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Resumo 

As bases de dados multimédia são atualmente, utilizadas nos mais diversos âmbitos, que vão desde 

sistemas de entretenimento utilizados em casa, até sistemas de informação médica. De modo a 

recuperar informação armazenada nestes sistemas, nomeadamente no caso de imagens, é 

necessário saber em que vai ser baseada essa recuperação, se em texto ou se em conteúdo. A 

recuperação de imagens baseada em conteúdo (CBIR) é uma técnica para a recuperação de 

imagens com base no seu conteúdo ao invés de procura com base em metadados, tal como 

palavras-chave ou descrições associadas a uma determinada imagem. Neste contexto, o termo 

conteúdo pode referir-se a cor, forma, textura ou outro tipo de informação que possa ser derivado da 

própria imagem. A ideia é, portanto, a recuperação da imagem (ou imagens) mais similar (similares) a 

um determinado objeto, denominado de objeto de entrada. Para tal, é necessário recorrer a diferentes 

resoluções das imagens presentes na base de dados, onde um algoritmo multimodal é executado e 

onde a aglomeração das imagens se faz num pequeno número de conjuntos. Para cada conjunto 

determinam-se quais as imagens similares ao objeto de entrada. Este algoritmo multimodal é 

executado novamente, num espaço dimensional mais elevado. Este processo é repetido 

sucessivamente até restar apenas a imagem ou as imagens mais similares ao objeto de entrada. 

 

Palavras-chave: Curse of dimensionality, recuperação de imagens baseada em conteúdo (CBIR), 

indexação em elevadas dimensões, Hierarchical Linear Subspace Method (HLSM), multimodalidade 
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Abstract 

Nowadays, multimedia databases are used on several areas. They can be used at home, on 

entertainment systems or even in professional context as medical information system. In order to 

retrieve stored information from these systems, specially images, the user must be aware on what will 

the retrieval be based on, either on text or on content. Content based image retrieval (CBIR) is a 

technique which allows the user to retrieve images based on its content rather than on its metadata, 

such as keywords, or descriptions associated with the image. The term “content” in this context may 

refer to colour, shape, texture or any other information that can be derived from the image itself. The 

main goal is, therefore, to retrieve the most similar image (images) given a certain object, called query 

object. In order to do so, it is necessary to use several resolutions for the images present on the 

database where a multimodal algorithm is called and where images are grouped into small groups. 

For each group, the most similar images to the given query object are computed. This algorithm is 

executed repeatedly, on a higher dimensional space at each iteration, until the most similar image to 

the given query object is found. 

 

Keywords: Curse of dimensionality, Content Based Image Retrieval (CBIR), High-Dimensional 

Indexing, Hierarchical Linear Subspace Method (HLSM), multimodality  



iv 
 

Índice 

Agradecimentos ................................................................................................................. i 

Gostaria de agradecer aos meus orientadores por me terem dado a oportunidade de realizar 

o presente trabalho, por todo o apoio e disponibilidade demonstradas. ............................... i 

À minha namorada, Rita Matias por não me deixar desistir dos meus objetivos motivando-

me a concluir este ciclo da minha vida. ................................................................................ i 

À minha irmã pela edição das imagens utilizadas no trabalho e por todos os bons momentos.

 .......................................................................................................................................... i 

Por fim aos meus pais, por sempre acreditarem em mim, por me apoiarem em todas as 

minhas decisões e por todos os sacrifícios que fizeram para que eu pudesse terminar este e 

os restantes estádios do meu percurso académico............................................................... i 

Resumo ............................................................................................................................ ii 

Abstract ........................................................................................................................... iii 

Keywords: Curse of dimensionality, Content Based Image Retrieval (CBIR), High-Dimensional 

Indexing, Hierarchical Linear Subspace Method (HLSM), multimodality .............................. iii 

Índice ............................................................................................................................... iv 

Índice de figuras ............................................................................................................... vi 

Índice de tabelas .............................................................................................................. vii 

Lista de abreviaturas ....................................................................................................... viii 

1. Introdução ................................................................................................................. 1 

1.1. Contextualização do problema ....................................................................................... 1 

1.2. Etapas de desenvolvimento da dissertação .................................................................... 1 

1.3. Objetivo do trabalho ..................................................................................................... 2 

1.4. Estrutura do trabalho .................................................................................................... 2 

2. Trabalho relacionado ................................................................................................. 4 

2.1. Indexação em espaços de elevada dimensão .................................................................. 4 

2.2. Semantic Gap ................................................................................................................ 5 

2.3. Procuras por similaridade .............................................................................................. 6 

2.4. Estruturas de Indexação ................................................................................................. 8 

2.4.1. Árvores B+ ....................................................................................................................... 8 

2.4.2. Árvores KD ....................................................................................................................... 9 

2.4.3. Árvores R ....................................................................................................................... 12 

2.5. Curse of Dimensionality ............................................................................................... 13 

2.6. Quantization ............................................................................................................... 14 

2.7. Locality Sensitive Hashing ............................................................................................ 15 

2.8. GEMINI ....................................................................................................................... 17 

2.9. Hierarchical Linear Subspace Method ........................................................................... 19 



v 
 

2.10. Multimodalidade ..................................................................................................... 22 

2.11. Conclusão ................................................................................................................ 23 

3. Arquitetura da Solução ............................................................................................ 25 

3.1. Extração de Modalidades .................................................................................................. 25 

3.1.1. Comparação de imagens ............................................................................................... 27 

3.1.2. Característica ................................................................................................................. 29 

4. Métodos, Testes e Respetivos Resultados ................................................................ 34 

4.1. Base de Dados ................................................................................................................... 34 

4.2. Equipamento ..................................................................................................................... 34 

4.3. Apresentação dos métodos utilizados .......................................................................... 34 

4.3.1. Método Unimodais ........................................................................................................ 35 

4.3.1.1. Primeiro método – método unimodal – método a) .................................................. 35 

4.3.1.2. Segundo método – método unimodal – método b) .................................................. 37 

4.3.2. Métodos multimodais utilizando early fusion ............................................................... 38 

4.3.2.1. Primeiro método – método multimodal – método c) ............................................... 38 

4.3.2.2. Segundo método – método multimodal – método d) .............................................. 41 

4.3.2.3. Terceiro método – método multimodal – método e) ............................................... 43 

4.3.2.4. Quarto método – método multimodal – método f) .................................................. 45 

4.3.2.5. Quinto método – método multimodal – método g) ................................................. 47 

4.3.2.6. Sexto método – método multimodal – método h) ................................................... 49 

4.3.2.7. Sétimo método – método multimodal – método i) .................................................. 51 

4.3.2.8. Oitavo e nono métodos – método multimodal – métodos j) e k) ............................. 53 

4.4. Método escolhido – método i) ..................................................................................... 56 

4.5. Método multimodal utilizando late fusion .................................................................... 58 

4.6. Teste Final ................................................................................................................... 58 

5. Considerações finais e trabalho futuro ..................................................................... 60 

Referências ..................................................................................................................... 63 

  



vi 
 

Índice de figuras 

Figura 1 – Procura por similaridade baseada em conteúdo. (Wichert, 2015) ............................. 4 

Figura 2 – Aplicação de duas procuras por similaridade -Similarity sobre o mesmo conjunto 

de dados utilizando objetos de entrada diferentes. (Ferreira, 2013) ............................................ 7 

Figura 3 – Exemplo de procura por similaridade Approximate Nearest Neighbor Similarity. 

(Ferreira, 2013) ..................................................................................................................................... 8 

Figura 4 – Estrutura de indexação hierárquica. O nó raiz tem profundidade 0. Todos os 

caminhos desde o nó raiz até um nó folha têm o mesmo comprimento. (Ferreira, 2013) ........ 9 

Figura 5 – Exemplo de subdivisão recursiva. A cada sub-área delimitada pelo tracejado dá-

se o nome de data page. A área coberta por uma data page denomina-se data region. 

(Wichert, 2015) .................................................................................................................................... 10 

Figura 6 – Árvore KD resultante da subdivisão recursiva previamente efetuada. Todos os 

nós que se encontram à direita de um dado corte no espaço de dados, ficam também à 

direita do nó correspondente ao corte na árvore. (Wichert, 2015) ............................................. 11 

Figura 7 – Exemplo de uma procura numa árvore KD. (Wichert, 2015) .................................... 12 

Figura 8 – Minnimum Bounding Rectangles e árvore R correspondente. (Ferreira, 2013) .... 13 

Figura 9 – Exemplo de LSH utilizando uma função de hashing. Como o objeto q e o objeto a 

são similares no espaço de dados, são colocados no mesmo bucket. Uma vez que os 

objetos b e c são dissimilares entre si e dissimilares em relação aos objetos a e q, são 

colocados em buckets diferentes. (Ferreira, 2013) ....................................................................... 16 

Figura 10 – Exemplo de LSH utilizando quatro funções de hashing. O objeto a é o objeto 

mais similar ao objeto de entrada q, uma vez que foi o objeto que mais vezes foi colocado 

no mesmo bucket que o objeto de entrada q. (Ferreira, 2013) ................................................... 17 

Figura 11 – Função de extração de modalidade que mapeia objetos de elevada dimensão 

num espaço de menor dimensão. A distância entre objetos similares deve ser inferior a , 

representada pela esfera de raio  no espaço de menor dimensão. (Wichert, 2008) ............. 18 

Figura 12 – Exemplo da projeção ortogonal de pontos na bissetriz dos quadrantes ímpares, 

que corresponde ao valor médio dos pontos projectados. (Wichert, 2008) .............................. 21 

Figura 13 – Método para redimensionamento da modalidade imagem como matriz .............. 26 

Figura 14 – Método para redimensionamento da modalidade histograma da imagem .......... 27 

Figura 15 – Exemplo da característica de uma base de dados calculada a partir de um 

subespaço. .......................................................................................................................................... 30 

Figura 16 – Exemplo da característica de uma base de dados calculada a partir de múltiplos 

subespaços. ........................................................................................................................................ 32 

Figura 17 – Cálculo da característica da base de dados utilizando o método unimodal a) 

para 2500 imagens. ............................................................................................................................ 36 

Figura 18 – Cálculo da característica da base de dados utilizando o método unimodal b) 

para 2500 imagens. ............................................................................................................................ 37 

Figura 19 – Cálculo da característica da base de dados utilizando o método multimodal c) 

para 2500 imagens. ............................................................................................................................ 40 

Figura 20 – Cálculo da característica da base de dados utilizando o método multimodal d) 

para 2500 imagens. ............................................................................................................................ 42 

Figura 21 – Cálculo da característica da base de dados utilizando o método multimodal e) 

para 2500 imagens. ............................................................................................................................ 44 

Figura 22 - Cálculo da característica da base de dados utilizando o método multimodal f) 

para 2500 imagens. ............................................................................................................................ 46 



vii 
 

Figura 23 – Cálculo da característica da base de dados utilizando o método multimodal g) 

para 2500 imagens. ............................................................................................................................ 48 

Figura 24 – Cálculo da característica da base de dados utilizando o método multimodal h) 

para 2500 imagens. ............................................................................................................................ 50 

Figura 25 – Cálculo da característica da base de dados utilizando o método multimodal i) 

para 2500 imagens. ............................................................................................................................ 52 

Figura 26 – Cálculo da característica da base de dados utilizando o método multimodal j) 

para 2500 imagens. ............................................................................................................................ 54 

Figura 27 – Cálculo da característica da base de dados utilizando o método multimodal k) 

para 2500 imagens. ............................................................................................................................ 55 

Figura 28 – Exemplo de imagens em que, para uma dada imagem de entrada, a a), as 

seguintes, b),  eram similares aquando da utilização de unimodalidade e dissimilares com a 

procura multimodal. ............................................................................................................................ 57 
 

 

Índice de tabelas 

Tabela 1 – Resultados obtidos para os testes efetuados utilizando o método unimodal a) ... 36 

Tabela 2 – Resultados obtidos para os testes efetuados utilizando o método unimodal b) ... 38 

Tabela 3 – Resultados obtidos para os testes efetuados utilizando o método multimodal c) 41 

Tabela 4 – Resultados obtidos para os testes efetuados utilizando o método multimodal d) 43 

Tabela 5 – Resultados obtidos para os testes efetuados utilizando o método multimodal e) 45 

Tabela 6 – Resultados obtidos para os testes efetuados utilizando o método multimodal f) . 46 

Tabela 7 – Resultados obtidos para os testes efetuados utilizando o método multimodal g) 49 

Tabela 8 – Resultados obtidos para os testes efetuados utilizando o método multimodal h) 51 

Tabela 9 – Resultados obtidos para os testes efetuados utilizando o método multimodal i) . 52 

Tabela 10 – Resultados obtidos para os testes efetuados utilizando o método multimodal j)55 

Tabela 11 – Resultados obtidos para os testes efetuados utilizando o método multimodal k)

 ............................................................................................................................................................... 56 

Tabela 12 – Resultados obtidos para os testes efetuados utilizando o método multimodal 

escolhido (método i)) como ideal e a totalidade das imagens presentes na base de dados. 59 

 

  



viii 
 

Lista de abreviaturas 

 

CBIR – Content-Based Image Retrieval 

HLSM – Hierarchical Linear Subspace Method 

NN – Nearest Neighbor 

ANN – Approximate Nearest Neighbor 

GEMINI – Generic Multimedia Indexing 

LSH – Locality Sensitive Hashing 

MBR – Minnimum Bounding Rectangles 

BD – Base de Dados 

  



1 
 

1. Introdução 

 

1.1. Contextualização do problema 

Nos últimos anos, com a massificação dos smartphones, computadores pessoais e tablets, verificou-

se um aumento no número de documentos multimédia utilizados diariamente. Com os avanços 

tecnológicos, a quantidade de informação presente nestes objetos é cada vez maior. A melhoria da 

resolução das câmaras fotográficas e o aparecimento de conteúdos 1080p e 4K são alguns exemplos 

destes avanços. Esta evolução não mostra qualquer sinal de abrandar num futuro próximo, tendo sido 

recentemente anunciado o aparecimento de conteúdo com resolução 8K. O incremento de 

informação presente nos documentos levou a que os mesmos tenham uma maior dimensão. Como 

consequência, os algoritmos existentes para recuperação de informação foram-se tornando cada vez 

mais lentos.  

Estes objetos multimédia, tanto podem ser utilizados para uso privado, em fotografias ou vídeos, 

como para uso profissional, como, por exemplo, em exames médicos (Loening et al., 2003) ou até 

pela própria NASA em Marte (Rui et al., 1997). Com isto, e porque o uso profissional assim o exige, 

torna-se imperativo conseguir recuperá-los o mais depressa possível. Desta forma, é fundamental 

existirem ferramentas que consigam acompanhar os avanços tecnológicos e que sejam capazes de 

recuperar estes objetos rapidamente, mesmo quando a sua dimensão aumenta. 

A grande maioria das ferramentas existentes para o efeito apresenta um acentuado decréscimo de 

performance quando a dimensão dos objetos aumenta (Böhm et al., 2001). Este decréscimo chega, 

por vezes, a ser exponencial, razão pela qual a sua utilização deixa de fazer qualquer sentido. As 

restantes ferramentas disponíveis atualmente para o efeito conseguem, até certo ponto, evitar estes 

efeitos negativos do aumento da dimensão dos objetos, mas apresentam, no entanto, limitações 

(Wichert, 2008). Estas limitações devem-se ao facto de as ferramentas em questão apenas 

conseguirem considerar uma modalidade dos objetos. Deste modo, existe a necessidade de uma 

nova metodologia que seja capaz de evitar o decréscimo de performance que ocorre em muitas das 

ferramentas existentes e que permita recuperar imagens com base em mais do que uma modalidade 

das mesmas.  

 

1.2. Etapas de desenvolvimento da dissertação 

O método adotado na abordagem ao problema sobre o qual o presente trabalho se foca consiste em 

cinco passos, descritos de seguida.  

O primeiro passo consiste no levantamento do trabalho relacionado existente. Neste capítulo são 

abordados problemas existentes referentes ao aumento da dimensionalidade dos objetos multimédia. 

Estão também em foco metodologias para a recuperação de imagens, todas elas de forma unimodal, 

bem como outras limitações existentes inerentes às metodologias. É feita uma descrição das 

estruturas de dados utilizadas para o armazenamento deste tipo de objetos bem como problemas 
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referentes a cada uma destas estruturas. Todos os pontos abordados neste capítulo servem como 

base para o trabalho desenvolvido. 

O segundo passo refere-se às ferramentas utilizadas para aferir a validade do método adotado. 

O terceiro passo consiste no teste e validação do método proposto como sendo um método válido, 

aplicando-o sobre uma base de dados. Posteriormente é efetuada a comparação com métodos 

existentes a operarem sobre o mesmo conjunto de dados. 

O quarto, e último passo, refere-se à apresentação das conclusões finais. Neste passo apresentam-

se também as recomendações para desenvolvimento de trabalhos futuros. 

 

 

1.3. Objetivo do trabalho 

A realização do presente trabalho de dissertação de mestrado teve como objetivo final a proposta de 

extensão do método Hierarchical Linear Subspace Method, por forma a ter em conta mais do que 

uma multimodalidade, de modo a ser possível recuperar imagens com base no seu conteúdo de uma 

forma mais eficiente. 

Para a concretização deste objetivo base, foram estabelecidos alguns objetivos intermédios. Em 

primeiro lugar, foi efetuada a descrição do problema, identificando o porquê de o estudo do problema 

ser interessante, tendo a investigação científica passado pela obtenção de informação sobre métodos 

existentes para recuperação de imagens baseada em conteúdo. De seguida identificaram-se os 

principais problemas associados às metodologias existentes de procura por similaridade, quando 

estas lidam com objetos de elevadas dimensões. É de notar que os métodos conhecidos operam 

utilizando apenas uma fonte de informação da imagem, sendo que um dos grandes objetivos do 

presente trabalho passa pela criação e proposta de uma alternativa multimodal às metodologias 

unimodais existentes. O método aqui proposto, tem também como objetivo ser suficientemente 

amplo, por forma a ser possível utilizá-lo independentemente das modalidades escolhidas.  

 

1.4. Estrutura do trabalho 

O presente trabalho de dissertação de mestrado está dividido em cinco capítulos: 

 No segundo capítulo, é apresentado a revisão bibliográfica, revisão essa que é focada em 

estruturas de indexação, procuras por similaridade e problemas que advêm da indexação de 

objetos de elevadas dimensões. 

 No terceiro capítulo são introduzidas as ferramentas utilizadas, as quais serão usadas como 

suporte para aferir a validade do método proposto. 

 O capítulo seguinte foca-se na apresentação dos testes efetuados bem como nos resultados 

obtidos. 



3 
 

 No quinto, e último capítulo, apresentam-se as principais conclusões do trabalho, assim como 

possíveis considerações para trabalho futuro. 
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2. Trabalho relacionado 

No capítulo seguinte será apresentado o trabalho relacionado relevante para o desenvolvimento da 

dissertação em questão. 

 

2.1. Indexação em espaços de elevada dimensão 

A grande maioria das soluções atualmente existentes para resolver procuras por similaridade são 

baseadas nas modalidades dos objetos. De modo a ser possível efetuar estas procuras de maneira 

eficiente é necessária uma estrutura de indexação capaz de lidar com objetos de elevada dimensão, 

por forma a armazenar os feature vectors correspondentes a cada um destes. Estes vetores são 

criados através de uma função de modalidade, a qual tem como dados de entrada os objetos a serem 

armazenados. Os vetores são posteriormente projetados no espaço, permitindo observar os objetos 

presentes na base de dados como sendo pontos num espaço de elevadas dimensões. 

A ideia por detrás de uma procura por similaridade baseada em conteúdo é extrair modalidades dos 

objetos, tais como cor, forma, textura ou layout (Rui et al., 1999), converter essas modalidades para 

feature vectors (Jain et al., 1996), mapeando-os num espaço de elevadas dimensões, denominado de 

feature space (Chatzichristofis et al., 2010). Este processo esta representado na figura seguinte.  

 

 

Figura 1 – Procura por similaridade baseada em conteúdo. (Wichert, 2015) 

 

Após este processo, é possível efetuar procuras sobre os objetos presentes na base de dados, 

bastando para tal comparar os seus feature vectors. 

Existem dois tipos de procura que são passíveis de serem efetuados: -Similarity e Nearest-neighbor 

similarity (Böhm et al., 2001). Na primeira, o objetivo é encontrar todos os objetos cuja distância para 

um objeto alvo (objeto de entrada) são inferiores a um determinado valor , também denominado de 

threshold. No segundo tipo de procura, o objetivo é encontrar, de todos os objetos existentes na base 

de dados, o mais similar a um determinado objeto de entrada. 

Como alternativa a esta transformação das modalidades num espaço vetorial, existe o 

processamento de objetos numa estrutura de indexação de espaço métrico (Böhm et al., 2001). 
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Neste tipo de estruturas, tipicamente árvores, o objetivo é representar regiões do espaço de dados 

nas folhas da estrutura. Desta forma, é possível responder a procuras bastando para tal, a cada 

passo, podar o ramo da árvore que não é relevante para o resultado da procura (Wichert, 2015).  

Este tipo de estruturas permite um aumento considerável no que à performance concerne, 

principalmente quando se lida com procuras em base de dados com um grande número de objetos. 

Uma outra vantagem deste tipo de estruturas tem que ver com o facto de permitirem encontrar 

objetos similares a um dado objeto de entrada com um elevado grau de eficácia (An et al., 2005). 

Existe, no entanto, um problema associado a este tipo de estruturas. Este ponto negativo está 

relacionado com o facto de, apenas serem eficazes na busca de uma resposta a uma procura, 

quando o número de dimensões dos objetos com os quais se lida é baixo, ou seja, inferior a dez 

(Fonseca et al., 2003). 

 

2.2. Semantic Gap 

Existem atualmente duas técnicas de recuperação de imagem: baseada em texto e baseada em 

conteúdo (CBIR).  

No caso da recuperação de imagem baseada em texto, as imagens são manualmente anotadas por 

humanos através da atribuição de palavras chave (Snoek et al., 2006). Estas palavras chave são 

posteriormente utilizadas para efetuar procuras sobre as imagens. Um exemplo prático de uma 

procura deste tipo seria uma pessoa introduzir uma palavra chave, levando a que, todas as imagens 

cuja anotação contém essa palavra chave sejam recuperadas. Esta primeira abordagem tem, no 

entanto, alguns problemas (Zhao et al., 2002). O primeiro problema relaciona-se com o facto de o 

processo de atribuição das palavras chave ser demorado, uma vez que, é necessário atribuir 

manualmente, a cada uma das imagens, várias palavras chave. Este problema torna-se ainda mais 

evidente com o aumento da dimensão da base de dados utilizada. Um outro inconveniente 

identificado para este tipo de recuperação tem que ver com o facto de ser ambígua (Zhou et al., 

2007). Visto que as palavras chave devem ser introduzidas manualmente pelos utilizadores, estas 

estão sujeitas à perceção dos indivíduos, sendo que indivíduos diferentes podem ter interpretações 

divergentes relativamente ao mesmo objeto. Pode ainda dar-se o caso em que os indivíduos têm a 

mesma perceção sobre a imagem utilizando, no entanto, duas palavras chave, ainda que sinónimos, 

para caracterizar a mesma imagem. Neste caso apesar de a perceção sobre a imagem ser a mesma, 

o segundo utilizador não seria capaz de recuperar a imagem anotada pelo primeiro. Um terceiro 

problema existente nesta abordagem tem que ver com a existência de palavras homónimas. É 

possível um dado utilizador querer recuperar imagens de bancos (instituições bancárias) e acabar por 

recolher imagens de bancos (objeto de assento). Uma outra questão referente a este tipo de 

recuperação de imagem é o de haver palavras, dentro do mesmo idioma, que são escritas de forma 

diferente dependendo do local originário dos utilizadores. Quer isto dizer que um utilizador originário 

dos Estados Unidos da América poderia ter dificuldades na recuperação de imagens caso estas 
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tivessem sido anotadas por um utilizador Inglês devido às diferenças de grafia existentes entre os 

dois países. 

A recuperação de imagem baseada em conteúdo (CBIR), por seu lado, tenta solucionar os problemas 

da recuperação de imagens baseada em texto. Na CBIR as imagens são indexadas tendo em 

consideração o seu conteúdo, tal como cor, textura forma e layout (Chatzichristofis et al., 2010). 

Através do conteúdo das imagens é possível tornar a indexação mais rápida, permitindo também, que 

a procura deixe de ser ambígua. Este tipo de recuperação de imagem introduz, no entanto, um novo 

problema, denominado de semantic gap (Zhao et al., 2002). Este problema deve-se à dificuldade de 

traduzir a necessidade que um utilizador (alto-nível) tem por uma imagem, num sistema de 

recuperação de imagem baseada em conteúdo (baixo-nível). A semantic gap, é mais precisamente a 

diferença entre o significado alto-nível da imagem para o utilizador e as propriedades baixo-nível da 

mesma (Zhao et al., 2002). A nível ilustrativo podemos considerar o caso em que o sistema avalia 

duas imagens como sendo similares, mas que para o utilizador não faz sentido que as mesmas o 

sejam. Um outro problema relevante e que pode surgir é o de o utilizador querer, por exemplo, tal 

como acontecia na recuperação de imagem baseada em texto, recuperar todas as imagens com 

borboletas. Uma vez que o sistema não sabe qual o significado de borboleta, não conseguirá 

corresponder às expectativas do utilizador. Uma possível solução para este último problema seria 

através da utilização de um sistema capaz de perceber e identificar objetos em imagens, sendo que 

para tal, seria necessária a utilização de inteligência artificial (Hare et al., 2006). Esta solução, só 

funcionaria, no entanto, num curto domínio (Müller et al., 2004), por exemplo onde todas as imagens 

estão relacionadas. Um exemplo concreto deste caso seria todas as imagens conterem borboletas. A 

partir deste ponto uma procura teria de ser em torno desse domínio, tal como, procurar por todas as 

imagens com borboletas amarelas. 

 

2.3. Procuras por similaridade 

Um dos aspetos mais importantes no que concerne as procuras por similaridade é a noção de medida 

de similaridade. A medida de similaridade é uma função que recebe dois objetos como dados de 

entrada, devolvendo um número real que denota a similaridade entre esses dois objetos (Traina Jr. et 

al., 2006). Quanto menor este valor, mais similares são os objetos. Esta medida depende da 

aplicação e do contexto onde é utilizada, pelo que não existe uma noção formal para tal. Por 

conseguinte, é possível dois objetos serem considerados similares numa dada utilização e contexto, 

mas serem considerados dissimilares numa outra utilização e contexto. 

Existem dois tipos de procuras por similaridade: -Similarity e Nearest Neighbor Similarity (Kleinbergm 

1997).  

No caso da primeira, -Similarity, o resultado esperado é o conjuntos dos objetos cuja distância ao 

objeto de entrada, alvo da procura e para o qual se pretende encontrar imagens similares, é inferior a 
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um determinado valor , denominado de threshold. Isto é, considerando x como o objeto de entrada, 

os objetos -similares a x são os que verificam a seguinte condição: 

∀ 𝑦 ∈ 𝐵𝐷 ∶ 𝑑(𝑥, 𝑦) <  𝜀   (1) 

Podemos considerar que neste tipo de procuras dá-se a criação de uma esfera de raio , com 

centro em x, sendo que, todos os objetos interiores à esfera são -similares a x. Este tipo de procuras 

tem no entanto um problema que se prende com a dificuldade na escolha do valor de  (Bernecker et 

al., 2010). Por um lado, se o valor de  for pequeno, pode acontecer que seja pequeno demais, 

acabando assim por não conseguir alcançar nenhum objeto. Por outro lado, pode dar-se o caso 

contrário, ou seja, o valor  de  ser grande demais. Nesta situação, pode acontecer que o valor seja 

tão grande que acaba por englobar todos os objetos.  

Na figura seguinte, é possível verificar o resultado de duas procuras -similarity sobre o mesmo 

conjunto de dados, diferindo no objeto de entrada. Aqui é possível constatar que o resultado da 

procura, além de ser influenciado pelos dados utilizados é também influenciado pelo objeto escolhido 

como objeto de entrada. 

 

Figura 2 – Aplicação de duas procuras por similaridade -Similarity sobre o mesmo conjunto de dados 

utilizando objetos de entrada diferentes. (Ferreira, 2013) 

 

No caso do segundo tipo de procuras, a Nearest Neighbor Similarity, frequentemente utilizada em 

sistemas importantes e que requerem alguma eficiência na procura (Shakhnarovicj et al., 2008), o 

objetivo passa por encontrar o objeto mais similar ao objeto de entrada. Ao contrário da -Similarity, 

onde o resultado pode ser um, mais ou zero objetos, no caso desta procura o resultado é sempre 

único. Desta forma, é possível afirmar que dois objetos, x e y, são NN-similares se verificarem: 

∀ 𝑧 ∈ 𝐷𝐵 ∶ 𝑑(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑑(𝑥, 𝑧)  (2) 

Tal como na -similarity, também nesta procura se pode considerar a criação de uma esfera, sendo 

que, aqui, o raio da esfera é dado pela distância entre o objeto de entrada e o seu objeto mais similar, 

o nearest neighbor. 
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Existe ainda, uma variante da Nearest Neighbor Similarity, denominada de Approximate Nearest 

Neighbor Similarity. Neste tipo de procuras não estamos apenas interessados no objeto mais similar a 

um dado objeto de entrada, mas também nos objetos que estão aproximadamente à mesma distância 

do objeto de entrada que o nearest neighbor. Para tal podemos considerar que são efetuadas duas 

procuras simultaneamente, uma -similarity e uma NN-similarity. Aplicando primeiro a NN-similarity 

obtemos o objeto mais similar ao objeto de entrada bem como a distância entre ambos. Desta forma, 

é possível efetuar uma segunda procura, neste caso uma -similarity, multiplicando o valor da 

distância entre o objeto de entrada e o seu nearest neighbor por uma constante c, obtendo um limite 

máximo para a distância entre o objeto de entrada e objetos similares. Assim, os objetos 

considerados similares, serão os que se encontram dentro do raio da segunda procura. Uma vez que 

esta variante utiliza a -similarity, verifica-se a dificuldade na escolha do valor de c. Valores muito 

elevados podem tornar todos os objetos similares, tal como, valores muito reduzidos podem fazer 

com que o único objeto similar seja o nearest neighbor. A Nearest Neighbor Similarity é uma das 

procuras mais utilizadas para resolução de problemas tais como recuperação de imagens (Kushilevitz 

et al., 2000) ou até reconhecimento de padrões (Ge et al., 2013). 

Na figura seguinte é possível observar um exemplo de uma procura efetuada através desta variante. 

 

 

Figura 3 – Exemplo de procura por similaridade Approximate Nearest Neighbor Similarity. (Ferreira, 

2013) 

 

 

2.4. Estruturas de Indexação 

 

2.4.1. Árvores B+ 

As estruturas utilizadas para indexação em espaços de elevadas dimensões assemelham-se a 

árvores B+. Estas estruturas têm como objetivo organizar informação, por forma a que, vetores 

espacialmente adjacentes, sejam armazenados no mesmo nó folha. Neste tipo de árvores, os nós 

são tipicamente constituídos por P apontadores e K valores, sendo P > K, mais concretamente, P = K 

+ 1 (Srinivasan et al., 1993). Numa árvore B+ existem dois tipos de nós, internos e folhas. Cada um 
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dos nós internos tem, pelo menos, dois apontadores, sendo que cada um destes é uma ligação para 

uma sub-árvore localizada abaixo de si (Wichert, 2015). 

O primeiro nó interno, denominado por raiz, é o ponto de entrada para operações sobre a estrutura, 

quer sejam procuras, inserções ou remoções. Qualquer que seja o caminho tomado entre o nó raiz e 

um nó folha, o valor do comprimento é sempre o mesmo e é igual à altura da árvore. 

Na figura seguinte é possível observar um exemplo deste tipo de estruturas. Pode-se também 

constatar que, um nó filho à profundidade d + 1, tem obrigatoriamente um pai à profundidade d. 

 

 

Figura 4 – Estrutura de indexação hierárquica. O nó raiz tem profundidade 0. Todos os caminhos desde o 

nó raiz até um nó folha têm o mesmo comprimento. (Ferreira, 2013) 

 

Existe, no entanto, um problema respeitante às árvores B+. Este centra-se com o facto de os nós 

folha terem de estar ordenados (Wichert, 2015). Como explicado anteriormente (secção 2.1.), através 

de uma função de extração, são extraídas as propriedades dos objetos e posteriormente convertidas 

para feature vectors, sendo que são estes vetores que são armazenados nestas estruturas. Não é, no 

entanto, possível ordenar este tipo de vetores (Wichert, 2015), razão pela qual, as árvores B+ não 

são o tipo de estruturas de indexação adequadas para armazenar feature vectors. 

 

2.4.2. Árvores KD 

Um tipo de estrutura que permite armazenar feature vectors são as árvores KD. Bentley (Bentley, 

1975) introduz as árvores KD como sendo uma generalização das árvores de procura binárias em 

espaços de elevadas dimensões. Estas árvores são estruturas de dados baseada numa subdivisão 

recursiva, de um conjunto de pontos no espaço de dados. Tal acontece através da realização de 

cortes no espaço de dados com alternância em hiperplanos alinhados paralelamente ao respetivo 

eixo (Arya et al., 1996).  
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Figura 5 – Exemplo de subdivisão recursiva. A cada sub-área delimitada pelo tracejado dá-se o nome de 

data page. A área coberta por uma data page denomina-se data region. (Wichert, 2015) 

 

Esta subdivisão é possível de ser efetuada uma vez que os feature vectors correspondentes aos 

objetos foram previamente mapeados no espaço de dados através de uma função de extração e 

mapeamento. A cada uma das sub-áreas do espaço de dados global, cada uma contendo um objeto, 

dá-se o nome de data page. A área coberta por uma data page é denominada de data region 

(Wichert, 2015). 

Após ter sido concluída a subdivisão recursiva do espaço de dados, é então possível gerar a árvore 

KD correspondente. Para tal, basta iterar pelos cortes efetuados. Cada corte efetuado corresponderá 

a um nó da árvore resultante. Por cada corte, todos os cortes ou objetos à sua direita (superiores a si) 

são colocados na sub-árvore direita abaixo de si. De forma análoga, objetos ou cortes inferiores a um 

dado corte, são atribuídos à sub-árvore esquerda que tem como nó raiz o nó referência do corte. 

Cada corte corresponde sempre a um nó da árvore, enquanto um objeto corresponde sempre a uma 

folha da árvore (Wichert, 2015). 

Na figura seguinte é possível observar a árvore KD correspondente ao espaço de dados anterior. 
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Figura 6 – Árvore KD resultante da subdivisão recursiva previamente efetuada. Todos os nós que se 

encontram à direita de um dado corte no espaço de dados, ficam também à direita do nó 

correspondente ao corte na árvore. (Wichert, 2015) 

 

Desta forma, estando os feature vectors armazenados na estrutura em causa, torna-se então possível 

responder a procuras, podando a ávore e a cada passo excluindo ramos irrelevantes no 

processamento da query.  

Na figura 7 é possível observar um exemplo de uma procura, numa árvore KD, por forma a encontrar 

o objeto mais similar ao objeto de entrada q.  
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Figura 7 – Exemplo de uma procura numa árvore KD. (Wichert, 2015) 

2.4.3. Árvores R 

Existe ainda um outro tipo de estrutura, denominada de árvore R. Neste tipo de estruturas, a principal 

ideia é permitir a sobreposição de page region. Isto significa que cada nó filho pode ter mais do que 

um nó pai (Guttman, 1984). 

Comparativamente às árvores KD, as árvores R têm a vantagem de terem algoritmos de inserção 

mais simples. Tal deve-se ao facto de as árvores KD apenas serem eficientes em situações bulk-

loading, com grandes quantidades de dados envolvidos, pelo que, após a sua construção, qualquer 

operação para as modificar ou balancear não é trivial (Chen et al., 1998). Uma vez que as árvores R 

são equilibradas, enquanto as KD não o são, as primeiras são preferíveis para armazenamento de 

dados que são suscetíveis a serem alterados (Nascimento et al., 1998).  

Outra diferença entre estes dois tipos de estruturas relaciona-se com a quantidade do espaço de 

dados abrangida. As árvores KD abrangem a totalidade do espaço de dados, enquanto que as 

árvores R cobrem apenas a totalidade dos pontos, podendo haver casos em que existe espaço do 

espaço de dados, sem qualquer objeto, por cobrir (Wichert, 2015). Isto permite que, para o mesmo 

conjunto de dados, as árvores R necessitem de uma menor quantidade de memória disponível. 

Estas estruturas apresentam também diferenças na forma como é efetuado o particionamento do 

espaço de dados. As árvores KD efetuam o particionamento de forma binária, ou quer isto dizer que, 

todos os pontos que sejam superiores a uma dada partição são posicionados à direita do nó interno 

correspondente a esse corte. Por sua vez todos os pontos inferiores a esse corte são colocados à 

esquerda do nó interno respetivo. Relativamente às árvores R, estas efetuam o particionamento 

através de Minimum Bounding Rectangles (MBR) (Wichert, 2015). 
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Minimum Bounding Rectangle, ou Bounding Box, é um retângulo correspondente a um intervalo 

multidimensional do espaço de dados, que engloba um ou mais objetos por completo, sendo que 

cada conjunto tem de ter, obrigatoriamente, pelo menos um objeto. 

Na figura 8 é possível observar o particionamento de um espaço de dados utilizando MBR, bem como 

a árvore resultante desse particionamento. Analisando a imagem, todos os objetos no espaço de 

dados estão englobados por um ou mais MBR, sendo que existe espaço do espaço de dados que 

não necessita de ser abrangido pelos MBR uma vez que não contém qualquer objeto. 

 

 

Figura 8 – Minnimum Bounding Rectangles e árvore R correspondente. (Ferreira, 2013) 

 

 

2.5. Curse of Dimensionality 

Um dos problemas inerentes às estruturas utilizadas para armazenar objetos com dimensões 

elevadas é chamado de curse of dimensionality (Volnyansky et al., 2009). É um fenómeno que ocorre 

quando se analisam ou organizam dados em espaços de elevadas dimensões, ou seja, espaços de 

dimensão superior ou igual a dez. A principal consequência que advém do curse of dimensionality 

tem que ver com o decréscimo de performance do sistema (Chakrabarti, 2004). Estes problemas 

surgem do facto de ser comum algoritmos de indexação e procura detetarem propriedades similares 



14 
 

entre objetos e indexá-los de acordo com essas modalidades. Acontece que, com o aumento da 

cardinalidade, o volume do espaço aumenta de tal maneira que os objetos se tornam dispersos e 

bastante dissimilares, o que torna os algoritmos de procura extremamente lentos. Estes algoritmos 

chegam a ser até mais lentos do que efetuar uma procura linear, o que inviabiliza a utilização dos 

mesmos (Ferreira, 2013). 

 

2.6. Quantization 

A quantization é um processo destrutivo. O seu propósito é o de reduzir a cardinalidade do espaço de 

modo a reduzir os efeitos da curse of dimensionality (Jegou et al., 2011). A ideia por detrás da 

quantization é a de agrupar objetos em clusters (Ge et al., 2013). Para tal, é necessário processar e 

analisar todos os objetos existentes na base de dados. Após este passo, a quantization atribui um 

cluster a cada um dos objetos utilizando um algoritmo. Um exemplo de um algoritmo usado para o 

efeito é o k-mean (Ahmad et al., 2007). A partir deste ponto, os objetos passam a ser representados 

pelo cluster onde estão inseridos. 

Aquando do processamento de uma procura, é necessário efetuar o mesmo procedimento sobre o 

objeto de entrada, atribuindo-o também a um cluster. 

Uma vez que os objetos passam a ser representados pelo cluster onde estão inseridos, deixa de 

haver a noção de distância entre objetos, passando esta a ser representada pela distância entre 

clusters. Se se quiser calcular a distância entre dois objetos contidos no mesmo cluster, esta será 

dada pela distância entre os clusters onde estes estão inseridos. Como ambos se encontram no 

mesmo cluster, a distância é nula. 

De modo a aumentar a performance do processo, é possível calcular, à priori, a distância entre 

clusters e armazenar essa informação. Desta forma, esta distância é calculada apenas uma vez, 

podendo esta ser acedida, sempre que necessário, sem haver necessidade de a recalcular. 

Visto que a distância entre clusters é independente do cluster de partida, é apenas necessário 

guardar uma das duas formas possíveis de calcular a distância entre os mesmos clusters. Ou seja, 

tendo em conta que d(cluster1, cluster2) = d(cluster2, clsuter1), apenas uma destas distâncias deve ser 

armazenada (Ferreira, 2013). 

A quantization apresenta, no entanto, alguns problemas. O primeiro tem que ver com o facto de não 

existir noção de distância entre objetos. Desta forma, ao efetuar uma procura nearest-neighbor, é 

impossível saber com exatidão qual dos objetos presentes no mesmo cluster do objeto de entrada 

devia ser o resultado da procura. Tal acontece, porque, como explicado anteriormente, a quantization 

é um processo destrutivo, sendo que a informação respeitante às distâncias entre objetos é destruída 

e deixa de ser possível utilizá-la.  
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O problema anteriormente descrito é diretamente influenciado pelo comprimento do raio do cluster. 

Quanto maior o raio dos clusters maior o número de objetos incluídos no cluster, pelo que objetos 

dissimilares passam a ser considerados similares. 

Um outro problema, relacionado com o já analisado, relaciona-se com o facto de, ao aumentar a 

cardinalidade, dá-se um aumento exponencial do raio dos clusters, aumentando consequentemente o 

nível de erro do sistema (Ferreira, 2013). 

Como seria expectável, a quantization oferece melhorias significativas de performance quando o 

número de objetos é superior ao número de clusters. Uma forma simples de perceber estas melhorias 

passa por imaginar o caso em que existem tantos clusters como objetos. Neste caso em concreto, 

pode acontecer que, após processamento de todos os objetos, cada cluster seja composto apenas 

por um objeto. Desta forma, a utilização de quantization e de clusters não ofereceria quaisquer 

melhorias uma vez que seria necessário calcular a distância entre todos os objetos por forma a 

responder a uma procura. 

 

2.7. Locality Sensitive Hashing 

O Locality Sensitive Hashing, ou LSH, é um método que permite reduzir a dimensionalidade de um 

espaço de dados de elevadas dimensões por forma a conseguir minimizar as consequências que 

advêm da curse of dimensionality (Kulis et al., 2009). Esta redução de cardinalidade é conseguida 

através da utilização de métodos probabilísticos. A ideia por detrás do LSH é a de encontrar uma 

função de hashing, em que, os objetos presentes na base de dados serão utilizados como dados de 

entrada. O resultado da aplicação da função de hashing sobre cada objeto resultará no bucket onde 

esse objeto deverá ser armazenado. O objetivo do LSH é conseguir que, objetos similares sejam 

armazenados no mesmo bucket (Slaney et al., 2008). De forma análoga, espera-se também, que a 

função coloque dois objetos dissimilares em buckets diferentes. Para atingir estes objetivos, a função 

de hashing deve ser escolhida de forma cuidadosa. De modo a garantir que existam colisões, ou seja, 

vários objetos no mesmo bucket, o número de buckets deve ser inferior ao número de objetos.  

Assim, a ideia por detrás do LSH é encontrar uma função de hashing 𝑔 ∶ 𝑅𝑑  → 𝑈 tal que para dois 

pontos p e q tem-se que (Datar, 2004): 

 - Se ||p – q||  r, então Pr[g(p) = g(q)] diz-se “not-so-small” 

 - Se ||p – q||  cr, então Pr[g(p) = g(q)] diz-se baixa. 

Desta forma, torna-se possível resolver uma procura através de hashing. 

Para se efetuar uma procura nearest-neighbor através de LSH (Slaney et al., 2008), é necessário 

aplicar a função de hashing a todos os objetos existentes na base de dados e coloca-los no bucket 

respetivo (Indyk et al., 1998). De seguida é necessário aplicar a mesma função sobre o objeto de 

entrada e colocá-lo no bucket correspondente. No caso de só existirem dois objetos no bucket do 
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objeto de entrada, o próprio e um segundo, o segundo é considerado como nearest-neighbor, sendo 

esse objeto o resultado da procura. Na figura seguinte é possível observar um exemplo de uma 

procura através de LSH. 

 

 

Figura 9 – Exemplo de LSH utilizando uma função de hashing. Como o objeto q e o objeto a são 

similares no espaço de dados, são colocados no mesmo bucket. Uma vez que os objetos b e c são 

dissimilares entre si e dissimilares em relação aos objetos a e q, são colocados em buckets diferentes. 

(Ferreira, 2013) 

 

No caso de existir mais do que um objeto no mesmo bucket do objeto de entrada, todos esses 

objetos são candidatos a nearest-neighbor. Por forma a descobrir quem é, efetivamente, o nearest-

neighbor, é necessário calcular a distância entre o objeto de entrada e todos os objetos presentes no 

bucket deste. O que tiver uma menor distância em relação ao objeto de entrada, é considerado o 

nearest-neighbor.  

Com o propósito de aumentar a precisão do processo, é possível utilizar mais do que uma função de 

hashing. Neste caso, é necessário aplicar as diferentes funções aos objetos presentes na base de 

dados e colocá-los nos buckets respetivo da função correspondente. O mesmo acontece para o 

objeto de entrada.  

Assim sendo e, por forma a responder a uma procura nearest-neighbor, basta verificar qual o objeto 

que mais vezes é colocado no mesmo bucket que o objeto de entrada. No caso de mais do que um 

objeto serem candidatos a nearest-neighbor, deve ser calculada a distância entre o objeto de entrada 

e cada um dos candidatos, sendo que o candidato com uma menor distância para o objeto de 

entrada, é o nearest-neighbor. 

Um exemplo do anteriormente exposto é apresentado na figura 11. 
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Figura 10 – Exemplo de LSH utilizando quatro funções de hashing. O objeto a é o objeto mais similar ao 

objeto de entrada q, uma vez que foi o objeto que mais vezes foi colocado no mesmo bucket que o 

objeto de entrada q. (Ferreira, 2013) 

 

 

2.8. GEMINI 

O GEMINI (Generic Multimedia Indexing) (Faloutsos et al., 1994; Faloutsos, 1999), tem como base a 

ideia de encontrar uma função de extração de modalidades que seja capaz de mapear objetos com 

uma elevada dimensão num espaço de baixa dimensão (Wichert et al., 2009). Assim, torna-se 

possível trabalhar com estes objetos sem sofrer as consequências do curse of dimensionality. 

Nesse espaço de baixa dimensão, e com o intuito de descartar objetos que não satisfaçam a procura, 

é efetuado um teste, denominado de “quick and dirty”. Com este teste, é possível rejeitar todos os 

objetos dissimilares no espaço de dimensão reduzida. Isto acontece porque é esperado que objetos 

dissimilares no espaço de baixa dimensão também o sejam no espaço original. Na figura 9 é 

apresentado um exemplo da propriedade referida. 
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Figura 11 – Função de extração de modalidade que mapeia objetos de elevada dimensão num espaço de 

menor dimensão. A distância entre objetos similares deve ser inferior a , representada pela esfera de 

raio  no espaço de menor dimensão. (Wichert, 2008) 

 

De maneira a que os objetos dissimilares no espaço de dimensão reduzida também o sejam no 

espaço original, é desejável que a função que mapeia os objetos seja capaz de preservar as 

distâncias entre os mesmos. No entanto, tal só é possível se as dimensões de ambos os espaços 

forem iguais. Ainda assim, se as distâncias no espaço de dimensão reduzida forem inferiores às 

distâncias no espaço original, é possível determinar um limite superior , que se torne válido em 

ambos os espaços. Através deste limite superior é possível garantir que não ocorrerão false 

dismissals. Um false dismissal ocorre quando a distância entre dois objetos no espaço de dimensão 

reduzido é superior à distância entre esses mesmos objetos no espaço original. Poderão, no entanto, 

ocorrer false hints, ou seja, situações em que a distância entre as imagens é inferior ao limite superior 

no espaço de dimensão reduzida, mas superior ao limite no espaço original (Wichert, 2015).  

Tendo por base o anteriormente descrito, no GEMINI, após ser verificada a distância entre o objeto 

de entrada e todos os objetos existentes na base de dados, no espaço de dimensão reduzida, é 

garantida a presença no resultado aos objetos cuja distância ao objeto de entrada, é inferior a  nesse 

mesmo espaço, quer estes sejam false hints ou não. De seguida é necessário filtrar objetos 

dissimilares no espaço original. Quer isto dizer, eliminar os false hints incluídos no resultado anterior, 

mesmo que similares no espaço de dimensão reduzida, uma vez que estes não interessam para o 

resultado final. Este filtro é aplicado através da comparação de todos os objetos presentes no 

resultado anterior e do objeto de entrada (Wichert, 2015). 
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Desta forma garante-se que todos os objetos cuja distância ao objeto de entrada é inferior ao limite 

superior, no espaço original, estão presentes no resultado final. Esta garantia é dada pelo Lower 

Bounding Lemma (Wichert et al., 2015). 

Lower Bounding Lemma Seja O1 e O2 dois objetos, F() uma função de mapeamento de objeto, d a 

distância entre objetos no espaço original e dfeature a distância entre objetos no espaço de dimensão 

reduzida: 

dfeature(F(O1), F(O2))  d(O1, O2)  (3) 

 

 

2.9. Hierarchical Linear Subspace Method 

O Hierarchical Linear Subspace Method (HLSM) tem a sua abordagem baseada no Generic 

Multimedia Indexing (GEMINI) (Wichert, 2015). Neste método, cada subespaço corresponde a 

diferentes resoluções de imagens. No espaço original todas as imagens têm a sua resolução original. 

Nos restantes, todas as imagens têm resolução inferior às do espaço original e também inferior ao 

subespaço anterior. Num determinado subespaço, todas as imagens têm a mesma resolução, sendo 

que todas as imagens devem estar representadas em todos os subespaços.  

Por forma a efetuar procuras utilizando o HLSM, é necessário comparar a imagem de entrada, 

imagem para a qual se quer encontrar as imagens mais similares, com a totalidade das imagens 

presentes na base de dados. Esta comparação deve ser efetuada no subespaço de menor dimensão. 

Desta forma é possível encontrar todas as imagens, da base de dados, semelhantes à imagem de 

entrada, no subespaço de menor dimensão. Todas as imagens consideradas dissimilares no 

subespaço de dimensão reduzida, são também consideradas como dissimilares no espaço de 

dimensão original, podendo assim ser descartadas. Poderão, no entanto, existir imagens que são 

consideradas similares neste subespaço de dimensão reduzida, mas dissimilares no espaço de 

dimensão original, denominadas de falsos candidatos. Por forma a eliminar estes falsos candidatos, 

deve-se comparar a imagem de entrada e as imagens consideradas similares no subespaço de 

menor dimensão, no subespaço de dimensão imediatamente superior (Wichert, 2015). Tal como 

anteriormente, imagens similares devem ser novamente comparadas no subespaço de dimensão 

imediatamente superior, sendo as imagens dissimilares descartadas. Este processo é repetido até 

que todas as imagens sejam descartadas, ou até que o espaço de dimensão original seja atingido. 

Nesta última operação, o conjunto de imagens consideradas similares é o resultado da procura.  

Tendo o HLSM a sua abordagem baseada no GEMINI, deve respeitar o Lower Bounding Lemma e 

deve inclusive extendê-lo (Extended Lower Bounding Lemma) por forma a que todos os subespaços 

de dimensão reduzida sejam tidos em conta (Wichert, 2015). 

Extended Lower Bounding Lemma Sejam A e B dois objetos e F() uma função de mapeamento. As 

funções de distância utilizadas no espaço original V e no subespaço U são d e dU respetivamente 
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(Wichert, 2008). Desta forma, todos os objetos existentes na base de dados devem respeitar a 

seguinte fórmula: 

dU(F(A), F(B))  d(F(A), F(B))  d(A, B)  (4) 

É possível definir uma sequência de subespaços U0, U1, ..., Un em que U0 = V, na qual cada 

subespaço é um espaço de um outro subespaço 

U0  U1  ...  Un  (5) 

e  

dim(U0) > dim(U1) > ... > dim(Un)  (6) 

O custo computacional do HLSM é  

∑ 𝑈𝑖(𝜎) ∙ dim(𝑈(𝑖−1)) + 𝑠 ∙ dim (𝑈𝑛)𝑛
𝑖=1   (7) 

 

Um exemplo de uma função de mapeamento que verifique os requisitos do Extended Lower Bounding 

Lemma é a projeção ortogonal de um espaço V de dimensão m, para um subespaço U de dimensão 

f. A figura 12 permite observar que, através da utilização da projeção ortogonal como função de 

mapeamento, o Extended Lower Bounding Lemma é respeitado. 
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Figura 12 – Exemplo da projeção ortogonal de pontos na bissetriz dos quadrantes ímpares, que 

corresponde ao valor médio dos pontos projectados. (Wichert, 2008) 

 

Neste caso em concreto, a distância entre o ponto A(2, 4) e o ponto B(7, 5) é de √26. Através da 

projeção ortogonal, é possível diminuir a dimensão dos objetos, passando cada um deles a ter 

apenas uma dimensão, permitindo projetá-los na bissetriz dos quadrantes ímpares. Por forma a 

efetuar esta projeção, basta calcular a média das coordenadas de cada um dos objetos. Após 

calculada a projeção dos objetos verifica-se que a distância entre ambos passou a ser de 3, pelo que 

se confirma que o Extended Lower Bounding Lemma é respeitado.  

A projeção ortogonal permite mapear distâncias do subespaço U (dU) em distâncias do subespaço V 

(d). Para tal, basta multiplicar dU por uma constante c dada por √
𝑚

𝑓
, onde m é a dimensão de V e f a 

dimensão de U (Wichert, 2015). Desta forma, tem-se que 

d(U(O1), U(O2)) = √
𝑚

𝑓
∗ dU(U(O1), U(O2))  (8) 

Comparativamente ao GEMINI, o HLSM permite algumas melhorias. Um dos problemas do GEMINI 

tem que ver com o facto de se a dimensão do espaço de dados for muito elevada, poder não ser 

possível mapear objetos de elevada dimensão num subespaço de dimensões reduzidas. Desta 
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forma, tem-se que, ao utilizar o GEMINI, podem existir situações em que a redução de cardinalidade 

não é a suficiente para evitar as consequências do curse of dimensionality (Wichert, 2015). 

Uma segunda vantagem do HLSM em relação ao GEMINI tem que ver com os mapeamentos das 

distâncias efetuadas por ambos. Ao multiplicar a distância por uma constante c, o HLSM permite que 

a distância entre os objetos num subespaço de dimensão reduzida seja mais próxima da distância 

entre os mesmos objetos no espaço original, comparativamente com o GEMINI. Desta melhor 

aproximação advêm um menor número de falsos candidatos, permitindo menos comparações nos 

subespaços de dimensões mais elevadas. Por conseguinte, observa-se uma maior rapidez aquando 

da realização de procuras (Wichert, 2015). 

Pode-se então concluir que, num sistema de recuperação de imagens baseado em conteúdo, o 

método preferencialmente utilizado é o Hierarchical Linear Subspace Method. 

 

2.10. Multimodalidade 

A procura multimodal permite a pesquisa por informação, podendo utilizar nas pesquisas tipos de 

dados como texto ou outros tipos de formatos multimédia. Como o próprio nome pressupõe, 

multimodalidade significa várias fontes, pelo que, numa procura multimodal, a procura basear-se-á 

não apenas numa, mas em múltiplas fontes de informação. É possível efetuar uma procura 

multimodal de três formas distintas: constrained hierarchies, early fusion e late fusion (Wichert, 2015). 

Através de constrained hierarchies é possível responder a uma procura através de uma hierarquia de 

modais, desde o mais importante até ao menos importante. modal1  modal2  ...  modaln é um 

exemplo de uma hierarquia de modais. Neste caso modal1 representa o modal mais importante e 

modaln o modal menos importante. Uma vez que, para efetuar procuras, se inicia o processo pelo 

modal mais importante, na presente ilustração, o primeiro modal utilizado deve ser modal1 e modaln 

deve ser o último. Por forma a calcular o conjunto resultado da procura é realizada uma procura 

unimodal para cada um dos modais. Assim, começa-se por efetuar uma procura unimodal sobre o 

modal1, sobre o resultado desta procura efetua-se uma nova procura tendo em conta o modal2. A 

procura termina quando todos os modais estiverem satisfeitos ou quando o resultado de uma procura 

modal for o conjunto vazio (Wichert, 201d). 

A procura early fusion consiste numa procura sobre a combinação de diferentes tipos de dados. 

Assim sendo, é necessário que a fusão de informação, dos feature vectors, seja feita à priori, antes 

de ser efetuada a procura. Uma vez que a combinação de informação se dá antes de ser realizada a 

procura, é necessário construir uma estrutura de dados onde seja possível armazenar os feature 

vectors a serem utilizados na procura, resultantes da combinação dos feature vectors de cada uma 

das modalidades. O processo mais simples de combinar feature vectors é concatenando-os. Esta 

abordagem tem, no entanto, o problema de, no caso de os feature vectors terem dimensões 

elevadas, os feature vectors resultantes terem dimensões ainda maiores. Por conseguinte, é mais 

difícil evitar as consequências que advém da curse of dimensionality (Wichert, 2015). 
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Existe ainda uma outra desvantagem, a qual está relacionada com o facto de, antes da fusão, 

poderem existir modalidades mais importantes quando comparadas com outras. No entanto, após a 

concatenação dos feature vectors, essa importância é perdida passando todas as modalidades a ter a 

mesma importância (Wichert, 2015). 

No caso de uma procura late fusion, ao contrário do que acontece numa procura early fusion, e como 

o próprio nome indica, a procura dá-se antes da fusão. Neste caso as procuras são efetuadas de 

forma unimodal, sendo depois os seus resultados combinados. Esta é a abordagem mais simples e 

uma das mais usadas para efetuar procuras multimodais (Escalante et al., 2008). 

Devido às desvantagens inerentes à early fusion e devido ao facto de a late fusion efetuar diversas 

procuras unimodais, a late fusion é tendencialmente o método escolhido para efetuar a fusão (Snoek 

et al., 2005). Uma forma de efetuar esta fusão é intersectando os resultados de cada procura. Assim, 

as imagens recuperadas são as imagens que eram simultaneamente recuperadas por cada uma das 

procuras unimodais. 

Uma outra forma de efetuar a combinação é através da weighted-sum rule. A weighted-sum rule é 

muito popular por ser extremamente simples de entender, sendo inclusive utilizada em sistemas como 

o QBIC (Flickner et al., 1995) e o Oracle intermedia (Wichert, 2008). 

Com esta regra é possível atribuir pesos a cada modalidade, permitindo assim refletir quão sensível é 

o processo de matching para um determinado atributo. O peso do atributo varia entre 0.0 e 1.0, sendo 

que, um peso de 0.0 significa que o atributo é descartável e um peso de 1.0 indica que apenas essa 

modalidade deve ser tida em conta. O valor da weighted-sum rule é dado por 

∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1   (9) 

 onde wi é o peso da modalidade i e di é a distância entre as imagens comparadas com respeito à 

modalidade i. 

Quando existe um processo de matching entre objetos multimédia, utiliza-se um valor de threshold. 

Se o resultado da weighted-sum rule for igual ou inferior ao valor do threshold considera-se que os 

objetos são similares. Caso contrário, os objetos são considerados dissimilares. 

Os motores de busca são exemplos muito famosos de ferramentas que tiram partido da procura 

multimodal (Steiner et al., 2012). Um exemplo bastante conhecido de um sistema destes é a procura 

de imagens do Google (Etzold et al., 2012). 

 

2.11. Conclusão 

Tal como explicado na seção 2.10., a early fusion não é uma alternativa válida para efetuar procuras 

multimodais uma vez que a concatenação de feature vectors tornam o vetor resultante num de 

dimensões superiores, impossibilitando assim evitar as consequências que advém da curse of 
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dimensionality. Um outro problema existente neste tipo de fusão tem que ver com o facto de se 

perder a noção, após a fusão, da dimensão original dos vetores. Desta forma, é impossível definir 

pesos para cada uma das modalidades individualmente, uma vez que a combinação das modalidades 

resulta numa única modalidade. 

Como resultado destas limitações, existe a necessidade de idealizar um novo método que assente 

sobre early fusion e onde através do qual seja possível eliminar as consequências do curse of 

dimensionality. Idealiza-se o método resultante, um método híbrido, como sendo um método que tem 

como bases a early fusion e a weighted-sum rule. A grande diferença na fusão de informação 

aplicada neste método, quando comparada com a early fusion, tem que ver com o facto de, mesmo 

após a fusão de informação, ou seja, mesmo após a combinação dos feature vectors das diferentes 

modalidades, ser possível retornar aos feature vectors iniciais, respeitantes a cada uma das 

modalidades. Tal acontece porque, aquando da concatenação dos features vectores, é mantida 

informação sobre a dimensão dos mesmos de cada uma das modalidades. Adicionando este ponto à 

utilização da weighted-sum rule, torna-se possível atribuir pesos distintos a cada uma das 

modalidades presentes na procura. Assim, para se calcular a distância entre duas imagens utilizando 

este método híbrido, será necessário ter em consideração a porção do feature vector resultante, 

respeitante a cada uma das modalidades, calcular a distância entre as imagens para cada uma das 

modalidades, multiplicar a distância entre imagens para cada uma das modalidades pelo peso da 

modalidade em questão e somar todos os valores intermédios. 

Através da utilização do método desenvolvido espera-se que seja possível diminuir o número de 

operações para calcular a similaridade entre imagens através de multimodalidade quando comparado 

com o mesmo tipo de procura de forma unimodal. 
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3. Arquitetura da Solução 

No capítulo abaixo é apresentado, em detalhe, como se calcula a distância entre imagens recorrendo 

a diferentes normas, o que é a característica de uma base de dados, como se processa a extração 

das modalidades implementadas na solução, bem como os diferentes métodos, dos quais se tirou 

partido, para verificar a validade da mesma. 

 

3.1. Extração de Modalidades 

Uma vez que todos os métodos que irão ser desenvolvidos ao longo deste trabalho são baseados em 

modalidade, antes de ser possível efetuar qualquer tipo de procura, é necessário extrair informação 

sobre as imagens e armazena-la sob a forma de feature vectors. Visto que o presente trabalho 

procura determinar se uma procura multimodal pode ser mais rápida do que uma unimodal, foi 

necessário extrair mais do que uma modalidade de cada imagem, nomeadamente duas, as quais 

serão analisadas nesta secção. 

A primeira modalidade utilizada foi a própria imagem, ou imagem como matriz. Neste caso, dá-se a 

construção de uma imagem sob a forma de matriz, de dimensões iguais à da imagem, onde cada 

entrada da matriz corresponde a um pixel da imagem. Para tal, itera-se sobre os pixels da imagem, 

guardando em cada posição da matriz um trio de valores. Este trio corresponde ao valor presente em 

cada um dos canais de cor – vermelho, verde e azul – para esse dado pixel em estudo. Para cada 

uma das imagens presentes na base de dados, é armazenada uma matriz numa estrutura criada para 

o efeito. Após este passo, dá-se um sucessivo redimensionamento de cada imagem, de modo a 

tornar possível a utilização do HLSM, até uma resolução final de 4 por 3 pixels. Para este passo de 

dimensionamento das imagens é utilizada uma janela de dimensão 2 por 2 pixels. Esta janela tem 

como ponto de partida o primeiro elemento da matriz. Atendendo à dimensão da janela, esta 

englobará o primeiro e segundo elementos, tanto da primeira como da segunda linha. A cada passo, 

é calculada a média dos valores presentes no interior da janela, sendo que este valor corresponde a 

uma nova entrada na matriz, a qual substitui os quatro valores anteriormente existentes. O processo 

repete-se para os restantes elementos, permitindo assim, reduzir para metade tanto a altura como a 

largura da imagem após a totalidade da matriz ter sido processada. Na figura seguinte é ilustrado o 

funcionamento deste processo. 
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Figura 13 – Método para redimensionamento da modalidade imagem como matriz 

 

Terminado este processo, a matriz é armazenada na mesma estrutura utilizada para guardar a matriz 

correspondente à imagem com as dimensões originais. O referido procedimento deve ser aplicado a 

todas as imagens da base de dados. Concluído este passo, as imagens estão redimensionadas e as 

suas resoluções são armazenadas numa estrutura própria. A partir deste ponto, é então possível 

começar a efetuar procuras utilizando o HLSM e a modalidade em questão. 

A segunda modalidade utilizada foi o histograma da imagem. O histograma de uma imagem pode ser 

considerado como a probabilidade de ocorrência de cada tom de cada canal de cor. Uma vez que 

podem existir 256 tons para os canais de cor, cada canal tem um vetor onde cada posição 

corresponde a um bin. Podemos considerar um bin como sendo um contador, o qual conta, para uma 

determinada imagem, o número de pixels de um dado tom para um dado canal de cor.  

Por ser necessário iterar sobre os pixels da imagem, com a finalidade de determinar a sua cor para a 

construção do histograma, esta modalidade tem por base a modalidade anterior. Quer isto dizer que, 

para se conseguir calcular o histograma, é necessário obter a imagem como matriz da imagem em 

questão. No entanto, para esta segunda modalidade em particular, apenas é necessário o cálculo da 

imagem como matriz para a resolução original de cada imagem. 

Após a obtenção deste cálculo, é então possível obter o histograma da imagem. Para tal itera-se 

sobre cada um dos seus pixels. Para cada pixel, que contém 3 canais de cor, e para cada um desses 

canais, obtêm-se as suas cores. O tom de um pixel varia entre os valores 0 e 255. Uma vez que cada 

vetor correspondente a um canal de cor tem dimensão 256, basta, após obter o tom do pixel, 

incrementar em uma unidade o valor correspondente do bin referente a esse tom. 

Terminada a iteração sobre as entradas da matriz, os bins de cada canal são guardados numa 

estrutura criada para o efeito. 

De maneira a ser possível a utilização do HLSM, os histogramas de cada imagem também devem ser 

calculados e armazenados nas suas diferentes resoluções. Para tal, utiliza-se um método similar ao 
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método para o redimensionamento das imagens. A única diferença entre ambos os métodos tem que 

ver com a dimensão da janela utilizada. Neste caso, e tendo em conta que um vetor tem apenas uma 

dimensão, a dimensão da janela será de 2 por 1. No entanto, todo o processo seguinte é em tudo 

semelhante ao descrito para a modalidade anterior, sendo necessário calcular a média dos valores 

presentes no interior da janela, obtendo assim um novo vetor com metade da dimensão do vetor 

original. A cada novo vetor calculado, um para cada canal de cor, armazena-se o vetor resultante na 

estrutura utilizada para guardar o histograma original. Este processo repete-se até os vetores terem 

uma dimensão de 32 bins, ou seja, um oitavo da dimensão original. Na figura seguinte é possível 

observar o funcionamento deste processo. 

 

 

Figura 14 – Método para redimensionamento da modalidade histograma da imagem 

 

Este processo é efetuado 3 vezes, ou seja, o histograma original é calculado e redimensionado 3 

vezes, passando de uma dimensão de 256 para uma dimensão de 32.  

Após terem sido extraídas as duas modalidades das imagens na sua dimensão original e, 

posteriormente, terem sido redimensionadas é então possível efetuar procuras utilizando o HLSM, 

razão pela qual é necessário redimensionar as imagens, onde cada redimensionamento corresponde 

a um subespaço, para uma dada multimodalidade. 

 

3.1.1. Comparação de imagens 

Por forma a ser possível calcular a distância entre imagens, é necessário saber como compará-las. 

Uma vez que todos os métodos utilizados são baseados em HLSM, é necessário, à priori, e tal como 

explicado no capítulo anterior, extrair e armazenar as modalidades que são utilizadas nas procuras. 

Após a extração das modalidades de cada uma das imagens, é imperial escolher uma norma para o 

cálculo da distância entre elas. Existe a possibilidade de utilizar uma de duas normas por forma a 

calcular a distância entre imagens: norma L1, ou distância Euclidiana (Danielsson, 1980) e norma L2, 

também conhecida por distância de Manhattan (Chang et al., 2009). 

Por forma a calcular a distância entre duas imagens I1 e I2, para a norma L2, quer seja utilizando a 

imagem como matriz ou o histograma da imagem, a fórmula a aplicar é dada por: 

d(I1, I2) = √∑ (𝑅𝑖,1 − 𝑅𝑖,2)
2𝑥

𝑖=1 +  ∑ (𝐺𝑖,1 − 𝐺𝑖,2)𝑥
𝑖=1

2
+ ∑ (𝐵𝑖,1 − 𝐵𝑖,2)𝑥

𝑖=1
2
              (10) 
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onde: 

 𝑅𝑖,𝑦 , 𝐺𝑖,𝑦 e 𝐵𝑖,𝑦 correspondem ao valor da cor presente no canal de cor vermelha, verde e azul 

da imagem i no pixel y respetivamente, no caso de a modalidade utilizada ser a imagem 

como matriz, ou 

  𝑅𝑖,𝑦 , 𝐺𝑖,𝑦 e 𝐵𝑖,𝑦 correspondem ao valor da cor presente no canal de cor vermelha, verde e 

azul da imagem i no bin y respetivamente ,no caso da modalidade utilizada ser o histograma 

da imagem. 

 

Uma vez que se utiliza o HLSM, é necessário mapear as distâncias entre imagens, em subespaços 

que não o original, no subespaço original. Para tal, é necessário multiplicar esta distância por uma 

constante c. Como já analisado anteriormente, esta constante é dada por: 

𝑐 = √
𝑚

𝑓
        (11) 

onde: 

 m corresponde à dimensão do subespaço original, e  

 f diz respeito à dimensão do subespaço onde está a ser calculada a distância entre imagens.  

 

No caso da modalidade imagem como matriz, m tem o valor 12.288, correspondente a uma resolução 

de 128x96. Neste cenário, f varia entre 3072, correspondente a uma resolução de 64x48, e 12, 

correspondente a uma resolução de imagem de 4x3. 

No caso da modalidade histograma da imagem, m tem o valor 256, sendo que f varia entre 128 e 32. 

A par da norma L2, é também usual fazer uso da norma L1, conhecida como distância de Manhattan.  

A distância entre imagens utilizando a norma L1 é dada por: 

d(I1, I2) = ∑ |𝑅𝑖,1 − 𝑅𝑖,2| +  ∑ |𝐺𝑖,1 − 𝐺𝑖,2|𝑥
𝑖=1  +  ∑ |𝐵𝑖,1 − 𝐵𝑖,2|𝑥

𝑖=1  𝑥
𝑖=1     (12) 

E a constante c dada por: 

𝑐 =
𝑚

𝑓
      (13) 

Comparativamente à norma L2, esta permite melhores aproximações, ou seja, a norma L1 permite 

obter, para uma distância num subespaço de dimensão inferior, uma melhor aproximação à distância 

no subespaço original. Desta forma, é possível encontrar imagens dissimilares em subespaços de 

dimensão inferior, mais cedo, portanto, em relação ao que acontece quando se utiliza a norma L2. 

Assim, é possível garantir que qualquer que seja o método escolhido, este produzirá sempre 

melhores resultados utilizando a norma L1 do que utilizando a norma L2 (Aggarwal et al., 2001). 
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Neste trabalho, optou-se pelo uso da norma L2, uma vez que, se se verificar uma melhoria na procura 

utilizando multimodalidade juntamente com a norma L2 para o cálculo da distância entre imagens, 

automaticamente se garante uma melhoria utilizando multimodalidade e a norma L1. Isto verifica-se 

porque, tal como explicado anteriormente, a norma L1 produz melhores aproximações. 

 

3.1.2. Característica 

O número de imagens recuperadas depende do valor de threshold () utilizado. A característica de 

uma base de dados permite perceber o valor de  necessário para recuperar um determinado número 

de imagens, quer seja utilizando a procura linear ou o HLSM.   

Para calcular a característica de uma base de dados, é necessário iterar sobre cada uma das 

imagens presentes na mesma. A cada iteração, a imagem em causa é considerada como a imagem 

de entrada e comparada, de acordo com o método aplicado, com todas as outras presentes na base 

de dados, sendo as distâncias ordenadas de forma crescente e armazenadas sob a forma de uma 

linha de uma matriz. Este processo é repetido para todas as imagens existentes na base de dados. 

Após este passo, é preciso calcular a média para cada uma das colunas da matriz. O vetor resultante 

da média das colunas da matriz é designado por característica. Este vetor pode, posteriormente, ser 

utilizado para o desenho da característica da base de dados. 

Por forma a determinar qual o valor de  necessário para recuperar um certo número de imagens, 

basta traçar uma reta vertical, com origem no número de imagens que se pretende recuperar. Ao 

identificar o valor no eixo dos yy, onde esta reta se interseta com a característica da base de dados, 

obtém-se o valor de  necessário para recuperar o número de imagens previamente escolhido.  

Nas figuras seguintes é possível observar um exemplo da característica de uma base de dados, 

calculada através de procura linear, utilizando 2500 imagens.  
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a) Exemplo de característica da base de dados utilizando apenas um subespaço 

 

b) Exemplo de característica da base de dados com um subespaço, após ter sido efetuado zoom in 

Figura 15 – Exemplo da característica de uma base de dados calculada a partir de um subespaço. 

 

Neste caso em concreto, para recuperar 500 imagens, é necessário um  com o valor de 

aproximadamente 1,44 ∗ 104 unidades. 
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É também possível calcular a característica de uma base de dados utilizando os subespaços do 

HLSM. Nesta situação a forma de calcular a característica é exatamente a mesma que anteriormente 

descrita, devendo, no entanto, ser também calculada para os subespaços de menor dimensão ao 

invés de apenas para o subespaço original. A forma de determinar o valor do  necessário para 

recuperar um determinado número de imagens é a mesma de quando se utiliza um único subespaço, 

bastando traçar uma reta vertical com origem no número de imagens a recuperar. O valor de  é dado 

pelo ponto onde esta reta vertical se cruza com a curva correspondente ao subespaço de dimensão 

original. 

Através da utilização de múltiplos subespaços no cálculo da característica é possível perceber se 

uma procura produzirá melhor resultados com ou sem recurso ao HLSM. Ao ser traçada uma reta 

horizontal com origem num determinado valor de , quanto maior o número de curvas 

correspondentes aos subespaços cruzados, melhores serão os resultados da procura utilizando 

HLSM. Se a reta cruzar apenas a curva correspondente ao subespaço original, utilizar o HLSM não 

trará quaisquer vantagens, da mesma forma que, se a reta não cruzar nenhuma curva, significa que 

estamos no caso em que todas as imagens presentes na base de dados devem ser recuperadas. 

Nesta situação, também não se beneficiará da aplicação do HLSM. 

Um exemplo do cálculo da característica utilizando múltiplos subespaços pode ser observado nas 

figuras seguintes. 
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a) Exemplo de característica da base de dados utilizando múltiplos subespaços 

 

b) Exemplo de característica da base de dados com múltiplos subespaços, após ter sido efetuado zoom in 

Figura 16 – Exemplo da característica de uma base de dados calculada a partir de múltiplos subespaços. 

 

Assim sendo, através da característica da base de dados para um dado método, é possível calcular 

com exatidão o valor de  necessário para recuperar um certo número de imagens, utilizando esse 

mesmo método. Através da característica de uma base de dados é possível obter-se uma ideia sobre 

a validade de um método quando comparado com outro, uma vez que, quanto maior o threshold 

necessário, maior o número de operações a realizar. 
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4. Métodos, Testes e Respetivos Resultados 

Neste capítulo, são apresentados os métodos utilizados, os testes efetuados e validação da solução 

proposta como sendo uma solução possível para a recuperação de imagens baseada em conteúdo 

através de multimodalidade, empregando o HLSM. Serão explicados os testes efetuados, quais as 

suas razões de ser e o que pretendem comprovar, assim como os resultados obtidos em cada um 

dos testes. São também referidos o equipamento e a base de dados utilizada para efetuar os testes 

 

4.1. Base de Dados 

Por forma a verificar a validade da solução, recorreu-se a uma base de dados constituída por 9876 

imagens. Estas foram representadas no modelo de cores RGB, para uma profundidade de pixel de 8 

bits. Assim sendo, é possível representar para cada canal de cor 256 tons. As imagens têm uma 

resolução de 128 por 96 pixels. 

No entanto, nem todos os testes foram realizados com a totalidade das imagens. Para alguns, foi 

suficiente um subconjunto de imagens presentes na base de dados para aferir a validade dos 

métodos propostos. 

 

4.2. Equipamento 

Todos os testes efetuados para atestar a solução proposta foram realizados num Macbook Pro 

Retina. Este computador caracterizava-se por um processador Intel Core i5, com uma frequência de 

relógio a 2.6 GHz, memória RAM de 8GB com frequência de 1600MHz. O sistema operativo instalado 

aquando da realização dos testes era o Mac OSX 10.10 “Yosemite”. Foi também utilizada a versão 8 

do Java. 

 

4.3. Apresentação dos métodos utilizados 

Por forma a atestar a validade da solução proposta, foram desenvolvidos métodos e efetuados testes 

sobre os mesmos, todos eles recorrendo ao HLSM. Uma vez que, utilizando o HLSM, é necessário 

saber, à priori, o valor do threshold (), por forma a saber quais as imagens que necessitam ser 

comparadas no subespaço seguinte e quais as imagens que podem ser descartadas, foi 

desenvolvido um software capaz de identificar o threshold necessário. Este software permite 

recuperar as 10, 20, 30, 40 e 50 imagens, presentes na base de dados, mais similares a uma dada 

imagem, denominada imagem de entrada.  

São apresentados nesta secção 11 métodos, 2 métodos unimodais e 9 métodos multimodais. Para 

cada um dos métodos foram utilizadas 2500 imagens, cerca de um quarto da dimensão total da base 

de dados em estudo.  A razão para a não utilização da sua totalidade prende-se com o facto de, ao 

aumentar o número de imagens analisadas, no pior caso, o valor do threshold mantém-se. Isto 
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acontece quando, ao recuperar as 50 imagens mais similares de um total de 9876 imagens, são 

recuperadas as mesmas imagens de quando a mesma operação é efetuada sobre um total de 2500 

imagens. No entanto, este pior cenário é extremamente raro e, ao aumentar o número total de 

imagens, estaremos a introduzir imagens mais similares do que as 50 anteriores mais similares. 

Desta forma, dar-se-á uma redução no valor de . 

Para um dado método, sendo o número de operações necessárias para recuperar uma imagem, 

diretamente proporcional ao threshold, torna-se óbvio que, quanto menor o valor de , menor o custo 

para recuperar as imagens similares. Consequentemente, ao assegurar que a solução funciona em 

valores superiores de , garante-se que esta também é válida em valores menores. 

Todos os métodos testados, com exceção aos multimodais utilizando late fusion, foram testados 100 

vezes. Na primeira vez a primeira imagem da base de dados é utilizada como imagem de entrada, na 

segunda vez a segunda imagem é utilizada como imagem de entrada e assim sucessivamente até à 

centésima imagem da base de dados. Posteriormente foi calculada a média dos testes efetuados 

sendo que é esse valor que é apresentado nos resultados de cada um dos métodos. 

Em todos os gráficos apresentados o eixo dos xx corresponde ao número de imagens recuperadas e 

o eixo dos yy o threshold necessário para recuperar um determinado número de imagens. 

 

4.3.1. Método Unimodais 

Os dois primeiros métodos utilizados, apresentados de seguida, são o ponto de partida para a 

solução proposta, recorrendo tanto a early fusion como a late fusion, sendo que em ambos é 

realizada uma procura unimodal, através de HLSM.  

 

4.3.1.1. Primeiro método – método unimodal – método a) 

No primeiro método, a modalidade utilizada é a imagem como matriz. Uma vez que este método 

utiliza o HLSM, por forma a comparar imagens, começa-se por efetuar a mesma no subespaço de 

dimensão mais reduzida, ou seja, utilizando a menor resolução pertencente a cada uma das imagens. 

Para tal, iguala-se a imagem de entrada com as primeiras 2500 imagens presentes na base de 

dados. Todas as imagens cuja distância à imagem de entrada é superior ao threshold são 

consideradas como não similares e, como consequência, são descartadas. De seguida, aumenta-se a 

resolução das imagens para o dobro, quer isto dizer, aumenta-se o subespaço, tanto em largura 

como em altura. Procede-se novamente ao cálculo da distância entre a imagem de entrada e as 

imagens que não foram descartadas, no subespaço anterior. O método termina quando se completa 

a comparação entre a imagem de entrada e as imagens da base de dados no subespaço original. 

Na figura 17, é possível observar a característica da base de dados utilizando a modalidade imagem 

como matriz. 
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Figura 17 – Cálculo da característica da base de dados utilizando o método unimodal a) para 2500 

imagens. 

 

Como é possível observar, neste caso, o valor de  necessário para recuperar 500 imagens é de 

aproximadamente 1,5 ∗ 104.  

Na tabela seguinte, é possível observar os testes efetuados ao método a), podendo-se analisar o 

threshold, bem como o número de operações médias necessárias para recuperar 10, 20, 30, 40 e 50 

imagens, respetivamente. 

 

Tabela 1 – Resultados obtidos para os testes efetuados utilizando o método unimodal a) 

IMAGENS RECUPERADAS THRESHOLD OPERAÇÕES 

10 8604,2 24752448 

20 9005,7 29008516,3 

30 9271,6 32122399,7 

40 9469,3 34519131,4 

50 9645,4 36695240,6 
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Como é possível verificar, quanto maior o número de imagens recuperadas, maior o número médio 

de operações. Tal acontece uma vez que para aumentar o número de imagens recuperadas é 

necessário aumentar o valor do threshold. Aumentando este valor, surgem imagens que deixam de 

ser dissimilares em subespaços de dimensão menor, para passarem a ser similares. Nesta situação, 

é necessário compará-las em subespaços de dimensão superior. Assim sendo, o número de 

operações necessárias para recuperar imagens aumenta. 

 

4.3.1.2. Segundo método – método unimodal – método b) 

O segundo método utilizando unimodalidade é muito similar ao primeiro, apresentado anteriormente, 

sendo a única diferença a modalidade utilizada, no presente caso, o histograma da imagem.  

Na imagem seguinte é possível observar a característica da base de dados tendo em conta o 

histograma da imagem. 

 

 

Figura 18 – Cálculo da característica da base de dados utilizando o método unimodal b) para 2500 

imagens. 
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Ao analisar a Figura 18, é possível concluir que de modo a recuperar 500 imagens, o valor de  

necessário, é bastante inferior ao que acontecia no método unimodal a). 

Na tabela 2 são apresentados os resultados obtidos dos testes efetuados para a recuperação de 

imagens utilizando o método em questão. 

 

Tabela 2 – Resultados obtidos para os testes efetuados utilizando o método unimodal b) 

IMAGENS RECUPERADAS THRESHOLD OPERAÇÕES 

10 1253 283205,8 

20 1369,1 317197,4 

30 1449,3 353777,3 

40 1510,3 392655,4 

50 1553,7 424216,3 

 

Através da leitura da tabela, e como seria expectável, é possível observar que o número de 

operações médias necessárias para recuperar o mesmo número de imagens é menor quando se 

utiliza o histograma da imagem como modalidade. Isto deve-se ao facto de os feature vectors 

resultantes do histograma terem uma dimensão reduzida quando comparados com os feature vectors 

da modalidade imagem como matriz. Isto sucede-se porque a modalidade imagem como matriz 

contém informação sobre a forma da imagem, bem como sobre a cor de cada um dos pixels da 

imagem, por oposição ao histograma que apenas contém informação sobre a cor da imagem. 

 

4.3.2. Métodos multimodais utilizando early fusion 

A modalidade imagem como matriz é aquela que mais informação tem sobre uma dada imagem do 

que a modalidade histograma, como referido anteriormente. Assim sendo, ao combinarem-se ambas 

as modalidades, obter-se-á informação sobre a forma das imagens, bem como informação sobre a 

cor das imagens. Desta maneira, todos os resultados dos métodos multimodais serão comparados 

com os resultados obtidos no método unimodal utilizando a modalidade imagem como matriz, método 

a), pois é a modalidade que contém mais informação sobre as imagens.  

 

4.3.2.1. Primeiro método – método multimodal – método c) 

Neste terceiro método utilizado, introduz-se a procura através de multimodalidade. Sendo este o 

primeiro método multimodal, pretendia-se que fosse o mais simples possível, por forma a servir como 

ponto de partida para os restantes métodos. Assim sendo, e por forma a tornar mais fácil a 
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combinação de modalidades, apenas os quatro subespaços de maiores dimensões de cada uma das 

modalidades foram utilizados.  

Uma vez que o tipo de fusão utilizada é a early fusion, é necessário existir, à priori, a combinação das 

modalidades, sendo que, cada uma deve ter o seu peso. No presente método, foi atribuída uma 

importância de 50% a cada uma das modalidades. Visto que são utilizados quatro subespaços para 

cada modalidade, com o objetivo de combinar as modalidades deve-se combinar os mesmos 

subespaços para cada uma das modalidades. Quer isto dizer que o feature vector correspondente ao 

subespaço de menor dimensão da imagem como matriz deve ser combinado com o feature vector do 

histograma da imagem. 

Atendendo ao descrito anteriormente, é necessário obter os 4 feature vectors de cada uma das 

modalidades para os 4 primeiros subespaços. Tal resulta no histograma e na imagem como vetor da 

imagem original, correspondente ao subespaço original, bem como cada um dos 

redimensionamentos correspondente a um subespaço diferente. 

O processo para calcular a distância entre imagens utilizando multimodalidade e early fusion é em 

tudo semelhante ao método utilizado com unimodalidade. Aqui, são calculadas duas distâncias entre 

as imagens, uma para cada modalidade, sendo depois, cada modalidade, multiplicada pelo seu 

respetivo peso. Ao somar-se o resultado de cada uma das multiplicações obtém-se a distância total 

entre as imagens.  

Por forma a efetuar procuras utilizando o HLSM e multimodalidade, o processo é equivalente ao 

utilizando unimodalidade, no entanto, é necessário, em cada subespaço, efetuar a combinação de 

modalidades com a finalidade de obter a distância total entre imagens nesse dado subespaço. Tal 

como anteriormente, as imagens cuja distância em relação à imagem de entrada seja superior ao 

threshold são descartadas, enquanto que as restantes de têm de ser comparadas no subespaço 

seguinte. 

Na imagem a baixo é possível observar a característica da base de dados, tendo por base este 

método.  
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Figura 19 – Cálculo da característica da base de dados utilizando o método multimodal c) para 2500 

imagens. 

Na figura 19 é possível constatar que o  necessário para a recuperação das imagens é menor em 

relação ao método de referência (método a)). Através de multimodalidade espera-se que o valor de  

seja inferior ao que acontecia recorrendo à unimodalidade. Isto sucede devido ao valor de threshold 

para a procura unimodal utilizando apenas o histograma ser muito baixo quando comparado com o 

valor para a modalidade imagem como matriz. Por conseguinte, ao combinar as modalidades, é 

possível diminuir o valor de  necessário para recuperar o mesmo número de imagens. No entanto, 

ao comparar métodos unimodais com métodos multimodais, um valor de threshold menor não 

significa necessariamente um menor número médio de operações. 

Observando a tabela seguinte, e comparando os valores obtidos com os valores do teste unimodal 

método a), utilizando como modalidade a imagem como matriz, é possível concluir que, apesar de o 

threshold ser menor, o número médio de operações necessárias para a recuperação do mesmo 

número de imagens é maior.  
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Tabela 3 – Resultados obtidos para os testes efetuados utilizando o método multimodal c) 

IMAGENS RECUPERADAS THRESHOLD OPERAÇÕES 

10 5435,3 27395967,4 

20 5674,8 31878952,3 

30 5826,9 34854069,1 

40 5933,2 37115093,8 

50 6025,6 39106681 

 

Uma possível causa para o agravamento no número médio de operações efetuadas pode ser o facto 

de haver subespaços da modalidade imagem como matriz que não são aproveitados. Através da 

utilização de todos os subespaços para todas as modalidades espera-se que o número médio de 

operações diminua. Esta hipótese é testada no seguinte método, o segundo método utilizando 

multimodalidade. 

 

4.3.2.2. Segundo método – método multimodal – método d) 

No quarto método, segundo multimodal, método d), utiliza-se a totalidade dos subespaços de ambas 

as modalidades, por forma a tentar obter uma melhoria no número médio de operações.  

Neste método, com a introdução de subespaços na modalidade imagem como matriz torna-se 

imperativo encontrar uma forma diferente de conjugar os subespaços. Assim sendo, e de maneira a 

manter a coerência de quanto menor a combinação de subespaços menor a quantidade de 

informação, optou-se por combinar o último subespaço do histograma com os últimos dois 

subespaços da imagem como matriz. De notar que nos quatro subespaços superiores nada se altera, 

mantendo-se igual ao que acontecia no método anterior. Desta forma, a quantidade de informação, 

bem como o número de operações necessárias, para, em cada subespaço, comparar imagens vai 

aumentando ao longo das diversas combinações de subespaços.  

Tal como no método anterior, e por forma a perceber se a adição dos subespaços extra resulta numa 

melhoria, optou-se por manter o peso de cada uma das modalidades em 50%. 

Através da observação da característica da base de dados, na figura seguinte, é possível observar 

que o threshold necessário para recuperar o mesmo número de imagens é exatamente igual.  
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Figura 20 – Cálculo da característica da base de dados utilizando o método multimodal d) para 2500 

imagens. 

Isto acontece porque este valor é definido pela distância entre as imagens nos subespaços originais. 

Apesar da adição dos subespaços da modalidade imagem como matriz, no HLSM, para as duas 

imagens serem similares, é necessário calcular a distância entre ambas, em todos os subespaços, 

incluindo o original. A distância entre as imagens é dada pela distância no subespaço original, pelo 

que, adicionar ou retirar subespaços em nada altera o valor do threshold necessário, uma vez que as 

imagens similares em ambos os casos serão exatamente as mesmas. No entanto, adicionar ou retirar 

subespaços alterará o número de operações necessárias para a verificação da similaridade de 

imagens. Tal acontece porque ao adicionar subespaços é possível acelerar a verificação e 

identificação das imagens que não são similares. Da mesma forma, reduzir o número de subespaços 

poderá contribuir para uma mais lenta identificação dessas imagens.  

Na tabela 4 é possível confirmar que o número médio de operações necessárias é efetivamente 

menor ao que era necessário no método c), mas ainda assim superior ao que era necessário quando 

se utilizou a procura unimodal (método a)). 
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Tabela 4 – Resultados obtidos para os testes efetuados utilizando o método multimodal d) 

IMAGENS RECUPERADAS THRESHOLD OPERAÇÕES 

10 5435,3 27070047,8 

20 5674,8 31640563,7 

30 5826,9 34672853,8 

40 5933,2 36973453 

50 6025,6 38999241,6 

 

 

4.3.2.3. Terceiro método – método multimodal – método e) 

Uma vez que o método d), não permite uma melhoria quando comparado com a solução unimodal, 

optou-se por uma nova abordagem. Nesta abordagem, tal como no método d), serão utilizados todos 

os subespaços de todas as modalidades, no entanto, o peso de cada uma das modalidades será 

diferente. Desta forma, espera-se que seja possível reduzir o número médio de operações quando 

comparado com a abordagem d). 

Uma vez que, como já referido anteriormente, através da modalidade imagem como matriz é possível 

saber a cor de cada um dos pixels da imagem, bem como a forma da imagem, enquanto que através 

do histograma da imagem apenas é permitido saber a probabilidade de uma dada cor ocorrer na 

imagem, a importância da modalidade imagem como matriz deverá ter, na pior das hipóteses, um 

peso igual ao do histograma da imagem. Assim sendo, e para este método em concreto, foi atribuído 

um peso de 80% à modalidade imagem como matriz, sendo os restantes 20% atribuídos ao 

histograma da imagem. Estes valores de peso são meramente indicativos, não havendo um valor 

correto para qualquer uma das modalidades.  

Na imagem seguinte é possível observar a característica da base de dados usando o método em 

questão. 
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Figura 21 – Cálculo da característica da base de dados utilizando o método multimodal e) para 2500 

imagens. 

 

Neste caso em concreto, é possível observar que o threshold necessário para a recuperação do 

mesmo número de imagens é superior usando o método atual. Isto deve-se facto de, ao comparar a 

distância entre imagens utilizando as duas modalidades, a modalidade imagem como matriz produz 

as maiores distâncias. Desta forma, ao aumentar o peso desta modalidade, ela terá uma maior 

contribuição para o threshold e consequentemente, o valor de  necessário para recuperar as 

imagens vai ser superior do que acontece quando ambas as modalidades têm o mesmo peso, 

método d). 

Na tabela 5 é possível verificar que os resultados produzidos por este método não permitem obter 

melhorias quando comparado com a procura unimodal. No entanto, em algumas situações, 

nomeadamente quando o número de imagens recuperadas é 20, é possível observar melhorias 

quando comparado com o método anterior. 

Estas melhorias devem-se ao facto de as imagens recuperadas em ambos os métodos serem 

diferentes. Desta forma, ao aumentar o peso da modalidade imagem como matriz, resulta que, 

imagens dissimilares segundo esta modalidade no método anterior, se tornem ainda mais 

dissimilares.  Desta forma é possível descartar mais imagens dissimilares em subespaços de menor 

dimensão comparativamente ao que sucedia no método d). 
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Tabela 5 – Resultados obtidos para os testes efetuados utilizando o método multimodal e) 

IMAGENS RECUPERADAS THRESHOLD OPERAÇÕES 

10 7421,5 27259631 

20 7738,4 31601300,6 

30 7952,7 34674492,5 

40 8111,2 37015586,9 

50 8246,9 39146389,9 

 

4.3.2.4. Quarto método – método multimodal – método f) 

Atendendo ao facto de ainda não se ter conseguido obter melhorias em procuras multimodais quando 

comparadas com uma procura unimodal, novas possibilidades devem ser exploradas. Observando a 

característica da base de dados usando apenas o histograma da imagem, Figura 8, é possível 

constatar que a informação perdida entre subespaços, que corresponde ao espaço existente entre as 

curvas, é reduzida, sendo também mais reduzida do que acontece na modalidade imagem como 

matriz. Este é precisamente o ponto de partida para o método seguinte. Tendo em conta que a 

informação perdida entre subespaços do histograma da imagem é praticamente nula e tendo esta 

modalidade uma menor importância, tal como explicado no método anterior, neste método optou-se 

por usar apenas o subespaço de menor dimensão da modalidade histograma da imagem.  

Como é possível observar, comparando os dois últimos métodos, métodos d) e e), no geral, os 

melhores resultados para o número médio de operações acontecem quando cada modalidade tem 

um peso de 50%. Desta forma optou-se por aplicar um peso de 50% a cada modalidade. 

Assim sendo, por forma a utilizar o método f), é necessário aplicar o HLSM e a cada nível conjugar o 

subespaço da imagem como matriz em questão, juntamente com o histograma de menor dimensão 

da imagem.  

Com o presente método espera-se obter melhorias significativas quando comparado com os métodos 

multimodais anteriormente utilizados. 

Na imagem seguinte é possível observar a característica da base de dados utilizando o método f). 
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Figura 22 - Cálculo da característica da base de dados utilizando o método multimodal f) para 2500 

imagens. 

Comparando as características utilizando este método e o método d), é possível verificar que o 

método f) permitirá efetuar procuras com valores de threshold mais baixos. Essencialmente, a 

diferença entre os dois métodos advém de, apenas ser utilizado o subespaço do histograma de 

menor dimensão, pelo que, o histograma tem uma dimensão menor. Isto permite efetuar um menor 

número médio de operações por forma a recuperar as 50 imagens mais similares. 

Na tabela seguinte é possível observar os resultados para os testes efetuados ao método em 

questão. Tal como nos métodos anteriores, para o método f) foram efetuados 5 testes, sendo que em 

cada um dos testes foram recuperadas 10, 20, 30, 40 e 50 imagens, respetivamente. 

 

Tabela 6 – Resultados obtidos para os testes efetuados utilizando o método multimodal f) 

IMAGENS RECUPERADAS THRESHOLD OPERAÇÕES 

10 5297,3 25634769,6 

20 5532,3 30132320,6 

30 5681 33060487,7 

40 5788,4 35392922,9 

50 5877,2 37332397,4 
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Como é possível verificar comparando os resultados deste método com os do método e) é possível 

observar uma redução significativa no número médio de operações, principalmente nos testes em 

que o número de imagens recuperadas é maior. Isto acontece porque, é sempre utilizado o 

subespaço de menor dimensão para o histograma da imagem. Como tal, o número de operações a 

efetuar nos subespaços, que não o de menor dimensões, é inferior ao verificado nos métodos 

anteriores. 

Ao comparar com os resultados obtidos na procura unimodal para a modalidade imagem como matriz 

é possível observar que este método ainda não é capaz de produzir melhores resultados. No entanto, 

a diferença entre o número médio de operações teve uma redução acentuada comparativamente ao 

demais métodos multimodais. 

 

4.3.2.5. Quinto método – método multimodal – método g) 

Como é possível verificar, nenhum dos métodos multimodais anteriores permitem obter qualquer 

melhoria em termos do número médio de operações necessárias quando comparado com a procura 

unimodal. Isto acontece porque todos os métodos anteriores utilizam early fusion. Como explicado na 

secção em questão, secção 2.10, utilizando este tipo de fusão, a combinação de modalidades dá-se 

antes da procura, resultando em feature vectors de maiores dimensões, exigindo assim um maior 

número de operações. Por forma a ser possível obter melhores resultados utilizando multimodalidade, 

é necessário que se consiga reduzir os feature vectors de uma ou até das duas modalidades. Desta 

forma, ao combinar os vetores, o tamanho do vetor final será inferior ao feature vector da modalidade 

imagem como matriz, tornando-se possível efetuar procuras multimodais com um menor número 

médio de operações. 

Observando as duas modalidades utilizadas e a informação nelas contida é possível verificar que 

existe informação redundante. Na modalidade imagem como matriz, tendo informação sobre a cor de 

cada um dos pixels, é possível construir a imagem, ou seja, é possível saber qual a forma e a cor de 

cada pixel. Por sua vez, através do histograma da imagem, apesar de não ser possível saber a cor de 

cada pixel, é possível obter informação sobre a cor da imagem, nomeadamente a probabilidade de 

uma determinada cor estar presente na imagem. Desta forma, existe informação sobre a cor de uma 

dada imagem, ainda que diferente, em cada uma das modalidades.  

Com a finalidade de conseguir reduzir a quantidade de informação na modalidade imagem como 

matriz e, consequentemente, diminuir a dimensão do seu feature vector, optou-se, neste quinto 

método multimodal, método g), por converter as imagens analisadas para a escala de cinza. Para tal, 

basta iterar sobre a matriz resultante da imagem como matriz e fazer a média do trio de valores 

presentes em cada entrada. Este procedimento é propagado para as matrizes correspondentes a 

todos os subespaços existentes, passando as matrizes a ter um terço da dimensão, o que resulta em 

feature vectors de menores dimensões. Desta forma, ao combinar a imagem como matriz a preto e 

branco com o histograma da imagem, espera-se que a dimensão do feature vector combinado seja 
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inferior ao da unimodalidade. Isto irá permitir, assim, diminuir o número médio de operações 

necessárias para recuperar o mesmo número de imagens. 

Neste primeiro método multimodal utilizando a imagem como matriz em tons de cinza, optou-se por 

combinar em todos os subespaços a imagem como matriz referente a esse subespaço juntamente 

com o histograma de maiores dimensões. Tendo em conta que não se utilizam os subespaços de 

menor dimensão do histograma, é possível garantir que, se o método permitir diminuir o número 

médio de operações ao utilizar os restantes subespaços do histograma, os resultados serão ainda 

melhores. É de notar que neste método, o peso de cada uma das modalidades é de 50%. 

Na figura seguinte, que corresponde à característica da base de dados usando o método g), é 

possível observar que o threshold necessário para recuperar o mesmo número de imagens quando 

comparado com os outros métodos multimodais é menor, sendo também menor quando comparado 

com o método unimodal.  

 

 

Figura 23 – Cálculo da característica da base de dados utilizando o método multimodal g) para 2500 

imagens. 

 

Na tabela seguinte é possível aferir o número médio de operações necessárias quando são 

realizados os mesmos testes que para os métodos anteriores. 
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Tabela 7 – Resultados obtidos para os testes efetuados utilizando o método multimodal g) 

IMAGENS RECUPERADAS THRESHOLD OPERAÇÕES 

10 3295,8 13683663,4 

20 3443,3 15504815,5 

30 3532,1 16720266,2 

40 3594,7 17613589,4 

50 3647,5 18362004,5 

 

Como é possível verificar, este método é o que produz melhores resultados de entre os métodos 

multimodais. Origina também melhores resultados quando comparado com a procura unimodal 

utilizando a imagem como matriz, permitindo reduzir o número médio de operações necessárias em 

mais de 11 milhões. Como referido anteriormente, ao utilizar os diversos subespaços do histograma e 

não apenas o subespaço original, é possível ainda gerar melhores resultados. Esta melhoria é 

comprovada no método seguinte. 

 

4.3.2.6. Sexto método – método multimodal – método h) 

No método h), em semelhança ao que acontece no método anterior, será utilizado o HLSM com a 

modalidade imagem como matriz. No entanto, e ao contrário do método g), será também utilizado o 

HLSM com o histograma da imagem. Cada modalidade terá um peso de 50%. Com a introdução do 

HLSM no histograma da imagem pretende-se obter ainda melhores resultados para os testes 

efetuados, conseguindo assim, acentuar a diminuição no número de operações necessárias para a 

recuperação do mesmo número de imagens. 

Observando a imagem seguinte, correspondente à característica da base de dados, utilizando o 

método h), é possível verificar que a diminuição no threshold é nula.  
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Figura 24 – Cálculo da característica da base de dados utilizando o método multimodal h) para 2500 

imagens. 

 

Isto acontece porque, tal como explicado anteriormente, para verificar se duas imagens são similares 

é necessário compará-las em todos os subespaços, inclusive no subespaço original. Uma vez que no 

subespaço original são utilizadas a matriz original da imagem e o histograma original da imagem, à 

semelhança do método anterior, e como os pesos das modalidades são os praticados no método 

anterior, o valor de  não se alterará. 

Na tabela seguinte é possível observar os resultados dos testes efetuados com base neste método 

h). Como seria expectável, utilizando o HLSM nas duas modalidades, os resultados obtidos são 

melhores do que quando se utiliza o HLSM apenas numa delas. 
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Tabela 8 – Resultados obtidos para os testes efetuados utilizando o método multimodal h) 

IMAGENS RECUPERADAS THRESHOLD OPERAÇÕES 

10 3295,8 10881876 

20 3443,3 12622621 

30 3532,1 13727465,3 

40 3594,7 14535381,6 

50 3647,5 15218211,84 

 

Neste caso, é possível verificar que o número de operações passou de aproximadamente 37 milhões 

de operações com a unimodalidade (método a)) para aproximadamente 15 milhões utilizando o 

método h), uma redução de, aproximadamente, 59%. No entanto, em média, das 50 imagens 

recuperadas utilizando multimodalidade, apenas 21 eram recuperadas quando efetuada uma procura 

unimodal. Quer isto dizer que mais de metade das imagens anteriormente recuperadas deixaram de 

ser similares. 

 

4.3.2.7. Sétimo método – método multimodal – método i) 

Considerando que mais de metade das imagens que eram similares utilizando procura unimodal, 

passaram a não o ser aquando da utilização da multimodalidade, como verificado no método h), 

torna-se imperativo minimizar estes efeitos. É pretendido que seja possível acelerar o processo de 

recuperação de imagens, obtendo, sempre que possível, os mesmos resultados, ou pelo menos, 

resultados com uma menor discrepância. Uma vez que o objetivo de conseguir diminuir o número 

médio de operações foi conseguido, no método h), os métodos seguintes continuarão a combinar a 

imagem como vetor em tons de cinza com o histograma da imagem, ambos utilizando o HLSM. No 

entanto, os pesos de cada uma das modalidades mudarão. 

Para o método i) foram utilizados pesos com os valores de 80% e 20% para as modalidades imagem 

como matriz e histograma da imagem, respetivamente. Desta forma, tentar-se-á perceber se a 

modalidade imagem como matriz de uma imagem em tons de cinza tem uma importância maior, ou 

menor, do que o seu histograma. Assim sendo, se o número de imagens recuperadas 

simultaneamente utilizando este método e o método unimodal a) for maior do que no método h) 

multimodal pode-se concluir que a imagem como matriz tem uma maior importância, caso contrário, 

conclui-se que o histograma tem uma maior influência na recuperação das imagens. 

Observando a característica da base de dados utilizando o método em questão, ver figura 25, é 

possível observar que o threshold necessário para recuperar o mesmo número de imagens aumentou 

relativamente ao método anterior, mantendo-se, no entanto, inferior ao que se verificava aquando das 

procuras unimodais.   
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Figura 25 – Cálculo da característica da base de dados utilizando o método multimodal i) para 2500 

imagens. 

 

Desta forma, espera-se, à semelhança do que sucedeu com o threshold, que o número médio de 

operações necessárias para recuperar as imagens aumente, mantendo-se, no entanto, inferior ao 

observado na procura unimodal. 

Na tabela seguinte é possível observar os resultados obtidos para os testes efetuados para este 

método. 

 

Tabela 9 – Resultados obtidos para os testes efetuados utilizando o método multimodal i) 

IMAGENS RECUPERADAS THRESHOLD OPERAÇÕES 

10 4110,3 12409360,3 

20 4271,8 13945578,2 

30 4370,1 14911669 

40 4448,5 15675719,5 

50 4511,8 16279261,4 
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Como é possível verificar, e tal como era esperado, o número de operações necessárias quando 

comparado com o método aumentaram h). No entanto, ainda se verifica um acentuado decréscimo 

quando comparado com a pesquisa unimodal a), permitindo uma redução de 11 milhões de 

operações quando são recuperadas 11 imagens e uma redução no número de operações ainda 

melhor quando o número de imagens recuperadas aumenta. Neste sétimo método, verificou-se um 

aumento no número médio de imagens que são recuperadas simultaneamente utilizando este método 

e utilizando a procura unimodal a), passando esse valor a ser de 31 imagens.  

Este método permite constatar que, a informação sobre a forma da imagem é mais importante do que 

a informação sobre a sua cor. 

 

4.3.2.8. Oitavo e nono métodos – método multimodal – métodos j) e k) 

Nos métodos seguintes será utilizando um peso superior ao considerado anteriormente, para a 

modalidade imagem como matriz. No método j) a modalidade terá um peso de 95%, enquanto que no 

seguinte será atribuído um peso de 100%. Tendo sido verificado que com o aumento da importância 

da imagem como matriz os resultados obtidos melhoram, tentar-se-á perceber, com estes dois 

métodos se, com a importância do histograma a tender para 0%, se os resultados pioram, melhoram, 

ou se se mantêm inalterados. 

Observando a característica da base de dados, tendo por base cada um dos métodos, confirma-se 

que, com o aumento da importância da imagem como matriz, existe um aumento do threshold 

necessário para recuperar o mesmo número de imagens.  
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Figura 26 – Cálculo da característica da base de dados utilizando o método multimodal j) para 2500 

imagens. 
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Figura 27 – Cálculo da característica da base de dados utilizando o método multimodal k) para 2500 

imagens. 

 

Nas tabelas seguintes é possível observar os valores verificados aquando da realização dos testes 

utilizando a imagem como matriz com um peso de 95% e 100%, respetivamente. 

 

Tabela 10 – Resultados obtidos para os testes efetuados utilizando o método multimodal j) 

IMAGENS RECUPERADAS THRESHOLD OPERAÇÕES 

10 4392,8 12025592,1 

20 4565,7 13453967 

30 4677,2 14413298 

40 4763,7 15147472,3 

50 4842,7 15800238,2 
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Tabela 11 – Resultados obtidos para os testes efetuados utilizando o método multimodal k) 

IMAGENS RECUPERADAS THRESHOLD OPERAÇÕES 

10 4461,8 11751313,4 

20 4644,7 13195641,6 

30 4763,4 14162847,8 

40 4855,7 14895871,7 

50 4939 15570672,5 

 

Através de ambos os métodos foi possível recuperar, em média, 30 imagens que eram também 

recuperadas utilizando unimodalidade.  

Observando os resultados obtidos para ambos os métodos, é possível verificar que, ao aumentar o 

peso da imagem como matriz, o valor do threshold necessário para recuperar o mesmo número de 

imagens aumenta. Curiosamente, o número de operações é menor quando o valor de  é mais 

elevado. Tal acontece porque, apesar de os dois métodos recuperarem cerca de 30 imagens, as 

imagens recuperadas não são as mesmas. Desta forma existem imagens que são similares aquando 

da recuperação multimodal utilizando um peso de 95% para a imagem como matriz e que deixam de 

o ser quando esta modalidade passa a ter um peso de 100%, sendo que o contrário também é 

verificado. Neste caso, ao ser atribuído um peso de 0% ao histograma, a cor deixa de ter relevância, 

tornando possível eliminar imagens dissimilares em termos de cor mas similares em termos de forma. 

Como consequência, estas imagens são descartadas em subespaços de menor dimensão resultando 

num menor número médio de operações.  

 

4.4. Método escolhido – método i) 

Após terem sido efetuados diversos testes para cada um dos métodos é possível concluir que é 

exequível diminuir o número médio de operações quando se efetua uma procura multimodal, 

tornando assim esta operação mais rápida. Tal é atingido através da combinação da modalidade 

imagem como matriz em tons de cinza com o histograma da imagem. Neste caso em concreto, o 

método que apresenta melhores resultados é o método que combina estas duas modalidades 

atribuindo a cada uma o peso de 80% e 20% respetivamente. Este método, método i), foi o escolhido 

por ser o método que apresenta o melhor rácio entre o número médio de operações e o número de 

imagens simultaneamente recuperadas com a procura uni e multimodal. Verificou-se que as imagens 

que eram recuperadas utilizando procura unimodal e deixaram de o ser com a procura multimodal 

são, sobretudo, imagens lisas e maioritariamente de apenas um tom. Isto acontece porque a cor 

deixa de ter uma importância tão grande como no caso em que se utilizava a unimodalidade. 

Empregando a multimodalidade, a modalidade mais importante é a imagem como matriz em tons de 

cinza, ou seja, para esta modalidade, não há qualquer tipo de informação sobre a cor das imagens, 

pelo que a forma das imagens se torna mais importante do que a sua cor. Assim, imagens lisas, que 
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têm uma cor idêntica à da imagem de entrada, apesar de uma forma diferente, deixam de ser 

similares. 

Um exemplo do que acabou de ser descrito pode ser observado nas figuras seguintes, onde é 

possível verificar que para uma dada imagem de entrada, a primeira, as seguintes são consideradas 

similares quando se utiliza procura unimodal e deixam de o ser com a utilização de multimodalidade. 

 

 

a) Imagem de entrada 

 

 

b) Imagens similares utilizando unimodalidade e dissimilares pela procura multimodal 

Figura 28 – Exemplo de imagens em que, para uma dada imagem de entrada, a a), as seguintes, b),  eram 

similares aquando da utilização de unimodalidade e dissimilares com a procura multimodal. 
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4.5. Método multimodal utilizando late fusion 

Para este método em questão, ao contrário de todos os métodos multimodais até aqui utilizados, foi 

utilizada late fusion. Tal como explicado na secção 2.10 do presente documento, neste tipo de fusão 

são efetuadas duas ou mais procuras unimodais, sendo posteriormente o seu resultado combinado. 

De modo a conseguir esta combinação, os resultados das procuras unimodais devem ser 

intersectados. Para este método combinaram-se os resultados dos métodos unimodais para a 

recuperação de 50 imagens. Desta forma, é possível saber, em média, o número de imagens, de um 

total de 50, que são similares, quer seja utilizada a imagem como matriz ou o histograma da imagem. 

Recordando os resultados obtidos nas tabelas 1 e 2, e intersectando as 50 imagens recuperadas em 

cada um dos métodos, obtêm-se, em média, 5 imagens. Isto significa que apenas 5 imagens, de 50, 

são simultaneamente similares utilizando quer a modalidade imagem como matriz quer o histograma 

da imagem. Sendo necessário recuperar 50 imagens para cada uma das modalidades para recuperar 

5 utilizando late fusion, têm-se que o custo de obter 5 imagens aplicando este método é a soma dos 

custos de cada uma das procuras unimodais. Assim, é possível afirmar que, por forma a conseguir 

obter, em média, 5 imagens através do método em questão são necessárias, em média, 37119465,9 

operações, resultado da soma do numero de operações necessárias para recuperar 50 imagens 

utilizando a modalidade imagem como matriz (tabela 1) ao número de operações necessárias para 

recuperar 50 imagens utilizando o histograma da imagem como modalidade (tabela 2). 

Comparando estes valores com os obtidos para o método multimodal escolhido (tabela 12), é 

possível observar que recuperar 10 imagens de um total de 9876 através de early fusion e 

multimodalidade, tem um custo aproximado ao de recuperar 5 imagens de um conjunto de 2500 

utilizando late fusion e multimodalidade. 

É possível concluir que a early fusion é a forma de fusão indicada para se efetuar uma rápida procura 

multimodal. Além disso, através de late fusion não é possível diminuir o número de operações 

necessárias em relação ao que sucede numa procura unimodal. 

 

4.6. Teste Final 

Os últimos testes efetuados, têm como base o método multimodal i), método escolhido. No entanto, a 

dimensão da base de dados é diferente. Neste caso, em vez de ser utilizado apenas um subconjunto 

da base de dados, é testada a totalidade da mesma. Desta forma pretende-se aferir qual o 

comportamento do método quando a base de dados utilizada aumenta significativamente. Neste 

caso, existe um acréscimo de aproximadamente um quadruplo do tamanho da base de dados. Com 

isto, valida-se uma recuperação rápida de imagens, qualquer que seja a dimensão da base de dados 

utilizada. 

Com o aumento do número de imagens a comparar, espera-se que o valor do threshold necessário 

para recuperar o mesmo número de imagens diminua, uma vez que ao ter mais imagens a 
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probabilidade de alguma das novas imagens fazer parte das recuperadas é maior. Quando tal 

acontece, o valor de  diminui. Espera-se também que o número médio de operações aumente. 

Havendo mais imagens, é necessário efetuar um maior número de comparações, pois todas as 

imagens necessitam de ser comparadas com a imagem de entrada. 

Os resultados dos testes efetuados podem ser observados na tabela seguinte. 

 

Tabela 12 – Resultados obtidos para os testes efetuados utilizando o método multimodal escolhido 

(método i)) como ideal e a totalidade das imagens presentes na base de dados. 

IMAGENS RECUPERADAS THRESHOLD OPERAÇÕES 

10 3985,1 38344805,8 

20 4113,6 42556009,4 

30 4192,8 45286891,7 

40 4250,3 47324917 

50 4297,9 49041316,9 

 

Através da observação da tabela 12 e comparando com os resultados obtidos para o método i) na 

base de dados com 2500 imagens, verifica-se que, apesar de a dimensão da base de dados ter 

aumentado quatro vezes, o número de operações para recuperar o mesmo número de imagens 

aumentou sensivelmente três vezes. Comparando o método i) utilizando a totalidade da base de 

dados e o método a) utilizando um quarto da mesma, é possível verificar que o método i) efetua mais 

mais 13 milhões de operações. Este número é inferior ao número de operações necessárias pelo 

método a) para recuperar 10 imagens de um conjunto de 2500. Desta forma é possível concluir que o 

método a) necessita de um maior número de operações para recuperar 50 imagens da totalidade da 

base de dados quando comparado com o método i). Assim sendo é possível concluir que o método 

se manterá rápido quando a base de dados utilizada aumentar consideravelmente.  
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5. Considerações finais e trabalho futuro 

Nos últimos anos, tornou-se crescente a utilização de documentos multimédia. A evolução da 

tecnologia levou a que estes tenham uma dimensão cada vez maior. Devido ao uso destes 

documentos para fins profissionais, espera-se que se consiga recuperá-los o mais rapidamente 

possível. Assim sendo, é necessário encontrar novas formas de recuperar documentos, de modo a 

permitir que esta operação seja rápida, mesmo quando a dimensão destes objetos aumenta de forma 

significativa.  

Com este trabalho tentou-se perceber se, através de multimodalidade, é possível manter uma 

recuperação de imagens rápida, mesmo quando a cardinalidade aumenta de forma significativa, 

sendo este o foco em estudo. 

No primeiro capítulo, expõe-se, resumidamente, a contextualização do problema por forma a melhor 

perceber quais os desafios existentes no âmbito destes sistemas. Aqui, são também apresentados os 

objetivos que se esperam alcançar na realização da presente dissertação de mestrado, com ênfase 

no grande objetivo que se pretende atingir com o trabalho em questão, que é o de conseguir efetuar 

procuras multimodais mais rápidas do que se consegue através de procuras unimodais. 

No segundo capítulo – trabalho relacionado – são descritos alguns conceitos e métodos utilizados na 

recuperação de imagens baseada em conteúdo. Alguns destes métodos servem como base para 

outros usados na recuperação de imagens através de multimodalidade. 

No capítulo seguinte, o terceiro, é descrita a base de dados utilizada para a realização dos testes, o 

equipamento onde os testes são efetuados, como se extrai as modalidades em causa de uma 

imagem, como se comparam imagens e a forma de cálculo da característica de uma base de dados.  

No quarto capítulo, são apresentados os métodos considerados como ponto de partida para o 

trabalho desenvolvido, bem como, os novos métodos que permitem validar a multimodalidade como 

forma de tornar as procuras mais rápidas. Os dois primeiros métodos estudados, método a) e método 

b), os unimodais, são o ponto de partida para as procuras multimodais, quer utilizando late ou bem 

como early fusion. O método unimodal baseado na modalidade imagem como matriz, método a), é o 

método usado como referência em termos do número médio de operações das imagens recuperadas. 

Os primeiros três métodos multimodais, método c), d) e e), permitem confirmar que, recorrendo ao 

HLSM e aumentando o número de subespaços utilizados, consegue-se uma redução no número 

médio de operações, não permitindo, no entanto, essa redução, obter um número médio de 

operações quando comparado com o que se consegue atingir nas procuras unimodais. Através do 

terceiro método multimodal em concreto, método e), pode-se afirmar que a modalidade imagem como 

matriz tem uma maior importância do que o histograma da imagem. Esta conclusão advém do facto 

de, ao aumentar o peso da primeira, o número de operações médias necessárias para recuperar o 

mesmo número imagens aumentar também. Tal é bastante fácil de aferir, uma vez que a modalidade 

imagem como matriz contém informação sobre a forma, bem como sobre a cor de cada uns dos 
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pixels das imagens. Por outro lado, o histograma da imagem apenas contém a probabilidade de um 

dado tom de uma cor estar presente numa imagem. 

Através do quarto método multimodal, método f), é possível concluir que utilizando as duas 

modalidades com toda a sua informação e recorrendo à multimodalidade, não é possível obter 

melhorias em relação à procura unimodal. Torna-se assim evidente que, por forma a obter melhorias 

comparativamente com a procura unimodal, a informação redundante existente em cada uma das 

modalidades deve ser descartada. 

O método g), é o primeiro método multimodal sem informação redundante. Desta forma, consegue-se 

reduzir a dimensão do feature vector resultante da combinação das modalidades. Isto permite, assim, 

efetuar procuras multimodais com um menor número médio de operações do que acontecia através 

de unimodalidade. Este método não faz, no entanto, uso do HLSM sobre todas as modalidades, 

sendo, portanto, possível obter melhores resultados com esse uso. Esta adição de todas as 

modalidades é efetuada no método h), o qual permite, desta maneira, obter melhores resultados do 

que o anterior. Quando comparado com o método de referência, o método h) recupera o mesmo 

número de imagens. No entanto, menos de 50% das imagens recuperadas, o eram utilizando o 

método de referência. 

O propósito do método seguinte, o método i), é tentar perceber qual a modalidade mais importante, 

após a remoção da informação redundante das mesmas. Ao aumentar o peso da modalidade imagem 

como matriz, não só se aumentou o número médio de operações, bem como também se aumentou a 

percentagem de imagens recuperadas face ao método unimodal de referência. Desta forma, é assim 

possível afirmar que, ainda que tenha sido removida informação redundante à modalidade imagem 

como matriz, esta se mantém como a mais importante. Mesmo a modalidade não tendo informação 

sobre a cor da imagem, conclui-se que a forma da imagem é mais importante do que a cor na 

recuperação de imagens. É possível observar este fenómeno no presente método i). A percentagem 

de imagens que não foram recuperadas e que o eram no método de referência são, na sua maioria, 

imagens lisas com uma só cor. 

Tendo a modalidade imagem como matriz uma maior importância e, dado que aumentando o peso 

desta modalidade a percentagem de imagens recuperadas, quando comparada com o método de 

referência, aumenta, surgiu a necessidade de testar os próximos dois métodos métodos j) e k). Com 

eles, tenta-se perceber se, no limite, quando o peso da imagem como matriz se aproxima de 100%, 

se a percentagem de imagens recuperadas aumenta, ou não. Através dos testes efetuados sobre 

estes dois métodos é observado que quando a importância da imagem como matriz se aproxima de 

100%, além de o número médio de operações aumentar, a percentagem de imagens recuperadas 

relativamente ao método de referência diminui. Portanto, o histograma da imagem tem algum peso na 

recuperação de imagens, não sendo, deste modo, irrelevante. 

Avaliando tudo o que foi descrito anteriormente, o método escolhido como sendo o ideal, é o sétimo 

método multimodal, método i). É considerado o melhor método porque permite recuperar imagens 
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com um menor número médio de operações do que acontece na procura unimodal. Além disso, é o 

que tem uma maior percentagem de imagens recuperadas relativamente à procura unimodal. 

Efetuando um último teste ao método escolhido e utilizando a totalidade da base de dados, é possível 

concluir que este método recupera 50 imagens de um conjunto de 9876, com um número médio de 

operações pouco superior ao que se verificava para recuperar também 50 imagens, mas de um 

conjunto de 2500. Desta forma, é possível validar o que se propunha para objetivo do presente 

trabalho, conseguir melhorar a recuperação de imagens baseada em conteúdo, tornando-a mais 

rápida através da utilização de multimodalidade. 

Tendo sido confirmado que através de multimodalidade e early fusion é exequível diminuir o número 

de operações médias para recuperar imagens, tentou-se perceber se o mesmo seria atingível através 

da utilização de late fusion. Após intersecção das imagens recuperadas pelos métodos unimodais, 

observou-se que, em média, apenas 5 imagens eram recuperadas por ambas as modalidades. Isto 

significa que para se conseguir recuperar um total de 5 imagens recorrendo a late fusion, seria 

inevitável recuperar 50 imagens para cada uma das modalidades. Desta forma, é possível afirmar 

que através da utilização de multimodalidade, juntamente com late fusion, não é alcançável diminuir o 

número médio de operações necessárias para a recuperação de imagens baseadas em conteúdo. 

Conclui-se também que, para as modalidades em questão, a early fusion é a forma de fusão 

aconselhada para se obter uma rápida procura multimodal. 

Em termos de trabalho futuro, é importante referir que existem ainda outros métodos a explorar. 

Neste trabalho a norma utilizada para calcular a distância entre imagens foi a norma L2, também 

conhecida como distância Euclidiana. Como referido anteriormente, sabendo que a norma L1, ou 

distância de Manhattan, produz melhores aproximações, seria interessante tentar perceber que 

melhoria, relativamente à redução no número médio de operações, se conseguiria atingir utilizando 

esta mesma norma. Tendo em consideração que existem modalidades que não foram exploradas 

nesta dissertação de mestrado, seria também interessante verificar se os métodos desenvolvidos 

apresentam uma melhoria para as outras modalidades, analisando se essa melhoria seria na mesma 

ordem de grandeza do que a verificada para as modalidades estudadas. 
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