uma arquite-
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6.4 Fenômeno local optimum trap (Liu et al., 2009). . . . . . . . . . . . . . . . 102
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Caṕıtulo

1
Introdução

1.1 Considerações Iniciais

O s Sistemas de Informações Hospitalares (SIH) processam informações relativas

aos pacientes, destacando-se, entre elas, seu estado de saúde, os exames rea-

lizados e os procedimentos médicos adotados. Atualmente, a maioria desses

sistemas armazenam dados textuais e numéricos, mas, em alguns casos, já é posśıvel a

associação das informações textuais com informações gráficas, provenientes de exames

como raio-X, tomografia (CT ou RM), ultrassom, entre outros. Com a introdução dos

sistemas PACS (Picture Archiving and Communication System) (Faggioni et al., 2011;

Müller et al., 2004), cresceu o interesse por integrar num só sistema todas as informações

dos pacientes (textos, imagens, gráficos, dados temporais, entre outros).

Infelizmente, os poucos sistemas PACS comerciais oferecidos atualmente são extrema-

mente caros, e não contemplam todas as necessidades do centro médico (Hains et al., 2012;

Sung et al., 2000). Dessa forma, o estado da arte na área resume-se ao desenvolvimento de

soluções locais, muitas vezes restritas. Alguns centros médicos integrados a unidades de

pesquisa optam, via de regra, por adquirir apenas alguns módulos do sistema, desenvol-

vendo e adaptando outros módulos e criando soluções próprias conforme sua necessidade.

Assim, o custo é reduzido e contemplam-se necessidades e caracteŕısticas próprias de cada

ambiente.

Como os sistemas PACS organizam as imagens provenientes de exames efetuados so-

bre os pacientes, seria muito interessante que por meio desses sistemas fosse posśıvel

realizar consultas e recuperar tais imagens baseando-se apenas no conteúdo das mesmas.

1
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Por exemplo, pode ser necessário “recuperar todas as imagens, obtidas em exames de

tomografia computadorizada de coração, similares a uma imagem dada”. Nesse caso, o

cruzamento das informações é independente das chaves de busca tradicionais, baseadas

em dados numéricos e textuais, as quais associam exames e pacientes em um SIH tradi-

cional. A facilidade de recuperação de dados baseada em seu conteúdo é um dos recursos

mais almejados para incorporação aos sistemas PACS (Akgül et al., 2011). Através dessa

facilidade, podem ser encontrados registros de pacientes cujas imagens associadas apresen-

tam aspectos de similaridade (utilizando padrões gráficos), além de se obter correlações

utilizando sintomas previamente registrados, tratamentos efetuados, etc (Huang, 2011;

Lemke, 2011; Marsh, 1997). Pode-se notar que um sistema PACS é potencialmente uma

ferramenta bastante eficaz no aux́ılio ao diagnóstico médico.

Um sistema PACS deve então ser capaz de responder a consultas por similaridade, isto

é, questões do tipo: “quais são as 10 imagens mais semelhantes (próximas) de uma dada

imagem” ou ”quais são as imagens que diferem de até 5 unidades de uma imagem padrão”.

Vale notar que tanto as imagens quanto a função de distância (dissimilaridade) definida

são usualmente dependentes do domı́nio dos dados e do interesse do que se considera

“semelhante”.

Imagens médicas são um tipo de dado complexo que traz por si só uma série de desafios.

Devem ser tratadas por técnicas que não permitam a perda de informação, o que muitas

vezes é relevado em algoritmos para extração de caracteŕısticas de imagens tradicionais.

Os sistemas de recuperação de imagens por conteúdo (Content-Based Image Retrieval -

CBIR) (Akgül et al., 2011) (Ghosh et al., 2011) podem ser uma ferramenta muito valiosa

para auxiliar ao processamento de Consultas por Similaridade (Seção 2.3.1), e auxiliar o

diagnóstico médico, pois retornará as imagens ou casos mais semelhantes àquele que o es-

pecialista médico está analisando. Porém, a recuperação pura e simples das imagens, que

não considera as expectativas dos usuários (dada pelo perfil dos mesmos), e muitas vezes

retorna imagens fora do padrão esperado pelo usuário, gera insegurança e não aceitação de

sistemas computacionais que realizam tal tarefa. Desse modo, uma ferramenta que poten-

cialmente seria muito útil para o benef́ıcio de pacientes e seu tratamento torna-se inviável.

A presente tese visou diminuir essa lacuna, respondendo consultas por similaridade que

atendam às expectativas dos usuários.

1.2 Motivação

Por mais de uma década, pesquisadores têm explorado a área de análise e recupe-

ração de imagens por conteúdo. Entretanto, a maioria dos trabalhos encontrados

preocupam-se com a proposta de novos extratores de caracteŕısticas e negligenciam o

inter-relacionamento entre as caracteŕısticas e as funções de distância que as comparam,

indicando o grau de similaridade entre as imagens. Desse modo, fazem uso das mais
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conhecidas e amplamente utilizadas funções de distância, sem explorar adequadamente

se tais funções suportam a recuperação das imagens por conteúdo atendendo às expec-

tativas dos usuários. Além disso, para que seja posśıvel mensurar/atingir a similaridade

perceptual entre duas imagens, é necessário o conhecimento prévio (perfil) do usuário que

deverá utilizar o sistema, pois a similaridade depende de quais aspectos na imagem, que

o usuário está buscando, devem-se comparar.

Para conseguir uma recuperação eficaz, que satisfaça às expectativas do usuário, é ne-

cessário quantificar e caracterizar o melhor posśıvel a similaridade perceptual. No entanto,

muitas vezes as funções de distância tradicionais não evidenciam imagens obviamente si-

milares. É nessa direção que o presente trabalho foi elaborado: desenvolver um arcabouço

que integre a calibração de funções de distância que permitam aproximar a noção per-

ceptual do usuário com relação à similaridade entre imagens médicas, de modo a auxiliar

o usuário a recuperar imagens por conteúdo atendendo às suas expectativas. Para isso,

foi necessário integrar em um mesmo ambiente o conhecimento dos usuários, proveniente

de levantamento e organização de seus perfis, bem como da inclusão de técnicas de re-

alimentação de relevância para permitir calibrar as funções de distância além da junção

com as caracteŕısticas mais apropriadas para a classe de imagens que está sendo tratada.

Nesse sentido, a presente tese visou aproximar o sistema computacional às expectativas

do especialista médico.

1.3 Objetivos

Atualmente os sistemas CBIR embasam-se no paradigma denominado “One-size-fits-all”,

ou seja, não existe uma escolha personalizada de acordo com a expectativa perceptual do

usuário com relação aos pares função de distância e caracteŕısticas extráıdas das imagens

que melhor adequam-se ao mesmo. O ponto crucial de tal problema diz respeito a usuários

diferentes muitas vezes requererem funções de distância distintas para atingirem suas

expectativas, bem como, diferentes coleções de imagens também necessitarem de diferentes

funções de distância.

Portanto, o objetivo da presente tese foi criar um suporte consistente para a realização

de consultas por similaridade em imagens médicas, onde a manutenção da semântica

de consulta desejada pelo usuário fosse contemplada. Para tanto, funções de distância

foram calibradas e selecionadas automaticamente e de maneira transparente aos usuários

com o intuito de quantificar mais apropriadamente a semelhança entre pares de imagens,

buscando atender às expectativas dos mesmos.

A definição de uma distância que propicie o retorno de imagens por conteúdo contem-

plando a noção perceptual de similaridade dos usuários é uma tarefa muito complexa, e

que depende também diretamente da qualidade dos vetores de caracteŕısticas das imagens
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e das expectativas do usuário, que podem ser levantadas através de seu perfil de trabalho

e conhecimento.

Dessa forma, a presente tese contemplou o desenvolvimento de novas técnicas, que

atendem às expectativas dos usuários, com relação à similaridade em imagens médicas

constituindo-se em uma contribuição inédita deste trabalho.

1.4 Organização do documento

Esta tese de doutorado apresenta a seguinte organização:

• No presente caṕıtulo foram apresentadas considerações iniciais, a motivação para o

desenvolvimento do trabalho, assim como os objetivos pertinentes para seu desen-

volvimento e a organização do documento;

• No caṕıtulo 2 são introduzidos os principais conceitos envolvidos no processo de re-

cuperação de imagens baseada em conteúdo (CBIR), envolvendo fundamentalmente

a extração de caracteŕısticas, métricas de comparação, tipos de consulta, estrutu-

ras de indexação adequadas ao contexto abordado, técnicas de realimentação de

relevância, assim como a avaliação de desempenho;

• No caṕıtulo 3 é introduzido o conceito de função de distância, bem como realizado

um estudo sobre inúmeras funções de distância, descrevendo o estado da arte para

consultas por similaridade. Além disso, é realizada uma análise sobre a abrangência

de determinadas funções de distância, como também com relação a homogeneidade

destas no espaço de caracteŕısticas e suas correlações;

• No caṕıtulo 4 é apresentada a proposta e desenvolvimento de um novo método

para seleção de caracteŕısticas por demanda adaptativa e redução da dimensionali-

dade baseada na expectativa do usuário, assim como os experimentos realizados e

resultados obtidos;

• No caṕıtulo 5 é apresentado um novo método baseado na integração de perfis de

usuário em sistemas CBIR com o intuito de responder consultas por similaridade

perceptuais, ou seja, embasadas na percepção de cada usuário em questão. Além

disso, são explicitados os experimentos realizados em ambiente real e com especia-

listas da área médica, bem como análise dos resultados obtidos;

• No caṕıtulo 6 é apresentada a proposta e desenvolvimento de um novo método me-

diador para o emprego de poĺıticas de escolha de funções de distância em diferentes

ciclos de realimentação, bem como os experimentos realizados e resultados obtidos

a partir destes;
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• No caṕıtulo 7 é apresentada uma arquitetura para o desenvolvimento de sistemas

CBIR agregados a perfis de usuários;

• No caṕıtulo 8 são apresentadas as considerações finais, bem como uma śıntese das

principais contribuições do presente trabalho e propostas para trabalhos futuros.
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Caṕıtulo

2
Recuperação de Imagens Baseada em

Conteúdo e Conceitos Relacionados

2.1 Introdução

C om o desfecho da primeira década do século 21, observa-se um grande aumento

na demanda pela recuperação de dados multimı́dia, no caso em questão prin-

cipalmente imagens, e, portanto, a necessidade de aplicações constrúıdas sobre

esta espinha dorsal.

Objetivando transpor as dificuldades e desvantagens apresentadas pela descrição tex-

tual das imagens, surgiu a abordagem de recuperação de imagens utilizando seu conteúdo

pictórico. O principal deśıgnio foi o de estender as técnicas tradicionais de recuperação de

imagens em bancos de dados multimı́dia, incluindo também informações visuais ineren-

tes às imagens, possibilitando que essas pudessem ser obtidas por meio de um processo

automático. As imagens a partir desse momento poderiam ser recuperadas por meio de

seu conteúdo visual e não mais textual/descritivo. A essa abordagem, foi dado o nome

de “Recuperação de Imagens Baseada em Conteúdo” (Content-Based Image Retrieval -

CBIR). O objetivo principal dessa abordagem consiste em extrair informações das ima-

gens que possam caracterizar adequadamente (idealmente univocamente) o conteúdo das

mesmas.

Inúmeras áreas de aplicação fazem uso principalmente de técnicas de recuperação de

imagens baseada em conteúdo (CBIR) para a manipulação de bases de imagens, dentre

as quais a área de informática médica é uma das mais representativas. Müller et al.

7
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(2004) apresentam uma extensa revisão de trabalhos, mostrando o quanto as técnicas de

recuperação de imagens por conteúdo têm sido aplicadas na área médica. Por exemplo,

existem várias propostas de integração de CBIR aos PACS, tais como as apresentadas em

Bueno et al. (2002) e Horii & Ratib (2006).

Grande parte dos sistemas de recuperação de imagens baseada em conteúdo tem ar-

quitetura similar, e envolve algumas etapas primordiais. Entre as principais etapas de

um sistema CBIR estão o armazenamento, indexação e extração de caracteŕısticas, e o

cálculo de similaridade realizado por meio de uma métrica de similaridade (ou função de

distância). Tais etapas são integradas por um mecanismo de recuperação de imagens que

possibilita a realização de consultas baseadas em conteúdo.

O fluxo de dados em uma arquitetura genérica de um sistema CBIR é apresentado

na Figura 2.1. Inicialmente as imagens são processadas e as caracteŕısticas visuais das

mesmas são extráıdas, gerando-se uma representação matemática da imagem por meio

de um conjunto de caracteŕısticas que refletem diversas propriedades da imagem. Essa

representação é denominada assinatura ou vetor de caracteŕısticas da imagem. Para a

construção da estrutura de ı́ndices, a similaridade entre as imagens da base é avaliada. As

caracteŕısticas da imagem de consulta são extráıdas e comparadas com as caracteŕısticas

das demais imagens da base para a execução de uma consulta.

Aquisição 
das imagens

Anotação e 
interação

Extração de 
características

Dados
Processamento 

de imagens

Indexação na 
base de 

características

Armazenamento 
na base de 

imagens

Armazenamento 
e indexação

Similaridade Interação

Cálculo de
similaridade

Apresentação
e 

realimentação

Seleção da 
imagem de

consulta

Consulta

Extração de 
características

Figura 2.1: Fluxo de dados em um sistema CBIR. Adaptada de (Smeulders et al., 2000)

Na literatura pode-se verificar a proposta de alguns sistemas CBIR. O QBIC (Query

By Image Content) (Flickner et al., 1995) por exemplo foi o primeiro sistema comercial

CBIR, o qual foi desenvolvido pela IBM e posteriormente acoplado ao SGBD IBM DB2.

Além deste, outros sistemas que merecem destaque são o Virage (Bach et al., 1996),

o qual viria a ser integrado ao SGBD Oracle, o Photobook (Pentland et al., 1996), o

VisualSEEk (Smith & Chang, 1996), o Netra (Ma & Manjunath, 1997) o SIMPLIcity

(Semantics-sensitive Integrated Region Matching for Picture Libraries) (Wang et al., 2001)
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e o MIRROR (MPEG-7 Image Retrieval Refinement based On Relevance feedback) (Wong

et al., 2005). Em Smeulders et al. (2000) é explicitada uma ampla revisão bibliográfica

sobre a área de CBIR até o final da década de 90 e em Datta et al. (2008) é apresentada

uma revisão dos trabalhos mais recentes. Já em Müller et al. (2004) e Ghosh et al. (2011)

é apresentada uma revisão das pesquisas com relação à área médica.

No entanto, apesar dos inúmeros avanços alcançados pela comunidade cient́ıfica, as

técnicas de CBIR ainda demandam muita pesquisa. A principal problemática diz respeito

ao gap semântico existente entre as caracteŕısticas de baixo ńıvel extráıdas automatica-

mente das imagens e a interpretação realizada pelo ser humano (Smeulders et al., 2000).

Deserno et al. (2008) sugerem uma visão mais sistemática do conceito de gaps em CBIR

para a área médica, classificando-os em quatro categorias: de conteúdo, de atributos, de

desempenho e de usabilidade.

Pela natureza desta tarefa, as técnicas de CBIR têm se concentrado em alguns as-

pectos fundamentais: (i) como extrair caracteŕısticas que descrevam matematicamente

o conteúdo de uma imagem; (ii) como avaliar a similaridade entre imagens baseando-se

em suas representações abstratas; (iii) como efetuar a recuperação de forma eficiente em

grandes bases de imagens; e (iv) como realizar a interação do usuário com o sistema.

No presente caṕıtulo são introduzidos e discutidos os conceitos envolvidos em cada

etapa do processo de recuperação de imagens baseada em conteúdo, iniciando pela seção

subseqüente (seção 2.2) a qual introduz o processo de extração de caracteŕısticas.

2.2 Extração de Caracteŕısticas

Dentre os principais componentes de um sistema de recuperação de imagens baseado em

conteúdo está o processo de extração de caracteŕısticas, uma vez que estas contêm a única

informação dispońıvel para diferenciação entre as imagens. No entanto, se as propriedades

visuais que o usuário está interessado não forem capturadas por tais caracteŕısticas, ou caso

estas não estejam inseridas no contexto da consulta desejada pelo mesmo, o sistema CBIR

não será capaz de alcançar as expectativas do usuário, não importa o quão sofisticadas

tais caracteŕısticas sejam.

A representação original das imagens é o primeiro problema a ser abordado para re-

alização de CBIR, afinal uma matriz de pixels não possui informação semântica que cor-

responda à percepção visual humana. Inúmeras propostas de descrições matemáticas de

imagens podem ser encontradas na literatura, visando extrair a semântica da cena retra-

tada na imagem. Desta forma, a imagem passa a ser um elemento de um conjunto definido

pelas suas caracteŕısticas, que são medidas numéricas que capturam alguma propriedade

visual da imagem.

Idealmente os extratores de caracteŕısticas deveriam realizar a extração de caracteŕıs-

ticas relevantes de uma dada imagem, de maneira similar a que um observador humano
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realizaria. Entretanto, apesar do amplo progresso obtido atualmente, tal preceito perma-

nece ainda distante, devido ao pouco conhecimento referente à visão, cognição e emoção

humana. Além disso, é necessária a melhor integração entre as caracteŕısticas extráı-

das e uma função de distância adequada para compará-las com o intuito de atingir a

recuperação desejada pelo usuário. Caso ambos, caracteŕısticas e funções de distâncias,

sejam utilizados a esmo (sem prévia análise), torna-se baixa a possibilidade de melhorar

a eficiência da recuperação de imagens.

Portanto, a primeira etapa realizada para a análise de uma imagem é a extração de

caracteŕısticas. De maneira formal, na recuperação de imagens baseada em conteúdo,

uma caracteŕıstica diz respeito a uma medida numérica que tem por objetivo capturar

uma determinada propriedade visual da imagem, podendo ser de escopo global, ou seja,

para a imagem como um todo, ou local onde foca-se pequenas regiões da imagem (regiões

de interesse). Em meio às caracteŕısticas mais utilizadas para descrever uma imagem de

modo sucinto e comumentemente empregadas em CBIR estão, de fato, as caracteŕısticas

definidas como primitivas (Deselaers et al., 2008a) que são aquelas derivadas de três

elementos fundamentais da imagem: distribuições de intensidades (cores), textura e forma.

Em Penatti et al. (2012) e Kejia et al. (2011) é realizada uma extensa comparação entre

diversos extratores de caracteŕısticas baseados em tais elementos.

A representação de imagens baseada em regiões aproxima-se mais da percepção hu-

mana do que a representação de imagens inteiras (Jing et al., 2003). Desta forma, é

posśıvel identificar e destacar elementos visuais diferentes presentes na cena e estabele-

cer associações entre eles. Para obter assinaturas baseadas em região, o primeiro passo

essencial é a segmentação das imagens.

2.2.1 Segmentação de Imagens

A segmentação é um processo que consiste na subdivisão de uma imagem em regiões

distintas, a qual leva em consideração propriedades de homogeneidade e descontinuidade

da imagem. Sendo assim, a segmentação é uma das principais etapas para a análise

automática das imagens, visto que a partir de tal processamento torna-se posśıvel delimitar

os objetos de interesse para extração de padrões.

Uma segmentação ideal é aquela onde cada região obtida está relacionada de maneira

direta com um objeto contido na imagem (pulmão, cerebelo, entre outros) (Balan, 2007).

Na literatura existem taxonomias para a classificação de métodos de segmentação. Se-

gundo Gonzalez & Woods (2008) tais métodos são classificados em três categorias básicas:

limiarização (thresholding), segmentação baseada em bordas e segmentação baseada em

regiões.

A limiarização é um dos métodos mais simples e intuitivos de segmentação de imagens.

A técnica consiste em classificar todos os pixels que estejam em uma mesma faixa de
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intensidade como pertencentes a uma mesma região. No entanto, a determinação dos

limiares é um dos pontos problemáticos de tal técnica. Além da seleção manual emṕırica,

onde o usuário com base na visualização do resultado da segmentação indica os limiares,

existem também técnicas automáticas para a seleção dos mesmos. Grande parte dessas

técnicas automáticas baseiam-se no histograma da imagem, identificando os pontos de

mı́nimo deste (Sahoo et al., 1988). Porém, essa abordagem pode apresentar problemas

caso exista uma depressão alongada no histograma, causando uma escolha arbitrária do

limiar. Uma técnica largamente utilizada na literatura e que sobrepuja tais problemas é

apresentada por Otsu (1979) a qual realiza a escolha do limiar baseada na maximização

da variância entre duas partes do histograma. A Figura 2.2 ilustra a aplicação do método

de Otsu.

q
u

a
n

tid
a

d
e

intensidade

limiar

(a) (b) (c)

Figura 2.2: (a) Identificação de limiar por ponto de mı́nimo utilizando a técnica de Otsu;
(b) exemplo de uma imagem de ressonância magnética e (c) sua segmentação aplicando
a técnica de Otsu.

Quanto aos métodos de segmentação baseados em bordas, estes visam detectar regiões

da imagem onde a variação dos tons de cinza ocorre de maneira relativamente abrupta,

assim, detecta-se descontinuidades significativas nos ńıveis de cinza da imagem. Após

a detecção das posśıveis descontinuidades, aplica-se geralmente algum método capaz de

conectar os fragmentos obtidos que geram contornos reais dos objetos. Tais algoritmos

de conexão são denominados edge linking onde os principais são: a análise local, na qual

procura-se formar fronteiras de pixels com caracteŕısticas comuns, considerando apenas

uma vizinhança pequena (3x3 ou 5x5, por exemplo); a análise baseada na transformada

de Hough, que visa encontrar curvas espećıficas na imagem por meio do mapeamento dos

pontos da imagem do espaço cartesiano para o espaço dos parâmetros da curva procurada;

e os métodos de percurso em grafos, que consistem em representar segmentos de reta como

arestas e encontrar caminhos de custo mı́nimo no grafo gerado, que representam contornos

significativos na imagem (Gonzalez & Woods, 2008).

Além dos algoritmos edge linking existe também o modelo de contornos ativos (sna-

kes) proposto por Kass et al. (1987). As snakes são contornos ativos que são atráıdos

para as bordas dos objetos da imagem e adaptam-se a essas bordas em um processo de

convergência.
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Os métodos de segmentação baseada em regiões procuram similaridade entre pixels, ao

contrário dos métodos de limiarização e embasados em bordas que delimitam elementos

considerando as diferenças nas tonalidades dos pixels. As técnicas mais tradicionais de

segmentação baseada em regiões são: crescimento de região (region growing), na qual pi-

xels iniciais são escolhidos e iterativamente verifica-se se os pixels da vizinhança devem ser

agrupados aos conjuntos definidos pelos pixels iniciais; e divisão e fusão (split and merge),

onde a imagem é recursivamente dividida em regiões menores, e, então, as regiões menores

similares são gradativamente fundidas de acordo com algum critério de homogeneidade

(Gonzalez & Woods, 2008). A Figura 2.3 ilustra a aplicação do método de crescimento

de regiões para segmentação do pulmão de uma imagem obtida por meio de um exame

de tomografia computadorizada.

(a) (b)

Figura 2.3: (a) Imagem do pulmão obtida a partir de exame de tomografia computadori-
zada; (b) exemplo da aplicação do método de crescimento de região para segmentação do
pulmão esquerdo.

Além das técnicas descritas existem também aquelas baseadas em textura, as quais

realizam a segmentação de acordo com as peculiaridades das diferentes texturas presentes

nas imagens. Em Balan (2007) foi proposta uma variação do método EM/MPM (Comer

& Delp, 2000) a qual representa imagens médicas extraindo medidas estat́ısticas de regiões

obtidas por meio da segmentação de uma dada imagem. Para tanto, o método proposto,

como o próprio nome explicita, utiliza a combinação do algoritmo EM (Expectation and

Maximization) para realizar o ajuste de um Modelo de Mistura Gaussiano (Gaussian

Mixture Model) no histograma da imagem com um classificador baseado nos Campos

Aleatórios de Markov, o qual incorpora o conceito de coerência espacial entre os pixels.

A Figura 2.4 apresenta um exemplo dos resultados obtidos por meio da aplicação da

variação do método EM/MPM para segmentação de uma imagem de cérebro, utilizando-

se 5 classes, incluindo a classe de pixels do plano de fundo (background). As regiões de

textura obtidas também são mostradas separadamente para uma melhor visualização.

Em (Qian et al., 2002) a segmentação é utilizada para identificação de grupos de

microcalcificações em exames de mamografia. Ainda com relação a métodos espećıficos

para imagens médicas, Schilham et al. (2006) realizam a segmentação de imagens de
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(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Figura 2.4: Exemplo de segmentação realizada pela variação do método EM/MPM. (a)
imagem original; (b) imagem segmentada em 5 classes; (c) região de classe 1 (fluido
cérebro-espinhal); (d) região de classe 2 (massa cinzenta); (e) região de classe 3 (massa
branca); (f) região de classe 4 (dura, medula óssea, gordura) (Balan, 2007).

raio-x de tórax objetivando a detecção de nódulos pulmonares para aux́ılio ao diagnóstico

de câncer de pulmão. Já Dy et al. (2003) combinam caracteŕısticas de cor, textura e

forma para serem utilizadas na recuperação de imagens de tomografia computadorizada

do tórax. Siadat & Soltanian-Zadeh (2005), por sua vez, utilizam a segmentação para

identificar o hipocampo em imagens de ressonância magnética, além de utilizar descrições

textuais dos laudos para análise de posśıveis correlações nos exames para o diagnóstico de

epilepsia.

Apesar de inúmeras propostas, a segmentação automática ainda permanece um pro-

cesso de relativa dificuldade, uma vez que o domı́nio de imagens reais é amplo e rico em

peculiaridades.

2.2.2 Cor

As caracteŕısticas baseadas em cor são as mais utilizadas na recuperação por conteúdo,

especialmente nas abordagens menos recentes. Esta intensa aplicação justificou-se prin-

cipalmente devido à menor complexidade dos métodos empregados e, conseqüentemente,

menor custo computacional e por serem invariantes a rotações e translações das imagens.

A identificação de uma imagem por meio da caracteŕıstica relativa à distribuição global

de cor é geralmente realizada pela construção de um histograma de cor. No histograma

são calculados o número de pixels da imagem para cada cor (ou ńıvel de cinza em imagens

monocromáticas). Um tipo de medida é a análise dos tons de cinza, muito utilizada para

imagens médicas, onde a imagem é analisada e seu histograma (também conhecido como

gray-level histogram ou brightness histogram) é gerado e utilizado para comparação em

buscas por similaridade. Para comparar computacionalmente duas imagens, utilizam-se

seus respectivos histogramas e a comparação usualmente é realizada por meio da utiliza-

ção da função de distância L1 ou variações da norma Lp (ver seção 3.2.1.1). A Figura

2.5 ilustra o histograma de ńıveis de cinza obtido a partir de uma imagem médica de

ressonância magnética do cérebro.
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Histograma 
nível de cinza

Figura 2.5: Exemplo de um histograma de ńıveis de cinza obtido a partir de uma imagem
médica de ressonância magnética do cérebro.

Em CBIR, o uso de histogramas como passo inicial na seleção de imagens, justifica-

se ainda mais devido aos algoritmos que lidam com outras caracteŕısticas intŕınsecas -

textura e forma - apresentarem freqüentemente um custo computacional alto, além de

serem dependentes do domı́nio da aplicação. Histogramas, por outro lado, são obtidos

com custo linear em relação ao número de pixels da imagem. Portanto, um procedimento

eficiente para recuperação de imagens seria o uso de histogramas para filtrar e reduzir o

conjunto de imagens candidatas, como um passo preliminar do processo, seguindo-se de

métodos mais precisos e custosos (Alferez et al., 2005).

Entretanto, os histogramas apresentam uma capacidade reduzida de discriminação e

não trazem informação sobre a distribuição espacial das cores na imagem. Quando analisa-

das duas imagens distintas entre si, embora sejam visivelmente diferentes, podem possuir

histogramas idênticos, como pode ser observado na Figura 2.6. Diversas técnicas foram

propostas para tratar esse problema, incluindo os vetores de coerência de cor (Pass et al.,

1996), o correlograma de cor (Huang et al., 1997), o cell histogram (Stehling et al., 2002)

e o color distribution entropy (Sun et al., 2006). Além disso, em Chatzichristofis & Bou-

talis (2008) foi proposto um descritor denominado “color and edge directivity descriptor”

(CEDD) que combina caracteŕısticas de cor e textura em um histograma compacto.

Figura 2.6: Imagens visualmente distintas e com histogramas idênticos.

Um ponto a ser considerado com relação aos histogramas diz respeito à elevada di-

mensão dos vetores de caracteŕısticas gerados, freqüentemente em torno de 256 posições

considerando por exemplo uma imagem com 256 ńıveis de cinza. A elevada dimensiona-

lidade dos vetores propicia o problema da chamada “maldição da alta dimensionalidade”

(dimensionality curse) (Beyer et al., 1999; Herrmann et al., 2012; Houle et al., 2010),

tornando-se um grande empecilho principalmente para as estruturas de indexação.
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2.2.3 Textura

A textura caracteriza-se como um componente chave na percepção visual humana. Da

mesma forma que as caracteŕısticas de cor, a textura exerce papel preponderante na

recuperação de imagens baseada em conteúdo. Qualquer indiv́ıduo pode reconhecer uma

determinada textura, por outro lado, defini-la formalmente não é trivial.

Ao contrário da cor, a textura ocorre sobre uma região ao invés de um ponto (pi-

xels). Além disso apresenta qualidades como periodicidade e escala. Dessa forma, pode

ser descrita em termos de direção, rugosidade, contraste, entre outros (Tamura et al.,

1978). É justamente essa natureza multifacetada que torna as caracteŕısticas de textura

particularmente interessantes e amplamente aplicadas a imagens, gerando uma infinidade

de maneiras de extração de caracteŕısticas. Em imagens médicas, por exemplo, os ex-

tratores baseados em textura têm maior capacidade de discriminar tecidos do que outros

extratores (e.g. baseados em cor) e permitem identificar mais facilmente anomalias tais

como nódulos e tumores. Portanto, as caracteŕısticas de textura são primordiais para

discriminação e classificação das imagens (Liu et al., 2007).

Devido à vasta aplicação das técnicas de extração de caracteŕısticas baseadas em tex-

tura, estas podem ser divididas em três diferentes abordagens:

Abordagem Estat́ıstica - considera a distribuição dos tons de cinza e a variação de

intensidade dos mesmos em uma dada região de textura. Exemplos de medidas usadas

nessa abordagem são: contraste (polarização na distribuição de intensidade de pixels);

granularidade (tamanho dos elementos do padrão) e direcionalidade (forma e localização

do padrão); Os extratores pertencentes a esta abordagem podem ser classificados de acordo

com os métodos estat́ısticos utilizados, como por exemplo:

• Estat́ısticas de Primeira Ordem: tais como média e variância dos valores de

intensidade dos pixels fornecendo uma mensuração global da distribuição dos pixels

na imagem. A partir da combinação das estat́ısticas de primeira ordem obtém-se

caracteŕısticas como suavidade e uniformidade da imagem.

• Matrizes de Co-ocorrência: proposta por Haralick (1979) baseadas em estat́ıs-

ticas de segunda ordem que levam em consideração a distribuição de pares de pixels

fornecendo uma visão da interação espacial existente entre estes.

Além destes principais métodos existem outras subdivisões. Em (Keller et al., 1989)

foram utilizados modelos baseados em fractais para discriminação de texturas. A teoria

dos fractais também foi aplicada em Balan et al. (2005) para segmentação baseada em

textura de imagens médicas. Já em Picard & Liu (1994) foi sugerido um novo modelo

para mensurar a similaridade perceptual baseada em caracteŕısticas de textura embasadas

no trabalho desenvolvido por Wold (1953). Em Tamura et al. (1978) foram identificadas
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seis facetas as quais humanos utilizam para diferenciação de texturas, a partir desta

identificação foram geradas caracteŕısticas que as quantificassem.

Abordagem Estrutural - obtém os elementos de textura presentes na imagem,

determinando seus formatos e estimando as regras de posicionamento. As regras de po-

sicionamento descrevem como os elementos de textura são referenciados com relação aos

demais. Esta abordagem leva em consideração que texturas são compostas de primitivas

organizadas segundo uma dada regularidade e repetição.

Abordagem Espectral - baseia-se em propriedades de espectros de freqüência obti-

dos por meio de transformadas, tais como a transformada de Fourier (Zhou et al., 2001)

a transformada de Wavelets (Arivazhagan & Ganesan, 2003; Santini & Gupta, 2001) e

filtros de Gabor (Santini & Jain, 1996; Sastry et al., 2007). No contexto médico, em

Ferrari et al. (2004) e Alto et al. (2005) são apresentados métodos para identificação de

nódulos em exames de mamografia utilizando respectivamente filtros de Gabor e carac-

teŕısticas de textura de Haralick obtidas a partir dos descritores de Haralick (Haralick,

1979). Já em Soltanian-Zadeh et al. (2004) também são utilizadas wavelets para extração

de caracteŕısticas de textura para classificação de microcalcificações.

Alguns trabalhos focam a análise das caracteŕısticas de textura voltadas para o domı́nio

de imagens médicas. Em Kinoshita et al. (2007) avalia-se uma considerável gama de

caracteŕısticas utilizadas na recuperação de imagens de mama. Dentre as caracteŕısticas

utilizadas estão as de forma (área, peŕımetro, compactness, etc), textura (descritores de

Haralick), momentos de Hu, caracteŕısticas obtidas a partir da transformada de Radon,

e medidas granulométricas. Em Chaddad et al. (2011) os descritores de Haralick são

utilizados para a detecção de células cancerosas do cólon.

2.2.4 Forma

A extração de caracteŕısticas de forma, de maneira geral, envolve processos não triviais,

o que leva a um alto custo computacional. No entanto, tais caracteŕısticas desempenham

um papel fundamental na análise de imagens. Um exemplo de tal importância diz respeito

a aplicação no domı́nio médico. Por exemplo, é extremamente importante a definição do

tamanho e forma de nódulos tumorais para classificá-los em benignos ou malignos, visto

que nódulos malignos geralmente apresentam esṕıculas, já tumores benignos apresentam

certa regularidade (Alto et al., 2005) como pode ser observado na Figura 2.7.

Um requisito das caracteŕısticas de forma é que estas sejam invariantes às transfor-

mações geométricas (translação, rotação e escala) (Theodoridis & Koutroumbas, 2006).

Para a extração das caracteŕısticas as imagens devem ser pré-processadas, por exemplo

segmentadas, para evidenciar e detectar as bordas/segmentos dos objetos alvo. No en-

tanto, o processo de detecção de bordas e formas é comprometido em cenas complexas,

onde há, além dos rúıdos, oclusão parcial de objetos e sombras sobre regiões das imagens.
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(a) benigno (b) maligno

Figura 2.7: Exemplos de imagens contendo nódulos tumorais: (a) nódulo benigno; (b)
nódulo maligno.

Segundo Zhang & Lu (2004) os métodos de extração de caracteŕısticas baseados em

forma podem ser classificados em duas vertentes, que são os métodos baseados em região

e aqueles baseados em contorno. Os métodos baseados em região levam em consideração

o objeto como um todo para a análise e extração das caracteŕısticas. Já os baseados em

contorno, como o próprio nome já explicita, considera apenas os contornos obtidos para

geração dos vetores de caracteŕısticas.

Inúmeros métodos para a caracterização de forma foram propostos, tais como os mo-

mentos de Zernike (Bin & Jia-Xiong, 2002; Gu et al., 2002; Kotoulas & Andreadis, 2005),

descritores de Fourier (Chen et al., 2009; Yadav et al., 2008; Zhang & Lu, 2002), o mé-

todo curvature scale space (Manjunath et al., 2002; Mokhtarian & Abbasi, 2002), que tem

como principal caracteŕıstica ser invariante a translações, rotações e escalas, as Saliências

de Contorno (Torres & Falcão, 2007), dentre outros, como por exemplo os descritores de

forma baseados em Tensor Scale (Saha, 2005; Saha & Wehrli, 2004) como os propostos

em Miranda et al. (2005) e Andaló et al. (2010).

2.3 Medidas de Similaridade

Um dos componentes fundamentais para um sistema com a finalidade de armazenamento e

manipulação de imagens é a escolha das medidas de similaridade (ou funções de distância).

Ao invés de buscas exatas, a recuperação baseada em conteúdo fundamenta-se no cálculo

de similaridade entre uma dada imagem de consulta e um conjunto de imagens.

Para a determinação do grau de similaridade entre os objetos, estes podem ser com-

parados diretamente ou a partir de vetores de caracteŕısticas extráıdos dos mesmos. Nos

dois casos, uma função de distância d() é definida para calcular o grau de similaridade,

retornando um valor numérico que quantifica o quão similar estes objetos são. Esses va-

lores são sempre maiores ou iguais a zero, tendo valores próximos de zero para objetos

muito similares (zero para objetos iguais) e valores maiores para objetos menos similares.

Esta função é chamada de função de dissimilaridade ou de função de distância e

deveria ser sempre definida por um especialista no domı́nio em questão.
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Na realidade, a função de distância indica a dissimilaridade entre dois objetos. Para

simplificar a compreensão de um texto, muitas vezes os autores estabelecem que a função

de distância indica a similaridade, já que esta é obtida pela dissimilaridade. No entanto,

tais funções de nada servem se as caracteŕısticas das imagens (ou objetos complexos)

não forem previamente extráıdas, pois para o cálculo de similaridade, os objetos são

representados por meio de suas caracteŕısticas.

Após a realização da extração de caracteŕısticas das imagens de um conjunto e da

escolha de uma função de distância apropriada, as caracteŕısticas extráıdas passam a

representar cada imagem como um ponto em um espaço métrico (seção 2.3.2) definido

pelo domı́nio das caracteŕısticas e por uma função de distância apropriada, definida sobre

o conjunto de vetores de caracteŕısticas.

2.3.1 Consultas por Similaridade e Espaços Métricos

Os Sistemas Gerenciadores de Bases de Dados (SGBDs) tradicionais manipulam domı́-

nios de dados que possuem relação de ordem entre os seus elementos (números, textos

pequenos, entre outros). Portanto, permitem identificar e organizar elementos por meio

de suas grandezas em relação a uma unidade de ordem ou igualdade. Porém, quando se

utilizam SGBDs para armazenar dados complexos, os quais na sua grande maioria não

possuem relação de ordem, as buscas por igualdade (exemplo: “Procure a cidade cujo

nome é Osaka”) ou baseadas em ordem (exemplo: “Procure as pessoas que recebem au-

x́ılio institucional entre o dia 5 e o dia 20”) não se aplicam ou simplesmente têm pouca

utilidade. Surge então a questão de como ordenar tais dados complexos (imagens, áudio,

v́ıdeo, séries temporais e outros) uma vez que não se consegue estabelecer uma relação de

ordem para esses dados (exemplo: “Dadas duas imagens, qual é a “menor” entre elas?”),

no entanto pode-se dizer o quanto uma imagem é similar (parecida) com outra imagem.

A busca no domı́nio de dados complexos, a qual é a base para o processo de re-

cuperação de imagens baseada em conteúdo, é fundamentada no conceito de busca por

similaridade (similarity search) e surge naturalmente como a maneira mais adequada para

realizar consultas sobre tais dados. Esse gênero de consulta é denominado consulta por

similaridade.

As consultas por similaridade consistem em procurar por objetos em um conjunto

que, segundo algum critério de similaridade, sejam mais “parecidos” ou mais “distintos”

com/de um determinado objeto. Em outras palavras, consultas por similaridade consistem

na comparação de todos os objetos do conjunto com um objeto escolhido, selecionando

apenas os elementos que atendam a um certo critério de similaridade. Por exemplo,

visando a obtenção de um diagnóstico mais fidedigno sobre determinado tumor cerebral

de um paciente, e até mesmo tentando encontrar subśıdios para decidir como encaminhar

o tratamento, um médico estaria interessado em encontrar as tomografias de cérebro
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que apresentem um tumor similar àquele em estudo. Esse tipo de consulta, que leva

em consideração a informação inerente ao objeto de referência, é chamado de Consulta

Baseada em Conteúdo (Content-Based Query), ou seja, a consulta é feita a partir

dos dados contidos no objeto, e não a partir de informações descritivas provavelmente

associadas aos mesmos.

Para se determinar a similaridade entre os objetos (no caso em questão imagens mé-

dicas), estes são comparados a partir de vetores de caracteŕısticas extráıdos dos mesmos.

Nesse caso, uma função de distância d() é definida para calcular o grau de similaridade,

retornando um valor numérico que quantifica o quão similar estes objetos são entre si.

Existem vários tipos de consultas por similaridade (Traina & Traina Jr., 2003), porém

as mais comuns são as buscas por abrangência (limitam os resultados a um certo ńıvel

de similaridade) e as buscas pelos vizinhos mais próximos (limitam as buscas a um certo

número de objetos mais similares). Esses dois tipos de consultas são detalhados nas

seções a seguir, bem como o conceito de espaços métricos, primordial para o completo

entendimento de tais consultas e outros conceitos que serão introduzidos posteriormente.

2.3.1.1 Consulta por Abrangência

As Consultas por Abrangência (Range query) consistem na busca de objetos que tenham

até um determinado ńıvel de similaridade com o objeto de referência. Isto é, dado um

conjunto de objetos O = {o1, o2, o3, ..., on} pertencentes a um domı́nio D, uma função de

distância d(), um objeto de consulta oq também pertencente ao domı́nio e uma distância

máxima rq, o resultado da busca por abrangência é dado por:

range(oq, rq) = A = {a|a ∈ O, d(a, oq) 6 rq} (2.1)

Indagações tais como “Quais são as nebulosas que diferem até X da Nebulosa de

Órion?” e “Quais são as galaxias que ficam até Y anos luz da Via Láctea?” são exemplos

desse tipo de consulta.

Na Figura 2.8 (a) é ilustrada uma resposta de uma consulta por abrangência em um

domı́nio bidimensional utilizando a função de distância Euclidiana (L2) - ver seção 3.2.1.1

do caṕıtulo 3.

2.3.1.2 Consulta aos Vizinhos Mais Próximos

A Consulta aos k Vizinhos mais Próximos (k-Nearest-Neighbor query) consiste na busca

dos k objetos mais similares ao objeto de consulta. Ou seja, dado um conjunto de objetos

O = {o1, o2, o3, ..., on} pertencentes a um domı́nio D, uma função de distância d(), um
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objeto de consulta oq também pertencente ao domı́nio e um número inteiro k, o resultado

da busca pelos vizinhos mais próximos é dado por:

k −NN(oq, k) = A = {a|a ∈ O, ∀o ∈ O − A, d(oq, a) 6 d(oq, o), |A| = k} (2.2)

Indagações tais como “Quais são as N nebulosas mais parecidas com a Nebulosa de

Órion?” e “Quais são as M galáxias mais próximas da Via Láctea?” são exemplos desse

tipo de consulta. No primeiro, k é igual a N e no segundo k é M .

Na Figura 2.8 (b) é ilustrada uma resposta de uma consulta pelos vizinhos mais pró-

ximos em um domı́nio bidimensional empregando a função de distância Euclidiana (L2).

oq

rq

(a)

oq

1

2

3

4

5

(b)

Figura 2.8: Consultas por similaridade em um domı́nio de pontos bidimensionais utili-
zando a função de distância Euclidiana como função de dissimilaridade. O objeto“central”
preto Oq é o objeto de consulta enquanto os respectivos objetos cinza constituem as res-
postas. (a) Ilustra uma Consulta por abrangência de raio rq e (b) ilustra uma Consulta
pelos 5 vizinhos mais próximos.

2.3.2 Espaços Métricos

Um espaço métrico é um par M =< D, d() > onde D é o domı́nio dos objetos e d :

D×D→ <+ é uma função que associa uma distância a cada par ordenado de elementos

o1, o2, o3 ∈ D. Então, o par M =< D, d() > é denominado espaço métrico sempre que a

função d() atender aos seguintes axiomas:

1. Simetria: d(o1, o2) = d(o2, o1)

2. Não negatividade: 0 < d(o1, o2) <∞ se o1 6= o2 e d(o1, o1) = 0

3. Desigualdade Triangular: d(o1, o2) 6 d(o1, o3) + d(o3, o2)

As condições que definem um espaço métrico, principalmente a desigualdade triangu-

lar, possibilitam o desenvolvimento de técnicas de indexação eficientes para responder a

consultas por similaridade.
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Os elementos de um espaço métrico podem ser de natureza bastante distintas, tais

como números, pontos, vetores, matrizes, funções, conjuntos, entre outros.

A função de distância métrica d() pode ser interpretada como uma função de cálculo

de dissimilaridade entre os objetos do domı́nio ao qual está inserida, onde, quanto mais

similares dois objetos são entre si menor o valor retornado, conseqüentemente valores

maiores são retornados para objetos muito distintos, tornando dessa maneira as operações

de busca por similaridade naturais dentro de espaços métricos.

Uma importante caracteŕıstica dos espaços métricos é a possibilidade de englobarem

os espaços vetoriais, assim como os espaços adimensionais1, como por exemplo conjunto

de imagens, palavras, sons ou cadeias de DNA, desde que, para isto, haja uma função de

distância adequada.

2.4 Estruturas de Indexação

Os métodos de acesso (MAs) compreendem estruturas de dados que permitem recuperar

rapidamente a informação armazenada. Considerando dados complexos, como imagens

por exemplo, os métodos de acesso convencionais e já presentes nos Sistemas Gerenciadores

de Bases de Dados (SGBDs) não permitem efetuar recuperação por conteúdo e responder

consultas por similaridade. Isso acontece pelo fato de não haver relação de ordem total

em tais domı́nios de dados.

Para domı́nios de dados complexos como, imagens, v́ıdeos e outros dados multimı́dia,

surgiu a necessidade do desenvolvimento de estruturas de indexação mais adequadas e

que permitam a realização de consultas baseadas na similaridade dos dados (descritas na

seção 2.3.1).

As primeiras estruturas de indexação foram desenvolvidas para operar em dados onde

era apropriada a relação de ordem total, tais como a famı́lia de árvores B-tree (Bayer &

McCreight, 1972), (Knuth, 1973), (Comer, 1979), (Folk et al., 1998), ou que tivessem re-

lativamente poucos dados, por exemplo, as estruturas de hashing. As primeiras estruturas

de indexação destinadas a suportar dados espaciais foram propostas para espaços de pou-

cas dimensões. Tais estruturas são amplamente descritas na literatura, e são chamadas de

Métodos de Acesso Espaciais - SAM (Spatial Access Methods). O desenvolvimento

dessas estruturas iniciou-se com o trabalho pioneiro sobre as R-Trees (Guttman, 1984;

Manolopoulos et al., 2005) e prosseguiu com numerosas variações e adaptações (Papadias

et al., 1999) (Wang & Perng, 2001) (Sakurai et al., 2002) (Zhuang et al., 2008) (Tzoura-

manis, 2012). Em Samet (2006, 2010) é apresentada uma ampla descrição e comparação

sobre estruturas espaciais. No entanto, para dados em espaços de altas dimensões ou

mesmo adimensionais, nenhuma dessas estruturas mostrou-se adequada.

1Domı́nios onde os objetos não podem ser identificados por um conjunto de coordenadas em eixos
ortogonais
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As estruturas de indexação para dados métricos, ou os Métodos de Acesso Métri-

cos - MAM (Metric Access Methods), suportam naturalmente consultas por proximidade

ou similaridade, além de serem mais robustas para dados de dimensões altas. Dessa forma,

tem-se mostrado bastante apropriado utilizar um MAM para indexar imagens ou, mais

propriamente, as caracteŕısticas que foram extráıdas das imagens suportando busca por

similaridade. Tais caracteŕısticas, ou descritores, podem ser atributos de forma, textura,

histograma de cores (Lew et al., 2006), resultados de transformações como por exemplo

singular value decomposition, ou Karhunen-Loeve (Faloutsos, 1996). Utilizando as ca-

racteŕısticas extráıdas previamente da imagem, um MAM constrói a estrutura de ı́ndices

calculando as distâncias entre elas, procedimento que deveria corresponder à comparação

entre as imagens originais.

As caracteŕısticas extráıdas de antemão das imagens são utilizadas pelo MAM para

construir a estrutura de ı́ndices. Durante essa construção são calculadas as distâncias

entre tais caracteŕısticas a serem inseridas na estrutura. Logo, as caracteŕısticas e suas

distâncias são basicamente as únicas informações que a árvore necessita das imagens.

O principio básico dos MAMs é a representação de dados complexos em um espaço

métrico. Dentre as principais estruturas de indexação para espaços métricos encontradas

na literatura consideradas dinâmicas, ou seja, que permitem atualizações nos dados sem a

necessidade de reconstrução da estrutura, estão a M-tree (Ciaccia et al., 1997), a Slim-tree

(Traina et al., 2000), a DF-tree (Traina et al., 2002), a DBM-tree (Vieira & Traina Jr.,

2004), a OMNI-Family (Traina et al., 2007) e a BP-tree (Almeida et al., 2010).

2.5 Interação com o Usuário

Tem se percebido cada vez mais a necessidade de se construir sistemas multimı́dia cen-

trados no usuário para potencializar a sua aceitação em ambientes reais (Sebe & Jaimes,

2009).

Um requisito fundamental de sistemas de recuperação de imagens baseada em con-

teúdo é prover meios para que o usuário consiga especificar o que ele deseja recuperar. As

modalidades de consulta de um sistema CBIR incluem: palavras-chave, texto livre, ima-

gem de exemplo, esquema gráfico desenhado pelo usuário, ou uma composição de várias

destas formas de consulta (Datta et al., 2008).

Para reduzir o gap semântico, várias técnicas têm sido propostas, com o objetivo de re-

tirar do usuário a dif́ıcil tarefa de ajustar manualmente os valores de parâmetros de baixo

ńıvel na especificação das consultas, possibilitando o refinamento de consultas envolvendo

combinações complexas de parâmetros de forma transparente. Dentre as técnicas utili-

zadas para a redução do gap semântico em sistemas CBIR, destacam-se os métodos de

aprendizado de máquina e as técnicas de realimentação de relevância.
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Os métodos de aprendizado de máquina concentram-se em aplicar algoritmos, super-

visionados ou não-supervisionados, para derivar informação semântica a partir de carac-

teŕısticas de baixo ńıvel (Liu et al., 2007). No aprendizado supervisionado, o algoritmo

inicialmente passa por uma etapa de treinamento, na qual recebe um conjunto de exem-

plos pré-classificados e procura identificar os padrões nas caracteŕısticas primitivas que

diferenciam cada classe de elementos. A recuperação é feita por meio do mapeamento en-

tre os termos do domı́nio (classes) e o “conhecimento” obtido a partir dos padrões e regras

identificados pelo algoritmo. No aprendizado não-supervisionado, por outro lado, não se

tem a priori um conjunto de exemplos pré-classificados. A tarefa t́ıpica dos algoritmos

não-supervisionados é determinar como os exemplos podem ser organizados ou agrupa-

dos, minimizando a dissimilaridade entre elementos de um mesmo grupo e maximizando

a dissimilaridade entre agrupamentos distintos.

Já as técnicas embasadas em realimentação de relevância envolvem o aprendizado a

partir da informação fornecida pela interação do usuário com o sistema.

2.6 Realimentação de Relevância

Quando uma consulta baseada em conteúdo é realizada, a quantidade de imagens rele-

vantes a essa consulta, ou seja, que condizem com a expectativa do usuário, em relação ao

número total de imagens que deveriam ter sido retornadas, tende a apresentar resultados

frustantes principalmente do ponto de vista do usuário, diminuindo assim muitas vezes a

aceitação e posterior inclusão de sistemas CBIR em ambientes reais, como por exemplo

na prática médica.

Com o intuito de amenizar o problema em questão, inúmeros pesquisadores têm con-

siderado e empregado técnicas de realimentação de relevância (Relevance Feedback - RF)

para tornar a recuperação de imagens mais fidedigna em relação à expectativa do usuário.

A realimentação de relevância é uma técnica introduzida na década de 1970, visando

a recuperação de documentos de texto. Trata-se de um técnica que visa o refinamento

da consulta inicial realizada por determinado usuário, buscando torná-la mais precisa,

objetivando retornar somente respostas relevantes e descartar as irrelevantes.

Uma das principais caracteŕısticas do processo de realimentação de relevância é que

este pode encontrar um conjunto de resultados correlacionados segundo a percepção hu-

mana, uma vez que o usuário está diretamente envolvido no processo de busca e refina-

mento da consulta.

2.6.1 Sistema CBIR com Realimentação de Relevância

A realimentação de relevância apresenta uma estratégia de aprendizado em tempo real

(on the fly) adaptando a resposta do sistema CBIR por meio das interações com o usuário.
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O usuário pode interagir com o sistema selecionando as imagens mais relevantes (reali-

mentação positiva) e as menos relevantes (realimentação negativa) para um determinado

contexto. Portanto, é um processo que efetua um ajuste “automático” de uma consulta

existente por meio de informações que são realimentadas ao sistema com relação às res-

postas retornadas previamente, realizando a adaptação da consulta, objetivando diminuir

o gap existente entre o que o usuário deseja e a informação que foi de fato retornada

(Yin et al., 2005). É importante salientar que a Realimentação de Relevância por si só

não é capaz de preencher a lacuna existente entre as caracteŕısticas de baixo ńıvel e a

subjetividade da semântica humana, mas sim apresenta-se como um elo de ligação entre

tais extremos.

Um panorama caracteŕıstico de realimentação de relevância visando a recuperação de

imagens é composto basicamente por três passos (Zhou et al., 2003):

1. O sistema CBIR retorna os resultados iniciais para uma dada consulta com relação

a uma dada imagem;

2. O usuário avalia os resultados retornados e especifica um grau de relevância para

um conjunto de imagens;

3. Com a realimentação realizada pelo usuário o sistema“aprende”, processa a consulta

novamente e retorna ao passo 2.

A Figura 2.9 apresenta um diagrama t́ıpico e sucinto de um sistema de recuperação

de imagens por conteúdo com realimentação de relevância.

As estratégias de recuperação de imagens que incorporam técnicas de realimentação de

relevância podem ser classificadas quanto ao refinamento da consulta e quanto ao refina-

mento das medidas de similaridade (funções de distância) (Doulamis & Doulamis, 2006).

Os passos 2 e 3 do cenário descrito são passivos de repetição até que a expectativa do

usuário seja atingida, ou seja, que o mesmo esteja satisfeito com os resultados retornados.

Existem diferentes estratégias que podem ser empregadas em tais passos. Para o passo 2,

existem algoritmos que assumem a realimentação binária para exemplos positivos e nega-

tivos (Ferecatu et al., 2005) (Yin et al., 2005), ou seja, o usuário apenas especifica quais

imagens são relevantes e quais são irrelevantes. Existem outros algoritmos que assumem

apenas a realimentação positiva (Chen et al., 2001); outros assumem ainda exemplos po-

sitivos e negativos permitindo que o usuário especifique certos graus de relevância para

as imagens retornadas (Zhou et al., 2005). Para o passo 3, as estratégias que podem ser

empregadas dizem respeito a distribuição de pesos nos vetores de caracteŕısticas de baixo

ńıvel e a movimentação do centro de consulta.

A abordagem de movimentação do centro de consulta (Query Point Movement -

QPM ), como o próprio nome explicita, consiste em estimar tal centro conforme a in-

teração do usuário, movendo-o no sentido dos exemplos positivos, ou seja, no sentido das
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Consulta inicial

Resultados retornados

Exemplos rotulados 
(relevantes/irrelevantes)

Aprendizado (ajuste dos 
parâmetros da consulta)

Realimentação 
do usuário

Base de 
imagens

Laço da 
realimentação de 

relevância

Resultado final

Figura 2.9: Diagrama de um sistema CBIR com realimentação de relevância, explicitando
o laço de realimentação (Liu et al., 2007).

imagens selecionadas como relevantes pelo usuário, ao mesmo tempo em que afasta-o dos

exemplos negativos (imagens selecionadas como irrelevantes). Dessa forma, a cada intera-

ção do usuário um novo centro de consulta “ideal” é estimado no espaço de caracteŕısticas.

Para tanto, em geral computa-se um novo centro de consulta a partir da média dos ve-

tores de caracteŕısticas das imagens selecionadas como relevantes. Devido a tal fato, o

novo centro de consulta pode não corresponder necessariamente a uma imagem da base.

Diversos trabalhos da literatura empregam tal estratégia (Doulamis & Doulamis, 2006;

Gao & Guan, 2012; Liu et al., 2009; Nguyen et al., 2010; Rosa et al., 2008; Shirdhonkar &

Kokare, 2011). A Figura 2.10 ilustra um exemplo da técnica de movimentação do centro

de consulta.

(a)

(b)

qo

qo

Imagem
Relevante

Imagem
Irrelevante

Centro de 
Consulta
Inicial

Novo Centro 
de Consulta

Figura 2.10: Exemplo da técnica de movimentação de centro de consulta. (a) Consulta
Inicial (centro de consulta original). (b) Novo centro de consulta movimentado.
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A cada ciclo de realimentação o usuário rotula imagens como relevantes podendo

determinar ou não o grau de relevância destas de maneira individual. Dessa forma, para

estimar o novo centro (centróide) leva-se em consideração o grau de relevância de cada

imagem rotulada pelo usuário.

O trabalho seminal proposto por Rocchio (1971) apresenta a técnica geralmente uti-

lizada para aperfeiçoar iterativamente a estimação do centro de consulta. A denominada

fórmula de Rocchio (Rocchio, 1971) é definida pela equação 2.3, onde: Q é o vetor de

caracteŕısticas original e Q′ é o vetor de caracteŕısticas movimentado; D′R e D′N são res-

pectivamente os exemplos positivos e negativos realimentados; NR′ e NN ′ correspondem

respectivamente à quantidade de exemplos em D′R e D′N ; e α, β e γ são fatores de ponde-

ração, obtidos experimentalmente.

Q′ = αQ+ β

 1

NR′

∑
i∈D′

R

Di

− γ
 1

NN ′

∑
i∈D′

N

Di

 (2.3)

O objetivo desta técnica reside em minimizar a diferença entre o centro de consulta

Q e as imagens rotuladas como relevantes D′R, ao passo em que quando fornecidos exem-

plos negativos realizar a maximização da diferença entre Q e as imagens rotuladas como

irrelevantes D′N .

Além de tais técnicas existem também aquelas baseadas na movimentação de múltiplos

centros de consulta, as quais as principais são as baseadas na expansão da consulta,

abordagem Qcluster e abordagem Top-k (Doulamis & Doulamis, 2006). Da mesma forma,

técnicas de aprendizado de máquina também podem ser usadas para o processamento

da realimentação de relevância, como por exemplo as Support Vector Machines (SVMs)

(Vapnik, 1995), as quais a partir da realimentação realizada pelo usuário tentam definir um

hiper-plano separador ótimo entre as imagens rotuladas como relevantes e as irrelevantes

(Dagli et al., 2006; Jones & Shao, 2011).

Existem também métodos que utilizam algoritmos genéticos em conjunto com o pro-

cesso de realimentação de relevância (Stejić et al., 2003). Em Silva et al. (2006), por

exemplo, tal abordagem é aplicada para a aprendizagem de pesos entre diferentes vetores

de caracteŕısticas (cor, textura e forma) utilizados para cada região da imagem. Já em

Ferreira et al. (2008) e Santos et al. (2011) é proposto e empregado um método baseado

em programação genética (Koza, 1992; Torres et al., 2009) e realimentação de relevân-

cia permitindo diferentes combinações de descritores (Torres & Falcão, 2006). Em Bulò

et al. (2011) é proposta uma nova aplicação de métodos de realimentação de relevância

agregados às técnicas de caminhada aleatória (random walking) (Grady, 2006).
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2.7 Avaliação de Desempenho

A presente seção discute como mensurar o desempenho de um sistema CBIR. A comuni-

dade de recuperação de texto tem lidado com essa questão há alguns anos e para tanto

estabeleceu metodologias para tal avaliação (Salton, 1992; van Rijsbergen, 1979). Na

grande maioria dos casos a comunidade de recuperação de imagens utiliza ou adapta tais

métodos. Dessa forma, a presente seção pretende fornecer uma visão ampla e aprofun-

dada de um dos métodos de avaliação mais conhecidos e amplamente utilizados, bem

como seus pontos fortes e fracos. A próxima subseção irá discutir como avaliar a quali-

dade dos resultados da recuperação utilizando as medidas de precisão e revocação. Além

de tal mensuração é extremamente importante a mensuração do intervalo de tempo entre

a consulta realizada pelo usuário e a resposta retornada.

Essas mensurações são essenciais, visto que para ser pasśıvel de utilização um sistema

CBIR deve não só apresentar boa precisão como também apresentar os resultados em

tempo hábil.

2.7.1 Precisão e Revocação

Existem diversas maneiras de se analisar a recuperação de dados. A avaliação de per-

formance em um sistema que possui a finalidade de recuperação de dados por conteúdo,

é realizada principalmente por gráficos de precisão (precision) versus revocação (re-

call) (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 2011), os quais são também utilizados nos sistemas

de recuperação de informação tradicionais.

Além desses gráficos, existem variações que combinam a precisão e a revocação como

a medida E e a média harmônica (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 2011).

Para uma dada consulta, considera-se que R seja o conjunto de elementos relevantes

em uma base de dados e A o conjunto de elementos retornados por tal consulta. Na Figura

2.11 é ilustrado o relacionamento entre os elementos recuperados na consulta (conjunto A)

e os elementos relevantes existentes na base (conjunto R). A intersecção dos conjuntos R

e A compreende os elementos relevantes que foram recuperados em resposta a uma dada

consulta. A cardinalidade dos conjuntos R, A e R ∩ A é denotada respectivamente como

|R|, |A| e |RA|. Pode-se observar que quanto maior é a intersecção entre os conjuntos

relevantes e recuperados, R e A respectivamente, maior será a precisão do método.

A medida de revocação (recall) pode ser entendida como a porção do conjunto de

elementos relevantes (R) os quais foram recuperados segundo a requisição de uma dada

consulta. Já a medida de precisão (precision) é a porção do conjunto de elementos recu-

perados (A) que são relevantes a uma dada consulta.
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Domínio dos Dados

Elementos 
Recuperados|A|

Elementos 
Relevantes|R|

Elementos Relevantes 
Recuperados|R |A

Figura 2.11: Conjunto de resultados posśıveis para uma dada operação de busca.

Formalmente as medidas de precision e recall são definidas como:

Recall =
|RA|
|R|

(2.4)

Precision =
|RA|
|A|

(2.5)

Um gráfico que mostra a relação entre precision e recall ilustra a precisão da resposta

retornada após uma operação de busca considerando as caracteŕısticas do dado complexo

e a função de distância utilizada. Uma consulta ideal apresenta 100% de precisão para

todos os valores de revocação.

Existem várias formas de se gerar tais gráficos. Uma delas é gerar para cada consulta

seu gráfico de precision e recall, obtendo o gráfico resultante calculando-se a média das

precisões (average precision) pela fórmula P (r) =
∑Nq

i=1
Pi(r)
Nq

, ou seja, a precisão P num

dado ńıvel de revocação r será a média aritmética das Nq precisões Pi(r) de cada gráfico

daquele ńıvel.

Por exemplo, sejam o conjunto R = {o1, o4, o6, o8} de objetos (imagens) relevantes

e, após a execução de uma dada consulta, o conjunto A = {o1, o2, o3, o4, o5, o6, o7, o8} de

objetos de fato retornados.

Observando-se o conjunto A dos elementos retornados, verifica-se que o primeiro ele-

mento (o1), trata-se de um dos elementos pertencentes ao conjunto R, portanto relevante

à consulta. Nesse caso a medida precision possui valor de 100% em virtude de todos os

elementos analisados, por enquanto apenas o primeiro no caso em questão, serem rele-

vantes à consulta. Por outro lado, neste ponto o valor da medida recall é de 25% pois

um elemento relevante, dentre os quatro elementos relevantes (conjunto R) pertencentes

à base, foi recuperado. O próximo elemento relevante é o quarto (o4). Nesse ponto, a

medida precision da consulta é 50%, pois dois dentre os quatro elementos da base (con-

junto A) foram analisados até o momento e a medida recall é 50%, pois dois dos quatro

elementos relevantes da base foram recuperados. A análise prossegue dessa maneira até
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que todos os elementos relevantes sejam verificados. Os valores de precision e recall são

então visualizados graficamente, segundo o exemplo ilustrado na Figura 2.12.

Precision vs. Recall
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Figura 2.12: Exemplo de um gráfico de medidas precision e recall.

Caso todos os elementos relevantes forem recuperados, o gráfico atinge revocação na

marca de 100%. Como várias consultas geram gráficos com diferentes coordenadas atri-

búıdas, é necessário realizar-se a interpolação em cada gráfico, onde a precisão interpolada

em um dado ńıvel de revocação será P (rj) = maxrj6r6rj+1
P (r).

Deve-se utilizar medidas que permitam identificar de maneira fidedigna a eficácia da

recuperação. Para tanto, tais medidas devem permitir comparar os algoritmos investiga-

dos em questão, bem como se os resultados obtidos adequam-se à tarefa realizada pelo

usuário. O objetivo final é descobrir como a recuperação pode auxiliar o usuário na tarefa

de busca e retornar o resultado desejado pelo mesmo.

As medidas de precisão e revocação fornecem portanto uma visualização do compor-

tamento da recuperação, possibilitando a comparação dos algoritmos empregados. Por

exemplo, considerando os gráficos da Figura 2.13, as duas curvas apresentadas, A e B,

apresentam aproximadamente a mesma área sob elas, e, portanto têm aproximadamente

a mesma média das precisões, cerca de 37%. Porém, as curvas apresentam diferentes

comportamentos, ou seja, os algoritmos aplicados para a recuperação são extremamente

diferentes. A curva A apresenta valores altos de precisão para ńıveis de revocação baixos,

fato que geralmente adequa-se melhor a buscas realizadas por usuários que julgam as

imagens retornadas, como por exemplo, especialistas médicos, os quais estão interessados

em cerca de vinte a trinta imagens relevantes e, portanto, necessitam do maior número

de imagens relevantes já no ińıcio da recuperação, não importando se todas as imagens

relevantes foram recuperadas. Já a curva B apresenta maior precisão que a curva A para

ńıveis altos de revocação. Este comportamento é ideal para um usuário que queira garantir

que todas as imagens relevantes foram recuperadas de fato.
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Figura 2.13: Exemplo de gráficos de precisão e revocação.

2.8 Considerações Finais

A recuperação de imagens tem sido uma área de pesquisa muito ativa em banco de dados

e visão computacional. Devido à crescente utilização de sistemas gerenciadores de bases

de dados visando armazenar dados complexos, como informações multimı́dia, no caso em

questão imagens médicas, e à cont́ınua geração de grandes quantidades de imagens, bem

como o armazenamento das mesmas, culminaram na necessidade de se responder a consul-

tas embasadas no conteúdo intŕınseco de tais dados, nas quais apenas a similaridade entre

os objetos pode ser considerada, além do desenvolvimento de métodos que permitissem a

recuperação rápida e eficiente de tais dados. Apesar da proposta de muitos sistemas com

o intuito de tratar do armazenamento e da recuperação de imagens de forma eficiente,

uma solução ótima ainda está longe de ser alcançada.

O presente caṕıtulo apresentou os principais conceitos e processos relacionados à recu-

peração de imagens baseada em conteúdo (CBIR) incluindo os principais tipos de consulta,

cálculo de similaridade, extração de caracteŕısticas, métodos de acesso para dados comple-

xos, bem como a interação com o usuário, abordagens para realimentação de relevância e

a avaliação de desempenho de consultas com relação à precisão dos resultados retornados

para um dado ńıvel de revocação da base de imagens. O trabalho desenvolvido na presente

tese está intimamente ligado a todos estes conceitos, sendo que os resultados obtidos fo-

ram, muitas vezes, analisados segundo os gráficos de precisão e revocação gerados a partir

de consultas por similaridade.



Caṕıtulo

3
Funções de Distância e Correlações

3.1 Introdução

O núcleo de qualquer sistema CBIR são as caracteŕısticas visuais que foram ex-

tráıdas das imagens e as funções de distância que são utilizadas para quantificar

a similaridade entre estas caracteŕısticas. A combinação desses dois componen-

tes conduz o desempenho global do sistema. Além disso, para que resultados satisfatórios

sejam retornados considerando uma dada consulta por similaridade é imperativo que seja

estudada e analisada qual a melhor integração entre esses dois componentes. O presente

caṕıtulo desloca-se para o aprofundamento justamente de um dos aspectos primordiais

para a recuperação de imagens baseada em conteúdo que são as funções de distância (me-

didas de similaridade). Além disso, apresenta estudos realizados com relação à correlação

e limites de funções de distância. Tais estudos são importantes uma vez que analisam

a abrangência de algumas funções de distância, bem como se estas são homogêneas no

espaço de dados.

3.2 Funções de Distância Consolidadas

Na literatura, pode-se verificar uma crescente necessidade pelo desenvolvimento de fun-

ções de distância, pois estas são empregadas nas mais diversas áreas do conhecimento.

Especificamente para a recuperação de imagens com o intuito de atingir a máxima eficá-

cia na recuperação, muitas deixam a desejar com relação ao problema do gap semântico

(Deserno et al., 2008).

31
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Ao invés da realização de uma equiparação/comparação exata, a busca baseada em

conteúdo calcula a similaridade entre uma dada imagem de consulta e imagens contidas em

uma base de dados. Em conformidade com tal fato, o resultado retornado pelo processo

de recuperação não trata de uma única imagem, mas sim de uma coleção de imagens

classificadas em relação aos seus fatores de similaridade com a respectiva imagem de

consulta.

Muitas medidas de similaridade têm sido desenvolvidas para recuperação de imagens

baseada em estimativas emṕıricas da distribuição de caracteŕısticas. Porém, a escolha

das funções de distância empregadas, muitas vezes, é realizada sem critério, ou seja, sem

uma fundamentação teórica e não levando em consideração as caracteŕısticas expĺıcitas

e também impĺıcitas a um determinado contexto espećıfico, como as particularidades

semânticas do ambiente ao qual devem ser inseridas, a distribuição estat́ıstica intŕınseca a

este, bem como o modelo de extratores de caracteŕısticas e o gênero de dados obtidos por

estes, entre outras. Conseqüentemente, diferentes medidas de similaridade e/ou funções

de distância poderão afetar de maneira significativa a performance da recuperação de

imagens.

Além das funções mais utilizadas como as da famı́lia Minkowski - (Lp), existem

também algumas outras comumente utilizadas em inúmeros trabalhos (Rubner et al.,

2000) (Kokare et al., 2003), as quais também serão introduzidas na presente seção.

Nesta seção são considerados dois vetores de caracteŕısticas, de dimensionalidade n,

X = {x1,..., xn} e Y = {y1,..., yn} onde X, Y ∈ G ⊂ Rn, respectivamente referentes a

uma dada imagem de consulta X e uma imagem Y pertencente a uma base de dados,

sendo que a distância entre tais imagens é denotada por d(X, Y ).

As funções de distância podem ser classificadas em três categorias de acordo com suas

origens teóricas (Liu et al., 2008), conforme discutiremos a seguir.

3.2.1 Distâncias Geométricas

As distâncias geométricas tratam os objetos como vetores em um espaço n-dimensional

e computam a distância entre dois objetos baseadas nas comparações entre pares de

dimensões.

3.2.1.1 Famı́lia de Distâncias Minkowski

Um aspecto de suma importância pertencente aos espaços métricos diz respeito à capaci-

dade destes englobarem os espaços vetoriais, assim como espaços adimensionais, que não

apresentam uma dimensão fixa.

A famı́lia de distâncias Minkowski (Wilson & Martinez, 1997) também conhecida como

Lp, é comumente empregada em espaços multidimensionais.
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Os objetos pertencentes a um espaço multidimensional de dimensão n (n-dimensional)

são representados por n coordenadas de valores reais {x1,..., xn}. Sendo assim o conjunto

de funções de distância Lp é definido pela Equação 3.1.

Lp((x1, ..., xn), (y1, ..., yn)) = p

√√√√ n∑
i=1

|xi − yi|p (3.1)

Note que a função de distância Euclidiana é a L2. De acordo com o valor atribúıdo a

p obtém-se as variações da famı́lia Lp.

A função de distância L1, também denominada City Block ou Manhattan, corresponde

ao somatório do módulo das diferenças entre as coordenadas. Nesse caso, o conjunto de

pontos eqüidistantes a um dado raio de abrangência rq forma um losango com os diâmetros

paralelos aos eixos das coordenadas. A L1 é definida formalmente pela Equação 3.2.

dL1(X, Y ) =
n∑
i=1

|xi − yi| (3.2)

Calculando-se o limite da Equação 3.1 quando p tende ao infinito, obtém-se a função de

distância L∞, conhecida também como Infinity ou Chebychev, na qual o conjunto de pon-

tos eqüidistantes formam um quadrado com os lados paralelos aos eixos das coordenadas.

A L∞ é definida formalmente pela Equação 3.3.

L∞((x1, ..., xn), (y1, ..., yn)) =
n

max
i=1
|xi − yi| (3.3)

Na Figura 3.1 são ilustradas as formas geométricas das regiões com mesma distância

geradas pelas funções L1 (Figura 3.1 (a)), L2 (Figura 3.1 (b)) e L∞ (Figura 3.1 (c)) em

um espaço bidimensional. A sobreposição das representações geométricas das funções na

Figura 3.1 (d) distingue os subespaços distintos.

(a) (b) (c)

Oq
Oq Oq Oq

rq rq rq
rq

(d)

Figura 3.1: Representação das formas geométricas geradas conforme a distância Lp utili-
zada e em relação aos pontos eqüidistantes à distância rq a partir do objeto centro oq.

Além dessas distâncias existem também as fracionárias, onde 0 < p < 1. É importante

ressaltar que tais distâncias não são métricas visto que violam a propriedade de desigual-

dade triangular. No entanto, alguns estudos demonstram que a recuperação dos dados
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melhora em muitas circunstâncias quando p = 0.5 (Howarth & Rüger, 2005) (Aggarwal,

2001). Por outro lado, outros trabalhos contrapõem tais resultados (François et al., 2007)

(Doherty et al., 2004).

3.2.1.2 Distância Minkowski Ponderada

A distância Minkowski ponderada é uma variação da famı́lia de Distâncias Minkowski,

a qual atribui-se pesos distintos para cada atributo inerente a uma dada imagem. A

utilização de um vetor de ponderação dá-se quando houver diferentes influências entre

os atributos sobre o resultado da similaridade. Portanto, diferentes vetores de pondera-

ção podem ser estipulados a contextos espećıficos, exercendo um papel de calibragem da

Distância Minkowski para determinados contextos, levando-se em consideração que de-

terminados atributos podem exercer maior ou menor relevância em relação a outros, de

acordo com o contexto.

A Distância Minkowski ponderada é definida formalmente pela Equação 3.4.

dLp(X, Y ) = p

√√√√ n∑
i=1

wi (xi − yi)p (3.4)

onde w é o vetor de ponderação w = (w1, w2, ..., wn).

Intersecção de Histogramas

O histograma de imagem é uma das principais caracteŕısticas extráıdas das mesmas,

devido ao baixo custo computacional. Assim, é interessante exemplificar como comparar

duas imagens através de seu histograma.

A intersecção de histogramas pode ser entendida como um caso especial da distância

L1 (City Block), quando as áreas de dois histogramas são análogas. Tal mensuração é

atrativa devido à capacidade de tratar intervalos parciais quando a área de um dado

histograma é menor que a de outro.

A intersecção entre dois histogramas é definida formalmente pela Equação 3.5.

d∩(X, Y ) = 1−
∑n

i=1 min (yi, xi)∑n
i=1 xi

(3.5)

Distância Mahalanobis

A distância Mahalanobis é apropriada quando verifica-se a existência de interdependências

entre os atributos. Ou seja, o valor de um atributo influencia o valor de outros. Ela difere

da distância Minkowski e suas variações, as quais não levam em consideração a correlação

entre os atributos.
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Devido à utilização do conceito de correlação entre atributos utilizado na realização

do cálculo da distância Mahalanobis, leva-se em consideração a covariância entre os atri-

butos. Intuitivamente, covariância é a mensuração de como duas variáveis, em questão

atributos pertencentes a imagens, variam juntamente, diferentemente da variância, a

qual mensura o quanto um único atributo varia isoladamente. Se duas variáveis tendem

a variar conjuntamente, ou seja, quando uma delas está acima do seu valor esperado,

então a outra tende também a estar acima do seu respectivo valor esperado, dessa forma

a covariância entre estas duas variáveis será positiva. Por outro lado, quando ocorrer

de uma delas estar acima de seu valor esperado, e a outra tender a um valor abaixo do

esperado, a covariância entre estas será negativa.

A distância Mahalanobis pode ser denotada formalmente pela Equação 3.6.

dMH(X, Y ) =

√
(y − x)T A−1 (y − x) (3.6)

onde A é a matriz de covariância entre os vetores de atributos y e x. Tal matriz é incor-

porada no cálculo de distância para considerar o efeito da correlação entre os atributos.

A distância Mahalanobis pode ser simplificada caso os atributos sejam independentes

entre si. Nesse caso, apenas a variância (vi) de cada atributo é necessária. Tal simplificação

pode ser definida formalmente da seguinte forma:

dMH(X, Y ) =

∑n
i=1 (yi − xi)2

vi
(3.7)

Distância Quadrática

A distância Minkowski trata as dimensões do vetor de caracteŕısticas de maneira indepen-

dente, não levando em consideração o fato de que certos pares de dimensões correspondem

a caracteŕısticas as quais são perceptualmente mais similares do que outros pares. Para

solucionar tal problemática a Distância Quadrática é introduzida na Equação 3.8:

dA(X, Y ) =

√
(x− y)T A (x− y) (3.8)

onde A = [aij] é uma matriz N × N de elementos aij que denotam a similaridade entre

as dimensões i e j, e x e y dizem respeito a vetores de atributos (caracteŕısticas). O valor

de aij é dado por:

aij = 1− di,j
max [di,j]

onde di,j = |qi − ci|

A Distância Quadrática tem sido utilizada em muitos sistemas de recuperação base-

ada em conteúdo para histogramas de cores. Foi mostrado que esta distância conduz a

resultados perceptualmente mais desejáveis do que a distância Euclidiana e o método de
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Intersecção de Histogramas, pois considera a similaridade entre as dimensões dos vetores

de caracteŕısticas (Long et al., 2003).

Uma vez que a matriz A seja definida como matriz identidade, a distância quadrática

degenera para a distância Euclidiana. Por outro lado, caso tal matriz seja definida diago-

nal, a distância quadrática degenera para a chamada distância Euclidiana normalizada:

dA(X, Y ) =

√√√√ n∑
i=1

(xi − yi)2

σ2
i

(3.9)

onde σ2
i é o desvio padrão da i-ésima dimensão do conjunto de dados.

Distância Canberra

A distância Canberra pode ser entendida e comparada com a distância Manhattan (L1),

pois na sua computação a diferença absoluta dos valores das caracteŕısticas é dividida pela

soma absoluta dos mesmos. Isto a torna a distância mais restritiva do que as apresentadas

anteriormente, a qual é definida formalmente como:

dC(X, Y ) =
n∑
i=1

|xi − yi|
|xi|+ |yi|

(3.10)

Esta distância é muito senśıvel a pequenas variações, e tem sito empregada em dife-

rentes áreas como por exemplo para seqüências de DNA na bioinformática, assim como

para detecção de intrusão (Emran & Ye, 2001).

Distância Cosseno

A função de distância Cosseno leva em consideração apenas o ângulo θ entre dois vetores

R e S, dispensando a informação de magnitude dos mesmos. Sua definição parte do

produto escalar de dois vetores dado por (Zhang & Lu, 2003):

X · Y = X tY = |X||Y |cosθ (3.11)

A função de distância Cosseno é definida como:

dcos(X, Y ) = 1− cosθ = 1− X tY

|X||Y |
(3.12)
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Distância Square Chord

A distância Square Chord obviamente não admite caracteŕısticas com valores negativos

(Kokare et al., 2003), tal distância é definida formalmente como:

dsc(X, Y ) =
n∑
i=1

(
√
xi −

√
yi) (3.13)

Em (Zegarra et al., 2009) foi demonstrado a partir de experimentos que a distância

Square Chord apresenta bons resultados considerando caracteŕısticas de textura obtidas

a partir de filtros de Gabor e Wavelets para a recuperação de imagens de impressões

digitais.

3.2.2 Teoria da Informação

As distâncias classificadas como pertencentes à teoria da informação são aquelas oriundas

e derivadas a partir da teoria da entropia de Shannon (Shannon, 2001). Nesse caso os

objetos são tratados como distribuições de probabilidade, portanto não são aplicáveis a

caracteŕısticas com valores negativos.

Divergência de Kullback-Leibler e Divergência de Jeffrey

A divergência de Kullback-Leibler (DKL) do ponto de vista da teoria da informação,

mensura quão ineficiente em média seria codificar um determinado vetor de caracteŕısticas

a partir de outro, utilizado como referência. No entanto, a DKL é não-simétrica e senśıvel,

por exemplo, à variação da divisão dos bins1 de um histograma.

A divergência de Kullback-Leibler é definida formalmente como:

dKL(X, Y ) =
n∑
i=1

yi log
yi
xi

(3.14)

Derivada empiricamente, a partir da DKL, a divergência de Jeffrey (Kim et al., 2010a),

é uma modificação desta. Em contraste com a DKL a divergência de Jeffrey é simétrica e

apresenta um comportamento numericamente mais estável e robusto em relação a rúıdos

e ao tamanho dos bins de um dado histograma (Rubner & Tomasi, 2001).

Tal divergência é definida formalmente como:

dJ(X, Y ) =
n∑
i=1

(
yi log

yi
mi

+ xi log
xi
mi

)
(3.15)

onde mi = yi+xi
2

.

1Um bin diz respeito à medida de freqüência de cada ńıvel de intensidade mapeado pelo histograma.
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3.2.3 Medidas Estat́ısticas

Diferentemente das medidas geométricas, as medidas estat́ısticas comparam dois vetores

de caracteŕısticas supondo que os elementos destes são amostras, ou seja, considera os

vetores como duas distribuições.

Valor Estat́ıstico χ2

O valor estat́ıstico χ2 (Skopal & Bustos, 2011) é calculado encontrando-se a diferença

entre cada freqüência observada e teórica para cada resultado posśıvel, elevando-as ao

quadrado, e dividindo cada uma pela freqüência teórica, e por fim realizando a soma dos

resultados. Para tanto é definida formalmente como:

dχ2(X, Y ) =
n∑
i=1

(yi −mi)
2

mi

(3.16)

onde novamente mi = yi+xi
2

.

Essa função valoriza as elevadas discrepâncias existentes entre dois vetores de carac-

teŕısticas comparados, e mensura quão improvável é a distribuição.

Coeficiente de Correlação de Pearson

A presente distância é derivada a partir do coeficiente de correlação de Pearson e é definida

formalmente como:

dccp(X, Y ) = 1− |p| (3.17)

onde

p =
n
∑n

i=1 xiyi − (
∑n

i=1 xi) (
∑n

i=1 yi)√[
n
∑n

i=1 x
2
i − (

∑n
i=1 xi)

2
] [
n
∑n

i=1 y
2
i − (

∑n
i=1 yi)

2
] (3.18)

Quanto maior o valor de |p|, maior a correlação entre os vetores X e Y (Chen & Chu,

2005), ou seja, maior sua similaridade.

Distância de Kolmogorov-Smirnov

A distância de Kolmogorov-Smirnov, originalmente proposta por Geman et al. (1990) para

segmentação de imagens, mensura a dissimilaridade entre duas distribuições (Rubner &

Tomasi, 2001).

dks(X, Y ) = max16i6n |FX(i)− FY (i)| (3.19)
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onde FX(i) e FY (i) são as funções densidade de probabilidade (probability density funcion

- pdf ) dos vetores de caracteŕısticas.

Distância de Cramer-von Misses

De maneira análoga à distância de Kolmogorov-Smirnov, a distância de Cramer-von Misses

(CvM) também baseia-se na função de densidade de probabilidade (Puzicha et al., 1997).

dcvm(X, Y ) = (FX(i)− FY (i))2 (3.20)

3.3 Propostas de Funções de Distâncias

Na literatura, pode-se verificar uma crescente necessidade pelo desenvolvimento de fun-

ções de distância, pois estas são empregadas nas mais diversas áreas do conhecimento.

Especificamente para a recuperação de imagens com o intuito de atingir a máxima efi-

cácia na recuperação destas em coerência à similaridade, muitas deixam a desejar com

relação ao problema do gap semântico.

Logo, essas funções não captam aspectos particulares das imagens em questão. Como

espera-se que os resultados de comparações entre imagens sejam apropriados ao contexto,

deve-se também fazer uso de funções ajustadas às caracteŕısticas mais espećıficas do do-

mı́nio de aplicação, no nosso caso, as imagens médicas.

Uma atividade nessa direção foi realizada pela comunidade de bioengenharia ao de-

finir novas funções de distância para a comparação de cadeias de DNA. A proposta

fundamentou-se na adaptação da função de distância Ledit (Euzenat & Shvaiko, 2007),

que compara duas cadeias de caracteres e excelentes resultados foram obtidos (Wang

et al., 2000).

Outra proposta de definição de função de distância espećıfica é apresenta em Caballero

& Aranda (2010), a qual realiza o cálculo entre imagens folheares de diferentes espécies

de plantas, baseada na curvatura dos contornos das folhas.

O trabalho desenvolvido em (Hiransakolwong et al., 2005) propõe uma distância na

qual é realizada uma pré-classificação de cada atributo da imagem em grupos de relevância,

irrelevância e neutralidade, sendo fatores considerados no cálculo da distância entre duas

imagens.

A Distância Métrica (DM) apresentada em (Traina et al., 2003) efetua a comparação

entre as áreas de histogramas métricos, o qual consiste de modificações sobre histogramas

tradicionais. O cálculo da similaridade entre duas imagens é feito por meio da diferença

entre as áreas de ambos os histogramas métricos. O histograma métrico em relação aos

histogramas tradicionais apresentou melhor desempenho com relação à recuperação de

imagens.
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Em (Felipe & Traina, 2005) são propostas algumas funções de distância tais como a

Warp Metric Distance (WMD) e a Global Warp Distance (GWD) (Felipe et al., 2005),

além de uma nova famı́lia de distâncias perceptuais denominada Attribute Interaction Dis-

tances (AID) (Felipe et al., 2009). A Warp Metric Distance é uma adaptação da técnica

de comparação de duas séries temporais que possuem comportamentos semelhantes, po-

rém defasados em relação ao tempo, denominada Dynamic Time Warping (DTW) (Keogh

& Ratanamahatana, 2005; Keogh et al., 2009; Skopal & Bustos, 2011) sobre histogramas

métricos. Já a Global Warp Distance realiza o cálculo de coeficientes para caracteŕısticas

globais como simetria, curtose e picos utilizando a WMD ponderada com os respectivos

coeficientes calculados.

A famı́lia de distâncias AID (Felipe et al., 2009) leva em consideração os efeitos da in-

teração entre os vetores de caracteŕısticas extráıdos das respectivas imagens, trabalhando

com o conceito de interação fraca ou forte entre dois atributos, sendo assim foram propos-

tas duas funções de distância a Weak Attribute Interaction Distance (WAID) e a Strong

Attribute Interaction Distance (SAID).

O trabalho desenvolvido em (Stehling et al., 2002) propõe uma distância denominada

MiCRoM (Minimum-Cost Region Matching) para a comparação de imagens segmentadas

a qual satisfaz os axiomas métricos (ver Seção 2.3.2). Esta distância modela a comparação

das regiões de duas imagens baseada na solução do problema dos transportes (Ahuja et al.,

1993).

Outros trabalhos analisam o comportamento de diferentes funções de distância, como

em (Hsu & Chen, 2009) onde são demonstradas algumas condições de equivalência para

a instabilidade de determinadas funções de distância, ou seja, a partir da verificação de

tais condições é posśıvel dizer se a função de distância torna-se instável para espaços

de alta dimensionalidade. Já em (Qamra et al., 2005) é proposta uma nova função de

distância denominada Dynamic Partial Distance Function (DPF), a qual reduz a dimen-

sionalidade dos vetores de caracteŕısticas “escolhendo” dinamicamente um número menor

de dimensões.

Já outros trabalhos (Amores et al., 2006; Tian et al., 2004; Yu et al., 2008, 2006)

utilizaram a relação entre a distribuição dos dados e algumas funções de distância. Tais

trabalhos conclúıram que distribuições Gaussianas e Exponenciais resultam nas métricas

L2 e L1 respectivamente. No entanto, distâncias que poderiam adequar-se a outros mo-

delos de distribuição não foram analisadas. Em Yu et al. (2008) foi demonstrado que as

distâncias L2 e L1 não apresentam os melhores casos quando a distribuição das caracte-

ŕısticas não é gaussiana nem exponencial. Além disso, a partir dos estudos realizados foi

derivado um novo conjunto de distâncias.

Em (Ling & Okada, 2006) é proposta uma nova distância, denominada “Diffusion Dis-

tance”, para a comparação de descritores baseados em histogramas. A distância proposta

modela a diferença entre dois histogramas como um campo termal, demonstrando que o
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processo de difusão nesse campo lida de maneira eficaz com os efeitos de deformações nos

histogramas, bem como os da quantização. Além disso, tal distância é robusta em relação

a rúıdos e apresenta complexidade linear.

3.3.1 Funções de Distância Métricas

Algumas funções de distância utilizadas com o intuito de modelar a percepção humana em

relação à similaridade, por muitas vezes contradizem em diferentes maneiras os axiomas

métricos (Santini & Jain, 1999). Em Tversky (1977) e Tversky & Gati (1982) é apresen-

tada uma análise da percepção humana, na qual acredita-se que os axiomas métricos são

extremamente restritivos no contexto de consulta por similaridade, propondo então um

modelo de contraste com propriedades diferentes dos axiomas métricos.

Um dos axiomas mais criticados, diz respeito à propriedade da desigualdade triangular,

sendo considerado o axioma vital na área de indexação métrica (Samet, 2006), pois este é

de extrema importância para o processo de poda nas árvores métricas. Em determinadas

situações, a desigualdade triangular não condiz com a percepção que se tem da inter-

relação entre os objetos. Um exemplo clássico, ilustrado na Figura 3.2, é o distanciamento

entre os objetos “homem”, “cavalo” e “centauro”.

a

b c

a > b + c

Figura 3.2: Incongruência da desigualdade triangular.

A falha semântica que caracteriza tal efeito consiste na observação de que o centauro

está relativamente próximo tanto do cavalo quanto do homem, embora o cavalo e homem

não tenham nenhuma caracteŕıstica similar entre si. Dessa forma não seria posśıvel a for-

mação do triângulo entre os três objetos, uma vez que para existir um triângulo, qualquer

das combinações posśıveis entre os seus três lados tem que obedecer à desigualdade trian-

gular (e.g. a < b+ c). Semanticamente, o fato de não existirem atributos comuns entre o
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cavalo e o homem deveria fazer com que a distância entre os mesmos fosse infinitamente

grande.

Em Skopal & Bustos (2011) é apresentada uma extensa revisão sobre a utilização

de diversas funções de distância que não contemplam os axiomas métricos, bem como

argumenta-se que quanto mais complexa uma função de distância, maior a probabilidade

desta não contemplar tais axiomas. Já em Bustos et al. (2012) são apresentados estudos a

respeito da utilização de múltiplas métricas em estruturas de indexação, bem como propõe

uma metodologia para adaptar tais estruturas com o intuito de permitir a realização de

consultas por similaridade baseadas na combinação de múltiplas métricas.

3.4 Valores Limites de Funções de Distância

Para que seja posśıvel realizar a troca ou escolha de diferentes funções de distância em

MAMs é necessário o estudo da abrangência destas. Considerando as funções de distância

que são homogêneas no espaço das caracteŕısticas é posśıvel determinar a propriedade

de limite inferior (lower bound). Por exemplo, a famı́lia de funções Minkowski é homo-

gênea para qualquer p > 1. No entanto, outras funções de distância não preservam a

homogeneidade quando o centro de consulta é transladado no espaço, ou quando o raio da

consulta é alterado. A função de distância Canberra é um exemplo das que não preservam

a propriedade de homogeneidade em tais casos.

Para algumas funções de distância pode-se analisar o conjunto de dados com o intuito

de responder se uma dada função de distância é limitada inferiormente por outra. Por

exemplo, caso se deseje responder qual a relação de limites entre as funções de distância

Canberra e as pertencentes à famı́lia Minkowski, deve-se garantir que a relação explicitada

pela Equação 3.21 seja satisfeita, aplicando-a no conjunto de dados a ser analisado.

n∑
i=1

|xi − yi|
|xi|+ |yi|

>

(
n∑
i=1

|xi − yi|p
)1/p

(3.21)

porém, caso p = 1, deseja-se determinar se

n∑
i=1

|xi − yi|
|xi|+ |yi|

− |xi − yi| > 0 (3.22)

fato que resulta em:

n∑
i=1

|xi − yi|(1− (|xi|+ |yi|))
|xi|+ |yi|

> 0, ∀xi, yi ∈ S (3.23)

e uma vez que dL1 > dL2 > . . . > dLinf
(e.g. considerando X = 1, 2, 3 e Y = 4, 5, 6,

d(X, Y )L1 = 9, d(X, Y )L2 = 5.2 e d(X, Y )Linf
= 3), tal relação vale para qualquer p > 1.
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No entanto, caso se queira definir uma constante para estabelecer os limites inferiores

entre as funções, pode-se realizar tal processo majorando uma das distâncias. Por exemplo,

caso majoremos a distância Canberra (dc):

dc >
n∑
i=1

|xi − yi|
clower

=
1

clower

n∑
i=1

|xi − yi| =
1

clower
dL1 (3.24)

tem-se, uma vez que o valor das distâncias dL1 > dL2 > . . . > dLinf
,

1

clower
dLp 6 dc (3.25)

onde clower = max(|xi|+ |yi|),∀X, Y ∈ G.

Analogamente, o limite superior pode ser obtido minorando a distância Canberra dc:

dc 6
n∑
i=1

|xi − yi|
cupper

=
1

cupper

n∑
i=1

|xi − yi| =
1

cupper
dL1 (3.26)

onde cupper = min(|xi|+ |yi|),∀X, Y ∈ G.

Finalmente, temos o limite superior e inferior definidos:

1

clower
dLp 6 dc 6

1

cupper
dLp (3.27)

Dessa forma, conseguimos determinar matematicamente qual função de distância é

limitada inferiormente ou superiormente por outra, e em quais condições isso ocorre, de

acordo com o conjunto de dados analisado e o centro de consulta especificado. Na Figura

3.3 pode-se visualizar algumas destas funções de distância, onde o centro de consulta ao

ser deslocado em cada caso modifica a abrangência da função de distância Canberra em

relação às funções da famı́lia Minkowski. Analisando a Figura 3.3 (a), considerando um

espaço 2-dimensional, pode-se observar que a distância Canberra é mais abrangente que

as da famı́lia Minkowski. Já o inverso ocorre ao transladar o centro de consulta para um

ponto mais próximo da origem do espaço, como observado na Figura 3.3 (b).

(a) (b)

Figura 3.3: Variação da abrangência das funções de distância de acordo com a translação
do centro de consulta.
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O mesmo tipo de comparação pode ser realizado para as métricas da famı́lia Min-

kowski (Lp). Sabe-se que estas são homogêneas no espaço de caracteŕısticas. Dessa

forma, transformações geométricas como translações não modificam a abrangência entre

elas (Samet, 2006). O limite inferior entre as funções de distância da famı́lia Minkowski

é conhecido e definido como:

L∞ 6 . . . 6 L2 6 L1 6 n L∞ (3.28)

onde n é o número de dimensões do espaço de caracteŕısticas.

Com o intuito de obter um relacionamento dinâmico entre as funções de distância com

relação a propriedade de limite inferior, pode-se utilizar a inequação de média generalizada

(generalized mean inequality), a qual é definida formalmente como:

M(α) =

(
zα1 + zα2 + . . .+ zαn

n

)1/α

α 6 β =⇒M(α) 6M(β)

Desenvolvendo-se a equação anterior, tem-se:

(zα1 + zα2 + . . .+ zαn)1/α

n1/α
6

(zβ1 + zβ2 + . . .+ zβn)1/β

n1/β
(3.29)

Finalmente,

(zα1 + zα2 + . . .+ zαn)1/α 6
n1/α

n1/β
(zβ1 + zβ2 + . . .+ zβn)1/β (3.30)

onde α 6 β.

Os relacionamentos entre as métricas Lp podem ser obtidos associando-se diferentes

valores para α e β. Por exemplo, caso queira-se comparar o relacionamento entre as

funções de distância Lp e Lp+1, tem-se

Lp+1 6 Lp 6
n1/p

n1/(p+1)
Lp+1 (3.31)

onde 1 6 p 6∞.

3.5 Considerações Finais

O presente caṕıtulo, introduziu o conceito de funções de distância, bem como seu estado

da arte, visando consultas por similaridade.

Existem diversas funções de distância com o intuito de realizar a mensuração da si-

milaridade entre as caracteŕısticas inerentes às imagens. O presente caṕıtulo além dos
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conceitos primordiais ao entendimento e apreciação de funções de distância e suas peculi-

aridades, também apresentou algumas funções clássicas incluindo a distância Minkowski,

distância Mahalanobis, distância Quadrática, entre outras, bem como novas funções

de distância encontradas na literatura. Porém, até o momento as distâncias pertencentes

à Minkowski são as mais comumente utilizadas para a recuperação de imagens, princi-

palmente a distância Euclidiana.

Por existir uma gama tão ampla de funções de distância na literatura a utilização dessas

deve ser analisada e especificamente ajustada para o contexto (e.g. tipos de caracteŕısticas

extráıdas) em que o usuário está inserido e a percepção do mesmo. Como explicitado,

algumas das funções de distâncias podem ser derivadas a partir de outras. No entanto,

cada uma dessas derivações possuem propriedades espećıficas que podem ser proveitosas

a determinados contextos, melhorando assim consideravelmente a precisão das consultas

por similaridade.

Além disso, como discutido, a abrangência de funções de distância demonstra quão

genéricas elas são. Dessa forma, identificando a correlação entre as funções pode-se men-

surar casos em que uma função será mais abrangente que a outra, e assim, responder quais

funções aumentariam ou diminuiriam a generalidade da consulta, ou seja, retornariam um

número maior ou menor de elementos.
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Caṕıtulo

4
Seleção de Caracteŕısticas por Demanda

Guiada pela Percepção do Usuário

4.1 Introdução

A tualmente, com o crescimento exponencial de repositórios de imagens, as téc-

nicas de recuperação de imagens baseada em conteúdo têm sido intensamente

pesquisadas. Geralmente as técnicas CBIR utilizam caracteŕısticas visuais in-

tŕınsecas das imagens (cor, textura e forma), produzindo vetores de caracteŕısticas com

centenas ou até mesmo milhares de caracteŕısticas. Esta elevada cardinalidade das carac-

teŕısticas representa um grande problema, pois leva à chamada maldição da alta dimen-

sionalidade (Hsu & Chen, 2009), onde as estruturas de indexação degradam-se e o poder

de representatividade de cada caracteŕıstica diminui consideravelmente, tornando os pro-

cessos de indexação e recuperação das imagens muito mais lentos e insatisfatórios. Além

disso, freqüentemente muitas caracteŕısticas são correlacionadas entre si, trazendo, desse

modo, informação redundante, não adicionando nenhuma informação considerável sobre

as imagens, deteriorando a habilidade do sistema em distingüi-las de maneira fidedigna.

Com o intuito de evitar o problema da maldição da alta dimensionalidade, as técnicas

de seleção de caracteŕısticas podem ser empregadas visando a redução do tamanho dos

vetores de caracteŕısticas. Assim, um dos principais desafios de um sistema CBIR é

justamente determinar um subconjunto mı́nimo de caracteŕısticas que melhor representa

as imagens. É nessa direção que a presente técnica atua.

47
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Outro problema considerado é o já citado gap semântico, onde as caracteŕısticas de

baixo ńıvel extráıdas automaticamente das imagens não representam de maneira satisfató-

ria a interpretação semântica destas. Os seres humanos apresentam diferentes percepções

com relação à similaridade entre imagens, fato que acarreta a insatisfação destes com

os resultados retornados pelo sistema CBIR, diminuindo assim muitas vezes a aceitação

e posterior inclusão de tais sistemas em ambientes reais, como por exemplo na prática

médica. De fato, existe uma disparidade entre as caracteŕısticas de baixo ńıvel extráıdas

das imagens e a percepção do usuário.

Outro desafio para um sistema CBIR é desenvolver métodos de representação de ima-

gens que estejam em uniformidade com a subjetividade humana. Para captar tal subjeti-

vidade é extremamente importante inserir o usuário no processo e, para tanto, inúmeros

pesquisadores têm considerado e empregado técnicas de realimentação de relevância (Re-

levance Feedback - RF) para tornar a recuperação de imagens mais fidedigna em relação

à expectativa do usuário.

A realimentação de relevância apresenta uma estratégia de aprendizado em tempo

real (on the fly) adaptando a resposta do sistema CBIR por meio das interações com

o usuário. O usuário pode interagir com o sistema selecionando as imagens mais rele-

vantes (realimentação positiva) e as menos relevantes (realimentação negativa) para um

determinado contexto. Portanto é um processo que realiza um ajuste “automático” de

uma consulta existente por meio de informações que são realimentadas ao sistema com

relação às respostas retornadas previamente e assim, realizando o ajuste da consulta, ob-

jetivando diminuir o gap existente entre o que o usuário deseja e a informação que foi de

fato retornada (Deselaers et al., 2008b).

O presente caṕıtulo apresenta um método o qual propõe-se justamente lidar com os

dois principais empecilhos encontrados por um sistema CBIR que são a maldição da alta

dimensionalidade e o gap semântico. Para tratar tais empecilhos o método utiliza o pro-

cesso de realimentação de relevância para refinar iterativamente a seleção de caracteŕısti-

cas realizada pela mineração de regras de associação estat́ısticas. Para tanto, o conjunto

de treinamento inicial empregado para realizar a mineração de regras de associação é

incrementado de acordo com as iterações de realimentação de relevância realizadas pelo

usuário, calibrando em tempo de execução o processo de mineração segundo a expectativa

do usuário.

Os conceitos necessários para o entendimento da técnica desenvolvida serão apresenta-

dos nas próximas seções. Vale ressaltar que a técnica apresentada no presente caṕıtulo foi

publicada na forma de artigo cient́ıfico no IEEE International Conference on Healthcare

Informatics, Imaging and Systems Biology (Bugatti et al., 2011b).
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4.2 Conceitos Relacionados

4.2.1 Processo de Mineração de Regras

A tarefa de associação de caracteŕısticas (Agrawal & Srikant, 1994) é uma das áreas

de mineração de dados mais exploradas. Ela foi inicialmente motivada por aplicações

comerciais, tais como: análise de mercado, análise de cesta de compras e classificação de

clientes. Entretanto, a extração de regras de associação também tem sido intensamente

usada em outras aplicações, tais como sumarização e classificação de imagens.

A mineração de imagens demanda a extração de caracteŕısticas destas segundo um

critério espećıfico. Após extráıdas, essas caracteŕısticas são submetidas ao processo de

mineração. O foco deste trabalho são imagens médicas, mais especificamente sobre os

vetores de caracteŕısticas utilizados para comparar e recuperar as imagens quanto a sua

similaridade. O intuito é selecionar as caracteŕısticas de acordo com a contribuição de

cada uma para a interpretação semântica, peneirando as caracteŕısticas que contêm as

informações mais relevantes das imagens, tornando dessa forma o processo de recuperação

das mesmas mais eficiente. Um ponto a ser ressaltado é que essa metodologia proposta

pode ser diretamente estendida para outros tipos de dados complexos além de imagens,

pois consultas por similaridade são empregadas sobre diversos tipos de dados complexos.

Como já pudemos observar anteriormente, a similaridade entre imagens é computada por

meio da utilização de funções de distância aplicadas aos vetores de caracteŕısticas.

Com relação aos processos de redução da dimensionalidade, os quais tratam de ou-

tro fator de extrema importância, estes podem ser baseados em técnicas supervisionadas

ou não supervisionadas. Enquanto que as técnicas supervisionadas necessitam de um

conjunto de treinamento pré-classificado, as técnicas não supervisionadas não necessitam

de um conjunto de treinamento. O processo de redução da dimensionalidade também é

classificado quanto a métodos de seleção de caracteŕısticas (feature selection) ou transfor-

mação de caracteŕısticas (feature transformation). O ponto chave de diferença entre essas

duas técnicas é que a primeira consiste em selecionar um subconjunto das caracteŕısticas

originalmente extráıdas que melhor representem a imagem. Já a segunda técnica consiste

em gerar a partir das caracteŕısticas originalmente extráıdas um novo conjunto de carac-

teŕısticas que melhor representem uma dada imagem. Portanto, o processo de seleção de

caracteŕısticas não realiza nenhum tipo de transformação sobre as caracteŕısticas originais,

ele apenas remove aquelas que apresentam certa redundância ou irrelevância, preservando

o significado semântico do conjunto de caracteŕısticas original. Em (Cheng et al., 2006)

foi demonstrado que a seleção automática de caracteŕısticas melhora a classificação das

imagens médicas.

Na seção subsequente, será explicitada e introduzida a técnica utilizada para reali-

zação do processo de mineração de regras de associação empregada na instanciação do



50 Caṕıtulo 4 - Seleção de Caracteŕısticas por Demanda

método proposto. No entanto, é importante ressaltar que a abordagem proposta pode ser

estendida para outros métodos de mineração de regras de associação, bem como diferentes

métodos de realimentação de relevância.

Regras de Associação Estat́ısticas

Tradicionalmente, o problema da mineração de regras de associação consiste em encontrar

relacionamentos da forma A → B, onde A e B são conjuntos de itens, indicando que A

e B ocorrem freqüentemente juntos em uma transação do banco de dados. Portanto, se

A ocorrer, existe uma grande probabilidade de B também ocorrer. Estes tipos de regras

obtêm bons resultados quando se lida com dados categóricos (nominais). Entretanto,

quando lidamos com imagens, as quais são representadas por caracteŕısticas de baixo

ńıvel, que por sua vez são organizadas em vetores de caracteŕısticas que as descrevem

quantitativamente, ou seja, consistem de dados cont́ınuos, faz-se necessária a utilização

de um tipo de regra de associação que considere valores cont́ınuos. Uma classe de regras

de associação cont́ınuas que vem sendo pesquisada recentemente são as regras de as-

sociação estat́ısticas, as quais tratam-se de regras geradas por meio da utilização de

testes estat́ısticos.

O método proposto (instanciação) empregou o algoritmo denominado StARMiner pro-

posto em (Ribeiro et al., 2005), o qual faz uso de tais regras de associação baseadas na

utilização de testes estat́ısticos. O objetivo do algoritmo StARMiner é implementar a

mineração de regras de associação estat́ısticas para encontrar as caracteŕısticas que me-

lhor discriminam a imagem em categorias, dado um conjunto de treinamento. As regras

mineradas são utilizadas pelo método para selecionar as caracteŕısticas de acordo com a

relevância de cada uma, alcançando dessa forma uma nova e eficiente representação das

imagens.

Seja uma base de imagens médicas T ; xj uma categoria de imagens; Txj ⊂ T o

subconjunto de imagens pertencentes a categoria xj; e fi a i-ésima caracteŕıstica do vetor

de caracteŕısticas F . Sejam µfi(L) (equação 4.1) e σfi(L) (equação 4.2), respectivamente,

a média e o desvio padrão dos valores da caracteŕıstica fi no subconjunto de imagens L e

(fi)m o valor da caracteŕıstica fi da imagem m.

µfi(L) =

∑
m∈L(fi)m

|L|
(4.1)

σfi(L) =

√∑
m∈L((fi)m − µfi(L))2

|L|
(4.2)

O algoritmo utiliza três restrições definidas pelo usuário, as quais são:
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• ∆µmin - um parâmetro de entrada que indica a diferença mı́nima permitida entre a

média dos valores de fi para as imagens da categoria xj e a média dos valores de fi

para as imagens restantes;

• ∆σmax - um parâmetro de entrada que indica o máximo de desvio padrão permitido

aos valores de fi para as imagens da categoria xj;

• γmin - um parâmetro de entrada que indica a confiança mı́nima com a qual uma

hipótese H0 deve ser rejeitada.

O objetivo do algoritmo StARMiner é implementar a mineração de regras de associ-

ação estat́ısticas para encontrar as caracteŕısticas que melhor discriminam a imagem em

categorias. O formato geral da regra é xj → fi, significando que para a categoria xj

a caracteŕıstica fi é relevante. As regras mineradas pelo algoritmo devem satisfazer as

seguintes condições:

• A caracteŕıstica fi deve apresentar um comportamento distinto para as imagens da

categoria xj em relação às demais imagens;

• A caracteŕıstica fi deve apresentar um comportamento uniforme para todas as ima-

gens da categoria xj.

Essas condições são implementadas no algoritmo StARMiner por meio da incorporação

das restrições de interesse já discutidas. Portanto, para que o algoritmo StARMiner minere

as regras na forma xj → fi, é necessário satisfazer as condições dadas pelas Equações 4.3,

4.4 e 4.5.

µfi(Txj)− µfi(T − Txj) > ∆µmin (4.3)

σfi(Txj) 6 ∆σmax (4.4)

H0 : µfi(Txj) = µfi(T − Txj) e H1 : µfi(Txj) 6= µfi(T − Txj) (4.5)

Na equação 4.5, H0 deve ser rejeitada com confiança maior ou igual a γmin em favor

da hipótese H1. Rejeitando H0, com confiança γmin, implica que as médias µfi(Txj) e

µfi(T − Txj) são estatisticamente diferentes.

Para rejeitar H0, o valor Z, cujo cálculo é apresentado na Equação 4.6, deve estar na

região de rejeição explicitada pela Figura 4.1. Os valores cŕıticos z1 e z2 dependem de

γmin, como pode ser observado na Tabela 4.2.1.

Z =
µfi(Txj)− µfi(T − Txj)

σfi (Txj )√
|Txj |

(4.6)
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Região de
Rejeição

Região de
Rejeição

z1 z2

Figura 4.1: Regiões de rejeição (Ribeiro et al., 2005).

Tabela 4.1: Valores Cŕıticos de Z (Ribeiro et al., 2005).

γmin 0.9 0.95 0.99

z1 1.64 1.96 2.58
z2 -1.64 -1.96 -2.58

Uma regra xj → fi é retornada pelo algoritmo, relacionando a caracteŕıstica fi com

a classe xj, onde valores de fi apresentam um comportamento peculiar em imagens da

classe xj. Esta propriedade indica que fi é uma caracteŕıstica importante para distinguir

imagens pertencentes a classe xj das imagens restantes.

Portanto, o intuito do algoritmo StARMiner é identificar as caracteŕısticas que mani-

festam um alto poder de discriminação, pois estas apresentam um comportamento parti-

cular e uniforme em imagens de uma dada categoria. Tal fato é de extrema importância

pois as caracteŕısticas que apresentam um comportamento uniforme para todas as imagens

da base, independentemente da categoria, não contribuem para discriminá-las e devem ser

eliminadas. Portanto, as regras geradas pelo StARMiner são muito proveitosas para re-

velar a relevância das caracteŕısticas das imagens.

4.3 Método Proposto

O método proposto é uma abordagem supervisionada que lida com os dois principais

empecilhos intŕınsecos a sistemas CBIR que são como já dito, o gap semântico e a alta

dimensionalidade dos vetores de caracteŕısticas. Tais problemas são atacados por meio

da utilização do processo de realimentação de relevância para construir e calibrar itera-

tivamente o conjunto de treinamento de acordo com a expectativa do usuário, o qual é

aplicado ao processo de mineração de regras de associação. Para tanto, o conjunto de

treinamento é incrementado de acordo com as iterações da realimentação de relevância

realizada pelo usuário.

Dessa forma, o processo de realimentação supre o algoritmo por meio do conjunto de

treinamento, atualizando os padrões deste, produzindo a cada ciclo de realimentação um

conjunto de regras mais precisas e consequentemente caracteŕısticas selecionadas cada vez
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mais condizentes com a expectativa do usuário, uma vez que as regras mineradas são

utilizadas para selecionar as caracteŕısticas mais relevantes.

Seja G uma base de imagens, composta por imagens de diferentes classes (nclasses),

sendo que cada imagem g ∈ G, a distância entre duas imagens é definida como d(g1, g2),

onde g1 é um centro de consulta. Dada uma consulta k-NN inicial, as imagens recupera-

das são as mais próximas ao centro da consulta. No entanto, estes resultados podem não

atingir a expectativa do usuário, devido ao problema do gap semântico. Portanto, para in-

cluir a expectativa do usuário no processo foi empregada a técnica QPM de realimentação

de relevância, onde o usuário rotula as imagens recuperadas em relevantes e irrelevantes

(resultado - uma lista ordenada de k imagens mais relevantes pertencentes a G).

O método proposto é formalizado a seguir nos Algoritmos 1 e 2. O Algoritmo 1 ex-

plicita o pipeline do método proposto, enquanto que o Algoritmo 2 descreve o processo

de construção incremental do conjunto de treinamento de acordo com a expectativa do

usuário, bem como os parâmetros de entrada e sáıda, definidos como in e out respectiva-

mente.

Algoritmo 1 Pipeline – Fase de Treinamento.

Entrada: centro de consulta g1, número de elementos k vizinhos mais próximos, uma
função para extração de caracteŕısticas v, uma função de distância d, base de ima-
gens G, número de imagens relevantes a serem selecionadas NR′ , número de imagens
irrelevantes a serem selecionadas NN ′

i

Sáıda: uma lista caracteristSelecionadas de indices das caracteŕısticas selecionadas
1: consultaInicialkNN(in:centro-f1, out:resultado)
2: RealimentaçãoRelevância(in|out:resultado, out:NNdistinta

)
3: ConstróiConjuntoTreinamento(in:resultado, in:NR′ , in:NN ′

i
, in:NNdistinta

, in: nclasses,
out:conjuntoTreinamento);

4: AlgoritmoMineraçãoRegras(in:conjuntoTreinamento, out:caracteristSelecionadas)

É importante ressaltar que, apesar de no presente caṕıtulo ter sido empregado o al-

goritmo StARMiner (ver Seção 4.2.1) para realizar o processo de mineração de regras

de associação, outros métodos para mineração de regras podem ser aplicados, bem como

diferentes métodos de realimentação de relevância, sem perda de generalidade.

Na Figura 4.2 pode-se observar o fluxo de execução do método proposto, explicitando

cada um de seus passos. O método é composto de 5 passos principais: (1) consulta

inicial, (2) realimentação de relevância (RF loop), (3) mineração das informações da

realimentação, (4) mineração de regras de associação, (5) seleção de caracteŕısticas, a

qual remove caracteŕısticas ruidosas e salienta as mais relevantes. Uma vez que o usuário

decide finalizar e visualizar o resultado, consultas por similaridade podem ser realizadas

com as caracteŕısticas selecionadas.

Na fase de treinamento, inicialmente o conjunto de treinamento utilizado no processo

de mineração de regras está vazio. No passo 1 o usuário realiza a consulta por similaridade

inicial utilizando para isso uma imagem de consulta (centro de consulta) e então no passo
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Algoritmo 2 ConstróiConjuntoTreinamento – Realiza a construção incremental do con-
junto de treinamento segundo realimentação do usuário
Entrada: número de imagens relevantes selecionadas em um dado ciclo NR′ , número

de imagens irrelevantes selecionadas em um dado ciclo NN ′
i

pertencentes à i-ésima
classe, número de imagens irrelevantes selecionadas de classes distintas NNdistinta

,
conjuntoTreinamento

Sáıda: conjuntoTreinamento
1: se (NN ′

i
< NR′) então

2: conjuntoTreinamento += (NR′ - NN ′
i
) imagens irrelevantes da classe i ∈ resultado

3: senão se (NR′ - NN ′
i
/∈ resultado) então

4: conjuntoTreinamento += escolhaRandômica(G, NR′ - NN ′
i
, i)

5: fim se
6: se (nclasses > NNdistinta

) então
7: se (classesNãoSelecionadas ∈ resultado) então
8: conjuntoTreinamento += NR′ imagens irrelevantes
9: senão

10: conjuntoTreinamento += escolhaRandômica(G, NR′ , classesNãoSelecionadas)
11: fim se
12: fim se

2 rotula as imagens retornadas em relevantes ou irrelevantes. À medida que o usuário

rotula tais imagens, estas são inclúıdas no conjunto de treinamento. Dessa forma, no

passo 3 tais informações são organizadas e utilizadas pelo algoritmo 2 para construir o

conjunto de treinamento. Já no passo 4 o algoritmo de mineração de regras de associação

recebe como entrada o conjunto de treinamento constrúıdo de acordo com as expectativas

do usuário e inicia o processo de mineração de regras segundo o suporte e confiança

definidos. Por fim, no passo 5, as regras de associação geradas são utilizadas no processo

de seleção de caracteŕısticas com o intuito de selecionar as caracteŕısticas mais relevantes.

Portanto, a seleção de caracteŕısticas é realizada de acordo com a expectativa do usuário,

uma vez que o conjunto de treinamento é iterativamente constrúıdo durante o processo

de realimentação de relevância realizado no passo 2.

Uma vez que o usuário pode permanecer no laço de realimentação do passo 2 enquanto

não estiver satisfeito com os resultados retornados, o conjunto de treinamento aplicado

ao processo de mineração de regras continua a ser incrementado até que o processo de

realimentação atinja um ponto de saturação. Portanto, a cada ciclo de realimentação

o conjunto de treinamento será refinado e consequentemente o processo de seleção de

caracteŕısticas também.

Dessa forma, o método proposto tem por intuito inserir o conhecimento de alto ńıvel,

fornecido pelo usuário a partir do processo de realimentação de relevância, no conjunto

de treinamento utilizado no processo de mineração de regras de associação. Portanto,

reduz-se o gap semântico ao mesmo tempo em que otimiza-se o processo de seleção de

caracteŕısticas. Além disso, o método permite a personalização do sistema, uma vez que
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Figura 4.2: Fluxo de Execução do Método Proposto

diferentes usuários podem apresentar diferentes expectativas (ou seja, rotular diferentes

imagens como relevantes ou irrelevantes), construindo, dessa forma, diferentes conjuntos

de treinamento.

Outro ponto a ser ressaltado diz respeito ao método além de identificar as caracteŕıs-

ticas mais relevantes de acordo com a expectativa do usuário, também realizar a redução

da dimensionalidade dos vetores de caracteŕısticas, diminuindo de forma considerável o

problema da maldição da dimensionalidade, visto que o vetor de caracteŕısticas é modifi-

cado a cada ciclo de realimentação por meio do processo de selecionar as caracteŕısticas

mais significativas e descartar as menos significativas.

4.4 Experimentos

Com o intuito de demonstrar a aplicação do método proposto gerou-se uma instância do

mesmo, para a qual foi utilizado o método de realimentação de relevância baseado no

movimentação de um único centro de consulta.

A presente subseção explicita os resultados obtidos por meio de diversos experimen-

tos empregando o método proposto. Os extratores de caracteŕısticas utilizados são os

baseados em cor, textura e forma. Os extratores de cor referem-se aos histogramas con-

vencionais de ńıveis de cinza. Já os extratores de textura dizem respeito à utilização dos

descritores de Haralick, baseados na abordagem estat́ıstica e obtidos a partir das matrizes

de co-ocorrência da imagem, os quais têm sido vastamente utilizados para a representação

baseada em textura da imagem (Chaddad et al., 2011). Com relação às caracteŕısticas de

forma são utilizados os momentos de Zernike (Kejia et al., 2011). As funções de distância
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utilizadas para as consultas por similaridade foram as pertencentes à famı́lia Minkowski,

dentre elas L1, L2, e L∞.

Foram realizados inúmeros testes com algumas bases de imagens e com os extratores de

caracteŕısticas citados, bem como com diferentes funções de distância. Para a realização

dos experimentos foram utilizadas as bases explicitadas na seção subseqüente.

4.4.1 Descrição das Bases de Imagens

Visando a realização da análise do método proposto foram utilizadas duas bases de ima-

gens médicas distintas, bem como uma base de dados de domı́nio público.

A primeira base de imagens utilizada, denominada MRI, contém 800 imagens que cor-

respondem a exames de ressonância magnética (RM), obtidas de vários tipos de exames

realizados no Hospital das Cĺınicas de Ribeirão Preto (HCRP). Os exames de ressonân-

cia magnética ressaltam melhor os tecidos moles (músculos, gordura, entre outros). A

profundidade dos pixels das imagens é de 8 bits, resultando em 256 tons de cinza, e as

dimensões das imagens são 256 x 256. A base de imagens foi dividida em 4 classes de

acordo com a região do corpo examinada e o tipo de corte especificado.

Na Figura 4.3 podem ser observados exemplos de imagens pertencentes à primeira base

de imagens utilizada, oriundas de exames realizados referentes à ressonância magnética

de algumas regiões do corpo, como também o corte tomado: (a) corte axial da cabeça;

(b) corte coronal da cabeça; (c) corte sagital da cabeça; (d) corte sagital da espinha.

(a) Cabeça Axial (c) Cabeça Sagital(b) Cabeça Coronal (d) Espinha Sagital

Figura 4.3: Exemplos de imagens de cada classe pertencentes ao conjunto de teste da base
de imagens de ressonância magnética MRI.

A segunda base de imagens utilizada, denominada CTROIsPulmão, é uma coleção de

3248 imagens de regiões de interesse extráıdas de imagens de Tomografia Computadorizada

do Tórax, mais especificamente contendo lesões pulmonares. A profundidade dos pixels

das imagens é de 8 bits, resultando em 256 tons de cinza, e as dimensões das imagens

são 64 x 64. A base de imagens foi dividida em 6 classes, sendo uma classe de imagens

normais (ausência de lesões pulmonares) e 5 classes de padrões anormais que caracterizam

lesões pulmonares difusas. É importante salientar que as lesões pulmonares apresentam

alterações visuais menos óbvias, onde as possibilidades de dúvidas e as chances de erro

na classificação são maiores. Dessa forma é extremamente importante captar o melhor

posśıvel a percepção do usuário especialista. A Figura 4.4 ilustra exemplos de imagens

pertencentes a cada uma das classes da base de imagens: (a) Normal (590 imagens), (b)
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Consolidação (451 imagens), (c) Enfisema (502 imagens), (d) Espessamento (590 imagens),

(e) Favo de Mel (520 imagens) e (f) Vidro Fosco (595 imagens).

(b) consolidação (f) vidro fosco(d) espessamento(c) enfisema (e) favo de mel(a) normal

Figura 4.4: Exemplos de imagens de cada classe pertencentes ao conjunto de teste da
base de imagens de ROIs de pulmão oriundas de exames de tomografia computadorizada
CTROIsPulmão.

A terceira base utilizada, denominada SatImage, é de domı́nio público e disponibilizada

a partir do repositório da Universidade da Califórnia em Irvine (UCI Machine Learning

Repository).1 A base é uma coleção de 4435 imagens multiespectrais de satélite, mais es-

pecificamente composta por quatro bandas espectrais, duas bandas no intervalo viśıvel do

espectro (aproximadamente nas regiões verde e vermelha) e outras duas bandas próximas

do infravermelho. Cada pixel das imagens é representado por 8 bits, onde a resolução

espacial de cada pixel representa cerca de 80m x 80m. As imagens apresentam dimensões

de 2340 x 3380 pixels.2 A base é dividida em 6 classes, especificadas como red soil, cotton

crop, grey soil, damp grey soil, soil with vegetation stubble e very dump grey soil.

4.4.2 Metodologia Experimental

As imagens pertencentes às bases utilizadas foram processadas, extraindo suas carac-

teŕısticas gerando os respectivos vetores de caracteŕısticas de cada imagem, os vetores

obtidos foram indexados utilizando o Método de Acesso Métrico (MAM) Slim-tree. Após

a indexação dos vetores de caracteŕısticas foram realizadas consultas por similaridade

aos k-vizinhos mais próximos, mais especificamente aos 80-vizinhos mais próximos

e considerando 3 ciclos de realimentação para a construção incremental do conjunto de

treinamento. Nessa fase de treinamento do método proposto, foi empregada a técnica de

Rocchio fixando a constante de realimentação positiva como β = 1.0 e a de realimentação

negativa como γ = 0.5.

Já para a geração dos gráficos de precisão e revocação da fase de teste foram realizadas

consultas por similaridade aos k-vizinhos mais próximos, utilizando todas as imagens

de cada classe como centro de consulta. Dessa forma os gráficos de curvas de precisão e

revocação elucidam a média dos resultados obtidos.

Com o intuito de popular de maneira incremental o conjunto de treinamento a partir

das iterações do processo de realimentação de relevância, adotou-se uma estratégia par-

ticular descrita pelo Algoritmo 2. A cada ciclo de realimentação o usuário foi indagado

1http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.html
2http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Statlog+%28Landsat+Satellite%29
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a selecionar um número fixo de imagens relevantes (NR′), bem como um número fixo de

imagens irrelevantes (NN ′).

Por exemplo, considerando o primeiro ciclo de realimentação (Ciclo1), foi requisitado

ao usuário selecionar as 5 imagens mais relevantes (imagens pertencentes à mesma classe

da imagem de consulta - NR′ = 5) e 1 imagem irrelevante (imagem pertencente a classe

distinta da imagem de consulta - NN ′
i

= 1, onde i é a i-ésima classe da base de dados).

Vale ressaltar que o usuário analisou as 20 primeiras imagens retornadas.

Uma vez que é constrúıdo um conjunto de treinamento balanceado, quando o usuário

realiza suas escolhas, ou seja, rotula as imagens como relevantes e irrelevantes e reali-

menta o sistema com tais escolhas, a imagem rotulada como irrelevante é utilizada para

selecionar, do conjunto resultante de k imagens, as irrelevantes restantes (e.g. 4 imagens)

de mesma classe da rotulada para então compor o conjunto de treinamento. Tal seleção

é realizada em ordem inversa da similaridade em relação à imagem de consulta, uma vez

que quanto mais distintas as imagens em relação à imagem de consulta maior serão suas

distâncias.

Dessa forma, constrói-se um conjunto de treinamento com o mesmo número de tuplas

de imagens rotuladas como relevantes e irrelevantes. Esse processo é extrapolado para as

diferentes imagens irrelevantes pertencentes às i classes da base de imagens.

Por exemplo, considerando a base de imagens CTROIsPulmão (ver Seção 4.4.1) caso a

imagem selecionada como irrelevante pertença à classe “Favo de Mel”, serão selecionadas

outras 4 imagens de mesma classe para compor o conjunto de treinamento.

No entanto, como pode-se perceber, existem algumas situações a serem consideradas

com relação à criação incremental do conjunto de treinamento. Supondo que não existam

imagens suficientes pertencentes à mesma classe das imagens rotuladas como irrelevantes

no conjunto resultante para completar o número de imagens requeridas (NR′ −NN ′
i
) para

construção de um conjunto de treinamento balanceado. Nesse caso, as imagens perten-

centes à mesma classe das irrelevantes selecionadas são selecionadas randomicamente da

base de imagens.

O mesmo caso pode ocorrer com relação à imagem de consulta, ou seja, não haver um

número suficiente de imagens no conjunto resultante a serem selecionadas como relevantes

pelo usuário. Dessa forma, o mesmo procedimento descrito para as imagens irrelevantes

é aplicado. No entanto, tal caso poderá ter maior ou menor probabilidade de ocorrência

de acordo com o valor especificado ao parâmetro NR′ e k, uma vez que quanto menor NR′

e maior k, menor a probabilidade de tal ocorrência. Como o conjunto de treinamento

é inicialmente vazio e constrúıdo de maneira incremental a partir das realimentações

realizadas, o valor inicial de NR′ no caso em questão é baixo, no entanto isso não elimina

outras variações do método proposto.

Outra situação pasśıvel de ocorrência é quando o número de classes de imagens

(nclasses) pertencentes à base é maior que o número de imagens irrelevantes de classes
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distintas selecionadas (NN ′distinta). Nesse caso, as classes de imagens que não foram seleci-

onadas pelo usuário são selecionadas randomicamente do conjunto resultante de k imagens

até que seja alcançado o número requerido (i.e. NR′ − NN ′
i
). Caso o número requerido

não seja atingido, as imagens restantes para atingi-lo são selecionadas randomicamente da

base de imagens. Por exemplo, considerando a base de imagens CTROIsPulmão, apenas

uma imagem da classe “Favo de Mel” tenha sido selecionada como irrelevante, as outras

imagens irrelevantes pertencentes às outras classes serão selecionadas de acordo com o

processo descrito.

Nos experimentos realizados, na fase de treinamento, no primeiro, segundo e terceiro

ciclos de realimentação foram selecionadas, 5, 10 e 15 imagens relevantes respectivamente.

Para fins de comparação sempre foram realizados exatamente 3 ciclos de realimentação.

Dessa forma, o primeiro ciclo de realimentação irá gerar sempre um conjunto de trei-

namento com 5 × nclasses, onde nclasses é o número de classes da base de imagens. O

segundo ciclo irá gerar um conjunto de treinamento com 15 × nclasses, visto que este foi

incrementado com 10 novas imagens. Por fim, o terceiro ciclo de realimentação irá gerar

um conjunto de treinamento com 30 × nclasses imagens, uma vez que foi incrementado

em 15 novas imagens. É importante ressaltar que para os experimentos, foi atribúıdo um

peso w = −0.5 às imagens irrelevantes.

4.4.3 Resultados

4.4.3.1 Estudo de Caso 1

As curvas de P×R das Figuras 4.5, 4.6 e 4.7 correspondem, respectivamente, aos experi-

mentos realizados utilizando a base de imagens MRI representada pelas caracteŕısticas de

Haralick, pelos histogramas de ńıveis de cinza e pelos momentos de Zernike. Nas Figuras

4.5, 4.6 e 4.7, os gráficos (a), (b) e (c) correspondem aos resultados obtidos utilizando as

funções de distância L1, L2 e L∞, respectivamente, comparando as caracteŕısticas origi-

nais (i.e. 140 caracteŕısticas com relação aos descritores de Haralick e 256 caracteŕısticas

para histogramas de ńıveis de cinza e os momentos de Zernike) com o método proposto

aplicando os primeiros 3 ciclos de realimentação de relevância na fase de treinamento,

fato que realiza a redução do número de caracteŕısticas por meio da seleção das imagens

relevantes.

A Figura 4.5 ilustra as curvas de P×R obtidas utilizando os descritores de Haralick

sobre a base de imagens MRI. Analisando o gráfico da Figura 4.5(a), pode-se observar

que o método proposto não só claramente obteve um ganho de precisão nas consultas por

similaridade, como também realizou uma considerável redução de dimensionalidade dos

vetores de caracteŕısticas. As precisões obtidas pelas caracteŕısticas selecionadas nos ciclos

1, 2 e 3 praticamente empatam, apresentando um ganho de 20% quando comparadas com
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Figura 4.5: Gráficos de curvas de precisão e revocação, utilizando (a)L1, (b)L2, e (c)L∞,
obtidos a partir da base MRI representada pelos descritores de Haralick comparando
o comportamento da recuperação utilizando as caracteŕısticas originais com o método
proposto utilizando 3 ciclos de realimentação.

(a)

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1
Revocação

L1 - 256 features
Ciclo 1 L1 - 25 features
Ciclo 2 L1 - 27 features
Ciclo 3 L1 - 22 features

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1
Revocação

L2 - 256 features
Ciclo 1 L2 - 25 features
Ciclo 2 L2 - 27 features
Ciclo 3 L2 - 22 features

(b)

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1
Revocação

Linf - 256 features
Ciclo 1 Linf - 25 features
Ciclo 2 Linf - 27 features
Ciclo 3 Linf - 22 features

(c)

P
re

ci
sã

o

P
re

ci
sã

o

P
re

ci
sã

o

Figura 4.6: Gráficos de curvas de precisão e revocação, utilizando (a)L1, (b)L2, e (c)L∞,
obtidos a partir da base MRI representada pelo histograma de ńıveis de cinza comparando
o comportamento da recuperação utilizando as caracteŕısticas originais com o método
proposto utilizando 3 ciclos de realimentação.

a precisão obtida pelas caracteŕısticas originais (i.e. 140 caracteŕısticas) para um ńıvel de

revocação de 40%.

Analisando o gráfico da Figura 4.5(b), observa-se que o método proposto apresentou

um ganho de precisão de até 38% considerando um ńıvel de revocação de 40% em com-

paração com as caracteŕısticas originais. Observando o gráfico da Figura 4.5(c), nota-se

que o método atingiu um ganho de precisão de até 44% considerando o terceiro ciclo de

realimentação para o mesmo ńıvel de revocação, bem como realiza a redução da dimensi-

onalidade dos vetores de caracteŕısticas.

É importante ressaltar que o método proposto não só apresentou um ganho conside-

rável de precisão em todos os casos, como também realizou uma redução de até 6.7 vezes

menos dimensões no terceiro ciclo de realimentação. Dessa forma, reduzindo o custo de

processamento e memória. Tais resultados corroboram que o método proposto melhora

consideravelmente a precisão das consultas por similaridade, mesmo quando realiza a

redução da dimensionalidade dos vetores de caracteŕısticas.

A Figura 4.6 ilustra as curvas de P×R obtidas a partir do emprego dos histogramas de

ńıveis de cinza na representação da base MRI. Analisando a Figura 4.6(a), pode-se ob-
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servar que o método proposto apresenta novamente um ganho com relação à precisão das

consultas, cerca de 7% para um ńıvel de revocação de 25%, considerando o terceiro ciclo de

realimentação, em comparação com a precisão obtida pelas caracteŕısticas originais. A Fi-

gura 4.6(b) também ilustra um ganho de precisão do método proposto, aproximadamente

de 16% para um ńıvel de revocação de 20% em comparação com a precisão obtida pelas

caracteŕısticas originais. Na Figura 4.6(c), nota-se que no terceiro ciclo de realimentação

o método atingiu um ganho de até 13% na precisão considerando um ńıvel de revocação

de 15%. É importante salientar que nas Figuras 4.6 (a), (b) e (c), a dimensão original dos

vetores de caracteŕısticas (256 posições) foi reduzida em até 11.6 vezes.

Por fim, a Figura 4.7 ilustra as curvas de P×R obtidas a partir dos momentos de

Zernike para a base MRI. Analisando a Figura 4.7(a), nota-se que o método proposto

alcançou um ganho de até 12% de precisão quando comparado com as caracteŕısticas

originais, considerando um ńıvel de revocação de 50%. Na Figura 4.7 (b) novamente

observa-se um ganho na precisão das consultas, cerca de 11% para um ńıvel de revocação

de 60%. Já na Figura 4.7(c) as precisões praticamente empataram. No entanto, em todos

os casos a dimensionalidade dos vetores de caracteŕısticas foi reduzida em até 2.2 vezes

em comparação à dimensionalidade do vetor de carateŕısticas original (256 posições).

 0.3

 0.4

 0.5

 0.6

 0.7

 0.8

 0.9

 1

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

L1 - 140 features
Ciclo 1 L1 - 38 features
Ciclo 2 L1 - 46 features
Ciclo 3 L1 - 44 features

P
re

c
is

ã
o

Revocação
(a)

 0.3

 0.4

 0.5

 0.6

 0.7

 0.8

 0.9

 1

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

L2 - 140 features
Ciclo 1 L2 - 38 features
Ciclo 2 L2 - 46 features
Ciclo 3 L2 - 44 features

P
re

c
is

ã
o

Revocação
(a)

 0.3

 0.4

 0.5

 0.6

 0.7

 0.8

 0.9

 1

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

Linf - 140 features
Ciclo 1 Linf - 38 features
Ciclo 2 Linf - 46 features
Ciclo 3 Linf - 44 features

P
re

c
is

ã
o

Revocação
(a)

P
re

c
is

ã
o

Revocação
(a)

 0.5

 0.6

 0.7

 0.8

 0.9

 1

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

L1 - 256 features

Ciclo 1 L1 - 120 features

Ciclo 2 L1 - 128 features

Ciclo 3 L1 - 118 features

P
re

c
is

ã
o

Revocação
(a)

P
re

c
is

ã
o

 0.5

 0.6

 0.7

 0.8

 0.9

 1

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

L2 - 256 features

Ciclo 1 L2 - 120 features

Ciclo 2 L2 - 128 features

Ciclo 3 L2 - 118 features

Revocação
(b)

 0.4

 0.5

 0.6

 0.7

 0.8

 0.9

 1

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1
Revocação

(c)

P
re

c
is

ã
o

Linf - 256 features

Ciclo 1 Linf - 120 features

Ciclo 2 Linf - 128 features

Ciclo 3 Linf - 118 features

 0.55

 0.6

 0.65

 0.7

 0.75

 0.8

 0.85

 0.9

 0.95

 1

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

L2 - 256 features

Ciclo 1 L2 - 102 features

Ciclo 2 L2 - 115 features

Ciclo 3 L2 - 97 features

P
re

c
is

ã
o

Revocação

 0.55

 0.6

 0.65

 0.7

 0.75

 0.8

 0.85

 0.9

 0.95

 1

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

L1 - 256 features

Ciclo 1 L1 - 102 features

Ciclo 2 L1 - 115 features

Ciclo 3 L1 - 97 features

P
re

c
is

ã
o

Revocação

 0.5

 0.6

 0.7

 0.8

 0.9

 1

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

Linf - 256 features

Ciclo 1 Linf - 102 features

Ciclo 2 Linf - 115 features

Ciclo 3 Linf - 97 features

Revocação

P
re

c
is

ã
o

(a)

L1 - 256 features
Ciclo 1 L1 - 120 features
Ciclo 2 L1 - 128 features
Ciclo 3 L1 - 118 features

 0.2

 0.3

 0.4

 0.5

 0.6

 0.7

 0.8

 0.9

 1

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

P
re

c
is

ã
o

Revocação
(b)

 0.2

 0.3

 0.4

 0.5

 0.6

 0.7

 0.8

 0.9

 1

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

L2 - 256 features
Ciclo 1 L2 - 120 features
Ciclo 2 L2 - 128 features
Ciclo 3 L2 - 118 features

P
re

c
is

ã
o

Revocação
(c)

 0.2

 0.3

 0.4

 0.5

 0.6

 0.7

 0.8

 0.9

 1

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

Linf - 256 features
Ciclo 1 Linf - 120 features
Ciclo 2 Linf - 128 features
Ciclo 3 Linf - 118 features

P
re

c
is

ã
o

Revocação

Figura 4.7: Gráficos de curvas de precisão e revocação, utilizando (a)L1, (b)L2, e (c)L∞,
obtidos a partir da base MRI representada pelos momentos de Zernike comparando o
comportamento da recuperação utilizando as caracteŕısticas originais com o método pro-
posto utilizando 3 ciclos de realimentação.

4.4.3.2 Estudo de Caso 2

As curvas de P×R das Figuras 4.8, 4.9 e 4.10 correspondem, respectivamente, aos ex-

perimentos realizados utilizando a base de imagens CTROIsPulmão representadas pelos

descritores de Haralick, os histogramas de ńıveis de cinza e os momentos de Zernike.

Analisando os gráficos das Figuras 4.8(a), (b) e (c) nota-se que as precisões obtidas pela

seleção de caracteŕısticas realizada nos ciclos de realimentação 1, 2 e 3 praticamente em-

patam. No entanto, tais precisões em todos os casos subjugam as precisões obtidas pelas

caracteŕısticas originais, ao mesmo tempo em que realiza-se uma considerável redução da

dimensionalidade dos vetores de caracteŕısticas. Na Figura 4.8(a), o método proposto
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obtém um ganho de até 30% de precisão para um ńıvel de revocação de 35% quando

comparado com a precisão obtida pelas caracteŕısticas originais. Considerando os gráficos

das Figuras 4.8(b) e (c), o ganho de precisão obtido pelo método atinge cerca de até 49%

e 72% respectivamente, considerando um ńıvel de revocação de 35%.

Além disso, o método promove a redução da dimensionalidade dos vetores de carac-

teŕısticas em até 3.8 vezes já na primeira iteração dos ciclos de realimentação quando

comparado com a dimensionalidade dos vetores originais. Pode-se observar que no pre-

sente experimento o primeiro ciclo de realimentação já alcançou os melhores resultados

em termos de precisão e redução da dimensionalidade.
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Figura 4.8: Gráficos de curvas de precisão e revocação, utilizando (a)L1, (b)L2, e (c)L∞,
obtidos a partir da base CTROIsPulmão representada pelos descritores de Haralick com-
parando o comportamento da recuperação utilizando as caracteŕısticas originais com o
método proposto utilizando 3 ciclos de realimentação.

Já a Figura 4.9 ilustra as curvas de P×R obtidas a partir do emprego das caracteŕıs-

ticas oriundas dos histogramas de ńıveis de cinza extráıdas a partir da base de imagens

CTROIsPulmão. Analisando os gráficos das Figuras 4.9(a), (b) e (c), pode-se constatar

que a precisão obtida pelo método proposto praticamente empata com a precisão das

caracteŕısticas originais, sendo em alguns casos ligeiramente menor, como observa-se nas

Figuras 4.9(a) e (b). No entanto, o método alcançou uma notável redução da dimen-

sionalidade de até 2.6 vezes em comparação com a dimensão dos vetores originais (256

caracteŕısticas). Tal fato ocorre uma vez que há um ponto de compensação entre a re-

dução da dimensionalidade e o ganho de precisão. Neste caso, o ponto de saturação foi

alcançado, ou seja, com uma maior redução da dimensionalidade a precisão apresenta

perdas.

A Figura 4.10 ilustra os resultados sobre as caracteŕısticas oriundas dos momentos

de Zernike. Pode-se observar que apesar das precisões obtidas nos gráficos das Figu-

ras 4.10 (a), (b) e (c) praticamente empatarem, o método proposto alcançou uma consi-

derável redução da dimensionalidade, cerca de 2.2 menos dimensões. O mesmo ponto de

compensação citado anteriormente pode ser observado neste caso.

A Figura 4.11 ilustra um exemplo do retorno de uma consulta aos k-vizinhos mais

próximos (k=7), utilizando como centro de consulta a imagem no canto superior esquerdo.
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Figura 4.9: Gráficos de curvas de precisão e revocação, utilizando (a)L1, (b)L2, e (c)L∞,
obtidos a partir da base CTROIsPulmão representada pelo histograma de ńıveis de cinza
comparando o comportamento da recuperação utilizando as caracteŕısticas originais com
o método proposto utilizando 3 ciclos de realimentação.
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Figura 4.10: Gráficos de curvas de precisão e revocação, utilizando (a)L1, (b)L2, e (c)L∞,
obtidos a partir da base CTROIsPulmão representada pelos momentos de Zernike com-
parando o comportamento da recuperação utilizando as caracteŕısticas originais com o
método proposto utilizando 3 ciclos de realimentação.

A Figura 4.11(a) elucida o resultado obtido utilizando as caracteŕısticas originais. Já a

Figura 4.11(b) elucida o resultado obtido utilizando o método proposto com um número

reduzido de caracteŕısticas. As imagens ressaltadas pela borda vermelha são referentes a

falsos positivos 3. Pode-se observar claramente uma significante melhora nos resultados

obtidos, com a diminuição de falsos positivos, quando o método proposto é aplicado.

4.4.3.3 Estudo de Caso 3

As curvas de P×R das Figuras 4.12 (a), (b) e (c) ilustram os resultados obtidos a partir

da base SatImage de domı́nio público. Tais gráficos correspondem aos resultados obtidos

utilizando as funções de distância L1, L2 e L∞, respectivamente, comparando as carac-

teŕısticas originais providas pelo repositório UCI (i.e. 36 caracteŕısticas) com o método

proposto aplicando os primeiros 3 ciclos de realimentação de relevância.

3Um falso positivo é uma imagem retornada a qual é pertencente a uma classe que difere da classe da
imagem de consulta.
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(b)(a)

Figura 4.11: Exemplo da execução de uma consulta k-NN (k=7), utilizando a imagem
no canto superior esquerdo como centro de consulta. (a) Utilizando as caracteŕısticas
originais. (b) Utilizando o método proposto. As imagens ressaltadas pela borda vermelha
dizem respeito a falsos positivos.

Analisando os gráficos da Figura 4.12 (a), utilizando a distância L1, nota-se que as

precisões obtidas pelo método nos diferentes ciclos apresentam valores próximos. No pri-

meiro ciclo a precisão apresenta ligeira queda, quase impercept́ıvel, quando comparada

com a precisão obtida pelas caracteŕısticas originais. Nos ciclos posteriores as precisões

praticamente igualam-se às obtidas pelas caracteŕısticas originais. No entanto, é impor-

tante salientar que a dimensionalidade dos vetores de caracteŕısticas foi reduzida das 36

iniciais para 14, 26 e 25 considerando, respectivamente, os ciclos 1, 2 e 3.
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Figura 4.12: Gráficos de curvas de precisão e revocação, utilizando (a)L1, (b)L2, e (c)L∞,
obtidos a partir da base SatImage comparando o comportamento da recuperação utili-
zando as caracteŕısticas originais com o método proposto utilizando 3 ciclos de realimen-
tação.

O mesmo comportamento foi observado nos gráficos da Figura 4.12 (b) utilizando a

distância L2. Já para os gráficos das Figura 4.12 (c) pode-se observar que a precisão obtida

pelas caracteŕısticas selecionadas pelo primeiro ciclo (i.e. 14 dimensões) praticamente

empatam com a precisão obtida pelas caracteŕıstica iniciais. A partir dos resultados

explicitados a partir da base SatImage demonstrasse novamente a eficiência e eficácia do

método proposto, bem como a extensibilidade do mesmo para outros domı́nios de imagens.
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4.4.3.4 Estudo de Caso 4

Foram realizadas também análises baseadas nos requisitos de tempo para a execução das

consultas por similaridade, uma vez que o método proposto reduz de maneira considerável

a dimensionalidade dos vetores de caracteŕısticas. Todos os valores apresentados foram

obtidos por meio da média de 680 consultas por similaridade utilizando o conjunto de

imagens MRI com valor de k fixado em 200. Os experimentos foram realizados utilizando

o sistema operacional Windows Vista 32 bits, em um máquina com processador Intel Core

2 Duo 2.00GHz, 3GB de memória RAM e HD SATA de 320GB e 5.400RPM. A Figura

4.13 apresenta os resultados de tais experimentos considerando: (a) caracteŕısticas de

textura (descritores de Haralick), (b) caracteŕısticas obtidas por meio dos histogramas de

ńıveis de cinza e (c) caracteŕısticas de forma (momentos de Zernike).

Analisando as curvas da Figura 4.13 (a), pode-se notar que o método proposto reali-

zou consultas por similaridade aproximadamente 6 vezes mais rápido, considerando, para

tanto, as caracteŕısticas selecionadas no terceiro ciclo de realimentação em comparação

com o tempo obtido pelas caracteŕısticas originais. Já a Figura 4.13 (b) ilustra um maior

ganho no tempo de execução das consultas, cerca de 10 vezes mais rápido quando compa-

rado com o tempo de execução requerido pelas caracteŕısticas originais. Finalmente, na

Figura 4.13 (c) o método proposto novamente alcança um ganho considerável com relação

ao tempo de execução das consultas por similaridade, cerca de 4.1 vezes mais rápido em

comparação com o tempo requerido pelas caracteŕısticas originais.

Dessa forma, a partir dos resultados obtidos pode-se observar que o método proposto

alcançou resultados consideráveis não só em termos da precisão das consultas por simila-

ridade, como também em relação ao tempo de execução de tais consultas.
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Figura 4.13: Gráficos ilustrando o tempo de execução das consultas k-NN utilizando a
distância L2 obtido sobre o conjunto de imagens MRI representado pelas caracteŕısticas
oriundas dos extratores de (a) Haralick; (b) histograma de ńıveis de cinza; e (c) momentos
de Zernike, comparando o tempo de execução das consultas utilizando as caracteŕısticas
originais e o método proposto empregando os 3 primeiros ciclos de realimentação.

É importante ressaltar que selecionando as caracteŕısticas de acordo com a percepção

do usuário é posśıvel detectar que caracteŕısticas são mais relevantes para determinados
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grupos de usuários. Dessa forma, introduzindo maior semântica ao processo, bem como

auxiliando na criação/modificação de extratores de caracteŕısticas mais adequados à per-

cepção do usuário. Tal fato é de extrema importância, uma vez que inúmeros trabalhos

na área de CBIR propõem e aplicam métodos para seleção de caracteŕısticas. Porém, tais

trabalhos não levam em consideração a aplicação de tais métodos segundo a percepção do

usuário.

Dessa forma, o presente método também possibilita a aplicação de diversas técnicas

de seleção de caracteŕısticas de acordo com a percepção do usuário, bem como a demanda

do mesmo. A partir de tal fato, torna-se posśıvel identificar quais técnicas de seleção de

caracteŕısticas adequam-se melhor a diferentes contextos e percepções, introduzindo assim

maior semântica ao processo de seleção de caracteŕısticas.

4.5 Considerações Finais

No presente caṕıtulo foi proposto um novo método, com o intuito de melhorar a precisão

de consultas por similaridade em imagens, o qual lida com os dois principais problemas

intŕınsecos a CBIR que são o gap semântico e a alta dimensionalidade dos vetores de

caracteŕısticas.

A partir da junção dos processos de realimentação de relevância e mineração foi pos-

śıvel maximizar a acurácia da mineração de regras de associação utilizada na seleção

de caracteŕısticas, inserindo o usuário no processo. A seleção de caracteŕısticas reali-

zada permitiu a redução dos vetores de caracteŕısticas em até 6.7 vezes menos dimensões

quando comparado com os vetores originais, calibrando o processo de mineração de acordo

com a expectativa do usuário. Os experimentos realizados demonstraram que o método

proposto melhorou a precisão das consultas de maneira efetiva, contribuindo para a di-

minuição do gap semântico, alcançando um ganho de precisão de até 72%. Além disso,

o método proposto permite a instanciação de outras categorias de técnicas de realimen-

tação de relevância, bem como, outras técnicas de mineração de regras de associação e,

consequentemente diferentes técnicas de seleção de caracteŕısticas.

É importante ressaltar que o presente método não tem por intuito o tratamento de

rúıdos inseridos nas iterações de realimentação de relevância, como por exemplo, um dado

usuário rotular como relevantes imagens extremamente distintas da imagem de consulta

(i.e. não pertencentes à mesma classe da imagem de consulta), fato que pode levar a

subespaços de interesse distintos daqueles pertencentes à classe da imagem de consulta.



Caṕıtulo

5
Integrando Perfis de Usuário em

sistemas CBIR médicos para responder
consultas por similaridade perceptuais

5.1 Introdução

T écnicas relacionadas a CBIR têm sido extensivamente exploradas devido ao ace-

lerado crescimento do volume de imagens geradas e capturadas em diversas apli-

cações e ambientes distintos, bem como a necessidade de recuperação eficiente

destas. O ambiente médico é um exemplo espećıfico que produz diariamente um grande

fluxo de informações, especialmente imagens digitais empregadas para diagnósticos.

No entanto, uma questão que ainda permanecia sem solução, diz respeito a como

alcançar a similaridade perceptual. Para que seja posśıvel realizar uma recuperação eficaz,

deve-se caracterizar e quantificar a similaridade perceptual de acordo com a percepção do

especialista da área em questão. Portanto, um sistema CBIR ideal deve retornar imagens

que satisfaçam a expectativa dos usuários, e deve mensurar a similaridade entre as imagens

de maneira consistente com a percepção humana. Entretanto, as medidas de similaridade

em sua grande maioria não são perceptualmente consistentes com as expectativas de um

dado usuário.

Dessa forma, o método proposto no presente caṕıtulo foi concebido justamente para

preencher esta lacuna, criando um suporte consistente para realizar consultas por simila-

ridade em imagens médicas, mantendo a semântica da consulta desejada pelo usuário.

67
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O prinćıpio de que usuários diferentes em momentos diferentes podem definir a rele-

vância de resultados de maneira distinta (Aboulmagd et al., 2009) indica que o tratamento

do gap semântico deva ser realizado individualmente para cada usuário, ou até mesmo,

para um mesmo usuário porém em tempos distintos, visto que, um mesmo usuário pode

definir diferentes relevâncias ao longo do tempo, uma vez que a percepção humana é

baseada em conceitos e experiências adquiridas.

Trabalhos na área de consultas baseadas em textos vislumbram tal rumo (Ioannidis &

Koutrika, 2005; Koutrika & Ioannidis, 2005; Wang et al., 2006; Zhou & Aggarwal, 2004),

o qual é definido na literatura como personalização de consultas. A personalização de

consultas (query personalization) baseia-se no aperfeiçoamento dinâmico de uma consulta

fundamentado nas preferências armazenadas em um perfil de usuário (user profile) (Poo

et al., 2003), com o intuito de fornecer respostas personalizadas para cada usuário.

No presente caṕıtulo é introduzido um novo método eficaz para o levantamento de per-

fis de usuário, o qual é empregado para ajustar a avaliação de similaridade, identificando

as funções de distância que melhor se adequam com a percepção do usuário. O método

proposto captura de maneira interativa a intenção dos usuários de acordo com a similari-

dade entre imagens médicas durante mecanismos de realimentação de relevância, com o

intuito de auxiliar o especialista a recuperar imagens que contemplem suas expectativas.

É importante ressaltar que o método é integrado de maneira transparente ao processo de

recuperação de imagens baseada em conteúdo, melhorando consideravelmente a eficácia

da recuperação com o mı́nimo de esforço por parte do usuário.

Vale enfatizar que o presente método, bem como respectivos resultados foram publica-

dos na forma de artigo cient́ıfico na SPIE Medical Imaging Conference: Computer-Aided

Diagnosis (Bugatti et al., 2011a).

5.2 Conceitos Relacionados

5.2.1 Análise de Imagens na Área Médica

Um fator extremamente importante e que deve ser considerado na prática cĺınica do

diagnóstico por imagem diz respeito à modalidade dos exames radiológicos. Dentre os

mais comuns estão: Raio X (RX), Tomografia Computadorizada (CT) e Ressonância

Magnética (MR). Cada um desses exames geram imagens digitais. Porém, os prinćıpios

f́ısicos e computacionais de formação dessas imagens são muito distintos. Esses prinćıpios

f́ısicos por sua vez trazem consigo uma semântica, uma informação sobre determinadas

caracteŕısticas de cada tecido representado na imagem. Por exemplo, imagens de CT

são geradas a partir da quantificação do poder de atenuação (absorção) do tecido frente

a um feixe de fótons de Raio-X. Esses raios são atenuados pelos tecidos de acordo com
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suas propriedades, estrutura e densidade. Para maiores detalhes com relação às diferentes

modalidades e prinćıpios de formação das imagens médicas ver (Suetens, 2009).

No decorrer de sua formação, os médicos aprendem a discernir tais diferenças e se-

mânticas intŕınsecas aos vários exames radiológicos. Tal estudo, denominado semiologia

médica, abrange a utilização de metodologias e terminologias para a descrição de lesões

(achados radiológicos) encontradas nos exames para então gerar a construção de um ra-

cioćınio cĺınico. Por exemplo, ao laudar um exame, um médico radiologista geralmente

procura por posśıveis variações nas imagens, tais como:

• Presença de densidades anormais;

• Deslocamento da estrutura normal;

• Aumento de tamanho relativo à estrutura normal;

• Destruição da estrutura normal ou bordas.

Tais critérios estão intimamente relacionados com a densidade do tecido examinado,

bordas e contornos (regular ou irregular), formas (esféricas ou espiculares) e tamanho

de estruturas pertencentes à imagem. Todos os critérios apresentados dizem respeito a

posśıveis caracteŕısticas visuais apresentadas pelas lesões em imagens.

A partir de questionamentos realizados com radiologistas e residentes do Hospital das

Cĺınicas de Ribeirão Preto (HCRP-USP), pôde-se concluir que alguns critérios presentes

na análise de imagens requerem um maior tempo de apreciação quando comparados com

outros, uma vez que representam perturbações mais tênues na imagem, ou seja, apresen-

tam alterações visuais menos óbvias. Dessa forma, tais critérios geram maiores incertezas

no diagnóstico entre os radiologistas. Tal fato, considerando por exemplo imagens de pul-

mão, gera a necessidade do desenvolvimento de técnicas para a classificação e identificação

de lesões pulmonares (Depeursinge et al., 2008). O mesmo é observado para o domı́nio de

imagens de exames de mamografia.

No entanto, não há na literatura muitos estudos para investigar a correlação entre os

resultados de CBIR e a percepção de semelhança dos radiologistas em imagens pulmona-

res, bem como as oriundas de exames de mamografia. Em (Kim et al., 2010b) é realizado

um estudo preliminar utilizando redes neurais com respeito à semântica de similaridade

em imagens de pulmão.

Diversas doenças podem ser caracterizadas pela presença de alterações comuns na es-

trutura normal da região. Essas alterações são denominadas pelos especialistas de “acha-

dos cĺınicos”.

Definição: Achados Cĺınicos - lesões, anormalidades ou alterações na estrutura nor-

mal de um tecido observado nas imagens médicas de exames radiológicos. Podem

carregar consigo informações sobre manifestações de doenças, disfunções ou outra
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anormalidade que evidencie uma doença. Cada achado está diretamente relacionado

a parâmetros visuais caracteŕısticos.

Dentre os achados cĺınicos presentes, por exemplo, em imagens de pulmão, os principais

estão explicitados na Tabela 5.1, a qual sumariza os aspectos e alterações visuais que

tais achados causam nas imagens de pulmão, bem como suas descrições fisiopatológicas1

segundo (Souza Jr. et al., 2002). Já considerando imagens de mamografia os, principais

achados dizem respeito à presença de calcificação ou massa, os quais por sua vez também

apresentam diferentes caracteŕısticas visuais (Tang et al., 2009).

Tabela 5.1: Tabela explicitando exemplos de achados cĺınicos em Tomografia Computa-
dorizada de pulmão.

Achado Descrição Fisiopatológica Descrição Visual Exemplo 

E
n

fi
se

m
a

Aumento permanente do espaço 
aéreo distal ao bronquíolo 
terminal, acompanhado de 

destruição das paredes alveolares. 
Região focal de baixa atenuação, 

usualmente sem paredes definidas 

- região mais escura (bolha escura) 
- sem contornos visíveis 

- distribuição não-uniforme 

 

C
o

n
so

li
d

aç
ã

o

É a substituição do ar alveolar por 
transudato, exudato ou tecido. 

Aumento homogêneo da 
atenuação do parênquima 

pulmonar 

- manchas claras 
- distribuição homogênea 

- contorno escuro nas margens dos 
vasos e nas paredes das vias aéreas 

 

E
sp

es
sa

m
en

to Opacidade linear fina que 
corresponde ao septo interlobular. 

Aumento na espessura do septo 
interlobular, usualmente causado 
por edema, infiltração celular ou 

fibrose 

- aumento da espessura do septo 
Interlobular com opacidade linear 

fina (linha fina e mais clara) 
 

 

F
av

o
d

e
M

el

Cistos pulmonares de destruição 
fibrosados, simbolizando perda 
completa da arquitetura acinar e 

bronquiolar. Espaços císticos 
agrupados, caracterizados por 

paredes bem definidas, 
geralmente espessas 

- Espaços císticos agrupados 
- Usualmente com diâmetros 

comparáveis, variando de 0,3 a 1cm 
- Contornos bem definidos e 

geralmente espessos 
- Estrutura similar a um favo de mel  

V
id

ro
F

os
co

Aumento da atenuação pulmonar, 
sem obscurecer as margens 

brônquicas e vasculares, causado 
por preenchimento parcial do 
espaço aéreo, espessamento 

intersticial ou colapso parcial 
alveolar (entre outros) 

- Aumento da atenuação pulmonar 
(regiões mais claras e com 

distribuição não homogênea e não 
concentrada) 

- apresenta espessamento 
intersticial  

 

Outro fator extremamente relevante na análise humana de imagens médicas diz res-

peito à subjetividade da avaliação, uma vez que para cada situação diagnóstica, o radiolo-

gista leva em consideração determinadas caracteŕısticas visuais em detrimento de outras,

ou seja, algumas caracteŕısticas apresentam maior relevância perceptual. Tal subjetivi-

dade está intimamente relacionada com a experiência e a formação do médico. Dessa

forma, é extremamente importante a captura do perfil de cada especialista com o intuito

de atender suas expectativas.

1mecanismo que leva ao aparecimento de doenças.
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5.2.2 Perfis de Usuário

O primeiro ponto é: Por que utilizar perfis de usuário em sistemas de recuperação de

imagens baseada em conteúdo? A resposta é: pois usuários diferentes, em momentos

distintos, podem ter interpretações diferentes para uma mesma imagem, ou seja, o resul-

tado obtido é relativo à intenção de cada usuário em um dado momento. Dessa forma é

extremamente importante capturar a individualidade de cada usuário.

Portanto, para que seja posśıvel mensurar de maneira eficiente a similaridade percep-

tual, é necessário o conhecimento prévio do usuário que irá utilizar o sistema, visto que,

a similaridade depende dos aspectos que devem ser comparados na imagem que o usuário

está buscando, ou seja, o tratamento do gap semântico deve ser realizado isoladamente

para cada usuário.

Uma maneira de amenizar o problema de tal gap diz respeito à utilização de técnicas

de realimentação de relevância. No entanto, em um ambiente real, é extremamente dif́ıcil

garantir que um número considerável de usuários realizem tal realimentação voluntaria-

mente. Além disso, a partir de um certo número de iterações, as técnicas de realimentação

atingem um ponto de saturação não apresentando ganho de precisão.

Para amenizar tais problemas e possibilitar manter a semântica da consulta desejada

por cada usuário individualmente é imperativo capturar e armazenar o perfil de usuários

do sistema. A cada realimentação realizada pelo usuário é efetuada a atualização de seu

perfil, armazenando sua sessão de consulta (query session).

É importante ressaltar que as interpretações perceptuais de uma dada imagem de-

pendem de cada usuário, do contexto ao qual este está inserido, bem como da aplicação.

Dessa forma, não existem modelos genéricos aplicáveis a todos os usuários.

Esse fato também motivou o presente caṕıtulo, visto que, o aprendizado persistente

das preferências dos usuários e posterior mineração destas, pode derivar conceitos para-

metrizados e personalizados para um usuário ou tarefa espećıfica, como por exemplo, a

parametrização de funções de distância.

De maneira geral, o levantamento do perfil de usuários pode ser dividido em duas abor-

dagens principais denominadas perfil estático (static profiling) e perfil dinâmico (dynamic

profiling) (Poo et al., 2003).

5.2.2.1 Perfis de Usuários na Recuperação de Dados

Um perfil de usuário pode ser visto como uma coleção de informações pessoais (i.e. um

modelo do usuário). Dessa forma, tais perfis podem ser utilizados por um sistema com o

intuito de explorar as preferências dos usuários. Os perfis de usuários são comumentemente

utilizados em máquinas de busca para prover recomendações a partir das preferências de

usuários utilizando por exemplo técnicas denominadas collaborative filtering (Adomavi-
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cius & Tuzhilin, 2005), as quais agrupam e organizam usuários de acordo com interesses

similares.

Considerando o domı́nio médico, o conceito de perfis de usuário pode ser utilizado

com o intuito de capturar e manter a semântica de um dado especialista em um domı́nio

espećıfico de imagens. Dessa forma, por exemplo, outros usuários como médicos residentes

podem beneficiar-se de tal fato para aprimorar o processo de aprendizado com relação a

um domı́nio de imagens, uma vez que esses podem observar qual foi a percepção do

especialista.

A primeira fase do processo de levantamento dos perfis de usuário diz respeito à coleta

preliminar de informações dos usuários. Nas subseções subsequentes serão explicitadas as

duas principais categorias de perfis de usuário.

5.2.2.1.1 Perfil Estático: A abordagem de perfil estático, como o próprio nome ex-

plicita, diz respeito à análise das caracteŕısticas estáticas e conhecidas à priori dos usuários.

Tais informações geralmente são obtidas e fornecidas diretamente pelos usuários, por meio

de formulários (e.g. entrevistas ou preenchimento de questionários) ou registro eletrônico.

Por exemplo, informações, tais como o domı́nio da imagem que o usuário busca (ima-

gens de CT de pulmão, imagens de ressonância magnética do cérebro, entre outros), o

grau de experiência do usuário (especialista sênior, médico residente). Considerando tais

informações obtidas pelo perfil estático, pode-se capturar o interesse geral do usuário.

No entanto, o perfil estático apresenta algumas desvantagens. Sua natureza estática

implica que o perfil possui vida útil limitada, visto que, o usuário pode modificar seus

interesses com o passar do tempo. Além disso, o perfil estático não captura o comporta-

mento do usuário (i.e. ações). Dessa forma, a qualidade do perfil estático degrada-se com

o decorrer do tempo.

A abordagem de perfil estático pode ser estendida para um perfil estático colabora-

tivo, o qual organiza explicitamente os usuários com preferências similares em grupos de

interesse.

5.2.2.1.2 Perfil Dinâmico: A abordagem de perfil dinâmico, ao contrário da abor-

dagem estática, realiza uma análise das atividades e ações do usuário, com intuito de

determinar quais são seus interesses, gerando, dessa forma, um perfil comportamental.

O perfil dinâmico reúne as informações com base nas alterações dinâmicas geradas

de acordo com o comportamento do usuário durante a tarefa de busca. Posteriormente,

tais informações são filtradas, a fim de identificar as mais representativas para geração do

perfil do usuário. Para isso, o sistema deve monitorar as ações do usuário e rastrear todo

o processo de busca capturando assim os hábitos do mesmo. Outro ponto importante da

aplicação dos perfis dinâmicos diz respeito ao fato da grande maioria dos usuários não

lembrarem claramente de todos os seus passos realizados no processo de busca. Por esse
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motivo, é vital armazenar um histórico das buscas do usuário, com o intuito de manter a

informação de como um determinado usuário alcançou os resultados que tanto almejava.

Apesar das ações do usuário serem coletadas em tempo real, os interesses gerais do

usuário não são capturados. Assim, é necessário agregar na mesma arquitetura as van-

tagens do perfil estático e dinâmico, já que uma complementa a outra. Alguns trabalhos

como (Hoi & Lyu, 2004) propõe a utilização de informações de perfil de usuário para ace-

lerar o processo de realimentação de relevância ou para detectar agrupamentos semânticos

no espaço de caracteŕısticas (Zhou & Huang, 2003). Entretanto, tais trabalhos negligen-

ciam a importância de um dos pilares de um sistema CBIR que é a função de distância

utilizada na consulta por similaridade em relação à percepção do usuário. Diferentemente

destes trabalhos, o presente método propõe estratégias de levantamento de perfis, a fim de

encontrar a função de distância mais adequada segundo a percepção do usuário, conforme

será descrito na próxima seção.

5.3 Método CBIR Orientado à Percepção

A similaridade perceptual depende de qual aspecto da imagem que o usuário está pro-

curando. Por exemplo, uma determinada imagem pode apresentar achados cĺınicos com

padrões visuais distintos. Portanto, diferentes especialistas podem estar interessados em

diferentes achados cĺınicos, empregando, portanto, critérios de similaridade distintos. Para

conseguir uma recuperação eficaz que cumpra com as expectativas do usuário, o meca-

nismo de recuperação deve quantificar e caracterizar adequadamente a similaridade per-

ceptual de cada indiv́ıduo. Para isso, o sistema pode tirar proveito do levantamento de

perfis de usuários para capturar e mapear a similaridade perceptual destes.

Por exemplo, em exames de Tomografia Computadorizada (CT) pulmonar, vários tipos

de lesões pulmonares exigem diferentes tipos de análises do especialista. Geralmente as

mudanças sutis nas lesões são dif́ıceis de identificar. Estes tipos de lesões geram dúvidas

entre os radiologistas (Depeursinge et al., 2007).

A presente seção descreve a abordagem proposta para capturar informações que re-

fletem a noção de similaridade do usuário e adapta-se ao processo de busca para melhor

atender as expectativas do mesmo. O método proposto compreende o levantamento de

perfis de usuários e a adaptação da avaliação de similaridade de acordo com a percep-

ção do usuário capturada. Além disso, o método é integrado de maneira transparente à

arquitetura tradicional CBIR.

5.3.1 Supervisão e Levantamento dos Perfis de Usuários

No campo da medicina, o conceito de perfis de usuário pode ser utilizado para capturar

e manter a semântica de um dado especialista em um determinado domı́nio de imagem.
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Além disso, outros usuários, como por exemplo, residentes podem beneficiar-se deste

conceito para melhorar seu processo de aprendizagem, uma vez que eles podem observar

a percepção do especialista sênior (por exemplo um médico radiologista). A estratégia de

pesquisa proposta integra o perfil de informações estáticas e dinâmicas obtido do usuário

por meio de uma interface t́ıpica CBIR.

No que diz respeito ao domı́nio médico, as informações do perfil estático incluem a

especialidade (e.g. tórax, cérebro, etc), o ńıvel de especialização (e.g. médico radiologista,

residente, entre outros) e em que tipo de imagem o usuário está interessado. Tais infor-

mações são utilizadas para concentrar e focar a busca de um subconjunto espećıfico de

imagens armazenadas na base, uma vez que os departamentos de radiologia mantêm usu-

almente uma base de imagens centralizada provenientes de múltiplos exames, e, portanto

de múltiplas especialidades.

Tais dados estáticos são recolhidos por meio da entrada manual de usuários ou im-

portados a partir de registros de usuários existentes. Dessa forma, informações estáticas

adicionais podem ser facilmente inclúıdas aos perfis, de acordo com a necessidade.

Já as informações dinâmicas são obtidas durante o processo de busca por similaridade.

Primeiramente, a configuração inicial da consulta é capturada, incluindo o domı́nio da

imagem de consulta. O domı́nio da imagem de consulta pode ser selecionado para carregar

os parâmetros de similaridade global, como por exemplo o extrator de caracteŕısticas

e as funções de distância que fornecem, na média, a melhor precisão na recuperação

das imagens. Posteriormente, a consulta é enviada ao sistema e o conjunto de imagens

recuperadas também é armazenado no perfil. Neste ponto, caso o usuário finalize a busca,

o sistema “questiona” o usuário se a recuperação foi útil e armazena no perfil a resposta do

mesmo. Caso a busca inicial não tenha satisfeito as expectativas do usuário o mesmo pode

refiná-la por meio do processo de realimentação de relevância. O único requisito, para

tanto, é que o usuário selecione as imagens relevantes em ordem decrescente de acordo

com sua percepção, ou seja, da mais similar para a menos similar de acordo com a imagem

de consulta.

É importante ressaltar que o método não requer que o usuário forneça o grau de simila-

ridade das imagens rotuladas, uma vez que segundo experimentos realizados em ambiente

real, constatou-se tratar de uma alternativa confusa aos usuários, além de cansativa. Os

especialistas demonstraram pré-disposição e preferência por uma forma sucinta e rápida

para realimentação do sistema, essa consolidou-se como uma tendência em usuários no

campo da medicina. Dessa forma, adotou-se a definição da ordem de similaridade das

imagens relevantes, uma vez que apresentou boa aceitação por parte dos usuários, além

de fornecer uma visão e captura adequada da percepção dos mesmos. A ordem de sele-

ção das imagens relevantes é adicionada ao perfil e o processo de realimentação continua

usualmente, até que o usuário esteja satisfeito. Tal processo é ilustrado na Figura 5.1.
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Figura 5.1: Fluxo de execução do processo de levantamento do perfil dinâmico.

É importante ressaltar que tal levantamento é realizado de modo impĺıcito e com

mı́nimo esforço por parte do especialista. Ou seja, o levantamento de tais perfis é reali-

zado de modo automático e interno ao sistema durante o processo de consulta inicial e

realimentação de relevância, ao se mapear as escolhas indicadas pelo usuário.

5.3.2 Avaliação de Similaridade Guiada pela Percepção

Os perfis de usuário permitem calibrar a avaliação de similaridade de acordo com a per-

cepção de cada usuário. As informações oriundas dos perfis estáticos são utilizadas para

identificar o subconjunto de pares função de distância/extrator de caracteŕısticas que me-

lhor se adequa ao espaço de busca de um dado usuário. Por exemplo, as caracteŕısticas

extráıdas a partir das imagens de pulmão são distintas daquelas extráıdas de imagens do

cérebro. Dessa forma, identificar o contexto da busca é extramente importante. No que

diz respeito às funções de distância, a seleção da melhor distância dentre as dispońıveis

para uma determinada situação não é um processo trivial. Tal fato deve-se à não exis-

tência de uma concordância geral sobre qual função de distância deve ser utilizada para a

grande maioria de extratores de caracteŕısticas no campo da medicina. Além disso, usuá-

rios distintos podem obter melhores resultados aplicando funções de distância distintas

sobre o mesmo conjunto de dados.

O método proposto utiliza também informações do perfil dinâmico para escolher a

função de distância que melhor representa a percepção do mesmo. Para atingir tal objetivo

foi definido o Fator de Percepção (Perception Factor), que se trata de uma medida para

quantificar a percepção do usuário baseada na comparação entre a ordem de retorno da
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consulta e a ordem de seleção das imagens relevantes. Seja M o conjunto de imagens

rotuladas pelo usuário como relevantes. O Fator de Percepção de uma imagem m ∈M
em uma determinada consulta é definido como:

PerceptionFactor(m,ϕ) =
1

εm
× |sm − rm| (5.1)

onde sm é a posição da imagem m na lista de imagens ordenadas pela percepção do

usuário (i.e. a ordem de seleção das imagens consideradas relevantes pelo usuário), rm é a

posição de retorno de m segundo um dado centro de consulta, bem como de acordo com

uma dada função de distância ϕ dispońıvel no sistema (i.e. que vizinho mais próximo do

centro de consulta é m de acordo com ϕ), e εm é uma penalidade atribúıda à imagem.

Tal penalidade prioriza as primeiras imagens selecionadas pelo usuário, uma vez que

estas são mais similares à imagem de consulta, segundo a percepção do mesmo. Dessa

forma, essa penalidade deve ser uma progressão crescente. Tal progressão pode ser linear,

quadrática, e assim por diante. A partir da análise de diferentes progressões foi definido

como formulação geral a progressão aritmética no intervalo fechado [1, |M |] com gradiente

igual a 1, como segue:

εm =
|M |

(|M |+ 1)− sm
(5.2)

onde |M | é o número de imagens rotuladas e sm é a posição da imagem m na lista de

imagens ordenadas pela percepção do usuário.

Com o intuito de sumarizar o Fator de Percepção de um dada recuperação,

considerando-se as imagens selecionadas como relevantes foi proposta uma nova medida

denominada Fator de Percepção Médio (Average Perception Factor - APF ) de uma

dada consulta, que é formalmente definida pela Equação 5.3.

APF (ϕ) =
1

|M |
∑
m∈M

PerceptionFactor(m,ϕ) (5.3)

O Fator de Percepção Médio fornece o ńıvel de similaridade obtido pela consulta, se-

gundo a percepção do usuário. Dessa forma, quanto mais próximo de 0 for o resultado da

Equação 5.3, melhor o resultado (melhor a função de distância em relação a percepção do

usuário). O APF está ligado à função de distância empregada no seu cálculo. Portanto,

pode ser calculado para diversas funções de distância para uma dada consulta, e assim,

identificará a função de distância que melhor se adequa à expectativa do usuário. Além

disso, uma vez que o APF é baseado nos perfis de usuário, esse provê uma noção individu-

alizada da similaridade, bem como pode ser utilizado para encontrar padrões de percepção

entre os usuários. A Figura 5.2 ilustra o exemplo de cálculo do Fator de Percepção para

uma dada imagem de consulta.
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Figura 5.2: Exemplo de cálculo do Fator de Percepção.

5.3.3 Integração de Perfis de Usuários em Sistemas CBIR

O método proposto foi concebido para ser integrado de forma transparente a sistemas

CBIR. De maneira geral, um sistema CBIR é composto por uma máquina de busca por

similaridade, que está no centro do processo de execução da consulta, como ilustrado na Fi-

gura 5.3. Imagens pertencentes à base são processadas pelos extratores de caracteŕısticas,

normalmente em lote, gerando vetores de caracteŕısticas que descrevem seu conteúdo in-

tŕınseco. Caracteŕısticas extráıdas das imagens são encaminhadas pela máquina de busca

por similaridade para o módulo de funções distância, que também interage com rotinas

de realimentação de relevância para refinar a busca, e apresenta as imagens recuperadas

ao usuário.

Nesta arquitetura, o método proposto é encapsulado em um agente de perfil, que ge-

rencia os perfis de usuário (em destaque na Figura 5.3). O agente inspeciona a máquina

de busca por similaridade para coletar informações. Além disso, o mesmo fornece in-

formações para orientar a avaliação da similaridade com base na percepção do usuário

capturada. Tal processo é realizado de forma transparente computando o APF consi-

derando as funções de distância dispońıveis durante as consultas do usuário. Caso seja

detectado que uma dada função de distância alcançou um APF menor que a distância
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Figura 5.3: Integração da abordagem de perfis de usuários proposta para uma arquitetura
t́ıpica de sistema CBIR.

corrente em utilização, a máquina de busca modifica dinamicamente a função de distância

empregada e continua o processo de busca. Portanto, o método pode orientar a busca por

similaridade considerando a percepção do usuário de maneira não intrusiva no ambiente

CBIR.
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Figura 5.4: Autômato de pilha desenvolvido para o parsing dos perfis de usuário.

Visando manipular e alcançar ampla e acesśıvel extensão dos perfis de usuários, foi

desenvolvido um parser como parte integrante do agente de perfil. O parser desenvolvido

decompõe a informação oriunda dos perfis em unidades estruturais as quais são orga-

nizadas em uma estrutura hierárquica. A Figura 5.4 ilustra a representação formal do

autômato de pilha (AP) mapeado para o desenvolvimento do parsing dos perfis. Como

pode ser observado foram propostas tags estruturais de abertura e fechamento com o in-
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tuito de definir a informação contida nos perfis em diferentes graus de organização. As

tags propostas foram:

• userprofile e enduserprofile que abrangem as informações referentes aos usuários

(por exemplo, username, date);

• search e endsearch que abrangem as informações referentes à busca realizada (por

exemplo, query id, distance, extractor, APF, new Center, etc);

• retrieved e endretrieved que abrangem as informações referentes às imagens retorna-

das para uma dada consulta (por exemplo, image id, perceived similarity position,

retrieved position, perception factor, etc).

É importante enfatizar que com o desenvolvimento do citado parser a extensão de

novas informações a cada uma das tags citadas torna-se intuitiva e acesśıvel. O autômato

de pilha proposto para tal feito foi formalmente definido como uma sextupla:

P =< Σ,Γ, S, S0, δ, B >

onde Σ é o alfabeto de entrada do AP; Γ refere-se ao alfabeto da pilha; S é o conjunto

finito não vazio de estados do AP; S0 é o estado inicial, S0 ∈ S; δ é a função de transição

de estados, δ : S×(Σ∪λ)×Γ→ S×Γ∗; B é o śımbolo da base da pilha, B ∈ Γ. Portanto,

tais definições assumem, respectivamente, valores como:

• Σ = {username, date, distance, extractor, APF, perceived similarity position, per-

ception factor, ... }

• Γ = {P, S, R, Y}

• S = {A, B, C, D, E}

• S0 = A

• B = Y

O funcionamento do autômato de pilha é definido pela função de transição δ. A

configuração do autômato é dada por uma tripla < s, x, α > na qual s diz respeito ao

estado corrente, x refere-se à cadeia que falta ser processada, e α é o conteúdo corrente

da pilha. Dessa forma, dado o autômato P proposto e uma dada cadeia x de caracteres

(i.e. string) em Σ, x é aceito por P sse ∃ s ∈ S| < S0, x, Y >
∗→< s, λ, λ >, onde λ denota

uma string vazia.

O autômato inicia sua execução no estado inicial S0 denotado no caso em questão por

A, e com um śımbolo na pilha, denotado por Y . Ao consumir a tag estrutural de abertura

userprofile o śımbolo P é inserido na pilha, substituindo o śımbolo base da mesma: Y .
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Dessa forma, realiza-se a transição para o estado B. No estado B, o nome de usuário

(username) e a data corrente (date) são consumidas e o conteúdo da pilha é substitúıdo

pelo śımbolo P . O AP permanece no estado B até que uma tag estrutural de abertura

search seja consumida. Quando tal fato ocorre, é realizada uma transição para o estado

C e o śımbolo S é inserido na pilha.

Considerando o estado C o AP consome informações referentes à busca realizada, tais

como o id da imagem de consulta (imageQuery), a classe de tal imagem (imageClass), a

dimensão do vetor de caracteŕıstica que a representa (dimension), o valor de k utilizado

para a consulta k−NN , o APF calculado para a busca corrente (APF), dentre outros. O

AP permanece no estado C inserindo o śımbolo S na pilha substituindo o antigo até que

uma tag estrutural de abertura retrieved seja consumida. Assim que tal tag é consumida

o śımbolo R é inserido na pilha e uma transição para o estado D é realizada.

O AP permanece no estado D consumindo informações a respeito das imagens que

retornadas segundo uma dada consulta, tais como o id da imagem retornada (imageRe-

trievedId), a ordem de seleção da imagem (selectionOrder), a posição de retorno da mesma

(retrievedOrder), o fator de percepção (PF), dentre outros. No estado D, caso uma tag

estrutural de fechamento endsearch seja consumida pelo AP, uma transição de retorno

para o estado C ocorre e um śımbolo R é removido da pilha. A partir do estado C, caso

um tag estrutural de fechamento endsearch seja consumida, uma transição para o estado

E é realizada e um śımbolo S é removido da pilha. Por fim, o estado E cumpre a tarefa

de consumir a tag estrutural de fechamento enduserprofile.

Portanto, pode-se observar que os śımbolos pertencentes ao alfabeto da pilha (P, S e R)

são utilizados, respectivamente, para controlar as tag estruturais de abertura/fechamento

userprofile/enduserprofile, search/endsearch e retrieved/endretrieved. É importante sali-

entar que por meio da utilização do AP proposto a extensão do parser desenvolvido para o

tratamento de novas informações que possam ser armazenadas nos perfis torna-se trivial.

5.4 Experimentos

Esta seção apresenta os resultados experimentais da utilização do método proposto, com

o intuito de melhorar o processo de recuperação de imagens similares segundo uma dada

imagem de consulta em uma dada base de imagens, por meio da captura das intenções do

usuário, ou seja, da semântica de consulta desejada por um determinado especialista.

5.4.1 Descrição das Bases de Imagens

Para os experimentos foi utilizada a base de imagens CTROIsPulmão, descrita na Seção

4.4.1. Foram vários os motivos que levaram a escolher esse tipo de imagem. Especialistas

médicos e pesquisadores do Hospital das Cĺınicas de Ribeirão Preto (HCRP-USP), campo



5.4 Experimentos 81

de estudo desse trabalho, demonstraram interesse em estudar padrões de lesões difusas

de pulmão. Além disso, os exames que abrangem o Tórax são um dos mais realizados

no ambiente hospitalar, por ser um excelente mecanismo de triagem e abranger diferentes

tecidos. Além disso, como mencionado, as lesões pulmonares apresentam alterações visuais

menos óbvias, onde as possibilidades de dúvidas e as chances de erro na classificação são

maiores, dessa forma é extremamente importante captar o melhor posśıvel a percepção

do usuário especialista.

A segunda base de imagens utilizada para os experimentos foi denominada

MamaROIs, a qual compreende 2892 imagens de ROIs oriundas de exames de Mamo-

grafia. O conjunto de imagens é dividido em duas classes de achados cĺınicos: calcificação

e massa. As imagens foram obtidas a partir do repositório público Digital Database for

Screening Mammography (DDSM)2 (Yaffe, 2011).

Na Figura 5.5 pode-se observar o exemplo de cada uma das classes de imagens. A pre-

sente base de imagens foi utilizada uma vez que exames de mamografia são os principais

exames realizados para uma precoce detecção de achados cĺınicos com relação à mama.

Além disso, esse tipo de imagem representa um grande desafio, uma vez que a perfor-

mance do diagnóstico decresce significativamente devido a variabilidade da percepção dos

usuários. Dessa forma, é extremamente importante captar a percepção destes no domı́nio

em questão.

(a) Calcificação (b) Massa

Figura 5.5: Exemplos de cada classe de imagens da base MamaROIs: (a) calcificação,
(b) massa.

5.4.2 Metodologia Experimental

Para os experimentos foram utilizadas as bases de imagens CTROIsPulmão e Mama-

ROIs, descritas na Seção 5.4.1. As imagens pertencentes a tais bases utilizadas foram

processadas, extraindo suas caracteŕısticas e gerando os respectivos vetores de caracteŕıs-

ticas de cada imagem. Para a realização dos experimentos foram empregados para a base

CTROIsPulmão dois extratores de caracteŕısticas: (a) um extrator baseado em textura

e (b) histogramas tradicionais de ńıveis de cinza. O extrator baseado em textura utili-

zado faz uso dos descritores de Haralick (Haralick, 1979), obtidos a partir das matrizes de

co-ocorrência oriundas do conjunto de imagens utilizado. Os descritores de Haralick utili-

zados para os experimentos foram variância, entropia, energia, homogeneidade, momento

2http://marathon.csee.usf.edu/Mammography/Database.html.
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de 3a ordem, variância inversa e step. Todos esses descritores foram combinados gerando

um vetor de caracteŕısticas composto de 140 elementos.

Considerando o extrator de histogramas convencionais de ńıveis de cinza, os vetores

de caracteŕısticas gerados apresentam 256 posições, uma vez que as imagens pertencentes

à base utilizada para experimentos possuem pixels de profundidade de 8 bits, resultando

portanto em 256 tons de cinza, o que leva a histogramas possuindo 256 bins.

Já para a base MamaROIs foram extráıdas também caracteŕısticas de forma, obtidas

a partir dos momentos de Zernike, além das caracteŕısticas baseadas em textura e histo-

gramas de ńıveis de cinza já citadas. Tal extração gerou um vetor de caracteŕısticas de

256 dimensões.

Antes de iniciar o processo de rotulação das imagens realizado pelos usuários especialis-

tas, bem como a coleta e levantamento de informações para seus perfis, foram realizados

experimentos para definir a melhor função de distância para cada extrator. Para isso,

foram realizadas consultas por similaridade aos k-vizinhos mais próximos, k -NN (k-

nearest neighbor), variando aleatoriamente as imagens de consulta. Para a análise de

tais experimentos foi utilizado o cálculo de precisão e revocação (P ×R) (Baeza-Yates &

Ribeiro-Neto, 2011). Para sumarizar os resultados foi utilizada a precisão média (MAP -

Mean Average Precision), conforme definido em (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 2011).

Foram avaliadas diversas funções de distância com relação aos extratores de caracte-

ŕısticas explicitados. Considerando, para ambas as bases de imagens, as caracteŕısticas

obtidas por meio dos descritores de Haralick e dos momentos de Zernike, a função de dis-

tância que apresentou os melhores resultados foi a Canberra, ou seja, foram aquelas que

apresentaram maiores valores de MAP. Já para as caracteŕısticas oriundas dos histogramas

de ńıveis de cinza a melhor distância foi a L1.

Para os experimentos, considerando a base de imagens CTROIsPulmão, foram realiza-

das consultas por similaridade com 7 radiologistas (médicos residentes em diferentes ńıveis

de residência, médicos radiologistas com larga experiência e técnicos em radiologia) do

Hospital das Cĺınicas (HC) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade

de São Paulo (FMRP-USP) e utilizando como centro de consulta imagens pertencentes

a três classes representativas da base (Espessamento, Vidro-Fosco e Favo de Mel), com

o intuito de capturar a percepção de tais especialistas em relação a essas imagens. Para

tanto, foi solicitado a cada um dos especialistas realizar no sistema uma consulta k-NN

utilizando como centro de consulta uma imagem suspeita, ou seja, contendo posśıveis

lesões pulmonares. Após a recuperação das imagens mais similares em relação ao centro

de consulta, foi solicitado a cada um dos especialistas analisarem cada uma das imagens

retornadas e rotular 5 destas como relevantes em ordem da mais similar para a menos

similar, de acordo com a percepção de cada um.

O valor de k para as consultas k-NN foi fixado em 20 (i.e. 20 imagens retornadas) e o

número de imagens a serem rotuladas em 5, visto que, uma cardinalidade maior tornaria
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o processo cansativo e em desacordo com a prática comumente empregada no diagnóstico

por imagem.

A estratégia proposta para o levantamento do perfil estático e dinâmico do usuário

explicitada na Seção 5.3 foi empregada para acumular informações e gerar cada perfil de

usuário. Em seguida, foi calculado o APF, de acordo com a ordenação das imagens reali-

zada baseada na percepção de cada usuário em comparação com a ordem de retorno das

imagens obtidas por cada uma das funções de distância providas pelo sistema, que foram

as pertencentes à norma Lp (L1, L2 e L∞) e a distância Canberra. Como mencionado,

o APF indica a função de distância que mais se aproxima à percepção de cada um dos

usuários, ou seja, a que melhor se aproxima do ranking baseado na percepção do usuário

que está armazenado em seu perfil.

A mesma metodologia foi aplicada para a base de imagens MamaROIs. Foram realiza-

das consultas por similaridade com 6 radiologistas do HC da FMRP-USP, utilizando como

centro de consulta imagens pertencentes às duas classes da base (Calcificação e Massa).

5.4.3 Resultados

5.4.3.1 Estudo de Caso 1

As Figuras 5.6 e 5.7 ilustram as funções de distância que melhor se ajustam à percepção

de cada usuário com base em seus perfis, utilizando para isso o cálculo do APF e a base

de imagens CTROIsPulmão considerando os achados: (a) Espessamento, (b) Vidro Fosco

e (c) Favo de Mel. Para isso, foram extráıdas, do conjunto de imagens, caracteŕısticas de

textura baseadas nos descritores de Haralick e matrizes de co-ocorrência e histogramas de

ńıveis de cinza, que são representadas, respectivamente, pelas Figuras 5.6 e 5.7.

Analisando os resultados da Figura 5.6 (a), pode-se notar que os especialistas apre-

sentam um padrão nas funções de distância que melhor se adequam às suas percepções.

Pode-se observar que quanto menor o valor APF mais adequada a distância. Considerando

os resultados da Figura 5.6 (b), os especialistas apresentam algumas variações em suas

percepções, quando comparados com os obtidos pela classe espessamento, mas ainda é

posśıvel estabelecer um padrão em suas percepções. No entanto, ao analisar os resultados

considerando a classe favo de mel (Figura 5.6 (c)) é dif́ıcil definir um padrão na função

de distância que melhor se adequa à percepção dos usuários, devido a variação no APF.

Lembrando que a função de distância mais adequada à percepção do usuário é aquela que

apresenta menor valor de APF.

Pode-se observar o mesmo comportamento quando analisados os gráficos da Figura

5.7 (a), (b) e (c), referentes às caracteŕısticas oriundas dos histogramas de ńıveis de

cinza. Considerando o achado espessamento (Figura 5.7 (a)), observa-se um padrão bem

definido com relação à percepção dos especialistas. Tal padrão, ainda que mais sutil e

com maiores variações, pode ser observado para o achado vidro fosco (Figura 5.7 (b)).
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Figura 5.6: Gráficos ilustrando e comparando o comportamento das funções de distância
que melhor se ajustam à percepção de cada usuário com base em seus perfis utilizando
o APF, considerando os achados (a) Espessamento; (b) Vidro Fosco e (c) Favo de Mel.
Quanto menor o valor do APF, mais adequada a função de distância à percepção do
usuário.
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Tabela 5.2: Tabela comparando a precisão das consultas por similaridade e o APF em
relação ao número de caracteŕısticas visuais de um dado achado cĺınico representadas
pelas caracteŕısticas de textura, considerando a base CTROIsPulmão.

Achado Caracteŕısticas Visuais MAP(%) Desvio Padrão APF
espessamento aumento da espessura do septo interlobular 60 1.81

vidro fosco aumento da atenuação pulmonar 80 4.28
espessamento intersticial

espaços ćısticos agrupados
favo de mel variação no diâmetro dos cistos 84 5.88

Contornos bem definidos e geralmente espessos

Porém, ao analisar os resultados para o achado favo de mel ((Figura 5.7 (c)), novamente

não é trivial definir um padrão com relação à percepção dos usuários, como observado nos

achados anteriores.

A partir dos resultados, pôde-se constatar que quanto maior o número de posśıveis

caracteŕısticas visuais que está sendo comparado pelos especialistas, maior é a diferença

entre a percepção dos mesmos, consequentemente, também entre a escolha das distâncias

que melhor se adequam às suas percepções. Isso ocorre porque quando se trata de uma

classe de imagem que apresenta um número maior de caracteŕısticas visuais (por exemplo,

favo de mel), a probabilidade de um usuário dar mais ênfase a uma caracteŕıstica do que

as outras é maior. Por exemplo, o espessamento apresenta apenas uma caracteŕıstica

visual, que é o aumento da espessura dos septos interlobulares, enquanto o achado vidro

fosco apresenta duas, que são o aumento da atenuação pulmonar e o espessamento do

interst́ıcio. Por outro lado, o achado favo de mel apresenta três principais caracteŕısticas

visuais que são os agrupamentos ćısticos, a variação de seus diâmetros, variando de 0,3

a 1 cm, e as paredes bem definidas, geralmente espessas. Dessa forma, percebe-se que

existe um relacionamento entre o padrão de percepção apresentado pelos especialistas e o

número de caracteŕısticas visuais apresentado por cada achado cĺınico.

Outro fator interessante observado nos resultados, diz respeito ao comportamento dos

gráficos de P × R gerados para escolher a função de distância inicial para o processo

de rotulação das imagens realizado pelos usuários. Pôde-se observar a partir de tais

resultados que a maior precisão foi obtida quando utilizadas as imagens pertencentes à

classe favo de mel como centros de consulta. Já a segunda melhor precisão foi obtida

utilizando as imagens da classe vidro fosco como centros de consulta, e a pior precisão foi

obtida com as imagens da classe espessamento. Dessa forma, pode-se notar que quanto

maior o número de caracteŕısticas visuais de uma dada classe de imagens, maior o poder

de discriminação das lesões, portanto, maior é a precisão das consultas. Por exemplo,

considerando as imagens pertencentes à classe espessamento, que contém apenas uma

caracteŕıstica visual, a precisão obtida pelas consultas foi a menor.

Este resultado influencia diretamente o comportamento dos usuários ao gerar seus

perfis, uma vez que quanto maior a precisão das consultas, maior a similaridade entre as
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(b) Histograma - Vidro Fosco

1.000 10.000 100.000

APF

L1 L2 Linf C anberra

1

2

3

4

5

6

7

U
s
u

á
ri
o

s

(c) Histograma - Favo de Mel

Figura 5.7: Gráficos ilustrando e comparando o comportamento das funções de distância
que melhor se ajustam à percepção de cada usuário com base em seus perfis utilizando
o APF, considerando os achados (a) Espessamento; (b) Vidro Fosco e (c) Favo de Mel.
Quanto menor o valor do APF, mais adequada a função de distância à percepção do
usuário.
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Tabela 5.3: Tabela comparando a precisão das consultas por similaridade e o APF em
relação ao número de caracteŕısticas visuais de um dado achado cĺınico representadas pelas
caracteŕısticas de histogramas de ńıveis de cinza, considerando a base CTROIsPulmão.

Achado Caracteŕısticas Visuais MAP(%) Desvio Padrão APF
espessamento aumento da espessura do septo interlobular 52 2.01

vidro fosco aumento da atenuação pulmonar 67 3.03
espessamento intersticial

espaços ćısticos agrupados
favo de mel variação no diâmetro dos cistos 70 4.00

Contornos bem definidos e geralmente espessos

imagens retornadas. Assim, maior a dificuldade do especialista em discriminar a diferença

perceptual entre elas, como pode-se observar nas Tabelas 5.2 e 5.3, comparando-se os

valores de precisão média (MAP) obtidos, com o desvio padrão dos valores de APF dos

usuários especialistas.

Vale enfatizar novamente que quanto menor o valor do APF de uma dada função de

distância, mais adequada e condizente à percepção de um dado usuário esta será. Por

exemplo, na Figura 5.7(a) a função de distância Canberra foi a mais adequada segundo a

percepção dos usuários, uma vez que apresentou os menores valores de APF.

Pode-se observar que a partir dos resultados obtidos, o método proposto foi capaz de

encontrar a função de distância que melhor captura a intenção de um dado usuário. Além

disso, evidencia fatores de extrema relevância, como a relação entre o número de carac-

teŕısticas visuais e a precisão das consultas realizadas, e o quanto tais fatores influenciam

na percepção do usuário.

Todos esses resultados demonstram a grande importância dos perfis de usuário para

manter a semântica da consulta por similaridade, com o intuito de alcançar a percepção

do usuário, e portanto, permitir a realização de consultas por similaridade perceptuais

e ao mesmo tempo não onerando o usuário, ou seja, sem adicionar esforço extra por

parte do mesmo em tal processo, uma vez que o método proposto realiza todo o processo

implicitamente e de maneira transparente ao usuário.

5.4.3.2 Estudo de Caso 2

Além de tais experimentos com a base CTROIsPulmão, foram também realizados expe-

rimentos com a base MamaROIs, como descrito anteriormente. As Figuras 5.8 (a), (b)

e (c) ilustram as funções de distância que melhor se ajustam à percepção de cada usuá-

rio com base em seus perfis, utilizando para isso o cálculo do APF e a base de imagens

MamaROIs, considerando os achados Massa e Calcificação, para os quais foram extráı-

das caracteŕısticas utilizando respectivamente: (a) histogramas tradicionais de ńıveis de
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Tabela 5.4: Tabela comparando a precisão das consultas por similaridade e o APF em
relação ao número de caracteŕısticas visuais de um dado achado cĺınico representadas
pelas caracteŕısticas de histogramas de ńıveis de cinza, considerando a base MamaROIs.

Achado Caracteŕısticas Visuais MAP (%) Desvio Padrão APF
calcificação Forma (puntiforme, amorfa, pleomórfica, esférica, etc) 55 8,72

Distribuição (agrupados, linear, segmental, difusa, etc)
Forma (redonda, oval, lobulada, irregular)

massa Contorno (cincunscrito, microlobulado, espiculado, etc) 67 10,66
Densidade (alta, constante, baixa, gordurosa)

cinza, (b) descritores de Haralick (caracteŕısticas de textura) (c) momentos de Zernike

(caracteŕısticas de forma).

Considerando os resultados ilustrados pelas Figuras 5.8 (a), (b) e (c) em relação ao

achado calcificação, pode-se observar que os especialistas apresentaram um padrão bem

definido em relação às funções de distância que melhor adequaram-se às suas percepções,

quando comparadas com o achado massa. Analisando os resultados obtidos pelas caracte-

ŕısticas oriundas dos momentos de Zernike (Figura 5.8 (c)) para o achado massa, nota-se

que tais caracteŕısticas em conjunto com a distância Canberra apresentou a combina-

ção mais adequada (menor valor de APF) segundo a percepção dos usuários. Tal fato

ocorre para este respectivo achado uma vez que as caracteŕısticas de forma são as que

mais atraem a atenção dos usuários no decorrer da análise, logo depois apresentam-se as

caracteŕısticas de textura oriundas dos descritores de Haralick.

Por outro lado, considerando-se o achado calcificação, os histogramas tradicionais de

ńıveis de cinza (Figura 5.8 (a)), um método trivial, em combinação com a distância L1

também apresentou bons resultados. Isto ocorre pois os achados de calcificações nos

exames de mamografia são evidenciados como regiões com maior intensidade (i.e. maior

brilho) devido à atenuação do Raio-X ao deparar-se com o elemento cálcio, em comparação

com a intensidade do tecido mamário normal.

Com relação aos valores de P×R obtidos a partir de tais experimentos pôde-se observar

novamente que quanto maior o número de caracteŕısticas visuais de uma dada classe de

imagens, maior é a precisão obtida. Por exemplo, considerando-se as imagens oriundas

da classe calcificação, a qual apresenta duas principais caracteŕısticas visuais, a precisão

das consultas foi menor quando comparada com a precisão obtida pela classe massa,

a qual apresenta três caracteŕısticas visuais bem definidas. As Tabelas 5.4, 5.5 e 5.6

demonstram as comparações entre os valores de precisão média (MAP), com o desvio

padrão dos valores de APF dos usuários especialistas, considerando, respectivamente, as

caracteŕısticas obtidas pelos histogramas de ńıveis de cinza, os descritores de Haralick e

os momentos de Zernike.
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(a) Histograma - Calcificação

(b) Textura - Calcificação

(c) Zernike - Calcificação
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Figura 5.8: Gráficos ilustrando e comparando o comportamento das funções de distância
que melhor se ajustam à percepção de cada usuário com base em seus perfis utilizando o
APF, considerando os achados Calcificação e Massa descritos pelos: (a) histogramas de
ńıveis de cinza, (b) descritosres de Haralick e (c) momentos de Zernike. Quanto menor o
valor do APF, mais adequada a função de distância à percepção do usuário.
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Tabela 5.5: Tabela comparando a precisão das consultas por similaridade e o APF em
relação ao número de caracteŕısticas visuais de um dado achado cĺınico representadas
pelos descritores de Haralick, considerando a base MamaROIs.

Achado Caracteŕısticas Visuais MAP (%) Desvio Padrão APF
calcificação Forma (puntiforme, amorfa, pleomórfica, esférica, etc) 54 4,35

Distribuição (agrupados, linear, segmental, difusa, etc)
Forma (redonda, oval, lobulada, irregular)

massa Contorno (cincunscrito, microlobulado, espiculado, etc) 65 5,32
Densidade (alta, constante, baixa, gordurosa)

Tabela 5.6: Tabela comparando a precisão das consultas por similaridade e o APF em
relação ao número de caracteŕısticas visuais de um dado achado cĺınico representadas
pelos momentos de Zernike, considerando a base MamaROIs.

Achado Caracteŕısticas Visuais MAP (%) Desvio Padrão APF
calcificação Forma (puntiforme, amorfa, pleomórfica, esférica, etc) 54 4,23

Distribuição (agrupados, linear, segmental, difusa, etc)
Forma (redonda, oval, lobulada, irregular)

massa Contorno (cincunscrito, microlobulado, espiculado, etc) 71 7,99
Densidade (alta, constante, baixa, gordurosa)

5.4.3.3 Estudo de Caso 3

Além das análises apresentadas, foi observado também o impacto de um dado par função

de distância/extrator de caracteŕısticas na percepção global do usuário. As Figuras 5.9

(a) e (b) elucidam tal impacto, ilustrando o APF global (média de APFs dos usuários)

obtido, considerando os extratores aplicados a cada uma das bases de imagens citadas,

CTROIsPulmão e MamaROIS, respectivamente, com relação as quatro funções de distân-

cia empregadas (L1, L2, L∞ e Canberra).

Considerando os gráficos da Figura 5.9 (a) pode-se notar o impacto considerável que

uma determinada função distância pode causar na percepção dos usuários. Ao analisar

os resultados obtidos pela utilização da distância L∞ em combinação com os histogramas

de ńıveis de cinza (i.e. pior combinação), obtém um APF global aproximadamente 10

vezes maior que o APF global obtido utilizando a distância L1, a qual trata-se da melhor

combinação pois alcançou o menor APF global. Analisando-se as outras distâncias, L2 e

Canberra, contra a melhor combinação, os ńıveis de APF global foram de aproximada-

mente duas vezes maiores.

Com relação aos descritores de Haralick, tal impacto apresentou-se ainda mais evi-

dente. O pior desempenho foi obtido com a distância L∞, na qual o APF global foi 18.5

vezes maior do que o APF global alcançado pela distância Canberra (melhor combinação).

A vantagem da distância Canberra também foi elevada em relação às outras distâncias,

uma vez que os ńıveis de APF global obtidos com a L1 e L2 foram, respectivamente, mais

do que 3.5 e 6 vezes superiores ao obtido pela combinação com a Canberra.

Analisando os gráficos da Figura 5.9 (b) com relação aos ńıveis de APF global se-

gundo a base MamaROIs, observa-se claramente o impacto gerado pela escolha correta

de uma dada função de distância na percepção dos usuários. Considerando a distância L1

em combinação com as caracteŕısticas dos histogramas de ńıveis de cinza (melhor com-
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teristics, and density. Circumscribed margins confer a less than 2% risk of malignancy. Masses with indistinct or spiculated margins have an associated cancer risk of 44% to 60% but could be indicative of high‐risk lesions, suc

d with malignancy or with the benign changes that present as a mass.

APF Std AVP (%) APF Std AVP (%)
4,35 54 4,23 54
5,32 65 11,37 71 Zernike (Benign Mass) André ‐ corrigir erro

Texture Zernike Zernike (Benign Mass) André ‐ corrigir erro
Linf Canberra L1 L2 Linf Canberra L1 L2 Linf Canberra
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765,043736 267,3102996 38,3127029 69,14522011 71,14094639 5,32119453 193,472027 920,623831 1580,71831 7,9482361

369,3208326 624,6513883 48,9863884 70,93052183 515,9583049 28,8332773 648,990361 1492,25161 2574,49031 25,6421384

padrão claro de comportamento, o mesmo pôde ser observado para as imagens de Massa Maligna porém com algumas maiores diferenças
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Figura 5.9: Gráficos comparando o impacto gerado pelas funções de distância com relação
à percepção dos usuários, calculado agregando informações dos perfis de usuários, consi-
derando as caracteŕısticas obtidas a partir das bases CTROIsPulmão e MamaROIs em
junção com as distâncias L1, L2, L∞ e Canberra.

binação), o ńıvel de APF global de tal combinação apresentou-se, respectivamente, 2.5,

14.5 e 24.5 vezes menor do que os ńıveis obtidos pelas distâncias L2, L1 e Canberra. Já

com relação às caracteŕısticas de textura oriundas dos descritores de Haralick a melhor

combinação foi obtida com a distância Canberra, alcançando um ńıvel de APF global de

até 1.7, 2.5 e 18 vezes menor do os obtidos pelas distâncias L1, L2 e L∞.

Por fim, foi observado também um grande impacto na percepção dos usuários utili-

zando as caracteŕısticas oriundas dos momentos de Zernike combinados com a distância

Canberra (melhor combinação), uma vez que o ńıvel de APF global de tal combinação

foi, respectivamente, 25, 58 e 100 vezes menor do que o ńıveis de APF global obtidos pelas

distâncias L1, L2 e L∞.

Observa-se a partir dos resultados obtidos que o método proposto foi capaz de en-

contrar e prover a função de distância que melhor captou a intenção do(s) usuário(s).

Dessa forma, tais resultados corroboram novamente a importância do perfil do usuário

para manutenção da semântica da consulta por similaridade, com o intuito de alcançar a

percepção do mesmo e, assim, realizar consultas por similaridade perceptuais de maneira

transparente ao usuário. Além disso, como demonstrado, o método foi capaz de elucidar
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padrões úteis de comportamento dos especialistas, trazendo conclusões extremamente re-

levantes e úteis sobre a percepção do(s) usuário(s) no campo da medicina, foco central da

presente tese.

Além de tais análises, uma vez que o método proposto realiza o levantamento e ar-

mazenando de informações nos perfis de usuário obteve-se um fator de Ciclos Salvos na

execução das consultas, visto que um dado usuário não mais necessita executar novamente

diversas realimentações de relevância, mas apenas carregar a sessão armazenada no perfil.

Dessa forma, aumentando o fator de Ciclos Salvos concomitantemente aumenta-se o que

foi denominado como fator de Objetos Salvos, ou seja, aqueles objetos, no caso em questão

imagens, para os quais não foi mais necessária sua recuperação. Tal fator foi formalmente

definido como: ObjetosSalvosi = CiclosSalvosi ∗ k, onde k diz respeito à quantidade de

imagens recuperadas no i-ésimo ciclo de realimentação. De forma trivial o Fator Médio de

Objetos Salvos é dado por:
∑L

i ObjetosSalvosi, onde L diz respeito à quantidade de ciclos

de realimentação realizados. Considerando, por exemplo, uma consulta 30-NN (k=30),

e que determinado usuário realizou 5 ciclos de realimentação de relevância mantendo tal

valor de k constante, o valor do Fator Médio de Objetos Salvos para tal caso seria de 150

objetos salvos.

É importante também ressaltar que embasado na sessão de consulta armazenada nos

perfis dos usuários capturou-se também a quantidade de vezes que uma determinada ima-

gem foi selecionada como primeira relevante no processo de realimentação de relevância.

Dessa forma, caso uma imagem tenha sido selecionada várias vezes como a primeira re-

levante pela grande maioria dos usuários, esta apresenta-se como um bom representante

para o achado em questão, segundo a percepção do usuário ou um grupo destes. Assim,

gerando agrupamentos impĺıcitos baseados na intenção do usuário.

A partir das técnicas apresentadas e discutidas, verifica-se que estas originam um

grande número de possibilidades para o emprego e exploração do método proposto com

relação à percepção do usuário, levando a novas perspectivas no campo de CBIR.

5.5 Considerações Finais

No presente caṕıtulo foi apresentada uma nova abordagem para diminuir o problema do

gap semântico em sistemas CBIR. A abordagem proposta obtém dos usuários seus interes-

ses gerais, bem como, suas intenções durante a realização das consultas por similaridade

e efetua o levantamento e a alimentação dos perfis de usuário, por meio da estratégia

proposta.

A estratégia proposta de supervisão e levantamento do perfil combina perfis estáticos

e dinâmicos que são incorporados ao ciclo de realimentação de relevância, portanto, não

exigem um esforço extra por parte do usuário.
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A abordagem também é capaz de responder e definir qual a função de distância que

melhor se adequa à percepção de um dado usuário. Para tanto, foram definidas duas

novas medidas para quantificar a similaridade perceptual de um dado usuário segundo

um determinado centro de consulta. Tais medidas foram denominadas Perception Fac-

tor e Average Perception Factor as quais são os principais mecanismos para vincular a

avaliação de similaridade baseada na percepção do usuário com os pares de função de

distância/extrator de caracteŕısticas. Com base em tais medidas foi desenvolvido um

agente capaz de ser integrado de maneira transparente a sistemas CBIR, o qual permite

definir dinamicamente a função de distância que melhor se adapte à percepção de um

determinado usuário.

Vale ressaltar que uma vez que tais informações foram armazenadas nos perfis de

usuários obteve-se o citado fator de Ciclos Salvos na execução das consultas. Portanto,

o método proposto também obtém ganho em termos de eficiência utilizando o perfil, ou

seja, “pulando” fases de realimentação.

Além disso, considerando um ambiente cĺınico, a abordagem proposta pode ser utili-

zada como um treinamento do sistema feito por um especialista em um determinado do-

mı́nio de imagem, uma vez que os perfis de usuário armazenam informações que elucidam

o comportamento intŕınseco dos especialistas na tarefa de busca baseada em conteúdo.

Portanto, outros usuários, como os médicos residentes, podem se beneficiar deste trabalho,

para melhorar seu processo de aprendizagem, uma vez que podem observar a percepção

do especialista e assim carregar esse perfil como base de comparação (ground truth) para

o aprendizado.
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Caṕıtulo

6
Novas Poĺıticas para Escolha de

Funções de Distância

6.1 Introdução

O s sistemas CBIR, como o próprio nome os especifica, tem por intuito recuperar

as imagens mais similares em relação a uma dada imagem de consulta baseada

em comparações de caracteŕısticas visuais (automaticamente extráıdas a partir

das imagens). Para realizar tal tarefa, os sistemas CBIR baseiam-se em dois principais

pilares que são as caracteŕısticas extráıdas das imagens e uma medida de similaridade

utilizada para compará-las. Dentre as caracteŕısticas comumentemente utilizadas para

a representação de imagens em CBIR estão as denominadas como primitivas (Deselaers

et al., 2008a), as quais são derivadas dos principais elementos básicos de uma imagem:

cor, textura e forma.

Com relação ao segundo pilar de sustentação, embora por quase uma década, pesquisas

têm sido realizadas com o intuito de explorar a área de CBIR, a maioria destas, foca na

proposta de novos extratores de caracteŕısticas e acabam negligenciando o relacionamento

entre as caracteŕısticas extráıdas das imagens e as funções de distâncias utilizadas na

comparação destas. Dessa forma, fazem uso das mais conhecidas e amplamente utilizadas

funções de distância.

Apesar dos recentes esforços de pesquisa, a tarefa de recuperação de imagens baseada

em conteúdo continua a ser uma tarefa dif́ıcil e desafiadora, devido principalmente ao

problema do gap semântico (Deserno et al., 2008), já citado anteriormente.

95
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Na última década, técnicas de realimentação de relevância têm recebido grande atenção

e relativo sucesso, quando empregadas em conjunto com sistemas CBIR, principalmente

devido à sua capacidade em reduzir os principais inconvenientes intŕınsecos à recuperação

de imagens baseada em conteúdo, por meio de interações com o usuário, construindo

uma ponte de ligação entre os dois extremos que são a percepção humana e a descrição

das imagens realizada pela máquina. Dessa forma, caracterizam-se como um poderoso

instrumento, quando atreladas aos sistemas CBIR.

Apesar da existência de uma infinidade de diferentes técnicas propostas para a realiza-

ção da realimentação de relevância em CBIR, a grande maioria destas, principalmente as

baseadas na movimentação de um único centro de consulta, query point movement - QPM

(Doulamis & Doulamis, 2006), não focam na importância de uma escolha cuidadosa de

uma dada função de distância com relação a um tipo espećıfico de caracteŕısticas em cada

ciclo de realimentação. Dessa forma, a técnica proposta na presente seção tem por intuito

demonstrar que a modificação de funções de distância em cada ciclo de realimentação gera

resultados melhores.

O presente caṕıtulo visa introduzir uma técnica que agrega novas poĺıticas para realizar

a melhor escolha de uma dada função de distância para um ciclo espećıfico em conjunto

com o mecanismo de realimentação de relevância (movimentação de um único centro

de consulta), apresentando, portanto, melhorias com relação à precisão das consultas

por similaridade baseadas nas expectativas dos usuários. Para tanto, foi proposto um

mediador para realizar o controle e o emprego de tais poĺıticas.

O presente método, bem como os respectivos resultados foram publicados na forma de

artigo cient́ıfico no IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems

(Bugatti et al., 2011c).

6.2 Método Proposto

O método proposto embasa-se na abordagem de avaliação da possibilidade de junção da

modificação de funções de distância, em tempo de execução, em cada iteração dos ciclos

de realimentação, propiciando, dessa forma, novos rumos para a melhoria dos paradigmas

utilizados.

Uma pergunta que surge diz respeito a como realizar essa mudança “on the fly”, de

acordo com as intenções do usuário. Que informações do perfil do usuário utilizar para

realizar tal mudança?

Primeiramente, foram realizados experimentos baseados na combinação de diferentes

funções de distância de maneira aleatória e analisando-se os resultados obtidos. A partir da

análise de tais resultados e da viabilidade da mudança dinâmica de funções de distância em

ciclos de realimentações espećıficos, derivou-se a proposta de uma poĺıtica para a escolha

de funções de distância embasada em novas informações acrescidas no perfil dos usuários.
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Tal modificação de funções de distância, em cada ciclo de realimentação, não pode ser

realizada a esmo, pois para que seja posśıvel atingir a melhor combinação seria necessária

uma verificação exaustiva, como a realizada nos experimentos explicitados na seção 6.3,

para corroborar a viabilidade de mudança “on the fly” nos ciclos de realimentação.

Agregado a tal fato, sabe-se que uma dada base de imagens possui um par extrator

e função de distância que melhor se adequam a esta. No entanto, nessa mesma base de

imagens existem diferentes classes de imagens, podem apresentar funções de distâncias

distintas da denotada para a base como um todo. Esse fato não é levado em consideração

pelos trabalhos encontrados na literatura. Dessa forma, caso um dado usuário realize

uma busca por similaridade em uma determinada base de imagens, existirá para esta uma

configuração do melhor par extrator/função de distância. No entanto, ao acoplar a isso

o processo de realimentação de relevância, a mesma função de distância é mantida para

todos os ciclos de realimentação sem nenhuma forma de análise.

Dessa forma, é justamente nessa direção que o método proposto visa contribuir, apli-

cando uma poĺıtica de escolha para funções de distância, de acordo com a classe de ima-

gens desejada pelo usuário no processo de realimentação de relevância, integrando, assim,

a modificação dinâmica de funções de distância à intenção do usuário.

Experimentos iniciais foram conduzidos para responder qual o melhor par extrator de

caracteŕısticas e função de distância, para a base como um todo, bem como para cada

classe de imagens dessa mesma base. Tais informações foram armazenadas nos perfis

de usuários. De acordo com a realimentação inicial, realizada pelo usuário, o método

proposto verifica a classe majoritária das imagens selecionadas como relevantes e realiza

uma “busca” nos perfis de usuário para responder qual é a melhor função de distância, de

acordo com a intenção do usuário no ciclo de realimentação corrente. Para a realização de

tal processo e escolha da poĺıtica de modificação adotada, foi desenvolvido um mediador,

dividido em alguns módulos, que são:

1. Agente Analisador da Rotulação: efetua a análise da rotulação realizada pelo usuário

no processo de realimentação de relevância, verificando a classe de imagens majori-

tária rotulada pelo usuário;

2. Agente de Tradução e Mediação: traduz as informações passadas pelo Agente Ana-

lisador da Rotulação e realiza uma busca no perfil de usuários, para recuperar e

intermediar o processo de escolha de qual a melhor função de distância, de acordo

com a rotulação das imagens realizada pelo usuário;

3. Agente Transformador da Consulta: a partir dos parâmetros definidos pelo Agente

de Tradução e Mediação, realiza a transformação da consulta original, aplicando os

parâmetros de modificação da função de distância, reescrevendo tal consulta.



98 Caṕıtulo 6 - Novas Poĺıticas para Escolha de Funções de Distância

A Figura 6.1 ilustra os passos de execução do método proposto. No passo 1, o usuário

realiza uma consulta por similaridade inicial, dada uma imagem de consulta, a qual não

se conhece a classe e a melhor função de distância, definida para tal base de imagens.

Após tal consulta, são retornadas as imagens mais similares, de acordo com a imagem de

consulta. No passo 2, o usuário analisa as imagens e inicia o processo de rotulação das

imagens em relevantes, e caso queira, em irrelevantes também. Já no passo 3, o processo

de rotulação é finalizado e as imagens rotuladas são, então, passadas ao próximo passo.

O passo 4 caracteriza-se pelo ińıcio da atuação do módulo mediador desenvolvido.

Nesse passo, entra em ação o Agente Analisador da Rotulação já descrito, o qual, a

partir das imagens rotuladas oriundas do passo 3, analisa tal processo, gera e organiza

informações, tais como, o número distinto de classes rotuladas pelo usuário e repassa tal

informação ao passo 5. No passo 5, entra em ação o Agente de Tradução e Mediação, o

qual obtém as informações repassadas a ele, as traduz, obtendo qual a classe majoritária

rotulada como relevante pelo usuário e realiza uma busca no perfil dos usuários para obter

qual a função de distância que melhor adequa-se a tal classe de imagens majoritária.
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Figura 6.1: Arquitetura do método proposto.

A partir da obtenção da resposta do passo 5, por meio do Agente de Tradução e Me-

diação, são definidos novos parâmetros para a consulta, baseados na intenção do usuário.

Tais parâmetros são, então, passados ao Agente Transformador da Consulta incluso no

passo 6, o qual obtém tais parâmetros e transforma a consulta original a partir destes,

reescrevendo a consulta e definindo a função de distância que melhor se adequa.

No passo 7, é realizada a execução da consulta transformada e tratada pelo mediador

proposto e então são retornadas novas imagens para o usuário analisá-las e rotulá-las. Esse

processo pode permanecer em um ciclo de execução até que o usuário esteja satisfeito.

Por exemplo, o usuário realiza uma consulta aos k-vizinhos mais próximos e, a partir

do retorno da consulta seleciona as 5 imagens mais relevantes. Após essa seleção, entra em

cena o mediador desenvolvido, o método então verifica a classe das 5 imagens selecionadas
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e retorna, a partir do perfil, a melhor configuração (e.g. função de distância, custo com-

putacional) para a classe com maior número de imagens selecionadas pelo usuário. Caso

seja verificado que a melhor função de distância da classe não coincide com a melhor da

base utilizada na consulta inicial, a consulta é reescrita, caso contrário a consulta perma-

nece inalterada. Nesse caso, nos próximos ciclos, o mediador não necessariamente precisa

entrar em ação, uma vez que as distâncias coincidiram. No entanto, ainda considerando o

mesmo caso, pode existir uma função de distância com melhor custo computacional e com

resultados muito próximos ou praticamente empatados com a melhor função de distância

para uma determinada classe, essa função de distância, de menor custo, é escolhida em

substituição da anterior e a consulta é reescrita.

Informações dos ciclos de realimentação também são armazenadas nos perfis, à me-

dida que consultas são realizadas. Dessa forma, pode-se dizer, no caso de empate, por

exemplo, qual função de distância apresenta uma saturação mais rápida no processo de

realimentação em relação a outra e assim realizar uma melhor escolha, ou seja, de acordo

com o contexto e intenção do usuário, decidir pela função que apresenta menor saturação

com relação ao ganho de precisão nos ciclos de realimentação decorrentes.

É importante ressaltar que todo esse processo é executado de maneira transparente

ao usuário e sem requerer esforço qualquer por parte do mesmo, uma vez que este apenas

rotula as imagens no processo de realimentação. Dessa forma, a arquitetura de mediação

desenvolvida no método facilita e automatiza o processo de transformação da consulta, o

qual pode ser aplicado em diversas circunstâncias.

A Figura 6.2 ilustra duas posśıveis situações de utilização da poĺıtica de escolha de

funções de distância. A primeira situação diz respeito a uma consulta realizada pelo

Usuário 1, nela é escolhida uma dada imagem de consulta (e.g. imagem A), a qual não

se conhece a classe, e realizada uma consulta aos 7 vizinhos mais próximos. Dessa forma,

7 imagens mais similares, de acordo com o centro de consulta, são retornadas. O Usuário

1 então analisa tais imagens e rotula as que ele considera relevantes, que, nesse exemplo,

foram as imagens de B a E. Todas as imagens rotuladas pelo usuário são da classe Crânio

Coronal, dessa forma, o mediador irá entrar em ação, utilizar a poĺıtica de escolha de

funções de distância desenvolvida, ou seja, definir a melhor distância para essa classe de

imagens e transformar a consulta.

Já no caso do Usuário 2, este selecionou além das imagens B, C, D e F, outras imagens

não tão similares à imagem de consulta (e.g. E e G), introduzindo rúıdos na consulta. O

método proposto analisa a classe majoritária de rotulação, uma vez que leva em conside-

ração a intenção do usuário. Dessa forma, nesse caso, o mediador seleciona novamente a

melhor função de distância, de acordo com a classe majoritária. Caso o usuário introduza

uma magnitude considerável de rúıdos no processo de rotulação, o mediador irá atuar

segundo a intenção do mesmo.
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Figura 6.2: Exemplo do funcionamento da poĺıtica proposta.

6.3 Experimentos

A presente seção apresenta os resultados experimentais da utilização do método proposto.

Para os experimentos, foram utilizadas as bases de imagens MRI e CTROIsPulmão,

ambas descritas na Seção 4.4.1. Além de tais bases foi utilizada a base de imagens Corel1,

contendo 1000 imagens, classificada em 10 classes, sendo que cada uma das classes possui

100 imagens. As classes da base Corel utilizadas foram: (a) Africa; (b) Beach; (c)

Buildings; (d) Buses; (e) Dinosaurs; (f) Elephants; (g) Flowers; (h) Food; (i) Horses e (j)

Mountains. Na Figura 6.3, podem ser observados exemplos de imagens pertencentes à

base de imagens Corel, referentes a cada uma de suas classes.

A base Corel foi utilizada também, uma vez que é disponibilizada para a comunidade

cient́ıfica, além de já ter sido utilizada em uma gama considerável de experimentos na

literatura, por representar um conjunto heterogêneo de imagens. Para os experimentos,

as imagens da base foram pré-processadas e transformadas para escala de ńıveis de cinza.

1http://wang.ist.psu.edu/docs/related/
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(a) Africa (b) Beach (c) Buildings (d) Buses

(h) Food(e) Dinosaurs (f) Elephants (g) Flowers

(i) Horses (j) Mountains

Figura 6.3: Exemplos de imagens de cada classe pertencentes ao conjunto de teste da
base de imagens Corel: (a) Africa; (b) Beach; (c) Buildings; (d) Buses; (e) Dinosaurs; (f)
Elephants; (g) Flowers; (h) Food; (i) Horses e (j) Mountains.

6.3.1 Resultados

Inúmeros métodos de realimentação de relevância podem levar a mı́nimos locais ótimos

permanecendo presos a tais subespaços, tal problema é denominado na literatura como

local optimum traps (Liu et al., 2009). Uma vez que os centros de consulta no processo de

realimentação de relevância são modificados e movimentam-se no espaço para diferentes

regiões antes de atingirem subespaços que contenham as imagens de fato relevantes para o

usuário, é posśıvel que, nesse processo, o método fique preso nessas regiões intermediárias.

A Figura 6.4 ilustra esse posśıvel cenário, onde o Cluster 2 contém as imagens mais

relevantes. Como resultado de uma consulta 3-NN , utilizando Q como centro de consulta,

foram retornadas as imagens P1 e P2, além do próprio centro de consulta. Sendo P1 e

P2 imagens relevantes rotuladas pelo usuário, o novo centro de consulta refinado para

a próxima consulta 3-NN seria Q′, visto que, é o centróide de ambas. No entanto,

pode-se observar que, nesse caso, mesmo com a modificação do centro de consulta, seriam

retornadas as mesmas 3 imagens. Em outras palavras, o processo apresenta-se preso nessa

região, visto que, a recuperação satura-se com a seleção das mesmas imagens, a cada ciclo

de realimentação.

Embora seja posśıvel “escapar” de tal “armadilha” (região do espaço), aumentando o

valor de k, a escolha de um limiar não é trivial. Por exemplo, considerando o caso da

Figura 6.4, o limiar para k seria 14. Consequentemente, o usuário pode nem mesmo

detectar que está preso em uma região do espaço referente a mı́nimos locais.
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Cluster 1

Figura 6.4: Fenômeno local optimum trap (Liu et al., 2009).

Tais explicitações do fenômeno local optimum traps são pasśıveis de ocorrência no

processo de realimentação de relevância. Modificando-se a função de distância utilizada

em cada ciclo de realimentação de relevância modifica-se também o espaço de busca,

fazendo, dessa forma, com que a distribuição dos dados também mude. Portanto, uma

vez que a distribuição dos dados é modificada, isso possibilita o retorno de diferentes

imagens para a rotulação do usuário e então a possibilidade de “escapar” do mı́nimo local,

ao qual estava preso.

6.3.1.1 Estudo de Caso 1

Partindo para a análise dos experimentos realizados com relação à combinação aleatória

de funções de distância, com o intuito de demonstrar a viabilidade da modificação dinâ-

mica de distâncias em diferentes ciclos, as Figuras 6.5 e 6.6 ilustram as curvas de P&R,

obtidas realizando a modificação dinâmica de funções de distância em diferentes ciclos

de realimentação. O eixo das abscissas representa as iterações de realimentação de rele-

vância, ou seja, os diferentes ciclos. Já os eixos das ordenadas dizem respeito à precisão

média obtida em cada um dos diferentes ciclos. Para os experimentos, foram realizadas 3

iterações de realimentação de relevância, nesses experimentos foi utilizada a base MRI.

O método de realimentação de relevância utilizado foi o baseado na movimentação de um

único centro de consulta (query point movement - QPM ). Já com relação às funções de

distância, foram utilizadas as pertencentes à famı́lia Minkowski, bem como, as distân-

cias Canberra e χ2. Tais funções de distância são explicitadas, em maiores detalhes, no

caṕıtulo 3.

Nos experimentos, o processo de realimentação de relevância foi realizado de maneira

automática, simulando as escolhas de usuários, uma vez que seria inviável realizar todas as
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combinações posśıveis entre as diferentes funções de distância, analisadas para cada ciclo

de realimentação. Tal processo é amplamente utilizado na literatura para a corroboração

da proposta de novos métodos, bem como, comparação destes. Dessa forma, as imagens

retornadas que possúıam a mesma classe da imagem de consulta foram consideradas como

relevantes no processo.

Os gráficos das Figuras 6.5 (a), (b), (c) e (d) ilustram os resultados obtidos, respec-

tivamente, utilizando imagens de consulta pertencentes às classes: cabeça axial; cabeça

coronal; espinha sagital; cabeça sagital.

As legendas de tais gráficos elucidam as funções de distâncias utilizadas em cada ciclo,

em ordem crescente. Por exemplo uma legenda da forma L1−L∞−L1−L1 significa que

para a consulta inicial foi utilizada a função distância L1, são então retornadas determi-

nadas imagens, sendo que algumas são rotuladas como relevantes e então modifica-se a

distância para L∞ e realiza-se uma nova consulta utilizando as imagens rotuladas, ou seja,

referente ao primeiro ciclo de realimentação, posteriormente, novas imagens são retorna-

das e então novamente algumas são rotuladas como relevantes, modifica-se a distância

para L1 e realiza-se a consulta caracterizando o segundo ciclo de realimentação. Por fim,

no terceiro ciclo de realimentação é realizado o mesmo procedimento porém mantém-se a

função L1.

Analisando as curvas da Figura 6.5 (a), nota-se que caso o usuário inicie a busca

inicial com a distância L∞ e mantenha a mesma distância para os ciclos de realimentação

posteriores, obtém-se uma precisão de aproximadamente 64%, considerando o terceiro

ciclo de realimentação. Já realizando a busca inicial com a distância L∞ e nos ciclos de

realimentação modificando para a distância L1 e mantendo-a, obtém-se uma precisão de

até 82%, ou seja, modificando as distâncias dinamicamente em cada ciclo de realimentação,

obteve-se um ganho de cerca de 28% na precisão. Dessa forma, é posśıvel notar que

o método proposto na seção 6.2, em conjunto com os perfis de usuário, é pasśıvel de

aplicação.

É importante observar, ainda com relação às curvas da Figura 6.5 (a), que fixando-se

a distância L1 para a busca inicial e mantendo-a para os ciclos de realimentação, obtém-

se uma precisão de aproximadamente 76%, ou seja, abaixo da precisão obtida, quando

inicia-se com a distância L∞ e modifica-se, nos ciclos de realimentação, para a distância

L1. As curvas da Figura 6.5 (b) apresentam comportamentos semelhantes ao descrito.

Observando os gráficos da Figura 6.5 (c), é posśıvel constatar que iniciando a busca

inicial com a distância L∞ e mantendo-a nos ciclos de realimentação posteriores, obtém-

se uma precisão de aproximadamente 65%, considerando o terceiro ciclo. Já iniciando a

busca com a distância L∞ e nos ciclos de realimentação modificando para a distância L1

e mantendo esta, obtém-se uma precisão de cerca de 98%, ou seja, um ganho considerável

na precisão das buscas. O mesmo comportamento pode ser observado para a distância L2

fixa para todos os ciclos em comparação com a modificação dinâmica para a distância L1
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Figura 6.5: Gráficos de curvas de precisão média, gerados a partir de consultas aos k-
vizinhos mais próximos e dos primeiros 3 ciclos de realimentação sobre a base de imagens
MRI, comparando a utilização da técnica QPM com distâncias estáticas e QPM com
a abordagem de mudança dinâmica de funções de distância proposta. Realimentação
positiva, utilizando funções de distância da famı́lia Minkowski. (a) Cabeça Axial (b)
Cabeça Coronal (c) Espinha Sagital (d) Cabeça Sagital.

nos outros ciclos. Nota-se também que mantendo-se a distância L1, tanto na busca inicial,

quanto para todos os ciclos de realimentação, obtém-se uma precisão de aproximadamente

98%.

Comportamentos similares são apresentados nas curvas da Figura 6.5 (d). No entanto,

é interessante observar que, mantendo a distância L1 fixa para a busca inicial e os pos-

teriores ciclos de realimentação, obteve-se a segunda melhor precisão, cerca de 65%. Já

mantendo a distância L1 para busca inicial e o primeiro ciclo de realimentação, e então

modificando para a distância L2 no segundo ciclo, e no terceiro ciclo retornando para a

distância L1, obtém-se a melhor precisão, cerca de 69%. Uma posśıvel explicação para tal

fato é a modificação da distribuição das distâncias, levando o processo a “escapar” de um

posśıvel mı́nimo local em direção a imagens de maior relevância, como descrito na Figura

6.4. O mesmo comportamento pode ser observado para a distância L2 e modificando-a.

Foram também realizados experimentos com as distâncias Canberra e χ2, compondo-

as às funções da famı́lia Minskowski. A partir da observação das curvas P&R das Figura



6.3 Experimentos 105

6.6 (a), (b), (c) e (d), pôde-se observar que alternar entre famı́lias de funções de distância

diferentes obteve-se ganho considerável de precisão, considerando o terceiro ciclo de reali-

mentação em praticamente todos os casos, em comparação com a manutenção da mesma

distância em todos os ciclos. Esse fato pode demonstrar o escape de um posśıvel mı́nimo

local, ao qual o processo estava preso, fato o qual gerava a saturação da precisão das

consultas, em que um grande número de imagens iguais eram repetidamente rotuladas

como relevantes nos diferentes ciclos.
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Figura 6.6: Gráficos de curvas de precisão média, gerados a partir de consultas aos k-
vizinhos mais próximos e dos primeiros 3 ciclos de realimentação sobre a base de imagens
MRI, comparando a utilização da técnica QPM com distâncias estáticas e QPM com
a abordagem de mudança dinâmica de funções de distância proposta. Realimentação
positiva, utilizando funções de distância da famı́lia Minkowski, Canberra e χ2. (a) Cabeça
Axial (b) Cabeça Coronal (c) Cabeça Sagital (d) Espinha Sagital.

Os experimentos realizados, no sentido de modificação aleatória de funções de distân-

cia em diferentes ciclos de realimentação, apresentou resultados interessantes, uma vez

que corroboraram possibilidades para o desenvolvimento de diferentes técnicas, princi-

palmente relacionadas a poĺıticas para a escolha de funções de distância. Dessa forma,

é justamente nessa direção que os próximos experimentos foram realizados, aplicando o

método desenvolvido, uma vez que a modificação de funções de distância em cada ciclo de
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realimentação não pode ser realizada a esmo, pois para que seja posśıvel atingir a melhor

combinação seria necessária uma verificação exaustiva.

6.3.1.2 Estudo de Caso 2

As Figuras 6.7 e 6.8 ilustram os resultados obtidos a partir do emprego do método proposto

em comparação com a manutenção estática da melhor função de distância para a base

como um todo. Para tanto, foi utilizada a base MRI representada pelas caracteŕısticas

oriundas dos histogramas de ńıveis de cinza e dos momentos de Zernike, respectivamente.

Considerando as caracteŕısticas obtidas pelos histogramas de ńıveis de cinza, a melhor

função de distância para a base como um todo, foi a L1 e para as caracteŕısticas obtidas

a partir dos momentos de Zernike foi a distância Canberra.

Posteriormente, foi então verificada para cada uma das classes da base de imagens

MRI, qual a distância que melhor adequava-se a cada uma dessas e então tal informação

foi armazenada no perfil.

Nas Figuras 6.7 (a), (b) e (c) pode-se observar os resultados obtidos, respectivamente,

nos três primeiros ciclos de realimentação, considerando para tanto, a classe de imagens

Crânio Coronal, a qual apresenta como melhor função de distância a L2 e como segunda

melhor função de distância a L∞, porém com resultados muito próximos da L2, chegando

praticamente a um empate.

Analisando os gráficos da Figura 6.7 (a), nota-se que a distância L2, que melhor

adequa-se à classe, apresenta um ganho de até 36% com relação à precisão das consultas

por similaridade em comparação com a distância L1 (melhor da base), considerando um

ńıvel de revocação de 70%. Já realizando a mesma análise para a distância L∞, obteve-

se um ganho de até 25% na precisão para um ńıvel de revocação de 65%. Tais ganhos

aumentam com o decorrer dos ciclos de realimentação. Observando as Figuras 6.7 (b) e

(c), a distância L2 apresentou ganhos de até 46% de precisão para um ńıvel de revocação

de 70% e 48% para um ńıvel de 65% de revocação, respectivamente. Já considerando a

distância L∞, os ganhos de precisão foram de até 39% e 48%, respectivamente, ambos

para um ńıvel de revocação de 65%.

Com relação aos gráficos das Figuras 6.8 (a), (b) e (c) referentes à classe Crânio Coronal

representadas pelos momentos de Zernike, a melhor função de distância foi a L∞ para essa

classe, praticamente equiparada com a distância L2. Analisando os ganhos de precisão

em relação à melhor função da base (i.e. Canberra) para tais caracteŕısticas, explicitados

pela Figura 6.8 (a), estes alcançaram ńıveis de até 60% utilizando a distância L∞ e 54%

considerando a distância L2, ambas para um ńıvel de revocação de 50%. Já observando

os resultados da Figura 6.8 (b) referentes à precisão do segundo ciclo de realimentação,

a distância L∞ obteve um ganho de até 83% na precisão das consultas, já a distância L2

alcançou um ganho de 77%, considerando, para ambas, um ńıvel de revocação de 55%.
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Figura 6.7: Gráficos de curvas de precisão e revocação, gerados a partir de consultas aos
k-vizinhos mais próximos sobre imagens da classe Crânio Coronal da base de imagens
MRI representadas por caracteŕısticas de histogramas de ńıveis de cinza, comparando a
poĺıtica proposta em relação a manutenção da melhor distância da base.
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Com relação aos gráficos da Figura 6.8 (c), pode-se observar novamente um ganho

em relação a precisão, aplicando o método proposto. A distância L∞ obteve um ganho

de até 84% quando comparada com a distância Canberra, para um ńıvel de revocação

de 50% enquanto que a distância L2 alcançou um ganho de até 81% segundo a mesma

comparação, considerando um ńıvel de revocação de 55%.

Nas Figuras 6.8 (a), (b) e (c), pode-se observar os resultados obtidos considerando,

respectivamente, os três primeiros ciclos de realimentação, utilizando, para tanto, a classe

de imagens Crânio Coronal, sendo que esta apresenta como melhores funções de distância

a L∞ e L2 praticamente empatadas com relação à precisão média. No caso de empate a

poĺıtica adotada foi a da escolha da função de distância com menor custo computacional,

nesse caso a L∞.

As Figuras 6.9 e 6.10 ilustram o comportamento da precisão média, em relação as

iterações do processo de realimentação de relevância. O eixo das abscissas representa

as iterações de realimentação de relevância, ou seja, os diferentes ciclos. Já o eixo das

ordenadas diz respeito à precisão média, obtida em cada um dos diferentes ciclos.

Analisando o gráfico da Figura 6.9, pode-se perceber que, ao empregar o método pro-

posto, obteve-se um ganho com relação à precisão média de aproximadamente 14%, em

todos os ciclos de realimentação, uma vez que a distância L1 (melhor da base) foi subs-

titúıda pela distância L2 (melhor da classe Crânio Coronal). Já considerando a segunda

melhor distância da classe, L∞, o método proposto apresentou um ganho de 9%, 10% e

14%, considerando, respectivamente, os ciclos 1, 2 e 3 de realimentação.

Já com relação ao gráfico da Figura 6.10, é posśıvel observar que a distância L∞

apresentou ganhos de aproximadamente 24%, 28% e 30%, em comparação com a precisão

média, obtida pela distância Canberra, considerando, respectivamente, os ciclos 1, 2 e

3 do processo de realimentação. Já a distância L2 apresentou ganhos de 20%, 24% e

24% com relação à mesma comparação com a distância Canberra. Nota-se a partir de

tais resultados, que a distância L∞ apresentou menor saturação durante o processo de

realimentação, quando comparada com a distância L2.

As Figuras 6.11 (a), (b) e (c), ilustram os resultados obtidos utilizando a classe Es-

pinha Sagital da base de imagens MRI, descrita pelas caracteŕısticas obtidas a partir

dos histogramas de ńıveis de cinza, para os 3 primeiros ciclos de realimentação, respec-

tivamente, comparando o método proposto com a manutenção da melhor distância para

a base toda. A melhor função de distância para a base, nesse caso, foi a L1, como já

mencionando anteriormente. Já a melhor função de distância para a classe de imagens

Espinha Sagital foi a χ2.

Observando o gráfico da Figura 6.11 (a), o método proposto obteve um ganho de 11%,

para um ńıvel de revocação de 75%, ou seja, pela modificação da função L1 (melhor da

base) para a função χ2 (melhor da classe Espinha Sagital). Já observando as Figuras 6.11
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Figura 6.8: Gráficos de curvas de precisão e revocação, gerados a partir de consultas aos
k-vizinhos mais próximos sobre imagens da classe Crânio Coronal da base de imagens
MRI representadas por caracteŕısticas oriundas dos momentos de Zernike, comparando
a poĺıtica proposta em relação a manutenção da melhor distância da base.
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Figura 6.9: Gráficos de curvas de precisão média, gerados a partir de consultas aos k-
vizinhos mais próximos e dos primeiros 3 ciclos de realimentação sobre imagens da classe
Crânio Coronal da base de imagensMRI, representadas por caracteŕısticas de histogramas
de ńıveis de cinza, comparando a poĺıtica proposta em relação a manutenção da melhor
distância da base.
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Figura 6.10: Gráficos de curvas de precisão média, gerados a partir de consultas aos k-
vizinhos mais próximos e dos primeiros 3 ciclos de realimentação sobre imagens da classe
Crânio Coronal da base de imagens MRI, representadas por caracteŕısticas oriundas dos
momentos de Zernike, comparando a poĺıtica proposta em relação a manutenção da melhor
distância da base.

(b) e (c), o método alcançou ganhos de até 14% e 15%, respectivamente, com relação à

precisão, considerando, para ambos os casos, um ńıvel de revocação de 80%.

6.3.1.3 Estudo de Caso 3

As Figuras 6.12 e 6.13 ilustram os resultados obtidos utilizando o método proposto em

comparação novamente com a abordagem tradicional de manutenção de uma mesma fun-

ção de distância em todos os ciclos de realimentação, considerando a base de imagens
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Figura 6.11: Gráficos de curvas de precisão e revocação, gerados a partir de consultas aos
k-vizinhos mais próximos e dos primeiros 3 ciclos de realimentação sobre imagens da classe
Espinha Sagital da base de imagens MRI, representadas por caracteŕısticas oriundas dos
momentos de Zernike, comparando a poĺıtica proposta em relação a manutenção da melhor
distância da base.
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CTROIsPulmão representada por caracteŕısticas oriundas dos descritores de Haralick e

dos momentos de Zernike, respectivamente. É importante salientar que para as caracte-

ŕısticas oriundas dos descritores de Haralick, a função de distância que apresentou melhor

precisão para a base de dados como um todo foi a distância Canberra. Já para os mo-

mentos de Zernike a função de distância que apresentou melhor precisão foi a L1. Dessa

forma, as distâncias Canberra e L1 foram respectivamente utilizadas como ponto inicial

para ambos os tipos de caracteŕısticas. Posteriormente verificou-se para cada classe de

imagens da base CTROIsPulmão qual a distância que atingiu a maior precisão para cada

uma dessas classes, tal informação foi então armazenada no perfil.

As Figuras 6.12 (a), (b) e (c) elucidam os resultados obtidos empregando três ciclos de

realimentação de relevância, respectivamente, considerando a classe de imagem Enfisema

representada pelas caracteŕısticas oriundas dos descritores de Haralick. É importante

destacar que a classe Enfisema apresentou a distância L∞ como a melhor, e a distância

L2 como segunda melhor, diferentemente da distância Canberra a qual apresentou a

melhor precisão para a base como um todo. Ambas as distâncias, L∞ e L2 apresentaram

resultados muito próximos.

Analisando os gráficos da Figura 6.12 (a) nota-se que a distância L∞, ou seja, a que

apresentou melhor precisão para a classe Enfisema, alcançou um ganho de precisão de

até 22% em relação às consultas por similaridade utilizando a distância Canberra (a

qual obteve melhor precisão para o conjunto como um todo) considerando um ńıvel de

revocação de 70%. Ao analisar os resultados obtidos pela distância L2 observa-se que

esta obteve um ganho de precisão de até 12% para o mesmo ńıvel de revocação quando

comparada com a distância Canberra.

Tais ganhos aumentam continuamente com os posteriores ciclos de realimentação de

relevância. Considerando, por exemplo, as Figuras 6.12 (b) e (c), pode-se notar que a

distância L∞ apresenta um ganho de precisão de até 26% e 29%, para ńıveis de revocação

de 65% e 70%, quando comparada com a distância Canberra. Já com relação à distância

L2 esta alcançou ganhos de precisão de até 15%, para um ńıvel de revocação de 65%, para

consultas sobre a classe Enfisema.

As Figuras 6.13 (a), (b) e (c) elucidam os resultados obtidos considerando a classe

de imagens Consolidação representada pelos momentos de Zernike. A melhor função de

distância para tal classe de imagens foi a Canberra, a qual praticamente empatou a

distância χ2. É importante relembrar que a distância L1 foi a que apresentou melhores

resultados para a base como um todo considerando os momentos de Zernike.

Na Figura 6.13 (a) nota-se que ao aplicar a arquitetura mediadora proposta e mo-

dificando a função de distância, as distâncias Canberra e χ2 praticamente empatam,

alcançando um ganho de precisão de até 37% para um ńıvel de revocação de 40% quando

comparadas com a distância L1. Analisando os resultados ilustrados pela Figura 6.13 (b),

ambas as distâncias, Canberra e χ2, obtiveram aproximadamente um ganho de precisão
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Figura 6.12: Gráficos de curvas de precisão e revocação gerados a partir de consultas aos
k-vizinhos mais próximos e os primeiros 3 ciclos de realimentação sobre imagens da classe
Enfisema da base de imagens CTRoisPulmão representadas por caracteŕısticas oriundas
dos descritores de Haralick aplicados às matrizes de co-ocorrência, comparando a poĺıtica
proposta em relação a manutenção da melhor distância da base.
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Figura 6.13: Gráficos de curvas de precisão e revocação gerados a partir de consultas
aos k-vizinhos mais próximos e os primeiros 3 ciclos de realimentação sobre imagens da
classe Consolidação da base de imagens CTRoisPulmão representadas por caracteŕısticas
oriundas dos momentos de Zernike, comparando a poĺıtica proposta (Canberra e Chi) em
relação a manutenção da melhor distância da base (L1).
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de até 56% e 49%, respectivamente, para um ńıvel de revocação de 50%, para consultas

sobre as imagens de Consolidação.

No que diz respeito aos gráficos da Figura 6.13 (c) nota-se novamente um ganho de

precisãoA distância Canberra obteve um ganho de precisão de até 74% em comparação

com a distância L1, considerando um ńıvel de revocação de 50%. Já a distância χ2 atingiu

um ganho de precisão de até 64% sobre a mesma comparação, para um ńıvel de revocação

de 45%.

É importante enfatizar que na ocorrência de um empate de precisões obtidas pelas dis-

tâncias, o método proposto adota a poĺıtica de escolher a distância que apresenta menor

custo computacional. Por exemplo, se as distâncias L1 e L2 praticamente empatassem em

relação à precisão obtida, a distância L1 é selecionada. Tal fato ocorre com a classe Con-

solidação, na qual a distância Canberra e χ2 praticamente empatam, porém a Canberra

apresenta menor custo computacional.

Outro fato a ser destacado a partir dos resultados é com relação à distância L∞ apre-

sentar uma menor taxa de saturação durante o processo de realimentação de relevância

quando comparada com a distância L2. Portanto, tais poĺıticas são aplicadas com base

não apenas sobre o ganho de precisão, mas também na combinação entre as taxas de

ganho de saturação e custo computacional.

Pode-se notar a partir dos resultados obtidos que a abordagem proposta foi capaz

de atingir ganhos consideráveis em relação à precisão de consultas por similaridade em

imagens médicas. Além disso, a arquitetura mediadora proposta aplica de maneira bem

sucedida as poĺıticas desenvolvidas para escolher a distância mais adequada a uma classe

de imagens desejada, de acordo com a intenção do usuário. Portanto, abrindo novos

caminhos para melhorar a aceitação de sistemas CBIR principalmente na área médica.

6.3.1.4 Estudo de Caso 4

Além das bases MRI e CTRoisPulmão, foram realizados experimentos utilizando a base

de imagens Corel, descrita na Seção 6.3, as quais foram representadas pelas caracteŕısticas

oriundas dos histogramas de ńıveis de cinza. Para essa base, a melhor função de distância

foi a Canberra.

As Figuras 6.14 (a), (b) e (c) descrevem os resultados obtidos para os 3 primeiros ciclos

de realimentação, apresentando o método proposto em comparação com a manutenção da

melhor função de distância para a base, referente à classe de imagens Africa. Para tal

classe, a função de distância que melhor adequou-se foi a χ2.

Analisando os resultados explicitados pelas Figuras 6.14 (a), (b) e (c), pode-se observar

que o método proposto apresentou um ganho de até 29%, 38% e 39%, respectivamente,

considerando para todos os casos um ńıvel de revocação de 75%.

Já as Figuras 6.15 (a), (b) e (c) ilustram os resultados obtidos segundo a classe

Elephants da base Corel. Para essa classe de imagens, a função de distância χ2 apre-
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Figura 6.14: Gráficos de curvas de precisão e revocação gerados a partir de consultas
aos k-vizinhos mais próximos e os primeiros 3 ciclos de realimentação sobre imagens da
classe Africa da base de imagens Corel representadas por caracteŕısticas oriundas dos
histogramas de ńıveis de cinza, comparando a poĺıtica proposta em relação a manutenção
da melhor distância da base.
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Figura 6.15: Gráficos de curvas de precisão e revocação gerados a partir de consultas
aos k-vizinhos mais próximos e os primeiros 3 ciclos de realimentação sobre imagens da
classe Elephants da base de imagens Corel representadas por caracteŕısticas oriundas dos
histogramas de ńıveis de cinza, comparando a poĺıtica proposta em relação a manutenção
da melhor distância da base.
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Figura 6.16: Gráficos de curvas de precisão e revocação gerados a partir de consultas
aos k-vizinhos mais próximos e os primeiros 3 ciclos de realimentação sobre imagens da
classe Horses da base de imagens Corel representadas por caracteŕısticas oriundas dos
histogramas de ńıveis de cinza, comparando a poĺıtica proposta em relação a manutenção
da melhor distância da base.
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sentou os melhores resultados. O método proposto novamente apresentou ganhos de

precisão, cerca de até 27%, 31% e 37%, considerando um ńıvel de revocação de 35%,

respectivamente, para as Figuras 6.15 (a), (b) e (c).

As Figuras 6.16 (a), (b) e (c) explicitam os resultados obtidos, considerando a classe

Horses da base Corel. Novamente a distância χ2 apresentou os melhores resultados para

a presente classe. O método apresentou um ganho de precisão de até 17% e 19% para um

ńıvel de revocação de 40%, considerando, respectivamente, os resultados explicitados pelas

Figuras 6.16 (a) e (b). O mesmo pôde ser observado a partir da análise dos resultados

ilustrados pela Figura 6.16 (c), em que o método obteve um ganho de aproximadamente

20% para um ńıvel de revocação de 30%.

Dessa forma, a partir dos resultados obtidos, pode-se observar que o método proposto

alcançou resultados consideráveis em termos da precisão das consultas por similaridade.

Além disso, o processo de escolha das poĺıticas de funções de distância que melhor se

adequam-se a uma determinada classe, de acordo com a intenção do usuário, é realizado

de maneira transparente ao mesmo, por meio do mediador proposto, bem como, não

requer que o usuário despenda esforço para a realização de tal processo.

6.4 Considerações Finais

Os experimentos realizados mostram que as funções de distância apresentam diferentes

desempenhos na recuperação das imagens. Para cada ciclo de realimentação, a montagem

do novo centro de consulta depende de quais imagens relevantes foram retornadas no ciclo

atual. Como a qualidade da consulta é determinada, em parte, pela escolha da melhor

função de distância, a troca das funções em cada ciclo foi determinante para análise do

desempenho da realimentação nos ciclos posteriores. As possibilidades de otimização da

consulta em cada ciclo contaram não só com a mudança do centro de consulta, mas

também com a mudança do espaço de busca, onde as caracteŕısticas estão imersas. Essa

mudança no espaço de busca, caracterizada pela mudança da função de distância utilizada

na consulta, fez com que a distribuição dos dados também se alterasse.

No entanto, a modificação de funções de distância em cada ciclo de realimentação não

pode ser realizada a esmo, uma vez que para atingir a melhor combinação seria necessária

uma verificação exaustiva. Dessa forma, o presente caṕıtulo apresentou também uma nova

abordagem, bem como uma nova poĺıtica agregada a esta, para a escolha de funções de

distância nos ciclos de realimentação, baseada tanto em informações a priori da base de

imagens, bem como, na percepção do usuário no processo das consultas por similaridade.

Os experimentos realizados, nessa direção, demonstraram a eficácia do método proposto, o

qual melhora consideravelmente a precisão das consultas por similaridade, além de incluir

a intenção do usuário no processo.
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Além disso, o método proposto pode ser aplicado com o intuito de mitigar o problema

denominado cold-start. Tal problema ocorre quando não se tem praticamente conheci-

mento algum a respeito das preferências do usuário quando aplicado a sistemas de reco-

mendação. O mesmo problema ocorre quando transportado para sistemas CBIR, ou seja,

quando um novo especialista realiza consultas, não existem informações sobre quais pares

função de distância/extrator de caracteŕısticas melhor se adequam à percepção deste, ou

mesmo com relação a definição do contexto da consulta. Dessa forma, a partir da aplica-

ção da técnica proposta no presente caṕıtulo é posśıvel atenuar o problema de cold-start

em sistemas CBIR.



Caṕıtulo

7
Arquitetura CBIR agregada a Perfis

7.1 Introdução

A partir das abordagens descritas foi definida e implementada uma arquitetura

para desenvolvimento de sistemas CBIR agregados a perfis de usuário, possibi-

litando a captura da semântica da consulta desejada pelo usuário. A presente

arquitetura aplica técnicas espećıficas para a interligação, interação dos módulos desen-

volvidos e definição da topologia da arquitetura de um CBIR guiado pela intenção do

usuário, bem como faz uso de padrões de projeto para o mesmo. Dessa forma, torna-se

posśıvel a reutilização de tal conhecimento para posteriores desenvolvimentos que tam-

bém captem e insiram novas técnicas baseadas na intenção do usuário na recuperação de

imagens baseada em conteúdo. Portanto, definiu-se uma arquitetura geral para a criação

dos mesmos reduzindo também a quantidade de informações a serem assimiladas num

novo projeto, bem como diminuindo o esforço para a implementação e entendimento do

mesmo.

A partir do conjunto de caracteŕısticas desejadas à arquitetura determinou-se a apli-

cação principalmente de dois estilos arquiteturais para o desenvolvimento da mesma. Os

dois principais estilos aplicados foram os estilos pipes and filters e blackboard degenerado

(Bass et al., 2003). Com a utilização de tais estilos e padrões de projeto evita-se consi-

deravelmente a rigidez, fragilidade, imobilidade e viscosidade no desenvolvimento (Dong

et al., 2009; Freeman et al., 2004).

121
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A rigidez diz respeito à tendência do software apresentar dificuldades com relação a

mudanças mesmo em suas partes mais simples, gerando um efeito cascata em módulos

dependentes. A fragilidade é a tendência do software “quebrar” em muitos locais a cada

modificação necessária, onde geralmente tais “quebras” ocorrem em segmentos que não

possuem relacionamento conceitual com o código que foi alterado. Já a imobilidade, como

o próprio nome descreve, diz respeito à incapacidade de reutilização de partes do software

desenvolvido em outros projetos. Por fim, a viscosidade ocorre quando o desenvolvedor

depara-se com diferentes formas de modificação do software, porém as que preservam a

arquitetura do projeto são mais dif́ıceis de serem realizadas, do que as que burlam tal

premissa.

7.2 Estilos Arquiteturais e Padrões de Projeto

O estilo arquitetural de pipes and filters de maneira geral considera a existência de um

fluxo de dados que caminham de uma extremidade (origem) à outra (destino). O fluxo

de dados se dá por meio de pipes e tais dados são processados nos filters e sofrem trans-

formações. Dessa forma, é posśıvel definir uma sequência de pipes and filters na qual os

filters extraem, transformam e/ou incrementam os dados oriundos de alguma fonte e os

pipes interligam dois filtros ou uma fonte/receptor de dados a um filtro.

Pode-se observar que os vários estágios de processamento (e.g. módulos propostos)

podem ser interligados, onde cada estágio caracteriza-se por um filtro, o qual recebe dados

de alguma fonte e gera dados de sáıda canalizados ao próximo estágio via um conjunto

de pipes. No entanto, a arquitetura desenvolvida possui também um repositório central

de dados compartilhados entre os diversos módulos, que refere-se aos perfis de usuários e

o respectivo agente controlador do mesmo, fatos esses que caracterizam uma arquitetura

blackboard degenerada, visto que não é necessário um árbitro para escalonar diversos

agentes de resolução do problema, mas sim apenas o agente do perfil. Dessa forma a

presente arquitetura desenvolvida é um h́ıbrido entre os estilos pipes and filters com o

estilo blackboard degenerado.

Com relação aos padrões de projeto, considerando os módulos de Extratores de Ca-

racteŕısticas, Funções de Distância e Realimentação de Relevância, estes foram agregados

ao padrão de projeto denominado Abstract Factory (Dong et al., 2009; Freeman et al.,

2004; Gamma et al., 1994). Tal padrão foi utilizado visto que fornece uma maneira útil

de criação de “fábricas” de objetos.

Dessa forma, esse padrão fornece uma interface para criar diferentes famı́lias de“produ-

tos”, o que em questão dizem respeito a diferentes famı́lias de Extratores de Caracteŕısticas
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(Forma, Textura, Cor, entre outros), Funções de distância (Geométricas, Estat́ısticas) e

Mecanismos de Realimentação de Relevância (Movimentação de Centro, Ponderação, en-

tre outros). Portanto, desvincula-se o código da fábrica real que cria, por exemplo, os

diferentes extratores de caracteŕısticas. Tal fato possibilita implementar uma variedade

de fábricas que fazem produtos para contextos diferentes. Além disso, mantém o encap-

sulamento de tais informações.

Já para o agente do perfil, explicitado no método do caṕıtulo 5, foi utilizado o padrão

de projeto Singleton (Freeman et al., 2004) uma vez que garante a existência de apenas

uma instância do agente do perfil, mantendo um ponto global de acesso ao seu objeto, visto

que tal agente é responsável pela coleta, manutenção e aplicação dos perfis armazenados.

Dessa forma, garantindo o acesso à sua instância e ainda interceptando as requisições para

criação de novas instâncias do mesmo tipo, garantindo assim que nenhuma outra instância

seja criada.

Considerando a máquina de busca por similaridade utilizou-se o padrão Façade (Bayley

& Zhu, 2010; Freeman et al., 2004), oferecendo uma interface única de ńıvel mais elevado

que torna o sistema mais fácil de utilização. Dessa forma, o cliente não precisa conhecer

muitos detalhes do subsistema para utilizá-lo. Tal fato, permite que objetos individuais

cuidem de uma única tarefa, deixando que a fachada se encarregue de divulgar suas

operações. Como por exemplo, quando um dado usuário escolhe uma dada imagem para

consulta e realiza uma consulta por similaridade, a fachada se encarrega de divulgar quais

operações são necessárias para realizar tal tarefa (extração de caracteŕısticas, cálculos de

distância, etc), ou seja, delegando aos objetos apropriados para cada tarefa.

Já considerando o método proposto no caṕıtulo 6 embasado no mediador, o padrão de

projeto utilizado para tal desenvolvimento foi o Mediator (Freeman et al., 2004; Gamma

et al., 1994; Thung et al., 2010) visto que tal padrão define um objeto que encapsula

a forma como um conjunto de objetos interagem, permitindo que um grupo de objetos

comunique-se entre si. Dessa forma o padrão encapsula toda a comunicação entre o grupo

de objetos que o compõe. O mediador então recebe requisições dos remetentes e repassa

as requisições aos destinatários. Dessa forma, a poĺıtica de comunicação está presente e

centralizada no mediador.

Vale ressaltar que os padrões de projeto são conceitos que apresentam uma solução

para determinado problema em um determinado contexto. A utilização de tais estilos

arquiteturais e padrões apresenta importância para a posterior reutilização e disseminação

do conhecimento.
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7.3 Arquitetura Desenvolvida

A presente seção visa explicitar o pipeline da arquitetura desenvolvida a partir dos con-

ceitos explicitados na seção anterior com relação aos estilos arquiteturais e padrões de

projeto adotados. A Figura 7.1 ilustra o diagrama esquemático de tal arquitetura no

qual pode-se observar claramente a topologia h́ıbrida da arquitetura composta pelo estilo

arquitetural de pipes and filters em junção com o blackboard degenerado.

Solicitação de
Consulta

Imagens
Retornadas

Funções de
Distância

Agente de
Perfis de
Usuários

Base de
Imagens

Base de
Características

Realimentação
de Relevância

Extratores de
Características

Máquina de
Busca por

Similaridade

Perfis de
Usuários

Seleção por 
Demanda

Mediador

Figura 7.1: Diagrama Esquemático da Arquitetura Proposta.

A primeira etapa para execução da arquitetura diz respeito ao método proposto no

caṕıtulo 6 o qual utiliza-se da poĺıtica de escolha de funções de distâncias iniciais que

também tratam o problema de cold-start. Posteriormente o controle é repassado à reali-

mentação de relevância a qual captura a ordenação do usuário de acordo com a intenção

do mesmo (método proposto no caṕıtulo 5), concomitantemente é constrúıdo o conjunto

de treinamento para um dado usuário (método proposto no caṕıtulo 4). O ciclo de pro-

cessamento continua com a execução até que o usuário esteja satisfeito com as imagens

retornadas.

7.4 Descrição do Sistema

A interface do sistema é simples e clara. A Figura 7.2 ilustra um screenshot da mesma.

Tal interface é composta pelos seguintes componentes principais:

1. corresponde à área de listagem das imagens pertencentes à uma dada base, possibi-

litando a escolha de imagens a serem utilizadas como centro de consulta;

2. diz respeito à área de visualização da imagem de consulta, a qual pode ser modificada

segundo uma dada escolha via o componente 1, o qual lista as imagens da base;
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Figura 7.2: Interface do sistema.

3. permite a escolha do tipo de caracteŕıstica a ser utilizado nas consultas por similari-

dade (por exemplo, histogramas de ńıveis de cinza, histogramas de cores, momentos

de Zernike, descritores de Haralick, entre outros);

4. permite a escolha da função de distância a ser utilizada (por exemplo, L1, L2,

Canberra, entre outras) para execução de uma dada consulta;

5. refere-se à área de execução das consultas por similaridade; permite a definição do

número de vizinhos mais próximos a serem retornados pela consulta. Além disso,

agrega os botões para execução da consulta inicial (botão Search) e posteriores

realimentações de relevância (botão RF );

6. diz respeito ao campo para carregamento de caracteŕısticas a partir de arquivos;

uma alternativa caso o usuário não queira utilizar os extratores fornecidos pela

ferramenta;

7. área de inserção do nome/id do usuário que utilizará o sistema; tal id é utilizado

para armazenamento do perfil do usuário e posterior recuperação e carregamento do

mesmo;

8. permite a navegação no perfil do usuário previamente carregado; o botão Next Query

permite carregar e visualizar a(s) imagem(ns) de consulta utilizada(s) e informações



126 Caṕıtulo 7 - Arquitetura CBIR agregada a Perfis

agregadas à(s) mesma(s), já o botão >> permite a visualização dos respectivos ciclos

de realimentação realizados para as determinadas imagens de consulta;

9. diz respeito a uma dada imagem selecionada como relevante; ao ser rotulada como

relevante pelo usuário, a imagem é visualizada com um invólucro em cor vermelha;

10. corresponde à área em que os k-vizinhos mais próximos são retornados pela consulta

por similaridade. O usuário pode, realizar a escolha das imagens mais relevantes

para posterior realimentação. O sistema realiza automaticamente a captura da

ordenação de tais escolhas, da imagem mais relevante perceptualmente para a menos

relevante em relação à imagem de consulta. Além disso, foi fornecido ao usuário

também uma opção de ToolTip, quando o mesmo posiciona o ponteiro do mouse

sobre uma determinada imagem. Tal ToolTip explicita algumas informações sobre

a dada imagem, como por exemplo seu id e o tipo da lesão (classe da imagem).

A Figura 7.3 ilustra o menu da ferramenta, a partir do qual carrega-se o perfil de um

dado usuário, bem como permite realizar os cálculos de APF para o mesmo. Como já

mencionado, após a execução de consultas e posśıveis realimentações realizadas por um

dado usuário, o perfil do mesmo é coletado e armazenado. Dessa forma, após tal processo

a ferramenta permite o carregamento do perfil de um dado usuário. Na Figura 7.3 o

marcador 1 diz respeito ao menu File, o qual possui a opção Load Profile (marcador 2),

que ao clicar na mesma essa abrirá uma janela (marcador 3), na qual o usuário poderá

escolher qual perfil deseja carregar. Vale ressaltar que por definição os arquivos de perfis

gerados possuem a extensão .prl. Ao selecionar um perfil desejado, entra em ação o parser,

citado na seção 5.3.3, que irá tratar das informações contidas no mesmo, sendo que tais

informações são carregadas e visualizadas via interface.

7.4.1 Validação em Ambiente Real

Para validação do sistema foram realizados testes com especialistas (6 usuários), médicos

radiologistas e médicos residentes abrangendo R3 a R5, do Hospital das Cĺınicas da Fa-

culdade de Medicina de Ribeirão Preto (HC-FMRP). O sistema também foi avaliado por

usuários comuns (10 usuários) considerando imagens não médicas.

Solicitou-se aos usuários que comparassem os resultados da busca inicial simples com a

busca utilizando a ferramenta proposta, segundo suas respectivas intenções, e os mesmos

opinassem se o resultado da busca com a ferramenta foi “muito pior”, “um pouco pior”,

“similar/neutro”, “um pouco melhor” ou “muito melhor” do que o da busca simples inicial.
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Figura 7.3: Interface do sistema - Menu.

Os gráficos da Figura 7.4 ilustram a porcentagem de votação dos usuários segundo

as 5 escalas de satisfação adotadas, tanto para as avaliações realizadas com os usuários

especialistas (Figura 7.4 (a)), quanto as realizadas com usuários comuns (Figura 7.4 (b)).

Ao analisar o gráfico da Figura 7.4 (a) pode-se observar que na maioria dos casos (cerca

de 69%), dentre um total de 6 usuários e 36 consultas, os mesmos apresentaram boa

satisfação com o emprego do sistema. Analisando o gráfico da Figura 7.4 (b), que refere-

se aos usuários comuns, na maioria dos casos (cerca de 78%), dentre um total de 10

usuários e 60 consultas, os usuários também apresentaram boa satisfação.

33,4%

36,5%

22,3%

5,7% 2,8%

(a) Avaliação Sistema ‐ Especialistas

46,7%

31,5%

16,7%

3,4% 1,7%

(b) Avaliação Sistema ‐ Usuários Comuns

Muito Melhor

Um Pouco Melhor

Similar/Neutro

Um Pouco Pior

Muito Pior

Figura 7.4: Porcentagem de casos onde os usuários responderam que o sistema apresentou
resultados de acordo com cinco escalas de satisfação: muito melhor, um pouco melhor,
neutro/similar, um pouco pior e muito pior. (a) Usuários Especialistas; (b) Usuários
Comuns.
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7.5 Considerações Finais

O presente caṕıtulo apresentou uma nova contribuição para a implementação de sistemas

CBIR tanto tradicionais, quanto baseados na captura da intenção/percepção do usuário,

permitindo interligar as técnicas propostas na presente tese. Para tanto, foi utilizada

a mescla de dois diferentes estilos arquiteturais, os quais são embasados na teoria de

arquitetura de software, bem como fez-se uso de padrões de projeto.

Dessa forma, a partir da definição da presente arquitetura estabelece-se uma termi-

nologia comum para o desenvolvimento em equipe o qual requer um vocabulário comum,

bem como um ponto de vista comum do problema. Assim, permite-se que se interaja

em um ńıvel mais alto de abstração, bem como tornando mais fácil a compreensão do

sistema. Com o emprego dos estilos arquiteturais e padrões de projeto foi posśıvel forne-

cer um ponto comum de referência para as posteriores análises e elaborações de projetos

CBIR que visam agregar a intenção do especialista.
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8.1 Considerações Finais

A proposta do presente trabalho de Doutorado foi contribuir principalmente para

a área de recuperação por conteúdo de imagens médicas, no qual o ponto focal

da presente tese esteve relacionado com o alcance de consultas por similaridade

que atendam às expectativas do usuário, ou seja, prover ao sistema CBIR a manutenção

da semântica de consulta desejada pelo usuário. Para tanto foram desenvolvidos três

principais métodos. Dessa forma, criou-se um suporte consistente para a realização de

consultas por similaridade perceptuais em imagens médicas.

O primeiro método visou a seleção de caracteŕısticas por demanda baseada na intenção

do usuário, possibilitando dessa forma a agregação de semântica ao processo de seleção

de caracteŕısticas. O segundo método culminou no desenvolvimento de técnicas para

coleta e agregação de perfis de usuário, bem como novas formulações para quantificar

a similaridade perceptual dos usuários, permitindo definir dinamicamente a função de

distância que melhor adapta-se à percepção de um determinado usuário.

O terceiro método teve por objetivo a modificação dinâmica de funções de distância em

diferentes ciclos de realimentação. Para tanto foram definidas poĺıticas para realizar tal

modificação, as quais foram baseadas na junção de informações a priori da base de imagens,

bem como, na percepção do usuário no processamento das consultas por similaridade.

Além disso, a presente tese definiu uma arquitetura para o desenvolvimento de sistemas

CBIR agregados a perfis de usuário.

129
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8.2 Principais Contribuições

Na presente tese foram propostos métodos embasados em diversos conceitos oriundos da

recuperação de imagens baseada em conteúdo visando atender a percepção do usuário.

Resumidamente, as principais contribuições do presente trabalho para a área de CBIR

são descritas a seguir:

• Estudo e aprofundamento relativos à importância das funções de distância. Por meio

dos estudos realizados com relação à correlação e limites de funções de distância foi

posśıvel demonstrar que funções de distâncias podem ser derivadas a partir de outras.

No entanto, cada uma dessas derivações possuem propriedades espećıficas que podem

ser proveitosas a determinados contextos, melhorando assim consideravelmente a

precisão das consultas por similaridade;

• Um novo método para realização de seleção de caracteŕısticas por demanda guiada

pela percepção do usuário, visando lidar com os dois principais empecilhos encon-

trados por um sistema CBIR que são a maldição da alta dimensionalidade e o gap

semântico. Para tratar tais empecilhos utilizou-se o processo de realimentação de

relevância para refinar iterativamente a seleção de caracteŕısticas realizada pela mi-

neração de regras de associação estat́ısticas, calibrando em tempo de execução o

processo de mineração segundo a expectativa do usuário;

• Um novo método o qual obtém dos usuários seus interesses gerais, bem como, suas

intenções durante a realização das consultas por similaridade e efetua o levantamento

e a alimentação dos perfis de usuário, por meio da estratégia proposta, diminuindo o

problema do gap semântico em sistemas CBIR. A estratégia proposta de supervisão

e levantamento do perfil combina perfis estáticos e dinâmicos que são incorporados

ao ciclo de realimentação de relevância, portanto, não exigem um esforço extra por

parte do usuário. Para tanto foi proposto e desenvolvido formalmente um parsing

maleável para tal processo. A abordagem também é capaz de responder e definir

qual a função de distância que melhor se adequa à percepção de um dado usuário

por meio de duas novas medidas propostas, Perception Factor e Average Perception

Factor, as quais quantificam a similaridade perceptual de um dado usuário segundo

um determinado centro de consulta. Além disso, o método proposto uma vez que

coleta e armazena os perfis de usuários, ao mesmo tempo gera informações que

elucidam o comportamento intŕınseco dos especialistas na tarefa de busca baseada

em conteúdo.

• Um novo método para a modificação dinâmica de funções de distância em diferentes

ciclos de realimentação. Para tanto foram desenvolvidas novas poĺıticas para realizar

a melhor escolha de uma dada função de distância em um dado ciclo de realimentação



8.3 Publicações 131

de relevância espećıfico de maneira dinâmica. Tais poĺıticas foram baseadas tanto

em informações a priori da base de imagens, bem como, na percepção do usuário

no processo das consultas por similaridade, apresentando, portanto, melhorias com

relação à precisão das consultas por similaridade baseadas nas expectativas dos

usuários. Além disso, o método proposto pode ser aplicado com o intuito de mitigar

o problema denominado cold-start ;

• Definição de uma arquitetura para desenvolvimento de sistemas CBIR agregados a

perfis de usuário, possibilitando a captura da semântica da consulta desejada pelo

usuário.

8.3 Publicações

Além das contribuições geradas pela presente tese, as publicações geradas na mesma

também foram importantes para a sua validação, consolidação e disseminação das técnicas

propostas. Tais publicações são listadas a seguir:
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Imaging Conference, 2011, Lake Buena Vista. Proceedings of the SPIE-MI. Orlando:

SPIE, 2011. v. 1. p. 79630Q-1–79630Q-12.

[2] BUGATTI, Pedro Henrique; RIBEIRO, Marcela Xavier; TRAINA, Agma Juci
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Los Alamitos : IEEE Computer Press, 2011. v. 1. p. 323-330.
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levance Feedback”. In: 24th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical

Systems, 2011, Bristol, England. Proceedings of the CBMS 2011. Los Alamitos : IEEE

Computer Society, 2011. v. 1. p. 92-97.
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tional Symposium on Computer-Based Medical Systems, 2009, Albuquerque, New Mexico,

USA. Procceddings of the CBMS 2009. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. v.

1. p. 9-15.

[5] KASTER, Daniel Santos; BUGATTI, Pedro Henrique; PONCIANO-S., Marcelo;

TRAINA, Agma Juci Machado; TRAINA JR, Caetano. “MedFMI-SiR: A Powerful DBMS

Solution for Large-scale Medical Image Retrieval”. In: 2nd International Conference on

Information Technology in Bio- and Medical Informatics, 2011, Toulouse. Lecture Notes

in Computer Science (LNCS). Berlin : Springer-Verlag, 2011. v. 6865. p. 16-30.
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[1] BEDO, Marcos Vinicius Naves; PONCIANO-S., Marcelo; KASTER, Daniel San-

tos; BUGATTI, Pedro Henrique; TRAINA, Agma Juci Machado; TRAINA JUNIOR,

Caetano. Higiia: A Perceptual Medical CBIR System Applied to Mammography Clas-

sification. In: Demo and Applications Session of the XXVII Brazilian Symposium on

Databases (SBBD), 2012, São Paulo, SP, Brazil. Proceedings of the SBBD 2012. Porto

Alegre: Brazilian Computer Society, 2012. v. 1. p. 13-18.

[2] KASTER, Daniel Santos; BUGATTI, Pedro Henrique; TRAINA, Agma Juci Ma-

chado; TRAINA JUNIOR, Caetano. Incorporating Metric Access Methods for Similarity

Searching on Oracle Database. In: XXIV Simpósio Brasileiro de Banco de Dados (SBBD),

2009, Fortaleza, CE, Brasil. Anais do SBBD 2009. Porto Alegre : SBC - Sociedade Bra-

sileira de Computação, 2009. p. 1-15.

[3] SILVA, Carolina Yukari Veludo Watanabe; BUGATTI, Pedro Henrique; RIBEIRO,

Marcela Xavier; TRAINA, Agma Juci Machado; TRAINA JR., Caetano. (2008) “Impro-

ving CBIR Using Feature Extraction Based on Wavelet Transform”. In: XIV Simpósio

Brasileiro de Sistemas Multimedia e Web (WebMedia 2008), 2008, Vila Velha. Anais do

WebMedia 2008. Porto Alegre : Sociedade Brasileira de Computação. v.1. p. 9-15.
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[1] BUGATTI, Pedro Henrique; KASTER, Daniel Santos; PONCIANO-S, Marcelo;

TRAINA, Agma Juci Machado Traina; TRAINA JR., Caetano; MARQUES, Paulo Maz-

zoncini Azevedo. “PRoSPer: Perceptual Similarity Queries in Medical CBIR Systems
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[2] RIBEIRO, Marcela Xavier; BUGATTI, Pedro Henrique; TRAINA JR., Caetano;

MARQUES, Paulo Mazzoncini Azevedo; ROSA, Natália Abdala; TRAINA, Agma Juci

Machado. “Supporting content-based image retrieval and computer-aided diagnosis sys-

tems with association rule-based techniques”. Data & Knowledge Engineering, v. 1, p.

1-13, 2009.

[3] KASTER, Daniel Santos; BUGATTI, Pedro Henrique; TRAINA, Agma Juci Ma-

chado; TRAINA JR., Caetano. “FMI-SiR: A Flexible and Efficient Module for Similarity

Searching on Oracle Database”. In: Journal of Information and Data Management, v. 1,

p. 229-244, 2010.
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Yukari Veludo Watanabe; MARQUES, Paulo Mazzoncini Azevedo. “Feature Extraction

and Selection for Decision Making over Medical Images”. In: Thomas Deserno. (Org.).

Biomedical Image Processing - Methods and Applications. 1 ed. Berlin: Springer-Verlag,

2011, v.1 , p. 181-209.

Caṕıtulo de Livro Nacional

[1] TALARICO NETO, Americo; FORTES, Renata Pontin Mattos; TEIXEIRA, Fabi-

ano Costa; ALVES, Luis Cezar D.; BUGATTI, Pedro Henrique; CARVALHO Jr., Osvaldo

A. Interfaces Multimodais Dinâmicas Utilizando J2EE. In: Marcos Roberto da Silva Bor-

ges; José Gonçalves Pereira Filho. (Org.). Mini-cursos WebMedia 2008. 1 ed. Vila Velha

- ES: Sociedade Brasileira de Computação SBC, 2008, v. 1, p. 1-48.

8.4 Propostas para Trabalhos Futuros

A seguir estão apresentadas algumas sugestões de tópicos que podem ser abordados em

estudos futuros.

• Aplicação de algoritmos de mineração de dados em conjunto com as informações

referentes a ordenação de relevância realizada pelo usuário e armazenadas no perfil;
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• Aplicação de funções de agregação de rankings em conjunto com as técnicas de

modificação dinâmica de funções de distância e os perfis de usuário;

• Extensão da técnica APF para formulação e detecção de clusters baseados na per-

cepção dos usuários;

• Definição de novos métodos para interação do usuário com relação aos métodos de

realimentação de relevância;
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(2011). A relevance feedback method based on genetic programming for classification
of remote sensing images. Information Sciences, 181(13):2671–2684.

Sastry, C. S., Ravindranath, M., Pujari, A. K., e Deekshatulu, B. L. (2007). A modified
gabor function for content based image retrieval. Pattern Recogn. Lett., 28(2):293–300.



145

Schilham, A. M. R., van Ginneken, B., e Loog, M. (2006). A computer-aided diagnosis
system for detection of lung nodules in chest radiographs with an evaluation on a public
database. Medical Image Analysis, 10(2):247–258.

Sebe, N. e Jaimes, A. (2009). Human-centered Computing: Application to Multimedia.
Springer US.

Shannon, C. E. (2001). A mathematical theory of communication. SIGMOBILE Mob.
Comput. Commun. Rev., 5(1):3–55.

Shirdhonkar, M. e Kokare, M. (2011). Document image retrieval using signature as query.
In International Conference on Computer and Communication Technology, p. 66–70.

Siadat, M.-R. e Soltanian-Zadeh, H. (2005). Content-based image database system for
epilepsy. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 79(3):209–226.

Silva, S. F., Barcelos, C. A. Z., e Batista, M. A. (2006). An image retrieval system
adaptable to user’s interests by the use of relevance feedback via genetic algorithm. In
WebMedia ’06: Proceedings of the 12th Brazilian symposium on Multimedia and the
web, p. 45–52, New York, NY, USA. ACM.

Skopal, T. e Bustos, B. (2011). On nonmetric similarity search problems in complex
domains. ACM Computing Surveys, 43(4):34:1–34:50.

Smeulders, A. W. M., Worring, M., Santini, S., Gupta, A., e Jain, R. (2000). Content-
based image retrieval at the end of the early years. IEEE Transactions on Patterns
Analysis and Machine Intelligence, 22(12):1349–1380.

Smith, J. R. e Chang, S.-F. (1996). Visualseek: a fully automated content-based image
query system. In ACM Multimedia ’96, p. 87–98, Boston, MA. ACM Press.

Soltanian-Zadeh, H., Rafiee-Rad, F., e Pourabdollah-Nejad, S. (2004). Comparison of
multiwavelet, wavelet, haralick, and shape features for microcalcification classification
in mammograms. Pattern Recognition, 37(10):1973–1986.

Souza Jr., A. S., Araujo Neto, C. d., Jasinovodolinsky, D., Marchiori, E., Kavakama,
J., Irion, K. L., Nobre, L. F., Funari, M., Chaves, M., Terra Filho, M., e Daltro,
P. (2002). Terminologia para Descrição de Tomografia Computadorizada do Tórax
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146 Caṕıtulo 8 - Referências Bibliográficas
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