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Resumo—Este artigo apresenta uma plataforma Web para
análise e recuperação de imagens com base no conteúdo,
tendo como principal aspecto algoritmos bio-inspirados para
separação da cena em regiões de interesse. Foram estudadas
várias características visuais da cena para comparação de
performance, entre elas: cor, textura e momentos invariantes. O
algoritmo bio-inspirado possui kernel entrópico não-extensivo e
apresenta performance superior à métodos que consideram a
imagem como um todo para extração de informação.
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I. INTRODUÇÃO

O volume e a interação humano-Multimídia produzidos atu-
almente na Web surpreendeu todas as previsões tecnológicas
para os Séculos XX e XXI. Mesmo na década de 70, quando
já se conhecia o potencial das redes de computadores, não
era possível antever os impactos, sobretudo sociais, que essas
interações proporcionariam somente poucos anos mais tarde,
após o advento da internet.

Assim demanda por melhor gerenciamento de dados di-
gitais, sobretudo imagens e multimídia tem gerado grandes
desafios nos dias atuais, uma vez que a complexidade dos
algoritmos e sistemas computacionais para gerenciar, armaze-
nar, recuperar e transmitir informações multimídia não evolui
no mesmo ritmo do volume de dados produzido a cada dia.
Entre os tipos de informações de maior impacto estão os
conteúdos de imagens e vídeos, abordados por áreas específi-
cas da Ciência da Computação como Visão Computacional e
Processamento de Imagens.

Uma das aplicações mais conhecidas em Visão Computaci-
onal, já com décadas de desenvolvimento, está a Recuperação
de Imagens com Base no Conteúdo (RIBC) ou CBIR (Content
Based Image Retrieval, do inglês). Trata-se da busca eficiente,
com base em seu conteúdo cognitivo, de vídeo ou imagens em
grandes bases de dados geralmente não estruturadas.

Por outro lado, tem surgido na área de otimização combi-
natória algoritmos inspirados em comportamentos biológicos
para resolução de problemas em múltiplas dimenções. O mais
recente deles é o chamado Fire-Fly [1], que inspira-se no
comportamento natural dos vagalumes. Neste projeto, o Fire-
fly é utilizado para particionar uma imagem em múltiplas
regiões de interesse, facilitando assim a extração e análise de
informações visuais.

Este trabalho tem por objetivo a construção de uma plata-
forma Web que incorpore técnicas bio-inspiradas no Fire-Fly

para segmentação de cenas naturais visando a partição das
imagens em regiões de interesse, contrapondo-se a métodos
tradicionais que consideram somente o contexto como infor-
mação. Resultados iniciais demonstram que o método proposto
é promissor.

II. A PLATAFORMA CONSTRUÍDA

Foi implementada uma plataforma Web em HTML-5, que
pode ser encontrada em http://www.cognitivecomputervision.
org/projeto_daniel/index.php. Nela, o usuário insere uma ima-
gem e o sistema implementado retorna um conjunto de
imagens com base no conteúdo de cor, segundo o modelo
HSV. O Fire-Fly é ativado para particionar a cena em suas
principais regiões de interesse. Para cada região, características
de cor, forma, textura e momentos invariantes são retirados e
avaliados.

A base de dados utilizada para testar o modelo é a SUN
database [2].

III. RESULTADOS PARCIAIS E CONCLUSÃO

A Figura 1 mostra um exemplo da base Web implementada,
onde a imagem mais à esquerda na linha superior é a imagem-
base (ou imagem query), utilizada como padrão de busca. As
demais imagens (da esquerda para a direitra e de cima pra
baixo) são as mais smelhantes com base no Algoritmo Fire-
Fly implementado e o sistema HSV.

Figura 1. A imagem do canto superior esqauerdo é a imagem-de-busca query
e as demais (da esquerda pra direira e de cima pra baixo) são as retornadas
por semelhança decrescente com base no conteúdo de cor HSV.
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