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Resumo
A vulgarização de câmaras fotográficas digitais originou enormes quantidades de imagens digitais, muitas destas
acessı́veis na internet. Para explorar e encontrar imagens nestas grandes colecções são necessários métodos
eficientes, que consigam ir de encontro ao esperado pelos utilizadores. Contudo, sistemas de pesquisa tradicionais
ainda são muito dependentes de informação textual. Como alternativa, recorremos a algoritmos de recuperação
de imagens baseados em conteúdo e apresentamos uma aplicação onde combinamos técnicas de recuperação com
técnicas de deteção de cores com o objectivo de permitir melhor explorar grandes colecções de imagens.
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1. Introdução

Com a ubiquidade das câmaras digitais, floresceram as
grandes colecções de imagens. Pesquisas usando siste-
mas tradicionais tendem a recorrer a etiquetas textuais
(tags) associadas às imagens, e como tal, requerem tra-
balho humano no processo de categorização. Por outro
lado, isto significa que as pesquisas podem ser reduzidas
a recuperação de texto associado a imagens [1].

Numa pesquisa por semelhança, invés de recorrer a
descrições, as images deveriam ser comparadas segundo
o seu conteúdo. Exitem, algoritmos de recuperação de
imagens baseados em conteúdo, que permitem identifi-
car e comparar imagens através de assinaturas, geradas
usado as suas caracterı́sticas de baixo nı́vel (como por
exemplo: formas, cores, texturas). Tirando partido des-
ses algoritmos, desenvolvemos uma interface que permite
a exploração de uma biblioteca de imagens recorrendo às
caracterı́sticas das imagens para realizar pesquisas. Esta
aplicação, permite a navegação e exploração de imagens
através da selecção de 1-3 cores dominantes, a pesquisa de
imagens usando uma imagem exemplo e a filtragem de re-
sultados segundo segundo cor dominante. Na visualização
dos resultados, o utilizador pode ainda optar três aborda-
gens diferentes para a disposição de resultados. Como tal,
o nosso trabalho pode ser dividido em duas partes: fase de
preprocessamento e categorização das imagens e a fase de
pesquisa e visualização de resultados.

2. Preprocessamento e Categorização

Esta primeira etapa, pode ser subdividida em duas sub-
tarefas: a extracção de caracterı́sticas e a indexação dos
descritores, que apresentamos de seguida.

2.1 Extracção de caracterı́sticas

Para a extracção das caracterı́sticas de uma colecção de
imagens foi utilizado o algoritmo Fuzzy Color and Tex-
ture Histogram [2]. Este algoritmo extrai caracterı́sticas de
baixo nı́vel de uma imagem (cor e textura).

Nesta fase são também identificadas as cores dominantes
de cada imagem. Como era pretendido identificar as co-
res dominantes como estas são percepcionadas pelos uti-
lizadores e não como um somatório da cor de cada pixel,
utilizou-se uma distribuição não uninforme do espaço da
cor em doze secções. Esta distribuição foi baseada na abor-
dagem de Liu et al [3].

Após a atribuição de cada pixel a uma das doze cores, a cor
identificada é incrementada no histograma segundo a pro-
ximidade do centro da imagem, sendo dado um peso maior
às cores mais próximas do centro da imagem. Usando
também o valor transparência garantimos que quanto mais
transparentes menos contribuem para o cálculo da cor.

2.2 Indexação de descritores

Após a extração das caracterı́sticas, os descritores calcula-
dos usando o FCTH são indexados numa NBTree [4], para
tornar o processo de pesquisa mais rápido. Por sua vez, as
cores dominantes calculadas para cada cor irão ser armaze-
nadas num ı́ndice, onde se indica para cada imagem quais
as suas três cores dominantes, e um ı́ndice invertido, con-
tendo para cada cor quais as imagens onde esta é uma das 3
dominantes. Em ambos os ı́ndices imagens são apresenta-
das de forma ordenada segundo a percentagem de cor exis-
tente na imagem. Com esta técnica é possivel identificar
mais rapidamente durante uma pesquisa quais as imagens
pertencentes a uma cor.
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3. Pesquisa e Visualização de resultados

Usando os descritores extraı́dos e os ı́ndices com
informação de cores dominantes, implementamos um sis-
tema para visualização de resultados em pesquisas de ima-
gens. Iremos subdividir esta secção em duas sub-secções:
interfaces de interrogação e tecnicas de visualização.

3.1 Interfaces de interrogação

Para pesquisar por imagens o utilizador recorre a uma barra
com cores para a selecção de imagens com essas cores do-
minantes ou introduzir uma imagem exemplo para procu-
rar por semelhantes.

Na navegação por cores dominantes, ilustrada na Figura 1,
é apresentada ao utilizador uma barra com cores para a
selecção de imagens com essas cores dominantes. As di-
ferentes dimensões das cores na barra correspondem ao
número de imagens com essa cor dominante, usando a lista
invertida criada em 2.2.

Após a selecção de uma cor na barra, é mostrada uma nova
barra com a distribuição das cores nas imagens resultantes.
Nesta barra, o processo será idêntico, sendo que o utili-
zador poderá filtrar até três cores simultaneamente, tendo
sempre a percepção da quantidade de imagens disponı́veis
para cada cor. Escolhendo uma imagem para ser usada
como exemplo, o utilizador pode pesquisar imagens seme-
lhantes à seleccionada.

3.2 Técnicas de visualização

Para apresentar os resultados da interrogação, implemen-
tamos duas técnicas de visualização. A visualização por
grelha de imagens segue o paradigma tradicional, onde os
resultados são organizados como uma lista de itens na tela.
Adicionalmente, criamos outra visualização de grelha, em
que os resultados são arrumados mantendo as proporções
e sem cortes. Outra técnica que desenvolvemos, dispõe
as imagens ao longo de uma espiral, como ilustra a Fi-
gura 2. As imagens estão ordenadas do centro para o ex-
terior – no centro estarão as imagens mais semelhantes ao
exemplo. Além disso, as imagens mais próximas do centro
terão dimensões maiores, ao passo que as imagens situa-
das no exterior da espiral terão dimensões mais reduzidas,
reforçando a ordem pela qual se encontram.

Figura 1: Exploração de imagens usando barras com distribuição
das cores.

Figura 2: Distribuição dos resultados em espiral

4 Conclusões e Trabalho Futuro

No trabalho descrito neste documento, apresentou-se uma
solução que combina técnicas que identificam as cores em
imagens e algoritmos de recuperação de imagens baseados
em conteúdo. Ainda existe um desfazamento considerável
entre o poder descritivo dos descritores de baixo-nı́vel e
a riqueza da expressão humana, contudo, usando técnicas
que auxiliem a exploração, torna-se possı́vel, pesquisar e
navegar mais facilimente entre resultados de pesquisas e
melhor percepcionar o que foi devolvido como mais seme-
lhante. Como extensão a este trabalho, seria interessante
integrar outros algoritmos CBIR, assim como, adicionar
mais formas diferentes de apresentar os resultados, como
por exemplo 3DMars [5], usando mais caracterı́stica para
o distribuição dos resultados.
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