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Resumo  

As máquinas fotográficas digitais vieram revolucionar o mundo da fotografia. Não 
apenas devido à facilidade com que obtemos feedback instantâneo das fotografias que 
tiramos, consultando-as diretamente na máquina, mas também devido à rápida 
partilha, que se tornou possível, entre os vários dispositivos digitais. Com isto, existe 
uma tendência para um elevado e rápido crescimento do número de conjuntos 
fotográficos que vamos colecionando.  

No entanto, quando pretendemos partilhar ou criar um álbum fotográfico, queremos 
apenas uma parte representativa do conjunto já existente. Embora existam algumas 
ferramentas que tentam resolver o problema da criação desse subconjunto, estas estão 
principalmente orientadas para a gestão e organização do mesmo e não para a criação 
destes subconjuntos de uma forma flexível.  

O trabalho aqui exposto apresenta uma solução para a sumarização automática de 
uma coleção fotográfica e uma interface para manipulação interativa do resultado e 
das fotografias da restante coleção. Esta solução utiliza meta-informação recolhida 
através do EXIF das fotografias, e dados do seu conteúdo como a presença de faces e 
a sua qualidade segundo a análise do histograma. 

A nossa abordagem começa por apresentar uma visão geral sobre a coleção, usando 
para isso informação extraída das fotografias, como a data em que estas foram tiradas 
e modificadas. De seguida o utilizador pode criar automaticamente um subconjunto 
representativo da sua coleção especificando apenas o número de fotografias que 
pretende no sumário final. Após a criação deste subconjunto e recorrendo à interface 
desenvolvida, são oferecidas aos utilizadores funcionalidades que lhes permitem 
manipular o conjunto resultante, como por exemplo: remover e adicionar imagens, 
criar agrupamentos de fotografias tendo em conta características como a presença de 
rostos, cor da fotografia, qualidade da fotografia e grau de semelhança. No final do 
processo o utilizador pode guardar localmente o subconjunto criado.  

Para chegarmos a esta solução, primeiro fizemos um estudo com o objetivo de 
conhecer as soluções já existentes para a apresentação e criação de sumarizações 
fotográficas. De seguida analisámos várias soluções para a organização e o 
agrupamento de fotografias, bem como ferramentas construídas com esse intuito.  
Foram também analisados diversos algoritmos de clustering,  com o objetivo de 
enriquecer o nosso algoritmo de criação automática de subconjuntos representativos 
de fotos. 

Os resultados obtidos nos testes revelaram-se animadores. O algoritmo de 
construção automática de subconjuntos foi bem recebido pelos utilizadores, e a 
interface da aplicação mostrou-se uma mais valia para a posterior manipulação do 
conjunto. Foram fornecidas algumas sugestões construtivas que consideramos de 
máxima relevância e que afetarão com certeza o trabalho futuro na solução. As 
funcionalidades oferecidas e a facilidade com que os utilizadores conseguiram criar os 
seus subconjuntos representativos, mostram que a nossa solução tem um nível de 
usabilidade superior às metodologias e ferramentas utilizadas regularmente para 
atingir o mesmo objetivo.  
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Abstract 
 

The digital camera came to revolutionize the world of photography. Not only 
because of the ease with which we can get instant feedback of the photographs we 
take by viewing them directly on the camera, but also because of the rapid sharing, 
made possible among various digital devices. Therefore, there is a tendency for a high 
and rapidly growing number of photo sets that we collect. 
 

However, when we want to share or create a photo album, we just want a 
representative portion of the existing set. Though there are some tools that try to solve 
the problem of creating this smaller set, these are mainly oriented to the management 
and organization of it and not for the creation of these new sets in a flexible way.  
 

The work presented here is a solution for the automatic summarization of a 
photographic collection and an interface for interactive manipulation of the outcome 
and the remaining photographs. This solution uses metadata gathered through the 
EXIF file from each photo, and information of its content such as presence of faces 
and quality according to the analysis of its histogram. 
 

Our approach starts with an overview of the collection, using for that information 
extracted from photographs such as the date on which they were taken or modified. 
Then the user can automatically create a representative set of the collection by 
specifying only the wanted number of photos in the final summary. After creating this 
set and using the developed interface, features are provided to users that allow them to 
handle the resulting set, for example: remove and add pictures, create photo groups 
taking into account characteristics such as the presence of faces, color photograph, 
picture quality and level of similarity. At the end of the process the user can locally 
store the set created. 
  

To reach this solution, we first made a study in order to know the existing solutions 
for presenting and creating a photographic summary. Next we analyzed several 
solutions to the organization and grouping of photos as well as tools built with this 
purpose. Also, several clustering algorithms were analyzed in order to enrich our 
algorithm of automatic creation of representative sets of pictures.  
 

The obtained results in the tests proved to be encouraging. The automatic 
construction algorithm of sets was well received by users and the application interface 
was found to be an asset to the further handling of the assembly. There were provided 
some constructive suggestions that we consider of high importance and that will 
affect future work in the solution. The features offered and the ease with which users 
were able to create their representative subsets show that our solution has a higher 
level of usability comparing to the methodologies and tools used regularly to achieve 
the same goal. 
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Capítulo 1 - Introdução  
 

Neste primeiro capítulo são apresentadas as principais motivações e objetivos no 
desenvolvimento do Memento. É também apresentada a solução desenvolvida, assim 
como os principais resultados obtidos.  

1.1 - Motivação 
 

É cada vez mais evidente que a tecnologia invade as nossas habitações, 
transformando o nosso quotidiano. Sempre que viajamos ou algo de importante e 
marcante acontece nas nossas vidas, temos a tendência para o registar 
fotograficamente. O aparecimento de novos dispositivos de última geração e de 
sistemas que permitem o armazenamento de enormes quantidades de informação 
tornou ainda mais fácil recolhermos fotografias. Hoje em dia, podemos fazê-lo 
recorrendo ao nosso telemóvel, tablet, máquina fotográfica ou outros novos sistemas 
que vão sendo desenvolvidos.   

Devido a esta facilidade na recolha de fotografias, obtêm-se grandes coleções 
fotográficas, o que acaba por dificultar a seleção de um subconjunto representativo de 
fotografias que, de certa forma, representem melhor aquilo que estamos a tentar 
destacar. Exemplo disso, são aquelas coleções enormes que retratam viagens ou 
momentos mais marcantes da vida das pessoas e que se tornam difíceis de partilhar 
junto de familiares ou amigos, dado o elevado número de fotografias nelas contidas.  

Apesar da existência de soluções que permitem uma organização fotográfica 
mediante várias características, estas não se mostram eficazes no que toca à realização 
de resumos de coleções existentes de forma simples, eficiente e apelativa para o 
utilizador. 

1.2 - Objetivos 
 

Pretende-se com este trabalho o desenvolvimento de uma solução que facilite a 
criação de resumos representativos de conjuntos fotográficos, procurando assim 
tornar o processo de sumarização mais rápido e interativo. Este objetivo divide-se em 
dois sub-objetivos:  

 
i. Oferecer ao utilizador mecanismos automáticos de seleção e organização de 

fotografias pertencentes a um conjunto fotográfico; 
ii. Possibilitar a alteração interativa do resultado obtido automaticamente, 

fazendo com que a solução se torne mais flexível e tenha em conta que a 
criação de um subconjunto representativo pode variar de utilizador para 
utilizador, a partir dos seus gostos e costumes ou mesmo dos seus objetivos 
em cada situação.  

 
Para atingir estes objetivos é necessário estudar as ferramentas que existem e os 

trabalhos científicos relacionados com este  tema, assim como desenvolver uma 
arquitetura modular e extensível que suporte a inclusão de novas funcionalidades sem 
afetar toda a funcionalidade da solução. 
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Para podermos validar a nossa solução com utilizadores, pretendemos desenvolver 

uma aplicação web com uma interface que integre os vários componentes 
desenvolvidos. A existência desta aplicação é essencial para testarmos a flexibilidade 
e a experiência de interação que os utilizadores podem experimentar na criação de um 
sumário fotográfico.  

 
1.3 – Solução desenvolvida 
 

O trabalho desenvolvido e apresentado nesta dissertação resulta de soluções 
desenvolvidas nos campos da apresentação, organização e criação de sumarizações de 
coleções fotográficas, assim como do resultado de testes realizados com potenciais 
utilizadores.   

 
Apesar de existirem várias soluções, todas elas apresentam limitações. A 

usabilidade e a capacidade de criação de resultados representativas são algumas delas. 
Apresentamos neste documento uma solução, que tem como objetivo tornar o 
processo de sumarização de uma coleção fotográfica o mais flexível possível para o 
utilizador, com resultados representativos. 

Nesta solução propomos o desenvolvimento de componentes capazes de analisar 
um conjunto/coleção de fotografias e gerar uma sumarização representativa do 
mesmo, tendo em conta determinados aspetos, como a informação temporal e de 
conteúdo das fotografias (e.g: cor, presença de rostos).  

A nossa solução foi desenvolvida com a preocupação de ser o mais modular possível. 
Assim, divide-se em seis componentes principais: 
 
Coleção fotográfica – Componente responsável pela criação dos thumbnail referentes 
às imagens que são importadas pelo utilizador.  

 
Extração EXIF – Componente responsável por extrair informação a partir do EXIF 
de cada fotografia.  
 
Extração de informação do conteúdo – Componente onde são extraídas 
informações do conteúdo de cada imagem ao nível da cor: histograma, cor 
predominante são alguns exemplos. 
 
Sumarização automática – Componente onde é feita uma sumarização automática 
da coleção. 
 
Algoritmo gestão de fotografias – Componente onde são feitos agrupamentos 
recorrendo a características das fotografias como a presença ou não de faces na 
imagem, a cor predominante, etc. 
 
Interface – Componente de interação com o utilizador, onde este pode interagir com 
o subconjunto representativo que foi criado e proceder à sua organização ou alteração. 
 

Propomos aqui um sistema a partir do qual se torne possível ao utilizador criar um 
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subconjunto representativo de uma coleção fotográfica, com a opção de alterar 
interativamente o resultado obtido, tornando o processo mais rápido e flexível.  

1.4 - Resultados Atingidos 
 

Os primeiros resultados foram obtidos a partir do nosso protótipo de baixa 
fidelidade, desenvolvido com o principal objetivo de avaliar, junto de potenciais 
utilizadores, algumas decisões de desenho. Os segundos resultados foram obtidos 
através do nosso protótipo final, em que, ao se realizarem algumas tarefas, os 
utilizadores tiveram a possibilidade de usufruir das funcionalidades da nossa solução. 
O referido protótipo consiste numa aplicação a ser utilizada principalmente em 
computadores domésticos, permitindo aos utilizadores criar e editar resumos 
representativos das suas coleções fotográficas. Através do Memento, é possível 
importar quaisquer fotografias ou conjuntos de fotografias que se encontrem 
guardados no computador, e consequentemente, criar automaticamente resumos 
representativos dos mesmos, mantendo-se sempre a possibilidade de alterar o 
resultado final.  

Os resultados obtidos com os dois testes realizados são animadores. Com o 
primeiro protótipo não foi possível obter resultados muito relevantes em relação à 
funcionalidade da solução, pois tratava-se apenas de um protótipo de baixa fidelidade, 
em que o principal objeto de avaliação foi o desenho da interface. Ainda assim, as 
opiniões recolhidas bastante positivas, o que se ficou a dever à simplicidade colocada 
no desenho da aplicação. No segundo teste realizado, os utilizadores já puderam fazer 
a avaliação da usabilidade e da funcionalidade do sistema. Tratando-se de um 
protótipo final, e com base na realização de tarefas distintas, foi possível recolher 
bastante informação relevante para a nossa solução. Em termos de funcionalidade, os 
resultados foram bastante animadores em relação à utilização do nosso algoritmo de 
construção automática de um resumo fotográfico.  Em relação à usabilidade do 
sistema, o feedback foi igualmente positivo e construtivo, visto que foram recolhidas 
diferentes opiniões que possibilitaram melhorar a experiência de utilização. O 
Memento foi maioritariamente descrito como um sistema fácil de utilizar, e que 
facilita bastante a tarefa de criar resumos de coleções fotográficas. 

1.5 - Organização da Dissertação 
 
O resto desta dissertação encontra-se estruturado em 5 outros capítulos. 

No capítulo 2 é feita uma análise em volta dos trabalhos já desenvolvidos nas áreas 
de agrupamentos de fotografias, organização e sumarização de coleções fotográficas e 
algoritmos de clustering utilizados na área do data mining. No final de cada trabalho 
apresentado, apresentamos vantagens e desvantagens dos mesmos em relação aos 
principais objetivos que pretendemos atingir com a nossa solução. 

No capítulo 3 são apresentados questionários e respetivos resultados, realizados 
com o intuito de responder a algumas questões que foram levantadas após a análise 
das soluções já existentes, e cujas respostas se mostraram fundamentais para dar a 
melhor resposta a alguns requisitos da nossa solução.  

No capítulo 4 é apresentado o Memento. É feita uma descrição do sistema e das 
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suas componentes, bem como das principais decisões tomadas. É feita uma profunda 
explicação sobre os principais algoritmos utilizados. É também neste capítulo 
apresentada a interface da solução. 

No capítulo 5 são reportados os resultados dos testes efetuados a possíveis 
utilizadores do sistema, de modo a determinarmos a utilidade e aceitação do mesmo, 
tanto ao nível da funcionalidade como da usabilidade. 

No capítulo 6 são apresentadas as nossas conclusões. São também discutidas 
alternativas e sugestões recolhidas para melhoramentos a fazer no trabalho 
desenvolvido.  
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Capítulo 2 - Trabalho Relacionado 
 

Após a enumeração dos nossos objetivos, apresentamos de seguida estudos e 
trabalhos existentes, desenvolvidos com o intuito de resolver o mesmo problema.  
Sendo o nosso objetivo a criação de uma solução que permita a criação de um 
subconjunto representativo de fotografias a partir de um conjunto mais alargado, é 
necessário estudar as ferramentas e soluções que já existem, identificar as diferentes 
maneiras de apresentar o resultado final, e ainda perceber como é que as pessoas 
organizam e agrupam as suas fotografias. Adicionalmente estudamos vários 
algoritmos de clustering, com o objetivo de selecionar aquele que melhor se adapta 
aos requisitos da nossa solução, pois como iremos ver mais adiante esta é uma peça 
central na nossa solução. 
 

Assim, numa primeira secção apresentamos soluções já existentes para tentar 
resolver o problema da sumarização automática de coleções fotográficas. Numa 
segunda secção apresentamos estudos sobre como é que as pessoas fazem a 
organização e agrupamento das suas fotografias. Numa terceira secção apresentamos 
alguns algoritmos de clustering. Ao longo das secções são apresentadas as principais 
vantagens e desvantagens das soluções estudadas, assim como das contribuições das 
mesmas, que possam ser aproveitadas para a nossa solução. 

 
2.1 - Apresentação e criação de sumarizações fotográficas 
 

Stefanie Nowak et al [20] apresentam uma solução para o problema da criação de 
resumos fotográficos de forma automática a partir de uma dada coleção. Os autores 
apresentam uma abordagem focada na seleção automática de fotografias e na escolha 
daquelas que são as mais apropriadas. O sistema além de descartar as piores 
fotografias, também seleciona as melhores para incluir no resumo. O algoritmo 
consiste em dois componentes. Um primeiro, que tem a responsabilidade de extrair 
informações das fotografias, ou seja, a meta-informação e as características visuais, e 
um segundo, que tem como objetivo o desenvolvimento do resumo fotográfico.  

 
Esta solução classifica as fotografias consoante as preferências dos utilizadores. 

Divide a coleção original em sub-eventos recorrendo à informação temporal. Devido 
ao facto do número de eventos ser inferior ao número final pretendido de fotografias, 
o algoritmo seleciona o número de fotografias a colocar em cada evento, com base na 
importância de cada um destes. O passo seguinte passa por classificar as fotografias 
mediante aspetos de qualidade, como a deteção de erros de exposição e “bluriness”. 
Fotografias semelhantes ou muito semelhantes são eliminadas.  
 

Este algoritmo permite ainda ao utilizador dar prioridade a fotografias, nas quais 
estejam presentes pessoas. A estética das fotografias é avaliada recorrendo a 
parâmetros como a simplicidade, a composição e a qualidade ao nível da cor. Por fim, 
as fotografias são ordenadas cronologicamente.  
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Na figura 1 é apresentada uma imagem da interface desta solução, que embora 
possibilite uma criação fácil e simplificada de um sumário fotográfico, não oferece ao 
utilizador uma vista geral da sua coleção inicial, com informações relativas ao tipo de 
fotografias lá contidas, assim como não indica a quantidade das mesmas. Não 
permite, igualmente, um ajuste do sumário criado automaticamente, o que pode 
resultar na insatisfação do utilizador perante a seleção automática realizada. 
É de salientar que esta solução elimina fotografias semelhantes ou muito semelhantes 
às que tenham sido selecionadas anteriormente, desligando-se, de certa forma, da 
liberdade de escolha do utilizador na presença desses casos especiais.  
 

Kan Ren et al [23], apresentam uma solução intuitiva e interativa de uma interface 
para consulta de grandes coleções de imagens, onde estas são organizadas por 
tamanho e semelhança em relação ao seu conteúdo. 
A partir desta solução, pretende-se que os utilizadores naveguem de forma hierárquica 
pelas suas coleções, como representado na figura 2.  
 

 
Figura 2 - Interface da ferramenta FreeEye 

Figura	  1	  -‐	  Interface	  da	  Ferramenta	  Photo	  Summary 
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Desta forma, esta pode ser vista como uma ferramenta que possui uma forma lógica 
de apresentar os dados ao utilizador, a partir da qual o mesmo consegue, pelo toque, 
organizar as fotografias que pretende selecionar.  
 

Ao contrário de outras aplicações [18, 2, 17], que apenas dividem as fotografias em 
subconjuntos recorrendo apenas à informação temporal, obtida a partir da máquina 
fotográfica, o FreeEye recorre à atribuição de rankings às fotografias existentes, 
apresentando-as com um maior ou menor tamanho, consoante a semelhança de 
conteúdo para a fotografia que tenha sido selecionada pelo utilizador ou para aquela à 
qual tenha sido atribuído um maior valor no ranking. A imagem selecionada pelo 
utilizador é sempre apresentada no meio da interface de forma a dar-lhe mais enfâse 
face às outras, que são hierarquicamente apresentadas à volta da mesma, permitindo 
assim ao utilizador modificar a sua visão mediante a coleção fotográfica a ser 
consultada.  
 

Esta aplicação tem como principais vantagens: a presença de uma interface bastante 
apelativa, o que permite ao utilizador visualizar um conjunto de fotografias 
semelhantes, organizadas por uma hierarquia lógica; a possibilidade de aceder a 
outros grupos de fotografias pertencentes à mesma coleção fotográfica, com a  
apresentação de determinadas fotografias de uma coleção e de diferentes grupos de 
fotografias, nos quatro cantos do ecrã, que possuem características distintas das que 
estão a ser apresentadas.  
 

Embora se trate de uma interface intuitiva e que permite ao utilizador ter uma vista 
bastante dinâmica da coleção que está a consultar, esta ferramenta pode tornar-se um 
tanto confusa, devido ao elevado número de fotografias que são apresentadas ao 
mesmo tempo num mesmo ecrã. Para além disso, pode não ser explícito para os  
utilizadores que as fotografias que se encontram nos quatro cantos do ecrã 
representam diferentes grupos de fotografias em relação àquelas que estão a ser 
representadas. Trata-se assim de uma visão para um subconjunto de um coleção 
fotográfica, mas que não produz, propriamente, um resumo fotográfico, não 
permitindo ao utilizador a seleção de diferentes características que este queira ver 
contidas nesse subconjunto final. 
 

A Google1 lançou também uma solução para o problema que pretendemos resolver, 
o serviço stories que integra a rede social Google+2. As pessoas hoje em dia tiram 
imensas fotografias e fazem muito pouco com elas. Algumas são colocadas nas redes 
sociais, mas a maioria acaba na galeria dos nossos smartphones ou em pastas dos 
nossos computadores, sem qualquer utilidade. Este serviço tenta assim oferecer uma 
maneira automática de contar a história de um dado momento da nossa vida. Sempre 
que o utilizador faz o carregamento de fotografias para a sua conta do Google+ 
(muitas vezes esta funcionalidade está automatizada nos nossos smartphones), o 
serviço stories tenta criar um resumo em formato digital de um determinado evento, 
sempre que consegue ter acesso a dados como a localização onde foram tiradas as 
fotografias, data, hora. Esse resumo é composto por fotografias que tenham algo em 
comum entre elas ou em comum com o evento que se tenta retratar. Para transmitir a 
ideia de que o resumo criado foi construído por uma pessoa e não por uma máquina, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  www.google.pt/	  
2	  https://plus.google.com	  
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as fotografias selecionadas são colocadas com diferentes tamanhos e efeitos de 
visualização, graças a um outro serviço designado por auto-awesome. Com o resumo 
criado, o utilizador pode editar e adicionar outros elementos de multimédia, como 
uma música, ou alterar informações que tenham sido definidas automaticamente, 
ficando disponível digitalmente para consulta e partilha.  

Embora se trate de um serviço automático para criação de uma visão agradável e 
organizada sobre uma coleção fotográfica, peca por ser um pouco limitado na criação 
de sumarizações sigificativas. Um utilizador que tenha uma grande coleção de 
fotografias de um dado evento e que a pretenda sumarizar, deseja obter um conjunto 
mais pequeno de fotografias que representem o mesmo de forma significativa. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 - Organização e agrupamento de fotografias 
2.2.1 -  Ferramentas, frameworks e aplicações 
 
Estudamos ainda algumas ferramentas e aplicações já existentes que têm como 
objetivo a organização de coleções fotográficas. Para além da análise de estudos, 
defendemos que ao analisar detalhadamente cada uma destas ferramentas, podemos 
ficar a perceber melhor o que já foi feito e o que falta fazer ao nível da organização, 
visto que essa será uma parte importante da nossa solução. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura	  3	  –	  Google	  stories	  –	  serviço	  integrado	  com	  a	  rede	  social	  Google+ 
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Chaptrs  
 

O Chaptrs3 é uma ferramenta desenvolvida com base num algoritmo que cria 
automaticamente pequenos capítulos de fotografias a partir de uma coleção 
fotográfica de um determinado evento. Deste modo, os utilizadores têm apenas que 
ajustar os agrupamentos/capítulos (chapters) criados em vez de começarem do zero. 
Esta é utilizada para a organização e consulta de fotografias. Uma das suas principais 
características é a presença de quatro tipos de layouts diferentes, oferecendo ao 
utilizador a possibilidade de recorrer a diversas formas de organização das suas 
fotografias. A ferramenta oferece igualmente aos utilizadores uma interface drag-and-
drop, para uma livre manipulação dos capítulos criados de forma automática.  
 

Esta ferramenta permite ao utilizador consultar e organizar as suas fotografias de 
uma forma simples e rápida, devido à sua capacidade de criar pequenos capítulos de  
fotografias, dividindo-as com base na sua informação temporal. Um exemplo disso é 
apresentado na figura 4. 

 
 
 
No entanto, a ferramenta assume que não existem fotografias de eventos que se 

possam sobrepor e não permite juntar dois capítulos(Chapters) que não sejam 
adjacentes, de modo a não alterar a  sua ordem cronológica, o que impede uma total 
liberdade de manipulação do conjunto final por parte do utilizador. 
Na nossa proposta de solução pretendemos desenvolver uma solução mais flexível, 
onde o utilizador tenha a possibilidade de criar uma história com a sua coleção, e não 
apenas uma coleção fotográfica resultante da organização pontual de fotografias. 
Pretendemos ainda permitir que várias fotografias que sejam tiradas em simultâneo ou 
que tenham um elevado grau de semelhança sejam apresentadas ao utilizador, de 
modo a que este as possa selecionar e acrescentar ao resumo fotográfico final.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Chaptrs	  -‐	  Photo	  Browser	  and	  Sharing.	  (s.d.).	  Obtido	  de	  http://www.chaptrs.com	  

	  

Figura	  4	  -‐	  Interface	  da	  ferramenta	  Chaptrs 
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Time Quilt 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
O Time Quilt4  é um navegador projetado para melhorar a experiência de consulta 

de álbuns fotográficos pelos utilizadores. Oferece uma interface que organiza as 
fotografias por ordem cronológica. Como pode ser visto na figura 5, este navegador 
constrói diferentes colunas de fotografias. Em cada coluna encontram-se as 
fotografias que tenham em comum, ou com um curto intervalo de diferença, a sua 
informação temporal. Desta forma, este navegador pode aumentar a velocidade de 
procura de uma determinada fotografia, com base numa apresentação da coleção por 
ordem cronológica. No entanto, este não permite a criação de uma visão em que o 
critério de ordenação tenha um fundamento semântico para o utilizador, 
caracterizando-se assim como uma solução demasiado estática. 
 
Picasa   
 

O Picasa5 é uma aplicação criada com o objetivo de facilitar a organização e 
procura de fotografias por parte dos seus utilizadores. Oferece diversas 
funcionalidades, como são exemplo a edição fotográfica, a criação de slideshows e a 
criação e edição de vídeo. Um exemplo da interface desta aplicação é apresentada na 
figura 6. Caracterizada por permitir uma fácil importação e organização de fotografias 
presentes no computador do utilizador, esta aplicação oferece também a capacidade 
de deteção de rostos. Com esta funcionalidade os utilizadores podem identificar os 
rostos que a aplicação vai encontrando, assim como realizar procuras exclusivas de 
determinados rostos nas diferentes coleções que o utilizador tenha guardado. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Patrick Baudisch. (s.d.). Time Quilt. Obtido de Time Quilt: http://www.patrickbaudisch.com/projects/timequilt/ 
5 Picasa Web Album. (s.d.). Obtido de Picasa Web Album: http://picasaweb.google.com 

	  
	  

Figura	  5	  -‐	  Interface	  do	  navegador	  Time	  Quilt 
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Contudo, esta aplicação revela ser um pouco estática ao nível da criação de vistas 
sobre as coleções fotográficas existentes, não oferecendo uma lista de atributos que 
possam ser definidos pelos utilizadores, de modo a criar uma vista personalizada 
sobre as coleções.  
 

 
Figura 6 - Aplicação Picasa 

 
 
Flickr  

O Flickr65 é um web site de alocação e partilha de imagens fotográficas. Foi 
desenvolvido com o intuito de facilitar a organização e partilha de fotografias digitais 
através da internet. Esta ferramenta permite a criação de grupos de fotografias com 
base no gosto do utilizador e na intenção semântica que o mesmo deseja colocar sobre 
esses mesmos grupos. Caracterizado igualmente por permitir aos utilizadores 
colocarem tags e adicionarem informações às suas fotografias, de modo a facilitar a 
sua pesquisa, o Flickr tem, no entanto, a desvantagem de não possibilitar a criação de 
sumarizações fotográficas a partir de coleções fotográficas existentes.  

Desta forma, este web site não permite que utilizadores que tenham um elevado 
número de fotografias criem pequenas sumarizações das coleções através da 
atribuição de atributos de seleção, oferecendo apenas uma pesquisa que tenha como 
base a definição de uma determinada tag.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  	  Flickr. (s.d.). Obtido de Flickr: http://www.flickr.com 
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Figura 7 - Web Site Flickr 

 
 

 
Aperture  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
O Aperture76 é uma aplicação de edição e gestão de coleções fotográficas. Este 

programa permite uma organização cuidada das fotografias, tendo em conta vários 
atributos ou características das mesmas. Algumas dessas características são a 
localização e a presença de determinados rostos. Além de permitir um vasto leque de 
opções de edição, o Aperture oferece, igualmente, uma maneira rápida e fácil de criar 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Aperture. (s.d.). Obtido de Aperture: https://www.apple.com/aperture/ 
	  

Figura	  8	  -‐	  Aplicação	  Aperture 
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e selecionar as fotografias que mais interessam ao utilizador. Um exemplo da 
interface desta aplicação é apresentado na figura 8. 
Contudo, este programa não oferece a possibilidade da criação de sumarizações 
fotográficas pelos utilizadores recorrendo à definição de atributos que realizem uma 
filtragem nas fotografias que se pretende que pertençam ao conjunto final. 
 
 
 
iPhoto  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

O iPhoto87 é uma aplicação de manipulação de imagem que permite a organização 
de uma ou mais coleções fotográficas em diferentes eventos, tendo em conta as 
características de conteúdo das fotografias. Esta ferramenta oferece uma gama variada 
de características/atributos que o utilizador pode definir para realizar uma vista sobre 
um determinado conjunto de imagens. Caracteriza-se por ser uma poderosa 
ferramenta de deteção de rostos, permitindo ao utilizador visualizar apenas fotografias 
em que aparece uma determinada pessoa ou pessoas, o que facilita a sua procura.  

 
Esta aplicação permite igualmente a criação de smart álbuns, oferecendo ao 

utilizador a possibilidade de definir diversos critérios ou características que pretenda 
que estejam presentes no seu álbum. Um exemplo dessas características é a criação de 
um álbum fotográfico com apenas fotografias que tenham sido tiradas depois do ano 
de 2011. Nesse caso, a ferramenta faz uma procura nas várias coleções existentes e 
constrói o resultado final.  Um exemplo da interface desta aplicação é apresentado na 
figura 9. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  iPhoto. (s.d.). Obtido de iPhoto: http://www.apple.com/pt/mac/iphoto/ 
	  

Figura	  9	  -‐	  Aplicação	  Iphoto 
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Porém, não oferece uma solução para a realização de uma sumarização de uma 
coleção fotográfica existente, que permita ao utilizador obter um resumo de um 
conjunto de fotografias que pretenda recordar. 
 
Shoebox 
 

O Shoebox [24] é uma aplicação de organização e visualização de fotografias. Esta 
tem algumas características que a diferem das outras já existentes, visto que permite 
que sejam colocadas anotações de áudio às fotografias ou a um conjunto das mesmas. 
Assim, o utilizador pode falar sobre essas fotografias e guardá-lo como descrição. 
Aquando de uma procura de uma determinada fotografia ou conjunto destas, o 
utilizador pode procurar por aquilo que disse sobre elas. 

É possível também procurar fotografias de acordo com o seu conteúdo. Esta 
aplicação tem algoritmos para segmentação das imagens em regiões, com base na sua 
cor e textura. Isto permite ao utilizador selecionar uma determinada fotografia e 
procurar outras que sejam visualmente semelhantes a esta, ou mesmo selecionar uma 
região da fotografia e procurar fotografias que tenham regiões semelhantes.  
Apresenta-se assim como uma aplicação que facilita bastante a tarefa de procura de 
uma fotografia e outras que sejam semelhantes. Com o auxilio do áudio, a tarefa de 
descrever uma fotografia pode tornar-se em algo menos maçador e mais prático para o 
utilizador. Um exemplo da interface desta aplicação é apresentada na figura 10. 
A solução aqui apresentada é considerada de máxima relevância para o 
desenvolvimento da nossa solução devido à forma como o utilizador realiza uma 
procura de uma determinada fotografia.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura	  10	  -‐	  Interface	  da	  aplicação	  Shoebox.	  Neste	  exemplo	  o	  utilizador	  realizou	  uma	  
query	  com	  a	  palavra	  "cachorro". 
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Tabela comparativa  
 

De seguida é apresentada uma tabela comparativa das aplicações referidas. Para 
esta comparação utilizaram-se as características que são consideradas de maior 
relevância para a nossa solução. Assim, características como a edição de imagem, 
suportada por aplicações como o Picasa e o iPhoto,  não são apresentadas por estarem 
fora do contexto do problema que aqui tentamos resolver.  

 
 

Pela análise da tabela é possível verificar que existem diversas soluções para a 
exploração de coleções fotográficas ou mesmo para a procura de uma determinada 
fotografia. No que respeita à divisão por eventos ou por grupos de fotografias, 
existem igualmente soluções já disponíveis e bastante eficazes no agrupamento de 
fotografias que tenham um determinado atributo em comum. Porém, não existe ainda 
uma solução que possibilite a divisão de coleções por eventos e a criação de resumos 
fotográficos com base na definição de atributos de exclusão, definidos por parte do 
utilizador. 

As características “Organização temporal de uma coleção”, “Organização por 
conteúdo de uma coleção”, “Divisão por eventos ou grupos de fotografias” e 
“Reconhecimento do conteúdo das imagens” são aquelas que estão presentes em 
algumas das soluções estudadas e apresentadas anteriormente, e que melhor definem a 
solução por nós pretendida. “Sumarização automática da coleção” é a característica 
que queremos ter presente na nossa solução, em conjunto com as outras características 
atrás referidas, e que está em falta nas ferramentas apresentadas.  

Analisando a tabela 1, verificamos que a maioria das ferramentas já existentes 
apresentam a funcionalidade de organizar temporalmente uma coleção fotográfica e a 
possibilidade do utilizador dividir as suas coleções por eventos ou grupos de imagens. 
O mesmo não se verifica na organização deste tipo de coleções por conteúdo, onde 
apenas as ferramentas Picasa, iPhoto e ShoeBox a oferecem. Devido à tendência que 
existe para um crescimento exponencial das coleções dos utilizadores, a utilização de 
informação relativa ao conteúdo das imagens é uma característica cada vez mais 
presente nas soluções desenvolvidas, facilitando as tarefas de organização e seleção. 

 
Organização 
temporal de 
uma coleção 

Organização 
por conteúdo 

de uma 
coleção 

Divisão 
por 

eventos ou 
grupos de 
imagens 

Sumarização 
automática 
da coleção 

Reconhecimento 
do conteúdo das 

imagens 

Chaptrs Sim Não Sim Não Não 
Time 
Quilt Sim Não Sim Não Não 

Picasa Sim Sim Sim Não Sim 
Flickr Sim Não Sim Não Sim 
iPhoto Sim Sim Sim Não Sim 

Aperture Sim Não Sim Não Sim 

Shoebox Sim Sim Sim Não Sim 

Tabela 1 - Tabela comparativa das aplicações realizadas 
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Consideramos o Picasa, o iPhoto e o ShoeBox as ferramentas mais completas e que 
oferecem uma maior margem de manobra para o utilizador, e as ferramentas Chaptrs 
e Time Quilt como as menos completas.  

 

2.2.2 - Estudos realizados sobre organização de fotografias 
 

Nesta secção apresentamos estudos sobre como é que as pessoas organizam e 
agrupam as suas fotografias, de acordo com as suas necessidades. 
 

É um facto que os principais utilizadores de uma coleção pessoal de fotografias são 
os fotógrafos e/ou as suas famílias, que estão familiarizados com o seu conteúdo por 
se tratarem de memórias conjuntas ou eventos que tenham ocorrido, como é afirmado 
por Kerry Rodden [24]. Ou seja, as necessidades face a uma dada coleção fotográfica 
variam de pessoa para pessoa, de acordo com o seu nível de familiaridade perante 
essa coleção. Rodden apresenta um estudo realizado com o intuito de perceber como é 
que as pessoas organizam as suas coleções de fotografias digitais, e conclui que estas 
têm uma maior tendência a realizar pesquisas de fotografias que pertençam a um 
determinado evento do que a procurar uma fotografia em particular. Conclui 
igualmente que duas das características mais importantes na organização de 
fotografias são: a ordenação automática, recorrendo a informações temporais, e 
mostrar um grande número de thumbnails de fotografias simultaneamente. Isto porque 
os utilizadores estão bem familiarizados com as suas coleções fotográficas e estas 
duas características são suficientes para permitir que estes encontrem uma 
determinada fotografia.  
 

Girgensohn et al [1] apresentam uma solução para o problema da gestão de 
fotografias que procura tornar a procura e consulta de uma fotografia um processo 
mais rápido e simples, até para grandes coleções. Girgensohn faz referência a uma 
solução, por eles anteriormente desenvolvida, para o auxílio na organização de 
grandes coleções fotográficas, recorrendo à identificação de uma pessoa ou um 
conjunto de pessoas. O maior problema que se levantou nesta solução foi o de que tal 
obrigaria os utilizadores a realizarem uma tarefa de drag-and-drop, de modo a 
atribuírem uma fotografia a uma determinada pessoa, o que se verificou ser um 
processo demorado e desgastante para o utilizador. 

Para ultrapassar este problema, os autores apresentaram uma nova solução que 
recorria à utilização de um detetor de faces preciso (Accurate face detetor) e de um 
reconhecedor de rostos semi-preciso (Semi-accurate face recognizer), e à interação 
interface-utilizador. Numa primeira fase, o detetor de faces preciso extrai os rostos 
existentes nas fotografias. A partir da interface existente, o utilizador atribui a cada 
rosto detetado à pessoa em causa. De seguida, é criado um modelo para cada pessoa, 
recorrendo ao reconhecedor de rostos semi-preciso. Na fase final, é utilizado, para 
cada modelo criado, o reconhecedor de rostos, de forma a determinar que outras 
fotografias existentes na coleção têm pelo menos o rosto da pessoa em causa. A cada 
rosto detetado corresponderá um modelo que o represente. Com a atribuição de 
thumbnails de rostos a uma determinada pessoa, é criado um modelo generalizado, 
constituído por todos os modelos que caracterizam esses rostos, permitindo uma 
maior precisão na procura de rostos semelhantes. 
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Um dos grandes problemas em tornar todo este processo automático está 
relacionado com o facto de que, por vezes, rostos que são atribuídos a um modelo 
nem sempre representam a pessoa que originou a criação desse modelo, mesmo 
utilizando um grande número de fotografias. Para solucionar este problema, sempre 
que um ou mais rostos são atribuídos a uma determinada pessoa, um modelo é criado 
para cada um desses rostos, sendo os resultados apresentados ao utilizador por ordem 
de semelhança. Assim, o utilizador tem o poder de decidir que rostos realmente 
pertencem a essa pessoa. 

São igualmente apresentados resultados obtidos a partir de uma simulação da 
utilização da solução proposta. Através destes resultados conclui-se que a solução 
permite aos utilizadores atribuírem, de uma forma rápida e simples, determinadas 
fotografias a uma pessoa, recorrendo apenas à operação de drag-and-drop. Conclui-se 
também que, através desta avaliação, é possível obter pelo menos 35% das faces 
pertencentes a uma pessoa nos primeiros 30 resultados obtidos da procura. 

Porém, esta solução apresenta algumas limitações. Uma delas é a impossibilidade 
de podermos agrupar as fotografias por semelhança de conteúdo. Girgensohn defende 
que a informação temporal é suficiente para a criação e deteção de eventos. No 
entanto, por vezes podemos ter utilizadores que consideram que fotografias tiradas 
com um grande intervalo de tempo correspondem ao mesmo evento ou que 
fotografias que tenham sido tiradas num curto intervalo de tempo não façam essa 
correspondência.  

Jesse P. Gozali et al [11] colocam a seguinte questão: “Como é que as pessoas 
organizam as suas fotografias em cada evento e como é que isso pode afetar as tarefas 
de descrever, procurar e interpretar uma determinada coleção?”. O artigo em questão 
apresenta também o browser para fotografias Chaptrs, (descrito anteriormente) que 
ajuda os utilizadores a organizar os seus eventos através de um agrupamento 
automático, que culmina no desenvolvimento de pequenos grupos de fotos designados 
Chapters. 

É defendido que os utilizadores dão uma maior importância à divisão por capítulos 
do que à ordenação cronológica. O critério usado para a ordenação desses capítulos 
varia de acordo com os seguintes factores: momento, objetos fotografados, 
localização, tipo de fotografias e intenção. Uma das ideias a reter a partir da análise 
deste artigo, é a de que a criação dos referidos capítulos simplifica a forma como se 
conta a história de cada evento, se procura uma determinada fotografia e se 
interpretam fotografias com as quais o utilizador não esteja familiarizado. Conclui-se 
também, que a maioria dos utilizadores prefere que um determinado capítulo seja 
ordenado por ordem cronológica ao invés de ajustar a visualização desse capítulo a 
todo o ecrã, assim como de ter uma visão geral sobre cada capítulo recorrendo a 
thumbnails.  

A abordagem exposta neste artigo é vista como uma contribuição para o 
desenvolvimento da nossa solução, uma vez que nela se defende a divisão de uma 
determinada coleção em pequenos grupos, onde os seus elementos possuam 
características em comum.  
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Porém, a aplicação Chaptrs organiza apenas fotografias por diversos capítulos, não 
aproveitando essa divisão para a criação de um resumo fotográfico. Assim, limita-se a 
ser uma vista perante uma determinada coleção.  

Recentemente, têm sido propostas diversas técnicas para facilitar a exploração de 
uma coleção fotográfica com base na semelhança do conteúdo entre fotografias. Grant 
Strong [27] apresenta uma extensão/evolução de uma solução anteriormente proposta, 
que organiza as fotografias em grupos, consoante a sua semelhança e recorrendo a 
avaliações estatísticas. A utilização deste tipo de avaliações em aplicações de 
recuperação de imagens baseada no conteúdo das mesmas revelou-se ser bastante 
eficaz.  No entanto, quando o objetivo passa por procurar imagens com recurso a uma 
base de dados, estas avaliações não oferecem uma evolução intuitiva no que toca à 
forma como as fotografias que têm um elevado grau de semelhança são agrupadas. 
Uma solução compatível com este problema  é explicada neste artigo. Desta forma, os 
autores afirmam que os utilizadores, aquando da exploração de uma coleção 
fotográfica, preferem que as fotografias com um elevado grau de semelhança sejam 
agrupadas numa região comum. As imagens começam assim por sofrer um processo 
de extração de um vetor de características que represente essa mesma imagem. De 
seguida, é aplicado um algoritmo designado por SOM, o qual permite que imagens 
com um elevado grau de semelhança sejam agrupadas entre si e que imagens com um 
baixo grau de semelhança sejam separadas. 
 

Esta solução apresenta igualmente uma proposta para o problema da carga 
computacional, que consiste em ter muitas imagens representadas ao mesmo tempo 
numa mesma interface, tanto ao nível local como online. É oferecida ao utilizador a 
capacidade de ajustar a visualização das imagens, ao permitir a execução de 
operações, como a de zoom, e ao atualizar de forma dinâmica a vista da coleção 
apresentada ao utilizador, de modo a localizar com relativa facilidade as fotografias 
de maior interesse. 
 

Na versão anterior da solução proposta pelos autores, a vista perante a coleção era 
feita com recurso ao algoritmo k-means, responsável pelo clustering da coleção. 
Dadas x fotografias e contando apenas y para poderem ser mostradas, o algoritmo 
organizaria as fotografias em grupos, e as que estivessem no centro desses grupos 
seriam apresentadas ao utilizador. Esta solução funciona bem de um modo geral, mas 
não apresenta consistência na representação das fotografias que são selecionadas após 
o utilizador recorrer a operações, como a de zoom, o que pode resultar em fotografias 
desfocadas e com problemas de representação, como são exemplo as oscilações. Para 
resolver este problema, é acrescentado uma fase extra no processo de representação 
da coleção. Esta fase consiste na pré-ordenação das fotografias. Essa ordenação 
baseia-se em dois critérios: 
 

1. As fotografias mais representativas devem ter uma maior prioridade, de modo 
a serem as primeiras a serem selecionadas; 

2. As fotografias de igual semelhança devem ser ordenadas de uma forma 
dispersa, para que estas possam ser apresentadas por todo o ecrã. 

 
Esta abordagem vai ao encontro de uma das fases que se pretende desenvolver na 

nossa solução, a qual consiste no agrupamento das fotografias em pequenos grupos 
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representativos da semelhança das fotografias que os constituem, apesar da  mesma 
não estar vocacionada para a criação de resumos de coleções fotográficas.  
 

Loui e Savakis [17] apresentam um sistema para a criação automática de grupos de 
fotografias com base na sua informação temporal e no seu conteúdo, ao nível da cor. 
A segmentação por conteúdo com base na cor é feita apenas na fase de criação de 
sub-eventos. A criação dos eventos faz-se a partir da informação temporal das 
fotografias. Caso não existam dados temporais nas fotografias, é apenas usada a 
segmentação por conteúdo para a criação de eventos.  
Uma boa contribuição desta solução é a deteção de imagens de baixa qualidade 
recorrendo à análise de níveis de subexposição, baixo contraste e desfoque e 
movimentos provocados pela máquina [25].  
 
 
 
 
 
 

Porém, um dos problemas que esta solução apresenta é a dependência que existe 
entre a segmentação temporal e por conteúdo.  
 

Hyunmo Kang [26] apresenta o protótipo do software PhotoFinder, desenvolvido 
com o intuito de facilitar a procura de fotografias por parte dos utilizadores comuns. 
Esta ferramenta possibilita a realização de diversas consultas dinâmicas, apoiadas por 
interfaces intuitivas e fáceis de navegar. 
 

A solução segue a estratégia "Overview first, zoom and filter, and then details on 
demand”. Esta solução permite aos utilizadores a exploração de uma biblioteca 
constituída por diversas coleções, possibilitando uma escolha inicial, na qual se 
selecionam algumas fotografias para uma coleção em comum para posterior consulta 

Figura 11 - Interface do PhotoFinder. São mostrados três níveis distintos: 
pesquisa, navegação e detalhes de uma fotografia específica. 
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detalhada. Contém, uma interface dinâmica, como apresentada na figura 11, que 
permite ao utilizador visualizar o resultado da procura de fotografias de acordo com 
diversas métricas ativadas.  
Com a capacidade da operação drag-and-drop para visualização detalhada, e 
oferecendo uma experiência interativa e interessante ao utilizador, esta ferramenta 
contém ainda uma informação extremamente importante sobre uma vista perante uma 
coleção fotográfica: a janela de procura tem diversos painéis que permitem a 
definição de atributos que o utilizador deseja que estejam presentes nas fotografias. 
As fotografias que existem na coleção e que se “identificam” com esses atributos, são 
apresentadas previamente, de modo a que o utilizador tome conhecimento.  
É igualmente referido pelos autores que os utilizadores têm tendência a realizar 
procuras numa coleção recorrendo a um número limitado de padrões. Desta forma, os 
utilizadores tendem a juntar dois ou mais atributos que existam, a eleger um atributo 
em detrimento de outro (exemplo: Fotografias de cidades mas em que não apareçam 
pessoas) ou a colocar a hipótese de que pelo menos um desses atributos seja 
correspondido (Fotografia do Bob ou da Annie). 
No entanto, esta ferramenta oferece apenas uma vista virtual da coleção em causa, ou 
seja, permite somente diferentes vistas da coleção tendo em conta os atributos 
existentes, e não realiza um resumo fotográfico propriamente dito. 
 

Gargi et al [10] apresenta a importância da organização de fotografias, nos casos 
em que estas se encontram em grande número em coleções pessoais. É referido, que o 
processo de organização por keywords pode ser um processo demorado, em coleções 
com várias entradas de fotografias. Faz-se também referência à utilização da meta-
informação das fotografias como elemento-chave para a organização de uma coleção. 
No seu estudo, Gargi destaca o sistema Image Scape, o qual permite aos utilizadores 
construir uma interrogação com uma imagem de uma face construída através de ícons. 
A solução apresentada possibilita a organização de coleções a partir de outras mais 
pequenas. Essas subcoleções podem estar localizadas em vários locais, como por 
exemplo no computador local, num servidor ou mesmo num disco externo, 
encontrando-se diferenciadas pela cor que é atribuída a cada subcoleção. Esta 
atribuição encontra-se dependente da localização de cada pasta. A movimentação de 
fotografias entre pastas pode ser feita recorrendo a operações de drag-and-drop ou 
cut-and-paste. Esta solução permite ainda a criação de álbuns virtuais que não se 
encontram organizados com base em eventos (ex: baptizados, aniversários, férias, 
etc), mas antes por storyline ou linhas de história.  Tal oferece ao utilizador diferentes 
visões da sua coleção, dependendo do propósito ou conteúdo que deseja visualizar e 
sem lhe acrescentar carga computacional no sistema, uma vez que não existe 
duplicação de fotografias mas apenas a criação de uma visão sobre a coleção já 
existente de fotografias. Desta forma, torna-se possível a criação de coleções virtuais, 
em que alterações que sejam feitas a determinada(s) fotografia(s) não se reflitam nas 
mesmas. Tal deve-se ao facto das coleções virtuais serem unicamente constituídas por 
links para as imagens e não pelas fotografias em si.  
 

Firan et al [7] apresenta uma solução para ordenar e agrupar fotografias que estejam 
incluídas num serviço fotográfico online, o Flickr, com base no conhecimento de cada 
um, ou seja, nas categorias que o utilizador atribuí a uma determinada fotografia, nas 
tags e nas descrições que lhe dá, a partir  da criação de eventos. Firan defende que um 
evento é algo que acontece num determinado momento e num determinado local. É 
apresentada uma noção de evento, tanto a nível local como global. A primeira noção 
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corresponde a acontecimentos mais privados, momentos especiais e próprios de cada 
um de nós, como por exemplo aniversários, casamentos e férias. A segunda está 
relacionada com momentos mais públicos, em que várias pessoas podem ter registado 
o mesmo acontecimento, e onde os registos fotográficos foram bastante idênticos, 
como por exemplo campeonatos desportivos, desastres naturais, registo de fenómenos 
raros, etc. É então recolhida, através do serviço online Flickr, informações 
relacionadas com tags, datas, títulos atribuídos às fotografias, descrições e/ou uma 
combinação das mesmas. Com base nessas informações são construídos 
classificadores que automaticamente atribuem uma fotografia ao evento que lhe 
corresponde. 
É utilizada a YAGO, uma grande e extensível ontologia, de forma a optimizar o 
processo de divisão por eventos, a partir da informação existente na WordNet e na 
Wikipedia. Desta forma, é possível um correto reconhecimento das descrições 
atribuídas pelos utilizadores às fotografias, o que garante uma maior precisão. 
 

Embora se trate de uma solução bastante eficaz, tanto pelo seu desempenho como 
pela sua qualidade relativamente à criação de eventos, está dependente da informação 
que é fornecida pelo utilizador, e caso esta informação não seja disponibilizada ou 
não exista podem ocorrer perdas de informação na construção dos respetivos eventos. 
Em contrapartida, a solução apresentada neste documento define uma divisão por 
eventos que tem em conta duas características: a informação data e hora em que a 
fotografia foi realizada e o conteúdo da mesma. Através desta abordagem, deixa de 
existir uma dependência em volta da informação que o utilizador fornece para cada 
fotografia, mantendo-se um padrão de seleção e divisão das fotografias pelos eventos. 
Desta forma, não está dependente da veridicidade da informação das fotografias que 
pode ou não ser fornecida, mas sim do conteúdo de cada uma delas.  

 
Liangliang Cao et al [5] apresentam o problema da anotação de coleções 

fotográficas. Por anotação entenda-se a classificação de fotografias que se faz a partir 
da distinção das mesmas baseada em algumas das suas características.  
Uma das dificuldades na anotação de fotografias pessoais está relacionada com a 
possibilidade de terem diferentes qualidades ao nível, por exemplo, da técnica, 
composição ou resolução. Isto acontece devido à possibilidade dessas fotografias 
terem sido tiradas por diferentes pessoas em condições distintas. Outra das 
dificuldades observadas consiste na classificação semântica das fotografias. Uma 
forma natural dos utilizadores organizarem as suas coleções é ordená-las por local e 
data dentro de uma pasta. Ou seja, normalmente fotografias que estejam presentes 
dentro da mesma pasta têm um elevado grau de semelhança, pois foram tiradas na 
mesma data ou local/evento. O mesmo não acontece em coleções fotográficas 
genéricas.  
  

Assume-se que fotografias que estejam presentes na mesma coleção tenham sido 
tiradas pela mesma pessoa, nas mesmas condições. Tal já não se pode aplicar, como 
mencionado anteriormente, em coleções genéricas em que o valor semântico atribuído 
às fotografias pode fazer com que imagens com características semelhantes não sejam 
agrupadas. É igualmente afirmado que a utilização de dados GPS pode ser útil na 
organização fotográfica e no cálculo da probabilidade de uma fotografia pertencer a 
uma determinada coleção. Fotografias que tenham sido tiradas num curto intervalo de 
tempo e em locais não muito distantes entre si têm uma baixa probabilidade de 
pertencerem a diferentes eventos.  
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Muitos são os estudos que têm sido feitos acerca da anotação/caracterização de 

coleções fotográficas. São de salientar [3, 10], nos quais utilizaram-se características 
de baixo nível como a cor. Embora com resultados significantes, esta abordagem não 
é eficaz em coleções mais complexas e diversificadas, uma vez que não apresenta 
resultados muito satisfatórios.  

 
Sem recorrer à intervenção inicial do utilizador perante a classificação de uma 
coleção, foi apresentada uma solução que se baseia na semelhança entre pares de 
fotografias, de modo a tornar o processo automático. Para isso são utilizadas samples 
iniciais que permitem ao classificador ter alguma base de confiança para classificar as 
restantes fotografias da coleção, processo este designado por rejection [30]. De 
seguida, é aplicada uma função que calcula a probabilidade de uma determinada 
imagem corresponder à mesma label de outra fotografia selecionada como sample no 
processo anterior.  

Os mais recentes trabalhos ao nível do cálculo da semelhança entre duas imagens 
recorrendo a características de baixo nível [13, 14, 11], assinalam o problema da 
existência de uma enorme discrepância entre a semântica de alto nível e as 
características de baixo nível das suas fotografias. 

A solução apresentada defende a utilização de outros recursos/características de 
modo a tornar o processo mais eficaz. São assim utilizadas características de baixo 
nível em termos da cor, características ao nível da estrutura, invariantes à mudança de 
escala (as designadas SIFT) em conjunto com informações de tempo e localização.  
Utilizando esta função probabilística torna-se possível que toda a informação possa 
ser integrada em termos de probabilidades, tendo como vantagem o facto de poder ser 
feita uma avaliação mesmo que exista informação em falta.  
Desta forma, esta é considerada como uma mais valia a explorar na nossa solução 
apresentada neste documento, pois existe uma fase em que as fotografias da coleção 
são divididas por eventos e onde é necessário estabelecer um padrão de divisão e de 
organização dessas fotografias. Porém, esta fase representa apenas uma pequena parte 
daquilo que consta ser o processo de criação de um resumo fotográfico.  
 

Mota et al [19] apresentam uma solução para o problema da optimização no 
agrupamento e organização de coleções fotográficas, dado o elevado número de 
fotografias que cada um de nós começou a reter aquando do surgimento da fotografia 
digital. Esta solução permite ao utilizador organizar e gerir uma coleção fotográfica, 
minimizando o seu tempo e esforço. Para isso, é facultada a utilização de técnicas de 
agrupamento como: informação temporal, presença de faces, interior/exterior, 
urbano/natureza, semelhança global ou local das fotografias através da cor e texturas, 
como apresentado na figura 12.  
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Figura 12 - Técnicas disponíveis para agrupamento de uma coleção, na solução Agrafo. 

 
Apresentando-se como uma solução bastante flexível dada a hipótese de definição 

do nível de semelhança entre as fotografias, esta oferece uma grande liberdade de 
escolha e decisão ao utilizador. É também uma solução à qual podem ser adicionadas 
novas técnicas de agrupamento devido à sua estrutura modular, tornando fácil o 
processo de atualizações. Esta solução é vista como uma mais valia para o 
desenvolvimento da nossa solução, devido à existência das técnicas mencionadas para 
a divisão da coleção inicial. Mesmo que o nosso objetivo não passe pela organização 
de uma dada coleção, a utilização de técnicas como estas pode, ainda assim, ser 
bastante útil na criação de uma visão estruturada e quantificada da coleção inicial para 
o utilizador.  
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2.3 - Algoritmos de clustering 
 

Após a apresentação de algumas soluções existentes, tanto ao nível da criação de 
uma sumarização fotográfica como da organização e gestão de fotografias, 
apresentamos de seguida mecanismos que nos possibilitam a criação de sumarizações 
mais representativas. 

Sendo o nosso objetivo a criação de um sumário que relate a história dos 
acontecimentos da melhor forma possível, analisámos técnicas de clustering 
existentes que nos possibilitam criar agrupamentos de fotografias. Estes 
agrupamentos servem para agrupar fotografias que tenham em comum o momento em 
que foram tiradas. Assim, com esses agrupamentos, é possível selecionarmos 
fotografias, de cada um deles, e construir uma sumarização fotográfica que conte a 
história do evento ou eventos que foram registados pelas fotografias do utilizador.  

A técnica Clustering de Data Mining tem a funcionalidade de inserir objetos 
dispersos em grupos (chamados de clusters), de maneira que os objetos de um mesmo 
cluster sejam mais semelhantes entre si, de acordo com um determinado critério 
definido, do que entre objetos que pertençam a outros clusters. 
 

Existem várias categorias de clustering, sendo elas: clustering exclusivo, clustering 
com sobreposição, clustering hierárquico e clustering probabilístico. Os algoritmos de 
clustering exclusivo são caracterizados por apenas permitirem que um determinado 
elemento pertença a um e só um cluster. Ao contrário dos anteriores, os algoritmos de 
clustering com sobreposição permitem que o mesmo elemento exista em mais do que 
um cluster. O clustering Hierárquico tem como principal objetivo a construção de 
clusters hierárquicos, isto é, tem a funcionalidade de juntar de um modo iterativo 
clusters, onde cada elemento pertence inicialmente a um cluster. O clustering 
probabilístico utiliza uma abordagem probabilística. A seguir descrevemos alguns dos 
algoritmos pertencentes às categorias anteriormente apresentadas. 

2.3.1 - Clustering exclusivo 
 
K-means – O K-means [29] é um algoritmo de clustering exclusivo e é um dos mais 
utilizados na área do Data Mining. Antes de iniciar, o algoritmo precisa que seja 
especificado o número de k clusters pretendidos. Com esse valor k são selecionados 
aleatoriamente k pontos que funcionarão como centróides dos clusters. Após essa 
seleção, são acrescentados, a cada cluster, os restantos pontos do espaço que ainda 
não tenham sido selecionados. A escolha do cluster ao qual será acrescentado um 
determinado ponto tem em conta a distância para com o centróide. Assim, ao cluster 
com o centróide que apresente a menor distância para o ponto a adicionar será 
acrescentado esse mesmo ponto. Os passos seguintes do algoritmo passam pela 
criação dos k clusters e o recalcular dos centróides. O algoritmo é repetido com a 
adição dos pontos, terminando quando a convergência entre clusters é atingida. Esta 
sequência encontra-se representada na figura 13. 
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Figura 13 - Algoritmo K-means - Demonstração do algoritmo8 

Este algoritmo apresenta-se como vantajoso para grandes quantidades de dados, 
com uma complexidade aproximadamente linear. Porém, trata-se de um problema 
computacionalmente difícil e não determinístico. É também necessário saber o 
número de clusters que se pretende ao início, o que nem sempre é fácil de determinar. 
Não descartando pontos que não pertençam a um determinado cluster, e construindo 
clusters de forma arbitrária, este pode não ser ideal quando o objetivo passa por ter 
agrupamentos de diferentes tamanhos, ou tamanhos pré-definidos, e quando se tenha 
como fim a remoção do ruído que exista. 

Existem algumas optimizações que podem ser feitas ao algoritmo K-means. Uma 
delas é a sua utilização em conjunto com o algoritmo Expectation–Maximization 
(EM)8. Este algoritmo pretende resolver uma das grandes limitações do algoritmo K-
means: a possibilidade de construir clusters de diferentes tamanhos. Na figura 14, é 
apresentada a diferença de resultados que podemos obter ao utilizarmos esta 
optimização.  

 

Figura 14 - Utilização do algoritmo EM Clustering8 

Quality Threshold(QT) clustering algorithm – O QT-cluster [35] é também um 
algoritmo de clustering exclusivo e requer a especificação à priori da distância limite 
(threshold) dentro do cluster e o número mínimo de elementos em cada cluster. De 
seguida é construído um cluster candidato, constituído inicialmente por apenas um 
elemento. O algoritmo prossegue com a adição de pontos que estão dentro da 
distância máxima definida para cada cluster, fazendo-o para todos os pontos da base 
de dados. No final é escolhido o cluster de maior dimensão. De seguida, os pontos da 
base de dados, que correspondem ao cluster selecionado, são removidos e o algoritmo 
repete-se até que não seja possível criar mais clusters com o número mínimo de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  http://en.wikipedia.org/wiki/K-‐means_clustering	  
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elementos definido.  

Uma das grandes vantagens deste algoritmo é a qualidade dos clusters criados e a 
sua independência em relação ao número de vezes que este é aplicado, ou seja, os 
resultados são sempre iguais para uma dada base de dados. O número de clusters 
criados também não é definido à priori e todos os clusters possíveis são considerados. 
A definição da distância máxima para cada cluster e do número mínimo de elementos 
para cada cluster pode não ser trivial, sendo considerada como uma desvantagem em 
determinadas situações.  

2.3.2 - Clustering com sobreposição 
 
Fuzzy C-Means Clustering – O Fuzzy C-Means Clustering [29] é um exemplo de 
algoritmo de clustering com sobreposição, que permite que um elemento de uma dada 
base de dados pertença a mais do que um único cluster. Este foi desenvolvido por J. 
C. Dunn (1973) e melhorado por J. C. Bezdek (1981), e é muitas vezes utilizado para 
reconhecimento de padrões. Durante a execução do algoritmo é atribuído a cada 
elemento um nível de associatividade para com cada cluster. No final, cada elemento 
é anexado ao cluster ou clusters com que tenha maior associatividade.  

 Apresenta como desvantagem a necessidade de definição prévia do número de 
clusters pretendidos, o que muitas vezes não é o pretendido.  

2.3.3 - Clustering Hierárquico 
 
Algoritmos Clustering Hierárquico – Os algoritmos de clustering hierárquico [29, 
34] são discriminados em dois tipos: agglomerative e divisive. Agglomerative é uma 
abordagem bottom up que consiste na formação de N clusters iniciais, em que N é o 
números de pontos existentes, ou seja, um cluster para cada elemento. Com o 
prosseguir do algoritmo, os clusters vão sofrendo várias fusões até atingir um único 
cluster global que agrupe todos os elementos. Divisive é uma abordagem top down em 
que o processo é o inverso do anteriormente apresentado. Inicialmente é criado um 
único cluster com todos os elementos. Posteriormente são realizadas várias divisões 
até que cada cluster contenha apenas um elemento. Com a árvore binária construída, o 
passo final do algoritmo consta de um corte no nível da árvore que seja o mais 
apropriado à situação. 

Este algoritmo apresenta-se como extremamente vantajoso em relação aos outros 
em termos de organização e estrutura dos dados, sendo bastante fácil obter dados que 
tenham maiores ou menores distâncias uns em relação aos outros. Porém, apresenta-se 
como um algoritmo demasiado complexo e pouco eficiente quando se depara com 
situações em que existem grandes quantidades de dados. 

Normalmente os resultados deste tipo de algoritmo de clustering são apresentados 
recorrendo a um dendograma. É apresentado um exemplo deste último na figura 15. 
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Figura 15 – Dendograma [31] 

 

2.3.4 - Clustering Probabilístico 
 

Os algoritmos de clustering probabilístico utilizam um paradigma probabilístico 
para a criação de clusters.  
Mixture of Gaussians – O algoritmo Mixture Of Gaussians [29] é um exemplo de 
um algoritmo de clustering probabilístico. Tem por base a utilização de modelos para 
a criação de clusters, tentando moldar a diferença entre dados e modelo durante a sua 
execução. Na prática, cada cluster pode ser representado matematicamente por uma 
distribuição paramétrica, como uma distribuição Gaussiana (contínua) ou uma 
distribuição de Poisson (discreta). Todos os elementos da base de dados são assim 
modelos recorrendo a uma mistura das duas distribuições apresentadas.  

As principais vantagens são a disponibilidade de técnicas de inferência estatística 
recorrendo a este modelo, a flexibilidade na escolha da distribuição de componentes e 
a utilização de uma classificação soft, vantajosa para classificações com alguma 
incerteza. Apresenta como principal desvantagem o facto de acrescentar demasiada 
complexidade ao sistema.  
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Figura 16 -  Mixture of Gaussian - Primeira variância da distribuição 

 
2.4 - Discussão 
 

Os primeiros trabalhos apresentados focam a sua atenção na criação de 
sumarizações fotográficas intuitivas, mas não oferecem flexibilidade ao utilizador 
tanto ao nível da inexistência de uma visão geral da coleção inicial, com informações 
relativas ao tipo de fotografias lá contidas e informação sobre a sua quantidade, como 
ao nível do ajuste do sumário criado automaticamente, o que pode resultar na 
insatisfação do utilizador perante a seleção automática realizada. É do nosso interesse 
que a nossa solução esteja completamente vocacionada para o utilizador. Desta forma, 
pretendemos oferecer flexibilidade e liberdade às decisões do utilizador, apresentando 
uma  interface simples e que contenha apenas a informação essencial, para que se 
possa proceder a uma rápida sumarização de uma coleção.  
 

A maioria das soluções apresentadas apostam na importância de dados como a data 
e hora para o agrupamento e organização de coleções fotográficas.  
 

Este tipo de organização é dos mais utilizados pelos utilizadores e, 
consequentemente, está presente na maioria das aplicações, tendo a vantagem de ser 
bastante parecida com a metodologia utilizada com coleções em papel.  

Porém, esta revela-se ser uma abordagem bastante limitada dado que podem não 
existir informações temporais nas fotografias, ficando assim os utilizadores limitados 
em relação à organização de coleções. Contudo se aliarmos esta informação a outros 
dados que somos capazes de extrair das fotografias, a organização pode-se tornar num 
processo interessante e eficaz. 
  

Como é defendido por Loui e Savakis [16], esta técnica poderá ser utilizada para a 
criação do conjunto base, recorrendo-se, posteriormente, a outra técnica, a 
semelhança por conteúdo entre fotografias, para a criação de subconjuntos. Caso não 
exista informação temporal nas fotografias o agrupamento é feito exclusivamente 
recorrendo à semelhança por conteúdo. Embora esta seja a perspectiva defendida na 
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nossa solução, queremos igualmente oferecer ao utilizador a possibilidade de 
modificar o agrupamento automático, de forma a ajustá-lo ao seu gosto e/ou objetivo.  
 

Mota et al [19] apresentaram uma abordagem que possibilita a utilização de várias 
técnicas para a criação de agrupamentos, para além da informação temporal, de forma 
independente e flexível. Essas técnicas são as seguintes: presença de rostos, 
interior/exterior, urbano/natureza, cor global/local, texturas e informação temporal. 
Embora este sistema tenha sido construído com o objetivo principal de desenvolver 
uma solução que permita automatizar o processo de agrupamento e organização de 
coleções fotográficas, o mesmo utiliza técnicas que podem ser utilizadas de maneira 
ligeiramente diferente na nossa solução.  Ou seja, podem ser utilizadas na criação de 
agrupamentos não destrutivos da coleção inicial, o que permite ao utilizador ter uma 
visão quantitativa e organizada da sua coleção.  

 
Para que a sumarização de uma coleção fotográfica seja o mais representativa 

possível, torna-se necessário recorrermos a algoritmos de inserção de objetos 
dispersos em grupos (clusters), de forma a que os objetos que pertençam ao mesmo 
cluster sejam o mais semelhantes possível entre si, segundo a sua informação 
temporal.  

Pretendemos contar a história do evento ou dos eventos. Para isso precisamos de 
um algoritmo que nos permita facilmente selecionar fotografias que sejam o mais 
representativas possível, de acordo com o número de fotografias que o utilizador 
desejar.  

No nosso sistema, desvantagens como a necessidade de apresentarmos o número de 
clusters à priori, como acontece com o algoritmo K-means, não se tornam um 
problema, visto que o número de clusters pode ser definido tendo em conta o número 
de fotografias que o utilizador pretenda que a sua sumarização contenha. Porém, 
alguns algoritmos anteriormente apresentados pecam pela sua elevada complexidade. 

O algoritmo de clustering exclusivo QT-clustering apresenta-se como uma boa 
solução para o problema que pretendemos resolver. No entanto, o mesmo apresenta 
algumas lacunas: a construção dos clusters é feita por ordem dos elementos. Isto não é 
o pretendido no nosso sistema, visto que, seguindo a ordem de execução do 
algoritmo, algumas fotografias que deveriam pertencer a um mesmo cluster serão 
atribuídas a um outro. 

O algoritmo K-means, apesar da maioria das suas desvantagens não serem 
problemáticas ao ponto de afetarem o nosso sistema, este apresenta a grande 
desvantagem de não ser determinístico, o que não é de todo o pretendido para a nossa 
solução.  

Por último, os algoritmos de clustering probabilístico apresentam um elevado grau 
de complexidade, não devendo ser considerados para a nossa solução. 

Assim, decidimos adoptar a abordagem apresentada pelos algoritmos de clustering 
hierárquico, visto que, tendo em conta os requisitos dos clusters do nosso sistema, se 
apresentam como a melhor opção.  
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2.5 – Síntese 
 

Os trabalhos analisados ao longo deste capítulo representam diversas abordagens 
para a apresentação e criação de sumarizações fotográficas, bem como para o 
agrupamento e seleção de fotografias. Sendo o nosso principal objetivo criar um 
sistema que possibilite a criação de sumarizações o mais representativas possível, foi 
necessário o estudo de algoritmos de inserção de objetos dispersos em grupos de 
modo a organizar da melhor maneiras fotografias, de acordo com a sua informação 
temporal. 
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Capítulo 3 – Estudo preliminar 
 
Para que uma solução deste tipo funcione, é necessário perceber que características 
fotográficas são frequentemente utilizadas pelas pessoas, com o intuito de organizar e 
selecionar as suas fotografias, e, ainda, de que maneira o fazem. A recolha desta 
informação permitirá desenvolver uma solução capaz de efetuar resumos fotográficos 
com facilidade, onde seja concedida ao utilizador a oportunidade de ter flexibilidade 
no refinamento do resultado final. Para isso, realizámos um estudo com o objetivo de 
compreender os hábitos e as necessidades dos nossos potenciais utilizadores. 

3.1 - Hábitos e necessidades dos utilizadores 
Antes do início da construção da nossa solução para a sumarização de coleções 

fotográficas, realizámos um questionário de modo a compreendermos e conhecermos 
os hábitos dos potenciais utilizadores.  

Com esse intuito, elaborámos um inquérito que foi disponibilizado e divulgado 
electronicamente. Recebemos 78 respostas válidas, cujos resultados apresentamos a 
seguir. 
 

Tendo como principal objetivo conhecer possíveis utilizadores da solução e que 
necessidades estes têm, a realização deste inquérito foi fundamental para se perceber 
como é que as pessoas organizam as suas coleções fotográficas, que ferramentas 
utilizam e que características negativas devem ser assinaladas, de maneira a que 
possam servir de desafio ou requisito para a nossa solução, se é considerado relevante 
a existência de uma solução para sumarizar uma coleção fotográfica e, ainda, de que 
maneira esta pode ser feita. Era fundamental percebermos que características 
fotográficas são consideradas como as mais importantes a estarem presentes na 
solução, assim como alguns pormenores importantes, como o número de fotografias 
que um subconjunto final deve conter por omissão. 

São apresentados de seguida os principais resultados recolhidos. O inquérito e os 
respetivos resultados podem ser consultados nos anexos A e B. 

 

3.2 - Principais resultados e conclusões recolhidas 
 
Regularidade e tipo de dispositivos – Acerca da regularidade com que as pessoas 
tiram fotografias e do tipo de dispositivo que estas utilizam para o efeito, verificámos 
que na sua maioria tiram fotografias pelo menos uma vez por semana (44% das 
respostas) ou todos os dias (34% das respostas), e utilizando o seu smartphone (50% 
das respostas). Cerca de 39% das pessoas afirmaram que utilizavam a máquina 
fotográfica digital, ao passo que apenas 10% utiliza o tablet para o mesmo efeito. 
Temos consciência que é um resultado não muito surpreendente visto que existe uma 
tendência cada vez maior para que as pessoas fotografem recorrendo aos seus 
equipamentos móveis, dada a facilidade que os mesmos oferecem na pós-edição e 
partilha com o resto do mundo. 
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Número de pessoas que organizam as suas fotografias – Pelos questionários 
realizados concluímos que a maioria das pessoas costuma organizar as suas 
fotografias (73% das respostas obtidas), criando simplesmente uma nova pasta no seu 
computador (48% das respostas), sempre que têm novas fotografias, ou de uma forma 
um pouco mais organizada criando uma hierarquia de pastas discriminadas pelo seu 
conteúdo ou momento registado (43% das respostas). 
 
Número de pesssoas que criam subconjuntos das suas coleções fotográficas – 
Pelos dados recolhidos podemos concluir que 46% das pessoas não cria subconjuntos 
das suas coleções fotográficas, mas a mesma percentagem de pessoas admite que esta 
ação é importante “para mostrar à família e amigos os melhores momentos vividos 
numa viagem”, por exemplo. Como justificação para a não criação de subconjuntos, a 
maioria afirma que esta ocupa demasiado tempo e que não justifica o trabalho. A 
nossa solução pretende resolver este problema.  
 
Categorias fotográficas para servirem de critério de organização de coleções 
fotográficas – Das categorias sugeridas e daquelas que poderiam ser adicionadas 
pelas pessoas, a maioria escolheu as categorias “Cidade” e “Rostos” como as 
principais a serem utilizadas para organizar uma determinada coleção fotográfica. 
Seguiram-se a estas duas as seguintes categorias: Interior, Exterior, Dia, Noite e 
Natureza. Desta forma, consideramos que estas são as principais categorias a serem 
incluídas na nossa solução de modo a permitirem uma filtragem por parte do 
utilizador da coleção que está a consultar ou do subconjunto criado. 
 
Características com maior importância na construção de um subconjunto – 
Como principais características para a construção de um subconjunto fotográfico, a 
maioria selecionou “Que conte a história do evento ou momento vivido” como a mais 
importante e “Presença de determinadas pessoas” como a segunda mais importante. 
Assim, é de máxima importância para o utilizador, que a “história seja contada” e que 
lhe seja facultada a possibilidade de alterar qualquer decisão tomada automaticamente 
pela solução.  
 
Maneira como gostaria ver as fotografias do subconjunto final apresentadas – A 
maioria considera o agrupamento por data e por conteúdo como as principais 
características a servir de base para a organização do subconjunto final.  
 
Principais sugestões realizadas – A opção de colocar "flags" nas fotografias e de 
criar novas foi uma das características sugeridas para estar presente na nossa solução. 
Porém, consideramos que essa característica faria mais sentido numa solução 
direcionada para a organização de coleções fotográficas e não para a criação de 
subconjuntos fotográficos. Queremos assim concentrarmo-nos nas características ao 
nível do conteúdo das fotografias de modo a que a tarefa de encontrar fotografias 
parecidas seja considerada fácil.  
 

3.3 - Implicações  
 

Após o estudo realizado foi nos possível tirar algumas conclusões sobre o 
comportamento dos nossos potenciais utilizadores sobre as tarefas de tirar e organizar 
fotografias. Existe um grande número de pessoas que não cria subconjuntos/resumos 
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representativos das suas coleções fotográficas devido ao tempo que demoram a 
selecionar as fotografias que melhor representam um dado evento. A resposta a 
questões como: “Por que categorias gostaria de ver organizada a sua coleção 
fotográfica?”, “Para si, qual deve ser o número mínimo de fotografias que um 
subconjunto deve ter para representar da melhor maneira um evento?” e “De que 
maneira gostaria de ver as fotografias do seu subconjunto final apresentadas?” afeta 
de forma direta as decisões tomadas relativamente à solução a desenvolver, visto que 
pretendemos resolver diretamente o problema associado à construção de subconjuntos 
representativos, sendo que apenas os nossos potenciais utilizadores podem afirmar se 
tal constitui realmente um problema e sugerir a melhor abordagem para o resolver. 

 

3.4 - Síntese  
 

Neste capítulo foi apresentado o estudo preliminar realizado junto de potenciais 
utilizadores da solução Memento, através de um questionário disponibilizado na 
internet. Desta forma, foi-nos possível confirmar algumas das razões que levam as 
pessoas a não criarem subconjuntos representativos das suas coleções fotográficas.  
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Capítulo 4 – Solução Memento 
 

No seguimento dos trabalhos apresentados nos capítulos anteriores, e depois de 
estudados os principais hábitos e necessidades dos utilizadores na tarefa de organizar 
e sumarizar uma coleção fotográfica, desenvolvemos uma solução que tenta colmatar 
algumas das falhas identificadas. A solução proposta utiliza e combina algumas das 
técnicas e algoritmos existentes, adicionando modos de seleção de fotografias de uma 
dada coleção e uma interface flexível às necessidades dos utilizadores.  

 Neste capítulo é feita a descrição da solução Memento. Primeiramente é feita uma 
descrição da arquitetura da solução desenvolvida. De seguida explicamos os diversos 
passos para a extração de informação das fotografias, o mecanismo automático de 
criação de um sumário e o algoritmo de gestão das fotografias. Por fim, apresentamos 
a interface do utilizador, nas suas diferentes fases de desenvolvimento: Protótipo de 
baixa fidelidade e interface final. 
 

O desenho da arquitetura foi feito a pensar num sistema modular, em que cada 
componente não depende diretamente de outro, tornando fácil a tarefa de alterar 
qualquer funcionalidade.  

4.1 – Arquitetura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A arquitetura da solução (ver figura 17) divide-se em seis componentes principais: 
 

1. Coleção fotográfica – É neste componente do nosso sistema que são criados 
os thumbnail referentes às imagens que são importadas pelo utilizador.  
 

2. Extração EXIF – Para cada imagem importada, é extraída informação desta, 
a partir do seu EXIF. A data em que a fotografia foi tirada, o ISO, a abertura e 
a velocidade são exemplos de algumas das informações que são extraídas.  

 
3. Extração de informação do conteúdo – Componente onde são extraídas 

informações do conteúdo de cada imagem ao nível da cor: histograma, cor 
predominante são alguns exemplos. 

 
4. Sumarização automática – Através da informação recolhida nos 

componentes anteriores, é feita uma sumarização automática da coleção, 
usando o algoritmo que descrevemos mais à frente.  

 

Figura	  17	  -‐	  Arquitetura	  solução	  Memento	  
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5. Algoritmo gestão de fotografias – A sumarização automática da solução é 
procedida de uma gestão do subconjunto criado. Aqui, são feitos 
agrupamentos recorrendo a características das fotografias como a presença ou 
não de faces na imagem, a cor predominante, a qualidade, o momento do dia 
em que foram tiradas e a existência ou não de outras fotografias semelhantes. 

 
6. Interface – Componente de interação com o utilizador, onde este pode 

interagir com o subconjunto representativo que foi criado e proceder à sua 
organização ou alteração. 

 
 

4.2 – Extração de informação 
 
 Para a criação do subconjunto representativo é necessária a recolha de alguma 
informação proveniente de cada imagem, informação esta obtida através do EXIF da 
imagem e da sua informação ao nível da cor. De seguida apresentam-se os 
mecanismos de recolha dessa mesma informação. 
 
4.2.1 – Informação Temporal – Esta informação é extraída a partir do EXIF da 
imagem. Caso não seja possível extrair a informação existente no EXIF da imagem, é 
considerada a data da última modificação. 
 
4.2.2 – Presença de faces - Sendo o nosso objetivo apenas identificar se uma dada 
imagem tem ou não faces, não houve uma especial preocupação em contar o número 
de faces existentes em cada imagem. Assim, é feita uma classificação da imagem num 
de dois grupos: com ou sem faces. O algoritmo de deteção de faces que neste 
momento está a ser utilizado apenas procura pela cor da pele tendo em conta o espaço 
de cores RGB, HSI e YCrCb, ou seja, convertendo para os três diferentes espaços de 
cores, procura-se identificar os intervalos de valores característicos dos tons de pele 
de um ser humano. Este processo é realizado para cada píxel da imagem, e no final é 
contabilizado o número de píxels onde foram identificadas as cores correspondentes 
ao rosto de uma pessoa, para os três espaços de cor. Defendemos a utilização de um 
algoritmo com uma melhor precisão e eficácia na deteção de faces, mas não sendo a 
deteção de faces o nosso principal objetivo, decidimos apostar na performance da 
solução e no algoritmo de criação automática do subconjunto de fotografias. 
 
4.2.3 – Momento do dia – Para a organização da coleção em fotos “durante o dia” e 
fotos “durante a noite” utilizamos a informação da hora presente no EXIF.   Este 
método não se mostra perfeito para situações de mudança de hora. Por exemplo, 
durante o inverno, em Portugal continental, às 20 horas já é de noite. Em 
contrapartida, durante o verão, à mesma hora ainda é de dia. Para corrigir este 
problema aproveitamos um outro dado existente no EXIF da imagem: o ISO. A 
conjugação destas informações permite um processo mais eficaz.  
 
4.2.4 – Cor – De modo a apresentar um agrupamento discriminado por cor, existe um 
módulo no nosso sistema que tem como tarefa identificar as imagens que são a preto e 
branco e aquelas que são a cores. Isto faz-se contabilizando o número de pixéis “a 
cores” existentes. Se não conseguirmos encontrar qualquer conjunto de pixéis desse 
tipo a fotografia é considerada “a preto e branco”.  
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Para caracterizarmos um píxel como contendo ou não cor utilizamos o seguinte 
processo: Utilizando o espaço de cores RGB, sabemos que as cores branco, preto e 
cinzento assumem valores de Red, Green e Blue muito semelhantes. Por exemplo: 
Cor preto – Red: 0, Green: 0, Blue: 0. 
Cor Cinzento – Red: 173, Green: 173, Blue: 173. 
Cor Branca – Red: 255, Green: 255, Blue: 255. 

Assim, ao identificarmos um píxel que contenha os canais Red, Green e Blue com 
valores iguais ou muito semelhantes este é caracterizado como sendo um píxel “a 
preto e branco”. Caso contrário o píxel é considerado “a cores”. No final do processo, 
se existirem píxeis cor (5% ou mais dos píxeis) a imagem é caracterizada como “a 
cores”.  
 
4.2.5 – Qualidade – De modo a podermos apresentar ao utilizador as fotografias com 
melhor e pior qualidade, existe uma componente no nosso sistema que trata de 
classificar cada imagem consoante a sua qualidade. Tratando-se a qualidade de uma 
característica um pouco subjetiva e que varia de utilizador para utilizador, decidimos 
utilizar a análise do histograma de cada imagem como o meio de a classificar. 

Em estatística, um histograma , também conhecido como distribuição de 
frequências ou diagrama das frequências, é uma representação gráfica na qual um 
conjunto de dados é agrupado em classes uniformes, representado por um retângulo 
cuja base horizontal são as classes e cujo seu intervalo e altura vertical representam a 
frequência com que os valores desta classe estão presentes no conjunto de dados9.  

Na área da fotografia ao recorrer a um histograma (informação apresentada na 
maioria das máquinas fotográficas ou em programas de edição) podemos perceber se 
a imagem foi exposta corretamente, se o tipo de luz era dura ou suave e quais os 
ajustes que funcionam melhor numa dada máquina. Esta informação mostra-se como 
uma mais-valia tanto no processo de edição como no momento da criação da 
fotografia, ajudando o fotógrafo a atingir melhores resultados.  

Como já foi mencionado, cada píxel de uma imagem tem uma cor produzida 
através da combinação de três cores primárias (Red, Green e Blue) e cada uma dessas 
cores tem um brilho com um valor que pode variar entre 0 e 255 numa imagem digital 
com 8-bits de profundidade de bits. O histograma RGB da imagem é construído 
quando são contabilizados o número de pixéis existentes em cada gama de brilho, de 
0 a 255. Um exemplo de histograma com a informação mencionada é apresentado na 
figura 1810.  
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Informação	  recolhida	  em:	  http://pt.wikipedia.org/wiki/Histograma	  
10	  Recolhido	  em:	  http://www.cambridgeincolour.com/pt-‐br/tutorials/histograms1.htm	  
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Analisando a figura 18, podemos concluir que existem três principais zonas num 

determinado histograma: Zona das sombras, Meios-tons e altas-luzes. A região onde a 
maioria dos valores tonais se encontra é designada como “gama tonal” ou “faixa 
tonal”. Como não existe o histograma perfeito de modo a torná-lo padrão de todas as 
fotografias, o nosso algoritmo de qualidade avalia o equilíbrio que existe entre a zona 
“Sombras” e a zona “Alta Luz” da figura 18, ou seja, procuramos definir uma 
fotografia com qualidade como a que tenha um bom equilíbrio no seu histograma 
entre essas duas zonas. A figura 1911 é um exemplo de uma fotografia com condições 
de luz equilibradas, ou seja com um bom nível de exposição. A zona do barco 
provoca o pico central do histograma, e as zonas da água e do sol no topo do edifício, 
acrescentam alguns pixéis nas zonas das “sombras” e das “altas luzes”. Uma câmera 
vulgar, em modo automático, normalmente não tem problemas em conseguir um 
histograma deste tipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Recolhido	  em:	  http://www.cambridgeincolour.com/pt-‐br/tutorials/histograms1.htm	  

FIgura	  18	  -‐	  Histograma	  de	  uma	  imagem	  digital.	   

FIgura	  19	  -‐	  Exemplo	  histograma 
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Porém, como já foi mencionado este tipo de histograma não serve de regra a uma 
fotografia perfeita. Existem diversas técnicas dentro da área da fotografia e, por vezes, 
um histograma desequilibrado é obtido propositadamente para se conseguir o efeito 
desejado. Como exemplo, a figura 2012 demonstra as técnicas de low key  e de high 
key a serem aplicadas. Como podemos ver pelo respetivo histograma existe um 
grande desequilíbrio entre a zona das “sombras” e das “altas luzes”, não invalidando a 
qualidade da fotografia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Na nossa solução utilizamos o equilíbrio entre a zona “sombra” e a zona “alta luz” 

para classificar uma dada fotografia em relação à sua qualidade, como é demonstrado 
na figura 21. Numa primeira fase é calculado o número de píxeis existentes na zona 
verde (“sombras”) e na zona azul (“altas luzes”). De seguida, é feita a subtração entre 
o número de píxeis existentes na zona azul e o número de píxeis existentes na zona 
verde. O valor absoluto resultante da subtração é dividido pelo número total de píxeis. 
De modo a classificar uma fotografia como sendo de “boa qualidade”, “qualidade 
média” ou “baixa qualidade” é feito o seguinte cálculo em relação ao número 
calculado:  

• Se o número calculado for inferior ou igual a 0,25 é considerada como uma 
fotografia com boa qualidade. 

• Se o número calculado for superior a 0,25 e inferior ou igual a 0,75 é 
considerada como uma fotografia com qualidade média. 

• Se o número calculado for superior a 0,75 é considerada como uma fotografia 
com má qualidade. 
 

Utilizamos igualmente este mecanismo no processo de escolha de um fotografia 
dentro de um dado cluster como é explicado no próximo tópico.  

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Recolhido	  em:	  http://www.cambridgeincolour.com/pt-‐br/tutorials/histograms1.htm	  

FIgura	  20	  -‐	  Exemplo	  técnicas	  low	  key	  e	  high	  key 
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Figura 21 - Zonas consideradas no cálculo da diferença de píxeis existentes no histograma. 

 
4.2.6 – Semelhança – Para o cálculo da semelhança entre as imagens importadas pelo 
utilizador introduzimos o conceito de Content based image retrieval (CBIR) ou 
recuperação de imagens com base no seu conteúdo. De modo a evitar uma anotação 
manual das imagens existe assim a alternativa de recorrer a uma recuperação/procura 
das imagens com base no seu conteúdo, onde estas são indexadas pelo seu conteúdo 
visual, como cor, textura, forma, etc, e as imagens desejadas são obtidas a partir de 
uma grande coleção, com base em características que podem ser automaticamente 
extraídas das próprias imagens. De uma forma geral, os sistemas de busca por 
conteúdo funcionam de uma maneira padrão, como ilustrado na figura 22: um vetor 
de características é extraído de cada imagem e o conjunto de todos os vetores de 
características é organizado como um índice da base de dados. No momento da 
consulta, e após a extração do vetor de características da imagem referenciada, este é 
comparado com os vetores de características existentes na base de dados. A única 
diferença entre os diversos sistemas CBIR encontra-se nas características que estes 
extraem e nos algoritmos que são usados para comparar os vetores correspondentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As características da cor são as características visuais mais utilizadas na 
recuperação de imagens, pois são mais fáceis de extrair comparando com outras como 
a textura e a forma, sendo independentes do tamanho e orientação da imagem.  

Figura	  22	  -‐	  Recuperação	  de	  imagens	  com	  base	  no	  seu	  conteúdo	  (CBIR)	  [32] 
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Na nossa solução utilizamos o algoritmo color moments [33] recorrendo às 
características da cor de cada imagem para verificar o quão semelhantes são duas 
imagens. Color moments é uma medida da distribuição da cor numa dada imagem e 
são computados da mesma maneira que os chamados central moments para uma 
distribuição de probabilidade. Os color moments codificam a informação ao nível da 
cor e ao nível da forma, tornando-se assim numa boa medida de extração em casos de 
fracas condições de luz. Desta forma, são calculados três color moment para cada 
canal de cor, dependendo assim do espaço de cores em que a imagem se encontre 
(e.g. 9 momentos de cor se o modelo de cor for RGB, 12 momentos de cor se o 
modelo de cores for CMYK). 

Como mencionado anteriormente, num sistema de recuperação de imagens com 
base no conteúdo são construídos vetores de características de modo a descreverem 
uma dada imagem em relação ao seu conteúdo. No algoritmo utilizado na nossa 
solução, são efetuados os seguintes cálculos para cada canal do momento de cor: 

 
• Média (1) – A média de cor existente na imagem.  

 
= !

!
!
!!!! 𝑝!"                       (1) 

 
• Desvio Padrão (2) – Calculado através da raiz quadrada da variância da 

distribuição da cor.  
 

𝜎! = (!
!

(𝑝!" − 𝐸!!
!!! )!)          (2) 

 
• Skewness (34 – O terceiro momento de cor é o Skewness. Calcula o quão 

assimétrica é a distribuição da cor, e fornece informações sobre a forma da 
distribuição da cor.   

 

𝑆! = (!
!

(𝑝!" − 𝐸!)!!
!!! )!                     (3) 

 
Após calculados os três valores para cada canal de cor (RGB), é construído o vetor 

descritor da imagem em análise. Como é apresentado na figura 23, nas primeiras três 
posições são colocados os valores dos três cálculos realizados para o canal red (R1, 
R2, R3). O processo é repetido para os restantes canais green (G1, G2, G3) e blue 
(B1, B2, B3).  
 

 
   

 

 
Depois de obtidos os vetores para as imagens importadas para a solução, é 

calculada a semelhança entre as mesmas. Esse cálculo tem por base a distância 
euclidiana (4), a qual é, por sua vez, calculada entre os vetores de duas imagens. De 
modo a evitar a construção de uma tabela de distâncias, para cada distância calculada 

Figura	  23	  -‐	  Descritor	  obtido	  para	  cada	  imagem	  -‐	  Color	  Moments 
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entre duas imagens é verificado se a mesma é menor do que um determinado 
threshold (Estabelecido em 50 na nossa solução), e caso isso se verifique, é guardada 
a informação de que essas duas fotografias são semelhantes entre si. É feita outra 
verificação durante a mesma execução, com um threshold mais baixo (estabelecido 
com o valor 10), de modo a apurar se as duas imagens são praticamente a mesma 
imagem. No fundo, isto faz-se para que, aquando do processo de clustering, o 
algoritmo evite sempre que possível selecionar fotografias com um grau de 
semelhança muito elevado.  
 

𝑑 !,! = 𝑑 !,! = (𝑞! − 𝑝!)! + (𝑞! − 𝑝!)! +⋯+ 𝑞! − 𝑝! ! = (𝑞! − 𝑝!)!
!

!!!

 

 
(4) 

 4.3 – Sumarização automática 
 

No capítulo anterior apresentamos os mecanismos de extração de informação das 
fotografias. Neste capítulo descrevemos como utilizamos a informação recolhida para 
a criação automática do subconjunto representativo. 

 
Para uma melhor organização do subconjunto representativo de acordo com 

determinadas características, recorremos ao algoritmo de clustering hierárquico. 
Apesar de se mostrar um pouco ineficiente para grandes quantidades de dados, o 

clustering hierárquico é o algoritmo que melhor se adapta aos nossos requisitos para 
seleção de fotografias. Pretendíamos um algoritmo determinístico que nos permitisse 
obter o mesmo resultado para um determinado conjunto de fotografias, não nos 
focando preferencialmente no tempo de execução mas sim nos resultados.  

Existem dois tipos de clustering hierárquico: agglomerative e divisive. Em ambos 
existe uma organização dos dados numa estrutura hierárquica com base numa matriz 
de proximidade. Decidimos adoptar a abordagem bottom up agglomerative, pois na 
abordagem divisive é necessário considerar 2N−1 − 1 possíveis divisões de dois 
subconjuntos de um cluster com N elementos, o que é computacionalmente muito 
pesado.  

Agglomerative clustering – O Agglomerative clustering começa o seu processo com 
N clusters, cada um dos quais incluí exatamente um elemento. De seguida, é 
executada uma série de operações de merge de modo a que todos os objetos sejam 
agregados num mesmo agrupamento. Este processo é sumarizado na figura 24. 
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Figura 24 - Flowchart do algoritmo agglomerative hierarchical clustering [29] 

 
Para a execução deste algoritmo existem métodos para quantificar as diferenças 

entre dois clusters. Apresentamos aqui três deles: Average linkage clustering, Single 
linkage clustering e Complete linkage clustering. Tomemos como exemplo a 
existência dos clusters A, B e C na explicação abaixo. É igualmente considerado que 
houve um merge entre os clusters A e B, ou seja, AB e C, e que a distância de A para 
C é 0.500 e de B para C é 0.700.  

Average linkage clustering – Este método é caracterizado por definir a distância 
desse novo cluster em relação aos outros existentes com base na média das diferenças 
das distâncias de cada elemento do cluster. Recorrendo ao nosso exemplo, e após o 
merge entre os clusters A e B(AB), a matriz de proximidades é atualizada.  A nova 
distância entre AB e C é então a média de A-C e B-C. Nesta situação será: 
(0.500+0.700)/2 = 0.600. 

Single linkage clustering – Também designado por mínimo, é caracterizado por, ao 
atualizar a matriz de proximidades, definir a distância de um novo cluster em relação 
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aos outros existentes, com base no valor mínimo da diferença das distâncias entre 
elementos dos clusters. Recorrendo mais uma vez ao exemplo anterior, nesta situação 
a distância seria: min(A-C, B-C) = min(0.500, 0.700) = 0.500. Esta não é uma boa 
abordagem para a nossa solução uma vez que pode conduzir a clusters muito 
heterogéneas internamente. 

Complete linkage clustering – Também designado por máximo, define a distância de 
um novo cluster em relação aos outros já existentes com base no valor máximo da 
diferença das distâncias entre elementos dos clusters. Invocando o nosso exemplo, na 
situação descrita a distância seria: max(A-C, B-C) = max(0.500, 0.700) = 0.700.  

O método Single linkakge clustering pode resultar a criação de clusters muito 
heterogéneos. A abordagem Complete linkage clustering é boa opção a adotar, tendo 
em conta que força a criação de clusters esféricos e com diâmetros consistentes. 
Contudo a criação de clusters com diâmetros consistentes não é um requisito do nosso 
processo de sumarização, visto que podemos ter bastantes fotografias de um mesmo 
dia em que queremos que fiquem num mesmo cluster, mesmo que isso resulte na 
criação de clusters de tamanhos bastante diferentes. O Average linkage é considerado 
o meio termos dos outros dois métodos apresentados. 

Apesar da possibilidade de criar clusters muito heterogéneos, adotámos o método 
Single linkage clustering por ser aquele que melhores resultados possibilita, tendo em 
conta os objetivos estabelecidos. 

Algoritmo de Sumarização 

 

 

 

 

Para a explicação que se segue, considera-se como exemplo um utilizador que 
decidiu criar um subconjunto representativo da sua coleção fotográfica que contém 20 
imagens. Este utilizador pretende que o conjunto final tenha as 8 fotografias que 
melhor representam o evento retratado. 

 O processo de criação de um subconjunto representativo é assim constituído pelos 
seguintes passos:  
 

1. Ordenação temporal das fotografias. As fotografias importadas pelo utilizador 
são ordenadas temporalmente. Todo o processo de clustering utiliza como 
característica o tempo para calcular as distâncias entre fotografias.  
 

2. Caso o utilizador pretenda que o seu subconjunto tenha um número de 
fotografias igual ao número de imagens importadas para o sistema, o processo 
termina aqui. Caso contrário, cada fotografia importada é mapeada para um 
cluster, ou seja, para cada fotografia é criado um cluster, como representado 

Figura	  25	  -‐	  Etapas	  do	  algoritmo	  de	  sumarização 
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pela figura 26. Um cluster pode ser visto como um contentor que guarda um 
ou mais objetos. Este passo faz parte do algoritmo de clustering hierárquico. 

 
 

 
 

3. Cálculo da matriz de proximidades entre os vários clusters existentes. Um 
passo fundamental do algoritmo de clustering hierárquico é a construção da 
matriz de distâncias inicial. A informação temporal de cada fotografia é 
previamente convertida num inteiro único de modo a facilitar os cálculos. 
Assim, e tendo em conta o inteiro que representa a informação temporal de 
cada fotografia, é calculado o módulo da diferença desses valores entre todas 
as fotografias. O resultado desses cálculos é guardado numa matriz, como 
exemplificado pela tabela 2: A distância entre uma fotografia e as restantes é 
calculada até percorrer todos os elementos da lista. Entenda-se como distância 
entre clusters a distância entre os elementos que esses clusters contêm. 
 

 
Fotografia A B C D E F G ... 
A 0 0,5000 0,7500 1,2340 0,3245 0,6784 3,5467 ... 
B 0,5000 ... ... ... ...  ... ... ... 
C 0,7500 ... ... ... ... ... ... ... 
D 1,2340 ... ... ... ... ... ... ... 
E 0,3245 ... ... ... ... ... ... ... 
F 0,6784 ... ... ... ... ... ... ... 
G 3,5467 ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Tabela 2 - Exemplo de matriz de proximidades no algoritmo de hierachical clustering. 

 
4. Construção da árvore. Nesta fase é feita a construção da árvore ou 

dendograma. Essa construção consiste num processo iterativo de criação de 
um novo cluster a partir de dois já existentes, até que exista apenas um cluster. 
Essa fusão é realizada através da consulta da tabela de proximidades, onde são 
selecionados os dois clusters com menor distância entre si, de modo a criar um 
único integrando ambos os elementos. Após essa fusão, a tabela de 
proximidades é atualizada: O novo cluster é adicionado à tabela e a distância 
em relação aos outros clusters já existentes é calculada, de acordo com o 
método Single linkage clustering. Os clusters participantes da fusão são 
removidos da tabela e o processo é repetido até que apenas exista um único 
cluster. Na figura 27, é exemplificada a fusão entre dois clusters, primeira 
iteração do processo de construção do dendograma. Na figura 28 é 
apresentado o dendograma no final do processo de construção. 
 
 
 
 
 
 

Figura	  26	  –	  Conjunto	  de	  Clusters	  que	  representam	  cada	  uma	  das	  20	  fotografias	  utilizadas	  como	  
exemplo.	  Estes	  clusters	  estão	  ordenados	  temporalmente. 
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Figura 28 - Dendograma para o exemplo apresentado. 

 
5. Com o dendrograma construído, entramos na fase em que recorremos a cortes 

sucessivos no mesmo. Como corte entenda-se a divisão de um cluster nos seus 
dois clusters constituintes, ou seja, o inverso do processo de fusão. O número 
de cortes que são precisos realizar depende do número de fotografias que o 
utilizador pretenda que o seu subconjunto representativo tenha. Existem duas 
abordagens possíveis nesta fase do algoritmo: 

 
a. Caso o utilizador pretenda que o seu subconjunto tenha apenas uma 

fotografia, não é necessário proceder a qualquer corte no dendograma. 
Assim, a imagem selecionada é aquela que tenha melhor qualidade de 
acordo com o seu histograma. Outra possibilidade considerada, seria 
selecionar a imagem aleatoriamente ou o mais centrada possível em 
termos de informação temporal no evento em questão. 

 
b. Caso o utilizador pretenda que o seu subconjunto tenha um número 

de fotografias superior a 1 e inferior ao número total de imagens 
importadas para o sistema, tem que se proceder a um ou mais cortes 
no dendograma. São feitos cortes no dendograma enquanto o número 
de clusters não for igual a metade do número de fotografias pedidas 
pelo utilizador. Porém, existem situações em que não é possível 
proceder ao corte, situações estas em que o cluster não tem mais 
clusters dentro dele, os designados leafs.  

Figura	  27	  -‐	  Operação	  de	  fusão	  entre	  dois	  clusters. 
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Consideremos de novo o exemplo em que o utilizador pretende que o 
seu subconjunto contenha 8 fotografias e que inicialmente existe um 
único cluster e uma lista vazia de clusters: 
 
i. Procede-se ao corte do cluster com maior número de elementos 

dentro do mesmo. O cluster que sofreu o corte é eliminado,  e 
os dois clusters resultantes do corte são inseridos na lista. 

 
ii. É verificado se já existe na lista um número de clusters igual a 

metade do número de fotografias pretendidas pelo utilizador.  
 

iii. Caso se comprove a condição anterior, o processo é concluído. 
Caso contrário, repetimos os pontos i e ii.  

 
6. O processo de corte do dendograma resulta numa lista de clusters. 

Designemos essa lista como lista “clusters pai”. Sobre esta lista, é iniciada 
uma sequência de processos. Antes de iniciar essa sequência, é criada uma 
outra lista de clusters, inicialmente vazia, que irá conter os elementos/clusters 
que forem definitivamente selecionados. Designemos esta última como lista 
“clusters final”. Na figura 29, é ilustrada a lista “clusters pai” para o 
exemplo em questão. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Assim, para cada elemento da lista “clusters pai” são executados os  
 

a. É verificado se já existe o número suficiente de clusters na lista 
“clusters final” para que o processo de criação do subconjunto 
termine. 
 

b. Caso não exista, são extraídas, de cada cluster da lista “clusters pai”, 
todos as leafs existentes, até que não haja nenhum cluster contendo um 
ou mais clusters. Na figura 30 é ilustrado um exemplo de extração das 
leafs existentes dentro de clusters pai.  
 
Caso exista, o processo termina aqui. 

 
c. Do conjunto de leafs obtido do processo anterior, é feita uma seleção 

de pelo menos duas, em cada cluster. Esta seleção é feita através da 
validação de duas condições (cada leaf representa uma fotografia): 

 
i.  Cada leaf/fotografia selecionada não pode ter um grau de 

semelhança elevado comparado com as fotografias que já 
tenham sido selecionadas, ou seja, que já se encontrem na lista 

Figura	  29	  -‐	  Lista	  clusters	  “pai"	  para	  o	  exemplo	  em	  questão.	  Cada	  bola	  azul	  representa	  um	  cluster	  pai. 
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“clusters final”. Caso esta situação se verifique é feita uma 
tentativa de seleção de  uma outra leaf/fotografia que não tenha 
o mesmo problema. Se não for possível selecionar uma outra 
fotografia do mesmo cluster pai: 
 

1. É verificado se existem leafs suficientes nos clusters pai 
que faltam analisar de modo a extrair uma ou mais 
fotografias desses clusters de compensação. 

2. Caso isto seja possível, é contabilizada essa 
possibilidade. Caso não seja possível, a leaft/fotografia 
é selecionada, mesmo contendo um elevado grau de 
semelhança em relação a outra(s) que tenha(m) sido 
selecionada(s). 
 

ii. Do conjunto de leafs/fotografias são selecionadas aquelas com 
melhor qualidade (parâmetro explicado na secção 4.2.5).  

 
d. A condição do processo “a” é de novo verificada. 

 
No final do processo, cada elemento da lista “clusters final” é mapeado na 

respectiva fotografia.  O conjunto de fotografias resultante representa o subconjunto 
representativo criado automaticamente pela solução. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.4 – Algoritmo de gestão das fotografias 
 

Com o subconjunto representativo construído automaticamente, é feita uma gestão 
das fotografias selecionadas e daquelas que não foram selecionadas, como 

Figura	  30	  -‐	  Exemplo	  extração	  leafs	  de	  um	  clusters	  pai,	  e	  posterior	  seleção. 
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representativas. Essa gestão passa por processos de agrupamento das fotografias 
consoante as categorias a que estas pertencem. Isto é realizado de modo a oferecer 
uma maior experiência de organização e apresentação dos resultados ao utilizador.  
 
São introduzidos assim alguns conceitos: 
 

1. Contentor - Com o objetivo de separar fotografias que tenham sido 
selecionadas para pertencer ao subconjunto representativo, de fotografias que 
não o tenham sido, foram criados na nossa solução contentores, com o 
objetivo de facilitar a organização das fotografias ao utilizador, adoptando a 
metáfora do semáforo. Num semáforo de trânsito existem três cores: Verde, 
Amarelo e Vermelho, que correspondem, no código da estrada, à condição de 
avançar, iniciar a travagem com posterior paragem e paragem, 
respectivamente. A adaptação desta representação na nossa interface consta da 
criação de três contentores: Summary, Standby e Excluded que representam o 
conjunto de fotografias que estão selecionadas para o subconjunto 
representativo, o conjunto de fotografias que não foram selecionadas pela 
solução no processo automático e o conjunto de fotografias que não se deseja 
que estejam presentes no subconjunto, respectivamente. Pode não ser clara à 
primeira vista a diferença entre os contentores standby e excluded. O contentor 
standby agrupa as fotografias que ou não foram selecionadas automaticamente 
pela solução ou foram classificadas pelo utilizador como estando em standby. 
Já o contentor excluded agrupa as fotografias que, para o utilizador, não 
devem estar presentes de forma alguma no subconjunto representativo. É de 
salientar que o processo de mover fotografias entre contentores é 
completamente reversível caso assim se deseje. 
 

2. Categorias – Após a criação automática do subconjunto representativo pela 
nossa solução, torna-se possível que o utilizador manipule esse conjunto e crie 
várias vistas sobre o mesmo. Assim, é possível agrupar as fotografias de cada 
contentor consoante a categoria selecionada. As categorias existentes na nossa 
solução são: 

 
a. Existência ou não de faces; 
b. Momento do dia em que a fotografia foi tirada; 
c. Existência ou não de cor na fotografia; 
d. Qualidade da fotografia de acordo com o seu histograma; 
e. E fotografias semelhantes entre si. 

 
Assim que ativamos uma determinada categoria, o contentor em que nos 
encontramos é automaticamente organizado por grupos. No caso da categoria 
faces são criados dois grupos de fotografias: Aquelas com faces e aquelas sem 
faces. Já com a categoria similar são criados grupos de fotografias semelhantes 
entre si. Consideramos que este comportamento é útil para o utilizador 
facilmente alterar o seu subconjunto representativo. 

 
Com a organização e agrupamento das fotografias presentes em todos os 

contentores,  de acordo com as categorias apresentadas, resta-nos apresentar ao 
utilizador uma ferramenta que lhe permita interagir com a coleção e proceder à sua 
organização. Na secção seguinte é apresentada a interface da nossa solução. 
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4.5 – Interface utilizador 
 

A interface da nossa solução tem um papel fulcral para atingirmos os objetivos 
estabelecidos. Mesmo com mecanismos de elevada eficácia e eficiência, a interface é 
a face da nossa solução e o meio de comunicação com o utilizador.  

De seguida apresentamos as principais decisões tomadas em volta da interface da 
nossa solução. Começamos por apresentar o protótipo de baixa fidelidade 
desenvolvido, seguido da fase beta e da versão final da nossa interface. 

Toda a interface foi optimizada para ecrãs desktop e portátil, assim como para o 
browser Google Chrome.  

Versão final disponível em: web.ist.utl.pt/miguel.julio/memento  

4.5.1 – Protótipo de baixa fidelidade  
 

Devido à sua simplicidade, os protótipos de baixa fidelidade representam uma 
poderosa ferramenta para que se esclareçam as principais funcionalidades da futura 
interface e os seus principais objetivos. Embora sejam classificados como esboços 
que permitem elaborar uma interface em pouco tempo, decidimos realizar algumas 
iterações no seu desenvolvimento, o que culminou com pequenos testes com 
utilizadores reais. Os resultados podem ser consultados no capítulo 5. 

De seguida apresentamos o storyboard do fluxo de realização da seguinte tarefa, 
requisitada aos utilizadores durante os testes: 

 
 
“Crie um resumo que tenha inicialmente 8 fotografias a partir de duas coleções que 

estão na pasta “Viagem aos Açores” e “Viagem a Espanha”.  
A seguir passe para o conjunto das “Stand-by” as duas primeiras fotografias do 
resumo criado.  
Inclua no resumo as fotografias da categoria “C3” que estão no conjunto das “Stand-
by”. 
O resumo final deve ser enviado para o Facebook.” 
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4.5.2 – Interface final – Fase Beta 
 

Ao idealizar a estrutura da interface da nossa solução, foi colocado como objetivo 
principal criar algo que fosse simples e fácil de utilizar para o utilizador comum. Criar 
um subconjunto representativo no menor tempo possível seria um dos principais 
objetivos e contributos da nossa solução. Todo o fluxo entre ecrãs foi pensado para 
apresentar apenas a informação essencial para que um utilizador consiga criar o seu 
subconjunto sem grande esforço e que o consiga manipular e/ou alterar facilmente.  
 
4.5.2.1 – Estrutura 
 

Em todos os ecrãs existem três zonas, como podemos ver pela figura 32: 
 
Cabeçalho – Zona presente em todos os ecrãs contendo o logótipo da ferramenta e as 
opções de ajuda (help), acerca-de (about) e definições (settings). 
 
Zona adaptável – Zona que se adapta de acordo com o ecrã em que o utilizador se 
encontra. 
 
Rodapé – Zona que se adapta de acordo com o ecrã em que se encontra. 
Especialmente desenhada para apresentar as ações possíveis de serem executadas.  
 
 
 
 
 
 
 

Figura	  31	  -‐	  Storyboard	  tarefa	  2	  -‐	  Protótipo	  baixa	  fidelidade.	  Tarefa	  descrita	  no	  capítulo	  5. 
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Figura 32 - Página Memento 

 
4.5.2.2 – Contentores 

 
A representação gráfica dos contentores é apresentada na figura 33. 
 
 
 
 

 
 
4.5.2.3 – Categorias 
 
 
 

Quando carregamos numa determinada categoria são criados agrupamentos de 
acordo com a mesma. Para representar cada agrupamento, é selecionada uma 
fotografia que pertença a esse grupo, e sobreposta a esta é apresentada uma 
mensagem, ou com o nome da característica em causa ou com um número, como 
exemplificado nas figuras 35 e 36 para as categorias toning e similar. 
 
 
 
 
 
 

Figura	  33	  -‐	  Contentores	  Summary,	  Standby	  e	  Excluded	  

Figura	  34	  -‐	  Categorias	  agrupamento	  solução	  Memento	  
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Quando o utilizador procede à criação do subconjunto representativo, é-lhe 
apresentado um ecrã como o exemplificado na figura 32. Neste ecrã o utilizador tem 
acesso a diversas funcionalidades que lhe permitem manipular o subconjunto criado.   

Figura	  35	  -‐	  Exemplo	  de	  agrupamento	  criado	  com	  a	  categoria	  toning. 

Figura	  36	  -‐	  Exemplo	  de	  agrupamento	  criado	  com	  a	  categoria	  similar.	  
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1. Ecrã manipulação subconjunto criado II 
 

O segundo ecrã a que o utilizador tem acesso após a criação automática do 
subconjunto representativo, como apresentado na figura 36, tem como principal 
objetivo concentrar a atenção do utilizador numa só fotografia. No ecrã anterior e 
quando não nos encontramos em modo de seleção, ao carregar numa dada imagem é 
apresentado um novo ecrã ao utilizador. Neste ecrã aparece a imagem selecionada 
anteriormente ampliada e com todos os dados relevantes à mesma, recolhidos pela 
solução.  

 
  

Figura	  37	  -‐	  Ecrã	  manipulação	  subconjunto	  criado	  II	  

Figura	  38	  -‐	  Utilização	  da	  categoria	  "Similar".	  São	  apresentadas	  as	  fotografias	  que	  são	  semelhantes	  em	  relação	  à	  
fotografia	  apresentada	  em	  cima,	  numa	  maior	  dimensão.	  
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4.5.2.4 – Fotografias 
 
Um dos elementos mais importante da nossa interface são as fotografias. A maneira 
como estas são apresentadas ao utilizador influência diretamente a experiência de 
utilização da nossa solução.   

 As fotografias são apresentadas na maioria por thumbnails com um comprimento e 
uma altura máximos de 200 píxeis.  

 Existem variadíssimas hipóteses de apresentar uma lista de fotografias. Foi feita 
uma implementação da vista em grelha não ordenada e com ênfase na ocupação do 
menor espaço possível, mas esta não preservava a ordem temporal, tornando-se algo 
confuso para o utilizador. Assim, optámos por uma vista em grelha e ordenada 
temporalmente das fotografias, preservando o aspect ratio de cada uma delas, como 
exemplificado pela figura 39. 

 

 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura	  39	  -‐	  Apresentação	  fotografia	  
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4.3 – Síntese 
 

Neste capítulo apresentamos a solução desenvolvida. Esta é constituída por seis 
componentes distintas, permitindo assim alterar e/ou acrescentar uma dada 
funcionalidade sem afetar toda a estrutura da aplicação.  

 
Ao longo do capítulo apresentamos as informações recolhidas das fotografias, e o 

algoritmo que, ao trabalhar essas informações, constrói automaticamente um 
subconjunto representativo de uma dada coleção fotográfica. Existe uma divisão bem 
definida entre as componentes lógicas do nosso sistema e a sua interface, 
caracterizando-se esta última como uma peça fundamental ao ser a face da nossa 
solução e o meio de comunicação com o utilizador. 
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Capítulo 5 – Avaliação Experimental 
 
 De modo a avaliar o nosso sistema, realizámos testes com potenciais utilizadores 
durante diferentes fases do desenvolvimento da nossa solução. O primeiro foi feito 
com o objetivo de avaliar o nosso protótipo de baixa fidelidade, ou seja, de maneira a 
percebermos se o nosso desenho inicial estava de acordo com as necessidades dos 
utilizadores. Já o segundo foi feito com a finalidade de avaliar o nosso protótipo final, 
isto é, de modo a determinar a usablidade da interface da nossa solução.  

De seguida, apresentam-se as tarefas realizadas pelos utilizadores durante os testes, 
bem como os respetivos resultados. 

 

5.1 – Descrição da Experiência 
 
 Em seguida são descritos os testes realizados com potenciais utilizadores durante as 
diferentes fases do desenvolvimento da nossa solução. 

5.1.1 – Protótipo de Baixa Fidelidade 
 
 Neste tópico apresentam-se as tarefas realizadas pelos utilizadores no teste do nosso 
protótipo de baixa fidelidade. Estes testes foram realizados com 10 potenciais 
utilizadores.  
 
Tarefa 1 
 

Criar um resumo com 12 fotografias a partir de uma coleção fotográfica que exista 
na pasta “Viagem aos Açores” e guarde-o na Dropbox.  
 
 
Tarefa 2 
 

Crie um resumo que tenha inicialmente 8 fotografias a partir de duas coleções que 
estão na pasta “Viagem aos Açores” e “Viagem a Espanha”.  
A seguir passe para o conjunto das “Stand-by” as duas primeiras fotografias do 
resumo criado.  
Inclua no resumo as fotografias da categoria “C3” que estão no conjunto das “Stand-
by”. 
O resumo final deve ser enviado para o Facebook. 
 

5.1.2 – Protótipo final 
 
  Para os testes do protótipo final, participaram 20 potenciais utilizadores.  Nestes 
testes tínhamos como objetivo comparar a utilidade e usabilidade do nosso sistema 
face ao mecanismo mais usual de utilização de pastas e directorias do computador na 
criação de subconjuntos representativos de coleções fotográficas. 
 
 As tarefas foram semelhantes para os utilizadores participantes, tendo-se utilizado 
em média 100 fotografias por cada um deles. Para os testes, pediu-se a cada utilizador 
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que utilizasse um álbum ou diferentes coleções fotográficas que ainda não tivessem 
sido selecionadas ou manipuladas.  
 
 Recorreu-se a quatro tipos diferentes de sumarização nestes testes:  

• Sumarização realizada manualmente; 
• Sumarização em que a seleção das fotografias é feita de maneira aleatória;  
• Sumarização em que são escolhidas as primeiras fotografias, ordenadas pela 

sua informação temporal;  
• Sumarização criada recorrendo ao algoritmo “smart” desenvolvido para a 

ferramenta Memento. 
 
 
Parte 1 ��� 

1. Crie manualmente um sumário com 20 fotografias da sua coleção fotográfica 
(Realizado pelo utilizador). ��� 

2. Breve explicação, pelo coordenador dos testes, sobre o que é o Memento e como 
funciona. ��� 

3. Criar um sumário com 20 fotografias, utilizando cada um dos métodos de seleção 
disponibilizados no Memento (Realizado pelo coordenador dos testes). ��� 

4. Preencha a secção 1 do documento Questionário de avaliação experimental. 
(Realizado pelo utilizador). ��� 

Parte 2  

1. Crie um resumo da coleção fotográfica fornecida pelo coordenador dos testes. Pode 
alterar o resumo obtido automaticamente até estar ao seu gosto, recorrendo às 
funcionalidades do Memento. Tempo máximo: 5-10 minutos. ��� 

2. Crie um resumo da sua coleção fotográfica utilizando a aplicação Memento. Pode 
alterar o resumo obtido automaticamente até estar ao seu gosto, recorrendo às 
funcionalidades do Memento. Tempo máximo: 10-15 minutos. ��� 

3. Preencher a secção 2 e 3 do documento Questionário de avaliação experimental. ��� 
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5.2 – Análise dos resultados 
5.2.1 – Protótipo de Baixa Fidelidade 
 

Foram feitos testes com 10 potenciais utilizadores ao protótipo de baixa fidelidade 
da nossa solução. Os testes foram todos realizados no mesmo local e com as mesmas 
condições.  

 
De uma forma geral a aceitação foi boa por parte dos nossos utilizadores. O fluxo 

de ecrãs, para desenvolvimento de uma determinada tarefa, e a informação presente 
em cada ecrã foram considerados como úteis e intuitivos. Sugestões como a existência 
de um botão para ajuda e a representação das categorias através de imagens foram 
tomadas em consideração para a fase de implementação do protótipo final.  

5.2.2 – Protótipo final 
 
De seguida são apresentados os resultados para as diferentes métricas utilizadas nestes 
testes. São igualmente apresentados os resultados às respostas do questionário, ao 
qual os utilizadores foram submetidos aquando da conclusão das tarefas.  
 
 Idade e géneros dos participantes – A maioria dos utilizadores que participaram 
nestes testes tinha entre 18 e 24 anos de idade (cerca de 83,3%), onde apenas uma 
pessoa tinha idade menor de 18 anos e uma pessoa com idade compreendida entre os 
26 e os 40 anos. Relativamente ao género dos utilizadores participantes, 66% eram do 
sexo feminino e 34% eram do sexo masculino. 
 
 Hábitos dos participantes em relação à fotografia - Relativamente à regularidade 
com que os utilizadores tiram fotografias, 16% afirmou tirar fotografias todos os dias, 
42% afirma tirar uma vez por semana, 8% uma vez por mês e 34% apenas em 
ocasiões especiais. Confrontados com a questão “Com que objetivo tira fotografias?”, 
todos os utilizadores responderam com “Para recordar momentos da minha vida no 
futuro”, e 58% afirmou que o faz também para “diversão e meio de expressão”. A 
maioria destes utilizadores recorre ao seu telemóvel/smartphone para tirar fotografias 
(92%), 61% recorre à maquina fotográfica digital e apenas 3% utiliza o seu tablet para 
o efeito. 
 
 Organização de fotografias – Todos os utilizadores que participaram nos testes 
afirmaram que organizam as suas fotografias com o simples objetivo de ter as mesmas 
organizadas, para consulta posterior ou para serem mais fáceis de encontrar. 
 
 Qualidade do sumário final - Ao nível da qualidade apresentada por cada 
sumário, os utilizadores afirmaram que a sumarização realizada manualmente é 
aquela que apresenta uma melhor qualidade, seguida da sumarização “smart”, 
sumarização primeiras x fotografias e sumarização aleatória, respectivamente.  
 
 Melhor sumário final – Relativamente à eleição do melhor sumário final, os 
resultados em nada divergiram em relação à escolha daquele que se apresentou com 
mais qualidade. Os sumários resultantes da sumarização manual e smart foram 
considerados os melhores entre os quatro construídos nas tarefas.  
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 Criação de sumarizações fotográficas – Quando questionados se costumavam 
criar sumarizações fotográficas, 50% dos utilizadores afirmaram fazê-lo apenas às 
vezes e 30% afirmou nunca fazê-lo.  
 
 Dificuldade na criação do sumário utilizando a ferramenta Memento – 
Questionados sobre a dificuldade na criação do sumário representativo recorrendo à 
nossa ferramenta Memento, 50% dos utilizadores afirmou ser uma tarefa de 
dificuldade normal, enquanto que 25% afirmou ser fácil e muito fácil. 
 
 Contentores Summary, Standby e Excluded – Em relação à perceptibilidade de 
cada um dos contentores existentes na interface da nossa solução, 80% dos 
utilizadores afirmou que a sua função é perceptível, enquanto que 20% não percebeu, 
numa primeira abordagem, a diferença entre o contentor Standby e o contentor 
excluded. Porém, quando questionados sobre a importância da existência destes 
contentores, todos os utilizadores afirmaram ser importante a sua existência.  
 
 Tarefa de percorrer as fotografias dentro de cada contentor – Questionados 
sobre a dificuldade em percorrer as fotografias existentes dentro de cada contentor, 
50% dos utilizadores afirmaram tratar-se de uma tarefa muito fácil, enquanto que a 
resposta dos restantes 50% dispersou-se homogeneamente pelas classificações fácil, 
normal e difícil.  
 
 Existência de categorias – Em relação à existência de categorias de modo a 
facilitar ao utilizador a tarefa de filtrar e escolher fotografias dos diferentes 
contentores existentes, a totalidade dos utilizadores concorda que a sua existência é 
útil, assim como com o comportamento que é assumido pela solução quando o botão 
de cada categoria é premido. 
 
 Tarefa de mover fotografias entre contentores – A tarefa de mover fotografias 
entre contentores foi a tarefa mais complicada para os utilizadores. Cerca de 58% dos 
utilizadores consideraram esta tarefa de dificuldade normal, enquanto que 25% dos 
mesmo consideraram a tarefa difícil.  
 
  Relevância da informação disponibilizada sobre cada imagem – Cerca de 67% 
dos utilizadores concordaram que a informação apresentada sobre cada imagem é 
relevante na construção do seu sumário. Cerca de 17% dos utilizadores concordou 
completamente, enquanto que cerca de 17% não concordou nem discordou.  
 
 SUS – Em relação à escala de usabilidade do sistema, obtivémos o valor de 81,25 
(média dos valores de cada utilizador). 
 

5.3 – Discussão e implicações 
 
 Ao longo do desenvolvimento da nossa solução, fizemos duas diferentes avaliações 
experimentais que nos permitiram chegar a algumas conclusões, tanto ao nível da 
experiência de utilização como do comportamento do algoritmo desenvolvido.   
 
 Existem assim alguns resultados que mereceram a nossa reflexão, a qual 
apresentamos de seguida.  
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 Na avaliação experimental realizada ao nosso protótipo de baixa fidelidade, foi 
possível validar algumas decisões ao nível da experiência de utilização da solução e 
do esforço necessário ao utilizador para resolver determinadas tarefas. Com os 
resultados obtidos alguns dos ecrãs anteriormente pensados foram eliminados, com o 
intuito de reduzir o esforço e tempo necessário na resolução de uma dada tarefa. Foi 
igualmente possível perceber que tipo de informações estes utilizadores sentiam mais 
necessidade de ter presentes na interface da solução. 
 
 Os resultados obtidos com a avaliação feita ao protótipo final, já nos permitiram ter 
conclusões mais fundamentadas e concisas do que em relação à anterior avaliação. 
Nesta avaliação, os utilizadores afirmaram que o sumário que foi construído 
manualmente pelos próprios era o que apresentava melhor qualidade. Defendemos 
que se trata de um resultado normal, pois uma sumarização realizada manualmente 
pela própria pessoa é feita com um certo cuidado e rigor, satisfazendo os seus níveis 
de qualidade. Mesmo assim, verificamos com agrado que os sumários criados com o 
algoritmo smart foram apresentados como os segundos com maior qualidade, 
permitindo ao utilizador construir sumarizações representativas de uma forma mais 
rápida do que o método manual.  

 
Em relação à tendência destes utilizadores para criarem ou não sumarizações 

fotográficas, 50% dos mesmos afirmaram que o fazem às vezes com o objetivo de 
reduzir o número de fotografias da coleção ou para ficar apenas com os momentos 
mais importantes. Já 30% dos utilizadores afirmou que não o fazia devido ao tempo e 
trabalho dispendidos para criar um sumário de forma manual. Estas respostas vem de 
encontro ao problema por nós identificado e relativo à necessidade de um grande 
intervalo de tempo para que seja possível a um utilizador criar um sumário 
representativo manualmente. Assim, e através do Memento, apresentamos uma 
ferramenta alternativa ao método manual, que permite ao utilizador obter uma 
sugestão de sumário e posterior manipulação sem necessidade de dispender muito 
tempo na realização do mesmo, sendo esse o nosso principal contributo.  

 
A dificuldade sentida pelos utilizadores na realização da tarefa de movimentar 

fotografias entre contentores permitiu-nos perceber que existiam alguns problemas ao 
nível da experiência de utilização da nossa solução. Nesta tarefa, não era de fácil 
compreensão para os utilizadores a funcionalidade do botão com a legenda select 
existente do lado esquerdo do ecrã, o que levou a que alguns utilizadores ficassem 
parados a olhar para todos os lados do ecrã de modo a tentarem perceber como 
poderiam movimentar as fotografias.  
 

5.4 – Síntese 
 

Neste capítulo são apresentados os resultados da avaliação experimental, realizada 
em diferentes fases do desenvolvimento da nossa solução, bem como uma breve 
discussão e implicações que estes resultados tiveram no nosso protótipo final e nos 
objetivos para o trabalho futuro. 
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Capítulo 6 – Conclusões e Trabalho futuro 
 

Neste capítulo é feito um sumário do conteúdo da dissertação e são apresentadas as 
conclusões finais, analisando os pontos fortes e as fragilidades do trabalho realizado. 
Seguidamente são apresentadas as contribuições do trabalho e propostos 
melhoramentos que possam vir a aperfeiçoar a criação de subconjuntos 
representativos e posterior manipulação pelo utilizador.  

6.1 – Sumário da Dissertação 
O objetivo principal deste trabalho era a criação de uma sistema de utilização 

doméstica, que permitisse aos utilizadores a criação de subconjuntos representativos 
das suas coleções fotográficas, de uma forma rápida e interativa. Pretendia-se 
construir um sistema que permitisse a construção desses subconjuntos, recorrendo não 
apenas à informação temporal existente em cada fotografia, mas igualmente ao seu 
conteúdo.  

Começámos o nosso trabalho com a pesquisa de informação acerca dos sistemas 
existentes para a sumarização de coleções fotográficas. Em conjunto, tentámos 
perceber os hábitos e costumes dos utilizadores na organização e consultas das suas 
coleções fotográficas. Realizámos também um estudo sobre soluções existentes e que 
poderiamos usar para agrupar as fotografias de uma maneira lógica. Desenvolvemos 
de seguida um protótipo de baixa fidelidade com as principais decisões de desenho da 
nossa aplicação e foi feito um estudo preliminar com potenciais utilizadores para 
confirmarmos algumas decisões de negócio da nossa solução. Por fim desenvolvemos 
o nosso protótipo final e respetivos testes com utilizadores, de modo a avaliar a 
solução proposta. 

Apresentamos de seguida um resumo dos capítulos apresentados:  

No capítulo 2 analisámos alguns dos trabalhos mais relevantes, desenvolvidos nas 
áreas de agrupamento de fotografias, organização, sumarização de coleções 
fotográficas e algoritmos de clustering, demonstrando as vantagens e desvantagens de 
cada um destes.  Tentámos assim perceber que técnicas são já utilizadas, de modo a 
atingir o nosso principal objetivo da sumarização representativa.  

No capítulo 3 apresentamos um teste que foi feito por meio de questionários, com 
os respetivos resultados, realizado com o intuito de responder a algumas questões que 
foram levantadas após a análise das soluções já existentes, e cujas respostas se 
mostraram fundamentais para percebermos quais as verdadeiras necessidades dos 
nossos utilizadores. 

No capítulo 4 é apresentamos a solução Memento e as principais decisões tomadas 
durante o seu desenvolvimento. Este capítulo está dividido, fundamentalmente, em 
duas grandes partes: uma primeira em que são apresentados os diferentes 
componentes do nosso sistema, e uma segunda onde são apresentadas as principais 
decisões de desenho da interface visual da nossa solução.  
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No capítulo 5 expomos os resultados obtidos através dos dois conjuntos de testes 
realizados ao protótipo de baixa fidelidade e ao protótipo final.  Os testes realizados 
ao protótipo de baixa fidelidade tiveram como principal objetivo validar algumas 
decisões de desenho por nós tomadas, assim como a experiência de utilização da 
nossa solução. Os dois testes realizados ao protótipo final tiveram como objetivo 
avaliar a funcionalidade do nosso sistema através de tarefas realizadas pelos nossos 
potenciais utilizadores, assim como a sua usabilidade. Neste capítulo comprovámos a 
usabilidade da nossa solução assim como a aceitação da mesma pelos utilizadores.  

6.2 – Conclusões finais 
 

Hoje em dia as pessoas tiram mais fotografias, com a ajuda de aparelhos baratos e 
fáceis de utilizar, em contraste com a era dos rolos de filme e das câmeras analógicas.  
Não é assim surpreendente que a existência de grandes coleções fotográficas esteja a 
tornar-se cada vez mais comum. As pessoas com grandes coleções fotográficas são 
designadas como “fotógrafos do momento”, cujo objetivo passa por registar um 
determinado momento da sua vida. O nosso objetivo é a criação de uma solução semi-
automática que auxilie as pessoas na criação de subconjuntos representativos de 
grandes coleções fotográficas, permitindo assim uma total parametrização por parte 
do utilizador e oferecendo um mecanismo flexível. 
 

Com o estudo das diversas soluções já existentes para resolver o problema 
apresentado, concluímos que estas, embora contenham mecanismos de organização e 
criação de subconjuntos de coleções, não oferecem ao utilizador um mecanismo 
flexível e intuitivo, de modo a optimizar a tarefa da sumarização. 
 

A nossa solução consiste numa arquitetura modular, onde cada módulo possui 
responsabilidades bem definidas, entre as quais uma interface, que permite ao 
utilizador usufruir de todas as funcionalidades existentes na solução. Essas 
funcionalidades consistem no agrupamento por categorias das fotografias da coleção 
definida pelo utilizador para sumarização, como a informação temporal de cada 
fotografia, a semelhança de conteúdo e a cor de cada fotografia, a definição do 
número de fotografias a existir nesse subconjunto e a seleção de fotografias. 
 

Como a criação de uma sumarização de uma determinada coleção fotográfica pode 
ser um processo subjetivo e que varia consoante os gostos e os objetivos de cada 
utilizador, pretendemos oferecer, com a nossa solução, uma maior flexibilidade na sua 
criação. 
 

Desta forma, pretende-se, no fundo, que esta seja uma solução que permita ajudar 
as pessoas a organizar e a criar subconjuntos de coleções existentes, não contando 
apenas com processos automáticos, mas também com a intervenção do próprio 
utilizador no resultado final.  
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6.3 – Contribuições 
 
 Construímos assim uma solução constituída por trabalhos já desenvolvidos, com 
pequenos ajustes, de forma a ir ao encontro do nosso principal objetivo. Este trabalho 
vem assim contribuir para uma solução que possibilita o acrescentar de novas 
funcionalidades de uma forma simples e flexível, de modo a melhorar a 
funcionalidade de uma ferramenta que tem como objetivo a construção de 
sumarizações fotográficas representativas. Desenvolvemos um algoritmo que, 
recorrendo à informação da data e conteúdo da fotografia, procede a uma seleção das 
fotografias que melhor representam uma coleção fotográfica. Este algoritmo foi 
construído com o objetivo de ser o mais modular possível, possibilitando o seu 
melhoramento sem grande complexidade. Em termos práticos, contribuímos com uma 
ferramenta caracterizada por uma boa usabilidade, tendo sido bem aceite pelos nossos 
potenciais utilizadores que participaram nos testes realizados.  

 

6.4 – Trabalho futuro 
 

Este trabalho pode ser encarado como ponto de partida para novas soluções ou 
potenciais melhorias ao nosso sistema aqui apresentado. Destacamos assim alguns 
aspetos passíveis de serem melhorados em trabalhos futuros, mantendo sempre como 
principal objetivo a construção representativa de sumarizações fotográficas:  

• Algoritmo de clustering e seleção das fotografias mais representativas - ���O 
sistema foi desenvolvido com o objetivo de facilitar a tarefa de alteração do 
algoritmo de clustering a utilizar, assim como do restante processo de seleção 
das fotografias. Assim, e mantendo a mesma interface para o utilizador, o 
nosso sistema pode ser facilmente melhorado, utilizando mecanismos mais 
eficazes e com melhor performance. 

• Interface - Tratando-se apenas de um protótipo, a interface visual pode ser ajustada 
de modo a oferecer uma melhor experiência de utilização. A interface que foi 
aqui desenvolvida não se encontra optimizada para dispositivos móveis. 
Assim, uma possível melhoria passaria pela optimização da nossa interface 
visual para todo o tipo de dispositivos, uma necessidade cada vez maior nos 
nossos tempos. 

• Novas funcionalidades - Existem algumas funcionalidades que podem ser 
acrescentadas de modo a proporcionar uma melhor experiência ao utilizador. 
Funcionalidades como as categorias e algoritmos utilizados, através dos quais 
um utilizador pode filtrar o subconjunto representativo resultante da 
sumarização automática. 
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Anexo A - Hábitos e necessidades dos utilizadores 
 

Memento 
 

 
 

Questionário 
 

O aparecimento de novos dispositivos de última geração e de sistemas que 
permitem o armazenamento de enormes quantidades de informação tornou mais fácil 
recolhermos fotografias.  
 Este questionário procura recolher informação para ajudar na criação de uma 
aplicação informática para lidar com coleções de fotografias digitais. É constituído 
por 20 perguntas e levará cerca de 10 minutos a preencher. 

Obrigado pela sua colaboração. 

1. Qual é a sua idade?  
Questão obrigatória – Apenas uma resposta 
 

Ο < 18 
Ο 18 – 25 
Ο 26 – 40 
Ο 41 – 60 
Ο > 61 

 
2. Qual é o seu sexo?  

Questão obrigatória – Apenas uma resposta 
 

Ο Feminino 
Ο Masculino 

 
 

3. Com que regularidade tira fotografias?  
Questão obrigatória – Apenas uma resposta 
 

Ο 1 vez por semana 
Ο 1 vez por mês 
Ο Todos os dias 
Ο Apenas em ocasiões especiais 
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4. Com que tipo de dispositivo tira fotografias?  
Questão obrigatória – Apenas uma resposta 
 

Ο Máquina fotográfica digital ou analógica 
Ο Telemóvel/Smartphone 
Ο Tablets 
Ο Outro. Qual?______________________________________________________ 

 
 

5. Com que objetivo é que tira fotografias? 
Questão obrigatória – Pode escolher mais do que uma resposta 
 

Ο Diversão ou meio de expressão 

Ο Recordar momentos da minha vida no futuro 

Ο Partilhar na internet para os meus amigos comentarem 

Ο Trabalho 

Ο Outro. Qual? ______________________________________________________ 

 

Para as questões abaixo considere que: 

• Coleção fotográfica é um conjunto de fotografias que podem estar ou não 
relacionadas entre si, ou seja, numa mesma coleção fotográfica podem existir 
fotografias de vários eventos ou momentos. 

• Organizar coleções fotográficas representa a simples tarefa de separar 
fotografias por pastas, tendo em conta o dia ou momento que tenha sido 
retratado, sem escolher ou eliminar algumas delas. 

• Criar um subconjunto ou um sumário de uma coleção fotográfica trata-se do 
processo de selecionar as fotografias que melhor representam essa coleção. 
 

6. Costuma organizar as suas coleções fotográficas? 
Questão obrigatória – Apenas uma resposta 
 

• Sim. 
Porquê?__________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

• Não (Saltar para a questão 9)  
 
 

7. Que tipo de tarefas realiza para organizar as suas coleções fotográficas? 
Questão não obrigatória – depende de reposta à questão 6 – Mais do que uma resposta caso seja pretendido 
 
Ο Criar uma nova pasta cada vez que existem novas fotografias para guardar 
Ο Organização por pastas (hierarquicamente)  
Ο Eliminar algumas fotografias 
Ο Utilização de uma aplicação/software para o efeito. 

Qual?____________________________________________________________ 
Ο Outro. Qual? ______________________________________________________ 
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 ! Apenas deve responder à questão seguinte caso tenha respondido “Organizo por 
pastas” na questão anterior, caso contrário passe para a questão 10.  
 

8. No caso de organizar as suas fotografias por pastas,  ordene por ordem de 
importância os seguintes critérios. 

Questão não obrigatória – depende da resposta à questão anterior – Mais do que uma resposta caso seja pretendido 
 
Ο Data do evento 
Ο Nome do evento 
Ο Conteúdo das fotografias 
Ο Local onde as fotografias foram tiradas 
Ο Qualidade das fotografias 
Ο Outro. Qual? ______________________________________________________ 

! Apenas deve responder à questão seguinte caso tenha respondido “Não” na questão 
6, caso contrário passe para a questão 10.  

 
9. Quais as razões que o/a levam a não organizar as suas coleções fotográficas? 

Questão não obrigatória – depende da resposta à questão 6 – Pode dar mais do que uma resposta 
 
Ο Demora demasiado tempo  
Ο Não tenho necessidade 
Ο Não tenho interesse 
Ο Outro. Qual? ______________________________________________________ 

 
10. Classifique, segundo aquilo que é a sua opinião, a seguinte afirmação: “A escolha de 

um número reduzido de fotografias de uma ou mais coleções fotográficas é essencial 
para mostrar à família e amigos os melhores momentos vividos numa viagem.”  
Questão obrigatória – Apenas uma resposta 
 
Ο Discordo completamente 
Ο Discordo 
Ο Não concordo nem discordo 
Ο Concordo 
Ο Concordo completamente 

 
11. Costuma criar subconjuntos das suas coleções fotográficas? 

Questão obrigatória – Apenas uma resposta 
 
Ο Sim 

Ο Não 

Ο Às vezes 
 
Justifique sumariamente a sua 
escolha:___________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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! Apenas deve responder à questão seguinte caso tenha respondido “Sim” na questão 
11, caso contrário passe para a questão 13.  

12. Quanto tempo costuma demorar a construir um subconjunto de uma ou mais 
coleções suas? 
Questão não obrigatória – Apenas uma reposta 
 

Ο < 30 minutos 
Ο Entre 30 minutos a 1 hora 
Ο Entre 1 e 2 horas 
Ο > 2 horas e < 1 dia 
Ο > 1 dia 
Ο Outro. ________________________________________________________ 

 

! Considere agora que vai ser desenvolvida uma aplicação informática, com o intuito 
de automatizar o processo de criação de um subconjunto de uma ou mais coleções 
fotográficas.   

 
13. Considera benéfica a existência desta aplicação informática? 

Questão obrigatória – Apenas uma reposta 
 

O Sim.  
O Não.  
O Depende.  

Justifique sumariamente a sua 
escolha:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
14. Considerando a existência desta aplicação informática, gostaria de poder intervir 

na decisão sobre o subconjunto final, com a possibilidade de alterar as fotografias 
escolhidas pela aplicação? 
Questão obrigatória – Apenas uma resposta  
 

Ο Sim 
Ο Não 

Justifique sumariamente a sua 
escolha:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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15. Por que categorias gostaria de ver organizada a sua coleção?  

Questão obrigatória – Mais do que uma resposta 
 

ο Rostos 
ο Interior 
ο Exterior 
ο Dia 
ο Noite 
ο Natureza 
ο Cidade 
ο Cor predominante 
ο Outra. ________________________________ 
ο Outra. ________________________________ 
ο Outra. ________________________________ 
ο Outra. ________________________________ 

 

16. Gostaria de ter uma visão global sobre o coleção de fotografias a sumarizar? 
Questão obrigatória – Apenas uma resposta 
 

Ο Sim 

Ο Não 

Justifique sumariamente a sua 
escolha:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 
17. Classifique de 1(menos importante) a 5(mais importante) as características com 

maior importância para si, na construção de um subconjunto  a partir de uma ou 
mais coleções fotográficas.  
Questão obrigatória – Ordenar  
 

Ο Que conte a história do evento ou momento vivído 
Ο Presença de determinadas pessoas 
Ο Diferença no conteúdo das diversas fotografias 
Ο Qualidade das fotografias 
Ο Não conter imagens duplicadas ou muito parecidas 
Ο Outra. Qual? _____________________________________________________ 
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18. Para si, qual deve ser o número mínimo de fotografias que um subconjunto deve ter 

para representar da melhor maneira um evento? 
Questão obrigatória – Apenas uma resposta 
 
Ο 10 
Ο 20 
Ο 50 
Ο 75 
Ο 100 
Ο Outra. Qual? _______________________________________________________ 

 
 

19. De que maneira gostaria de ver as fotografias do seu subconjunto final 
apresentadas? 
Questão obrigatória – Apenas uma resposta 
 

Ο Agrupadas por Data 
Ο Agrupadas por conteúdo 
Ο Agrupadas por pessoas 
Ο Agrupadas por mais do que uma característica 
Ο Outra. Qual? _______________________________________________________ 

 
20. Existe alguma funcionalidade que gostaria de ver presente nesta aplicação? 

Questão não obrigatória – Resposta aberta 
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Anexo B - Resultados – Inquérito Hábitos e 
necessidades dos utilizadores 
 

Hábitos e necessidades dos utilizadores 
 

1. Qual é a sua idade? 
 

 
2. Qual é o seu sexo? 

  

0%	  

90%	  

2%	  
8%	  

0%	  

<	  18	  

18	  -‐	  25	  

26	  -‐	  40	  

41	  -‐	  60	  

>	  61	  

41%	  

59%	  

Masculino	  

Feminino	  
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3. Com que regularidade tira fotografias? 

 

 
 
 

4. Com que tipo de dispositivo tira fotografias? 
 

 
 
 
  

44%	  

20%	  

34%	  

2%	  

1	  vez	  por	  semana	  

1	  vez	  por	  mês	  

Todos	  os	  dias	  

Apenas	  em	  ocasiões	  especiais	  

39%	  

50%	  

10%	  

1%	  

Máquina	  fotográ[ica	  digital	  
ou	  analógica	  

Telemóvel/Smartphone	  

Tablet	  

Outro	  
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5. Com que objetivo tira fotografias? 

 

 
 
 

6. Costuma organizar as suas coleções fotográficas? 
 

 
 
 
 
 
  

35%	  

38%	  

19%	  

8%	  

0%	  

Diversão	  ou	  meio	  de	  
expressão	  

Recordar	  momento	  da	  vida	  
no	  futuro	  

Partilhar	  na	  internet	  para	  os	  
meus	  amigos	  comentarem	  

Trabalho	  

Outro	  

73%	  

27%	  

Sim	  

Não	  
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7. Que tipo de tarefas realiza para organizar as suas coleções fotográficas? 
 

 
 

8. No caso de organizar as suas fotografias por pastas, ordene por ordem de 
importância os seguintes critérios de 1(menos importante) a 6(mais 
importante). 

 

  

48%	  

43%	  

6%	  

3%	   Criar	  uma	  nova	  pasta	  cada	  
vez	  que	  existem	  novas	  
fotogra[ias	  para	  guardar	  

Organização	  por	  pastas	  
(hierarquicamente)	  

Eliminar	  algumas	  fotogra[ias	  

Utilização	  de	  uma	  aplicação/
software	  para	  o	  efeito	  

Outro	  
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Data	  do	  evento	  

Nome	  do	  evento	  

Conteúdo	  das	  fotogra[ias	  

Local	  onde	  as	  fotogra[ias	  
foram	  tiradas	  

Qualidade	  das	  fotogra[ias	  

Outra	  
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9. Quais as razões que o/a levam a não organizar as suas coleções 
fotográficas? 

 
 

10. Classifique, segundo aquilo que é a sua opinião, a seguinte afirmação: “A 
escolha de um número reduzido de fotografias de uma ou mais coleções 
fotográficas é essencial para mostrar à família e amigos os melhores 
momentos vividos numa viagem.”  

 
 
 
 
 

30%	  

30%	  

30%	  

10%	  

Demora	  demasiado	  tempo	  

Não	  tenho	  necessidade	  

Não	  tenho	  interesse	  

Outro	  

0%	  

15%	  

15%	  

53%	  

17%	  

Discordo	  completamente	  

Discordo	  

Não	  concordo	  nem	  discordo	  

Concordo	  

Concordo	  completamente	  
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11. Costuma criar subconjuntos das suas coleções fotográficas? 

 

 

 

12. Quanto tempo costuma demorar a construir um subconjunto de uma ou 
mais coleções suas? 

 
 

 
 
 

19%	  

46%	  

35%	  
Sim	  

Não	  

Às	  vezes	  

57%	  

18%	  

7%	  

9%	  

4%	  
5%	  

<	  30	  minutos	  

Entre	  30	  minutos	  a	  1	  hora	  

Entre	  1	  e	  2	  horas	  

>	  2	  horas	  e	  <	  1	  dia	  

>	  1	  dia	  

Outro	  
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13. Considera benéfica a existência desta aplicação informática? 

 

 

14. Considerando a existência desta aplicação informática, gostaria de poder 
intervir na decisão sobre o subconjunto final, com a possibilidade de 
alterar as fotografias escolhidas pela aplicação? 

 
 
 
 

76%	  

6%	  

18%	  

Sim	  

Não	  

Depende	  

96%	  

4%	  

Sim	  

Não	  
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15. Por que categorias gostaria de ver organizada a sua coleção?  

 

 

16. Gostaria de ter uma visão global sobre a coleção de fotografias a 
sumarizar? 

 
 
 
  

0	   10	   20	   30	   40	   50	  

Categorias	  Fotográ[icas	  

Outro	  

Cor	  predominante	  

Cidade	  

Natureza	  

Noite	  

Dia	  

Exterior	  

Interior	  

Rostos	  

95%	  

5%	  

Sim	  

Não	  
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17. Ordene de 1(menos importante) a 5(mais importante) as características 
com maior importância para si, na construção de um subconjunto a 
partir de uma ou mais coleções fotográficas.  

 

 

18. Para si, qual deve ser o número mínimo de fotografias que um 
subconjunto deve ter para representar da melhor maneira um evento?  

 

 

0	  

50	  

100	  

150	  

200	  

250	  

300	  

350	  

1	   2	   3	   4	   5	  

Que	  conte	  a	  história	  do	  
evento	  ou	  momento	  vivído	  

Presença	  de	  determinadas	  
pessoas	  

Diferença	  no	  conteúdo	  das	  
diversas	  fotogra[ias	  

Qualidade	  das	  fotogra[ias	  

Outra	  
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19. De que maneira gostaria de ver as fotografias do seu subconjunto final 
apresentadas? 

 
 
 

  

52	  

34	  

15	  
23	  

1	  

Apresentação	  das	  fotogra[ias	  [inais	  

Agrupadas	  por	  Data	  

Agrupadas	  por	  conteúdo	  

Agrupadas	  por	  pessoas	  

Agrupadas	  por	  	  mais	  do	  que	  uma	  característica	  

Outro	  
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Anexo C – Protótipo de baixa fidelidade - Workflow 
 
Tarefa 1 
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Tarefa 2 
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II. 



	   90	  
 



	   91	  

  



	   92	  

  



	   93	  

  



	   94	  

  



	   95	  



	   96	  

Anexo D - Protótipo final - Testes com utilizadores – 
Guião Testes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testes com utilizadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Setembro 2014
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Memento é uma solução para a sumarização semi-automática de uma coleção 
fotográfica. Tem como objetivo oferecer ao utilizador mecanismos automáticos de 
organização e seleção de fotografias pertencentes a um conjunto fotográfico, 
possibilitando que estes mecanismos possam realizar alterações ao resultado obtido 
automaticamente, adaptando-se ao gosto e objetivos do utilizador.  

Pretende-se com estes testes recolher resultados ao nível da usabilidade da 
interface da solução, por parte do utilizador, assim como da performance da solução 
semi-automática de criação de um subconjunto representativo.   
 

Pontos importantes 
• De preferência, devem ser utilizadas fotografias que não tenham sofrido 

qualquer tipo de alteração desde que foram tiradas. 
• Deve ser utilizado um número máximo de 200 fotografias de um dado evento. 

Etapas dos testes 
Parte 1 

1. Crie manualmente um sumário com 20 fotografias da sua coleção 
fotográfica (Realizado pelo utilizador). 

2. Breve explicação, pelo coordenador dos testes, sobre o que é o Memento e 
como funciona. 

3. Criar um sumário com 20 fotografias, utilizando cada um dos métodos de 
seleção disponibilizados no Memento (Realizado pelo coordenador dos 
testes). 

4. Preencha a secção 1 do documento Questionário de avaliação experimental. 
(Realizado pelo utilizador). 

Parte 2 
1. Crie um resumo da coleção fotográfica fornecida pelo coordenador dos testes. 

Pode alterar o resumo obtido automaticamente até estar ao seu gosto, 
recorrendo às funcionalidades do Memento. Tempo máximo: 5-10 minutos. 

2. Crie um resumo da sua coleção fotográfica utilizando a aplicação Memento. 
Pode alterar o resumo obtido automaticamente até estar ao seu gosto, 
recorrendo às funcionalidades do Memento. Tempo máximo: 10-15 minutos. 

3. Preencher a secção 2 e 3 do documento Questionário de avaliação 
experimental. 

 
 
 
Obrigado pela sua colaboração.  
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Primeiro	  sumário	  

Segundo	  sumário	  

Terceiro	  sumário	  

Quarto	  sumário	  

Anexo E - Protótipo final - Testes com utilizadores – 
Questionário 

 
 
 

Questionário Avaliação Experimental 
 

Secção 1 – Qualidade dos sumários obtidos 
1.1 – Classifique a qualidade de cada um dos sumários que lhe foram apresentados de 

1 a 5 (5 representa a qualidade mais elevada).  

 Classificação 

Primeiro sumário 1 2 3 4 5 

Segundo sumário 1 2 3 4 5 

Terceiro sumário 1 2 3 4 5 

Quarto sumário 1 2 3 4 5 

 
1.2 - Ordene de 1 a 4 os sumários obtidos, onde 1 é o sumário que, na sua opinião, 
melhor representa a coleção fotográfica e 4 o que pior representa(o menos 
representativo).  

☐   

�   

�   

�   
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Secção 2  - Experiência utilização 

 
1. Qual é a sua idade?  

 
Ο < 18 
Ο 18 – 25 
Ο 26 – 40 
Ο 41 – 60 
Ο > 61 

 
2. Qual é o seu sexo?  

 
Ο Feminino 
Ο Masculino 

 
 

3. Com que regularidade tira fotografias?  
 

Ο Todos os dias 
Ο 1 vez por semana 
Ο 1 vez por mês 
Ο Apenas em ocasiões especiais 

 
 

4. Com que tipo de dispositivo tira fotografias?  
Pode assinalar mais do que uma opção. 
 

Ο Máquina fotográfica digital ou analógica 
Ο Telemóvel/Smartphone 
Ο Tablets 
Ο Outro. Qual?______________________________________________________ 

 
 

5. Com que objetivo tira fotografias? 
Pode assinalar mais do que uma opção. 
 
 

Ο Diversão ou meio de expressão 

Ο Recordar momentos da minha vida no futuro 

Ο Partilhar na internet para os meus amigos comentarem 

Ο Trabalho 

Ο Outro. Qual? ______________________________________________________ 
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Para as questões abaixo considere que: 

• Coleção fotográfica é um conjunto de fotografias que podem estar ou não 
relacionadas entre si, ou seja, numa mesma coleção fotográfica podem existir 
fotografias de vários eventos ou momentos. 

• Organizar coleções fotográficas representa a simples tarefa de separar 
fotografias por pastas, tendo em conta o dia ou momento que tenha sido 
retratado, sem escolher ou eliminar algumas delas. 

• Criar um subconjunto ou um sumário de uma coleção fotográfica trata-se do 
processo de selecionar as fotografias que melhor representam essa coleção. 
 

6. Costuma organizar as suas coleções fotográficas? 

 
• Sim. (Saltar para a questão 8) 

Porquê?__________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

• Não  
 

7. Quais as razões que o/a levam a não organizar as suas coleções fotográficas? 
Pode assinalar mais do que uma opção. 
 
 
Ο Demora demasiado tempo  
Ο Não tenho necessidade 
Ο Não tenho interesse 
Ο Outro. Qual? ______________________________________________________ 

 
8. Classifique, segundo aquilo que é a sua opinião, a seguinte afirmação: “A escolha de 

um número reduzido de fotografias de uma ou mais coleções fotográficas é essencial 
para mostrar à família e amigos os melhores momentos vividos numa viagem.”  
 
Ο Discordo completamente 
Ο Discordo 
Ο Não concordo nem discordo 
Ο Concordo 
Ο Concordo completamente 

 
9. Costuma criar subconjuntos das suas coleções fotográficas? 

 

Ο Sim 

Ο Não 

Ο Às vezes 
 

Justifique sumariamente a sua 
escolha:______________________________________________________________
____________________________________________________________________
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10. A criação do sumário com o Memento foi: 
 
Ο Muito difícil 

Ο Difícil 

Ο Normal 

Ο Fácil 

Ο Muito Fácil 
 

11. É perceptível a função de cada um dos contentores, Summary, Standby e Excluded? 
 

Ο Sim 

Ο Não.Porquê?_______________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

12. Considera importante a existência dos contentores Summary, Standby e Excluded? 
 

Ο Sim 

Ο Não.Porquê?_______________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
13. Como classifica a tarefa de percorrer a lista de fotografias dentro de cada 

contentor? 
 

Ο Muito difícil 

Ο Difícil 

Ο Normal 

Ο Fácil 

Ο Muito Fácil 
 

14. Considera relevante a existência das categorias(ex: Faces, similares, etc.) para a 
construção e/ou alterações de um sumário? 
 
Ο Sim 

Ο Não.Porquê?_______________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

15. Concorda com o comportamento que é assumido quando carrega numa dada 
categoria? 
 
Ο Sim 

Ο Não.Porquê?_______________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

16. Como classifica a tarefa de mover fotografias entre contentores? 
 
Ο Muito difícil 

Ο Difícil 

Ο Normal 

Ο Fácil 

Ο Muito Fácil 
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17. A informação, que aparece acerca de cada fotografia, é relevante para a construção 

do sumário representativo.  
 
Ο Discordo completamente 
Ο Discordo 
Ο Não concordo nem discordo 
Ο Concordo 
Ο Concordo completamente 

 
18. O que gostou mais no Memento? 

 

 

 

19. O que não gostou no Memento? 

 

 

 

20. Teve algumas dificuldades adicionais na utilização do Memento que gostaria de 
acrescentar? 

 

 

 

21. Tem alguma sugestão que pudesse ajudar a melhorar o Memento? 
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Secção 3  - Escala de Usabilidade do Sistema (System Usability Scale) 
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Anexo F - Protótipo final - Testes com utilizadores – 
Resultados obtidos 
 

1. Classifique a qualidade de cada um dos sumários que lhe foram 
apresentados de 1 a 5 (5 representa a qualidade mais elevada).  

Ordem decrescente da qualidade dos sumários, segundo os utilizadores: 
Sumário realizado manualmente pelo próprio utilizador, Smart selection, 
Random selection e First x selection. 

2. Ordene de 1 a 4 os sumários obtidos, onde 1 é o sumário que, na sua 
opinião, melhor representa a coleção fotográfica e 4 o que pior representa 
(o menos representativo).  

Ordem decrescente dos sumários que melhor representaram a coleção, 
segundo os utilizadores: Sumário realizado manualmente pelo próprio 
utilizador, Smart selection, First x selection e Random selection. 

3. Qual é a sua idade? ��� 

 

4. Qual é o seu sexo? ��� 

 

8%	  

84%	  

8%	  

0%	  0%	  

<	  18	  

18	  -‐	  25	  

26	  -‐	  40	  

41	  -‐	  60	  

>	  60	  

67%	  

33%	  
Feminino	  

Masculino	  
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5. Com que regularidade tira fotografias? ��� 

 

6. Com que tipo de dispositivo tira fotografias?  

 

7. Com que objetivo tira fotografias?  

 

17%	  

42%	  8%	  

33%	   Todos	  os	  dias	  

1	  vez	  semana	  

1	  vez	  mês	  

Ocasiões	  especiais	  

67%	  

92%	  

25%	  

0%	  

Máquina	  fotográ[ica	  digital	  ou	  
analógica	  

Telemóvel/Smartphone	  

Tablets	  

Outro	  

0%	   20%	   40%	   60%	   80%	   100%	  

58%	  

100%	  

17%	  

17%	  

0%	  

Diversão	  ou	  meio	  de	  expressão	  

Recordar	  momentos	  da	  minha	  
vida	  no	  futuro	  

Partilhar	  na	  internet	  para	  os	  
meus	  amigos	  comentarem	  

Trabalho	  

Outro	  

0%	   20%	   40%	   60%	   80%	   100%	  
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8. Costuma organizar as suas coleções fotográficas? ��� 

 

9. Quais as razões que o/a levam a não organizar as suas coleções 
fotográficas? ��� 

Não foi obtido qualquer resultado devido à resposta dada na questão anterior. 

10. Classifique, segundo aquilo que é a sua opinião, a seguinte afirmação: “A 
escolha de um número reduzido de fotografias de uma ou mais coleções 
fotográficas é essencial para mostrar à família e amigos os melhores 
momentos vividos numa viagem.” 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%	  

0%	  

Sim	  

Não	  

0%	  

8%	  
0%	  

67%	  

25%	  

Discordo	  
completamente	  

Discordo	  

Não	  concordo	  nem	  
discordo	  	  

Concordo	  
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11. Costuma criar subconjuntos das suas coleções fotográficas?  

 

12. A criação do sumário com o Memento foi:  

 

 
13. É perceptível a função de cada um dos contentores, Summary, Standby e 

Excluded?  

 
 

17%	  

33%	  

50%	  

Sim	  

Não	  

Às	  vezes	  

0%	  0%	  

50%	  

25%	  

25%	  
Muito	  di[ícil	  	  

Di[ícil	  

Normal	  

Fácil	  	  

83%	  

17%	  

Sim	  

Não	  
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14. Considera importante a existência dos contentores Summary, Standby e 
Excluded?  

 
 

15. Como classifica a tarefa de percorrer a lista de fotografias dentro de cada 
contentor?  

 
 

16. Considera relevante a existência das categorias (ex: Faces, similares, etc.) 
para a construção e/ou alterações de um sumário?  

100%	  

0%	  

Sim	  

Não	  

0%	  

17%	  

25%	  

8%	  

50%	  

Muito	  di[ícil	  

Di[ícil	  

Normal	  

Fácil	  

Muito	  fácil	  
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17. Concorda com o comportamento que é assumido quando carrega numa 
dada categoria?  

 

 

18. Como classifica a tarefa de mover fotografias entre contentores?  

 

100%	  

0%	  

Sim	  

Não	  

92%	  

8%	  

Sim	  

Não	  

0%	  

25%	  

58%	  

17%	  

0%	  

Muito	  di[ícil	  

Di[ícil	  

Normal	  

Fácil	  

Muito	  fácil	  
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19. A informação, que aparece acerca de cada fotografia, é relevante para a 

construção do sumário representativo.  

 

 
20. Escala de Usabilidade do Sistema (System Usability Scale). 

 
Foi obtida uma média de 81,25 na escala de usabilidade do sistema. 

0%	  0%	  

17%	  

66%	  

17%	  

Discordo	  
completamente	  

Discordo	  

Não	  concordo	  nem	  
discordo	  	  

Concordo	  
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completamente	  	  
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