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Resumo

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo criar um sistema que possibilite
profissionais, estudiosos e entusiastas de história da arte armazenarem e gerenciarem
registros digitais de obras de arte e seus metadados. O diferencial da aplicação aqui
proposta é que ela tem como foco a resolução de problemas encontrados no cotidiano desses
usuários na utilização de ferramentas similares, exclusivamente de encontrar metadados
das obras sem a necessidade de um estudo profundo sobre as mesmas, falhas envolvendo
eqúıvocos na hora de relacionar informações às obras em suas galerias e colaboração
entre estudiosos para difundir tais informações. Como solução para estas questões, foram
adicionados a uma plataforma básica de gerenciamento desenvolvida inicialmente - que até
então tratava somente da inserção, alteração e exclusão dos registros - sistemas de busca
de obras similares baseados tanto em uma ferramenta de reconhecimento de imagens
utilizando um modelo de rede neural, quanto buscas por registros contendo metadados
similares na base de dados. A elaboração da aplicação de fato teve seu objetivo principal -
de otimizar alguns processos completamente manuais e eventualmente falhos - cumprido,
e isso é apresentado por meio de exemplos reais de sua utilização em casos de uso que
exploram de maneira sucinta as funcionalidades da plataforma implementada.

Palavras-chave: artes, metadados, busca, gerenciamento, reconhecimento de imagens,
rede neural, galeria de imagens



Abstract

The project described in this term paper has the objective of creating a system capable
to allow professionals, scholars and enthusiasts of the art history environment to store
and manage work of art and related metadata digital records. The main differential when
we talk about the proposed application is that it is focused on solving problems that are
often found in the daily use of similar systems by the kind of users described above, such
as the difficulty on finding work of art metadata without needing a depth study about
those, misunderstandings while filling the records with historical data on their own digital
galleries and even the collaboration among scholars in favor to disseminate this kind of
information. As a solution to those problems, were added to the mentioned management
platform - that basically had functions to insert, modify and exclude records from the
database until now - search engines, to suggest similar work arts and its metadata with
the intention of helping and optimizing the information filling process done by the users,
using both neural network model and record’s with similar texts in the system’s database
searches. The main objective on building the application, that is to say, to optimize
some completely manual and eventually flawed processes, was reached, and this is shown
through examples using the real built system in different user cases that try to explore in
a succinct way all the built system’s available features.

Keywords: arts, work of art, search, management, neural network, images gallery, image
recognition
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Caṕıtulo 1

Introdução

A História da Arte é uma área que estuda caracteŕısticas f́ısicas e conceituais de obras de

artes, bem como sua correlação com aspectos da humanidade e a forma como a arte evoluiu

ao longo do tempo. O profissional responsável por esse estudo pode ser denominado um

historiador da arte. Seu trabalho consiste em analisar pinturas, desenhos, esculturas,

arquiteturas e as mais diversas formas de arte. Nos primórdios de sua profissão, por não

existirem tecnologias capazes de capturar fotografias das obras de arte, suas análises só

podiam ser feitas por meio de obras f́ısicas, o que limitava o número de obras de artes

dispońıveis para estudo.

Com o avanço da tecnologia, surgiram as fotografias, tornando posśıvel a geração de

imagens f́ısicas de qualquer obra de arte. Com isso, o historiador não precisava mais

estar com a obra fisicamente presente para que pudesse estudá-la, aumentando assim o

acervo de obras dispońıveis. Contudo, grande parte desse estudo consistia em realizar

processos manuais de manipulação das imagens, como colocar fotografias f́ısicas sobre

mesas e analisar seus detalhes, armazenar em papéis informações sobre as obras, entre

outros. A Figura 1.1 mostra um exemplo do processo f́ısico de análise e manipulação de

obras de arte, que era realizado no passado.

Posteriormente, com o surgimento de dispositivos de digitalização e câmeras fotográficas

digitais, tornou-se posśıvel estudar imagens digitais de obras de arte. Imagens digitais

são mais fáceis de se produzir e compartilhar, o que aumentou muito o material que os

historiadores tinham dispońıvel para estudo. De fato, hoje em dia, grande parte dos acer-

vos de obras de arte já estão digitalizados, e a maioria dos historiadores já as utilizam

em seu dia a dia. Sendo assim, análises manuais, como as análises de fotografias f́ısicas

através de uma lightbox, puderam ser reproduzidas e/ou aprimoradas utilizando recursos

computacionais.
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Figura 1.1: Durante muito tempo, historiadores da arte analisavam fotografias utilizando
mesas retroiluminadas, chamadas de lightbox. Imagem retirada do artigo [4]

Nesse trabalho, utilizaremos o projeto ARIES (ARt Image Exploration Space)[4] como

referência. O ARIES é um sistema interativo que permite que um historiador de arte

realize, por meio de uma interface gráfica, tarefas de exploração e catalogação de imagens

digitais de obras de arte que antes eram realizadas de forma completamente manual. Na

Figura 1.2 podemos ver a versão atual da interface do ARIES. A Figura mostra uma

reprodução virtual de uma lightbox e painéis que podem ser usados para a gerência de

coleções de imagens e seus metadados.

Apesar do ARIES ser uma aplicação bem completa e que obteve visibilidade na co-

munidade de historiadores de arte, ela apresenta alguns pontos de melhoria. Um destes

pontos diz respeito à criação e manutenção de coleções de arte quando o número de

elementos da coleção é muito grande. De fato, cada imagem adicionada à coleção pelo

usuário exige o levantamento e o preenchimento de todos os metadados relacionados a

obra de arte. Esse processo tende a ser manual e trabalhoso, o que fatalmente fará com

que erros sejam cometidos pelo usuário.

Tendo em vista este ponto de melhoria do sistema ARIES, este trabalho de conclusão

de curso propõe a criação de um sistema chamado AIM2 (Art Image Metadata Manage-

ment) com o qual é posśıvel criar e gerenciar galerias de imagens digitalizadas de obras de

arte utilizando recursos de visualização e inteligência artificial para permitir a busca e o

reaproveitamento de metadados de imagens previamente adicionadas ao sistema. Caso as

funcionalidades descritas e implementadas no nosso sistema sejam integradas em sistemas

como o ARIES, as mesmas terão o potencial de facilitar o preenchimento do metadado de

imagens, reduzindo a quantidade de metadados incompletos ou contendo erros. Por fim,

dada a popularidade do sistema ARIES entre os historiadores de arte, no longo prazo a

adição da funcionalidade ao sistema poderá contribuir para a construção de um banco de

dados constrúıdo de forma colaborativa contendo imagens obras de arte e metadados.
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Figura 1.2: Interface do sistema ARIES (ARt Image Exploration Space)[4]. O sistema
permite que historiadores de arte explorem, organizem e analisem coleções de imagens de
obras de arte e seus metadados.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: No Caṕıtulo 2 apresentamos traba-

lhos anteriores, relacionados a este projeto. No Caṕıtulo 3, apresentamos algumas galerias

digitais de arte com acesso aberto, como seus dados são estruturados, e como as utilizamos

em nosso sistema. Já no Caṕıtulo 4, detalhamos o funcionamento do módulo de sugestão

de metadados baseado na similaridade de imagens, que utiliza inteligência artificial, com o

intuito de auxiliar funções oferecidas por outras partes do sistema, como o preenchimento

de metadados ao inserir ou alterar imagens de uma determinada obra. O Caṕıtulo 5

tem como objetivo descrever toda a parte de gerenciamento dos registros, e isso trata-se

de funções como inserção, alteração e exclusão de registros, preenchimento de metada-

dos, busca de obras similares através de informações inseridas pelo usuário, entre outras.

Chegando no Caṕıtulo 6, encontramos uma seção dedicada a exemplos de utilização da

plataforma, contendo casos de uso, ilustrados com imagens de uso real do sistema, que

abrangem as principais funcionalidades por ela oferecida. Como último caṕıtulo deste tra-

balho, o Caṕıtulo 7 é onde são relembrados aspectos como contexto, problemas e soluções

propostas, vistos durante o trabalho, com a adição do que foi observado durante todo o

processo de elaboração do mesmo e propostas de trabalhos futuros a partir deste.



Caṕıtulo 2

Trabalhos Relacionados

2.1 Visualização de Coleções de Obras de Artes

Quando trata-se de visualizar e manipular coleções de obras de arte, o artigo que uti-

lizamos como referência principal foi o ARIES (ARt Image Exploration Space) [4]. O

ARIES é um sistema onde, por meio de uma interface gráfica intuitiva e amigável, é

posśıvel explorar, gerenciar e comparar coleções de imagens de obra de arte, oferecendo

funcionalidades como criação de galerias, inserção e manipulação de metadados de obras,

comparação visual interativa de imagens de artes, entre outras.

A motivação da construção do sistema foi oferecer ferramentas computacionais que

pudessem dar suporte ao fluxo de trabalho do dia a dia de um historiador da arte. De

fato, o conjunto de ferramentas implementadas no sistema foi desenvolvido em parceria

com historiadores da arte do museu The Frick Collection de Nova Iorque com o objetivo

de aumentar a produtividade de historiadores da arte em atividades relacionadas a análise

e comparação de imagens e organização de coleções de imagens e metadados.

Na Figura 2.1, vemos uma historiadora de arte inspecionando e comparando diversas

fotografias f́ısicas com o suporte de uma mesa. Já na Figura 2.2, vemos um processo

similar sendo feito utilizando da interface gráfica do ARIES. Neste exemplo, o usuário

compara duas imagens distintas de uma mesma obra. Por meio da interface, o usuário

consegue fazer recortes interativos de pedaços da imagem e compará-los.
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Figura 2.1: Uma pesquisadora manipulando, analisando e comparando fotografias f́ısicas

de obras de arte sobre uma mesa.

Figura 2.2: Comparação de duas imagens de obra de arte usando a interface do ARIES [4].

Uma das ferramentas de comparação implementadas no sistema permite que as regiões

de interesse sejam observadas lado a lado, facilitando a análise.

O sistema ARIES tem sido bastante aceito pela comunidade, contando em Abril de

2021 com quase 800 usuários de instituições respeitadas espalhadas pelo mundo como as

universidades de Princeton e Stanford e os museus The Museum of Modern Art (MoMA)

e The National Gallery de Londres.

Contudo, o sistema tem alguns posśıveis pontos de melhoria. Um desses pontos diz

respeito a criação e curadoria de grandes coleções virtuais de imagens de obras de arte.

Neste cenário, as obras da coleção precisam ser inseridas no sistema, e para cada obra

é necessário preencher os campos de metadados da mesma (nome, autor, local, técnica

usada para criação, etc). Esse processo pode demandar muito tempo, além de estar sujeito

a diversas falhas ao longo de sua execução. O ARIES até possui algumas ferramentas

para contornar o problema, como uma funcionalidade de upload de arquivos csv contendo
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diversos metadados de obras para popula-los de forma mais automatizada, porém ainda

assim é necessário levantar os metadados de cada obra no csv, trabalho esse que é custoso

e está sujeito a falhas.

Outro projeto, também bem relacionado ao objetivo do ARIES e do nosso trabalho,

é o VLMA (A tool for creating, annotating and sharing virtual museum collections) [8].

O VLMA é uma ferramenta que visa coletar e reutilizar as obras de arte de museus

dispońıveis online. Ele também oferece recursos que simulam uma análise de imagem via

lightbox f́ısica, similar também a proposta do ARIES [4]. Por meio do sistema, é posśıvel

criar galerias, construir coleções pessoais, fazer anotações sobre as obras, exportar ou até

compartilhar suas coleções com outros usuários.

2.2 Sistema de Sugestão de Imagens

No artigo Image-based Product Recommendation System with Convolutional Neural Net-

works [3], foi proposto criar um sistema de sugestão de produtos para e-commerces onde

a sugestão fosse feita a partir da inserção de imagens do produto desejado por parte

do usuário. Essa necessidade surgiu a partir dos problemas encontrados em modelos de

sugestão atuais, que normalmente são feitas a partir do nome do produto. Como os

produtos podem ser conhecidos por diferentes nomes, ou muitas vezes o usuário pode não

saber o nome do produto que quer buscar, esse tipo de busca se mostra ineficiente. Com

isso, surgiu a ideia de fazer essa sugestão baseado na semelhança de imagens.

Essa forma de sugestão se assemelha bastante com o contexto de nosso trabalho, onde

em nosso caso a partir da inserção de uma imagem de obra de arte, tentamos encontrar

obras similares em nosso banco de dados para oferecer sugestões de metadados para

o usuário. Além da semelhança dos problemas, em ambos os artigos foram utilizadas

tecnologias similares para fazer essa sugestão, como foi o caso do uso de Redes Neurais

Convolucionais, melhor descritas no Caṕıtulo 4.

Outro artigo que visa solucionar um problema similar ao nosso é o Visual and Semantic

Similarity in ImageNet [5]. Nele, seu estudo foi expandido para além de sugestões a partir

de similaridade de imagens, tentando entender melhor a correlação entre as semelhanças

visuais e semânticas de uma imagem. Em nosso projeto, não utilizamos essa técnica de

análise semântica das obras, podendo ser uma ideia para uma futura extensão do nosso

sistema de sugestão de obras de arte.



Caṕıtulo 3

Conjunto de Dados

Atualmente, com o avanço do processo de digitalização de imagens e a popularização da

internet, grande parte do acervo de obras de arte já estão dispońıveis no mundo virtual,

sendo muitas delas de domı́nio público. Normalmente, essas obras são compostas por

imagens e dados relacionados a mesma, como: nome, artista, data de criação, localidade,

entre outras informações. Para esses dados, damos o nome de metadados. Esses metada-

dos, em conjunto com as imagens das obras, são de suma importância para o trabalho de

um historiador da arte, que faz uso constante dessas informações em seus estudos.

Neste trabalho, para construir uma base de imagens de obra de arte de testes, e

também para entender quais metadados eram os mais importantes para um historiador

da arte ter a seu dispor, foi necessário analisar e coletar informações de galerias públicas

de obras de arte dispońıveis na internet. Dentre os inúmeros conjuntos de dados de

obras de arte existentes, os que mais se destacaram durante a escolha dos que seriam

utilizados neste trabalho por apresentarem uma grande variedade de imagens e metadados

de qualidade foram as galerias do National Gallery of Art e Smithsonian. Neste caṕıtulo,

descreveremos as informações dispońıveis nestas duas bases de imagens de obras de arte.

3.1 National Gallery of Art

A National Gallery of Art é um museu de arte que fica localizado em Washington D.C,

nos Estados Unidos. O museu conta com um acervo de milhares de obras de arte contendo

esculturas, artes decorativas, gravuras, desenhos, fotografias e pinturas.

Essas obras estão todas digitalizadas e podem ser acessadas gratuitamente no site

oficial da instituição [1], cuja interface é mostrada na Figura 3.1. Nele, podemos encontrar



3.2 Smithsonian Collection 15

imagens e metadados detalhados das obras de arte como: nome da obra, dimensões,

artista, meio como a obra foi criada, um histórico detalhado de por onde a obra passou

(proveniência), histórico de exibições, entre outras informações relevantes.

Para obter informações públicas da galeria de forma sistemática, foi necessário im-

plementar programas de computador para automatizar esse processo. Por isso, foram

desenvolvidos scripts na linguagem Python, utilizando a biblioteca BeautifulSoup, para

fazer a coleta dessas informações. O script consistiu em, a partir de um sistema de pa-

ginação presente no site[1], coletar todos os identificadores das obras de arte de acessos

públicos presentes na plataforma. Tendo esses identificadores, bastou, para cada um deles,

coletar informações mais detalhadas sobre a obra a partir de sua página individual.

Figura 3.1: Interface de uma página do site oficial da National Gallery of Art, onde
podemos ver uma obra de arte com sua imagem e alguns metadados ao lado.

3.2 Smithsonian Collection

A Smithsonian Collection é uma galeria de arte online [2] que possui um grande acervo

de obras de arte dos mais diversos tipos (uma imagem da galeria virtual pode ser vista

na Figura 3.2). Ela dispõe de uma grande quantidade de coleções de obras com acesso

público, e oferece recursos com o intuito de facilitar o download das obras.

Sua coleção se diferencia da disponibilizada pela National Galery of Art principal-

mente pela quantidade de obras dispońıveis - contendo mais de um milhão de registros.

Cada obra é descrita por metadados como autor, artista e outras informações técnicas.
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Figura 3.2: Interface de uma página do site oficial da Smithsonian Collection, onde po-
demos ver uma obra de arte com sua imagem e alguns metadados ao lado.

Durante a execução deste projeto foram baixadas todas as obras públicas dispońıveis

na galeria. Devido ao grande volume de dados, suas informações vieram compactadas,

sendo necessário a criação de scripts para automatizar a descompactação e o tratamento

dos dados, i.e. converter os dados recebidos para o formato JSON (JavaScript Object

Notation) - representação mais fácil de ser manipulada em Python e javaScript.

3.3 Formato dos Metadados

Para que fosse posśıvel utilizar informações de galerias de obra de arte distintas, tendo

em vista que cada uma delas estrutura seus dados de forma diferente, foi necessário criar

um formato único de metadados para usar durante o projeto.

O formato definido é composto por informações disponibilizadas tanto pela National

Gallery of Art quanto pela Smithsonian Collection; além disso são suportadas pelo sistema

ARIES [4]. Mais precisamente, para cada obra de arte, coletamos os metadados:

• T́ıtulo (title): t́ıtulo da obra;

• Autor (author): autor ou autores da obra;

• Ano (year): ano em que a obra foi criada;

• Dimensões (dimensions): dimensões da obra;

• Tipo da obra (medium): se é uma pintura, desenho, escultura, etc;
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• Técnica (technique): técnica usada para a criação da obra de arte;

• Palavras chaves (keywords): palavras chave que descrevem a obra de arte; Podem

ser utilizadas para otimizar processos de pesquisas e buscas, por exemplo;

• Anotações (annotations): informações não estruturadas sobre a obra;

• Proveniência (provenance): histórico de lugares por onde a obra passou e eventos

aos quais a obra fez parte;

• Localização (location): local onde a obra foi criada.

3.4 Criação de uma Base de Imagens e Metadados

Para a construção do sistema proposto neste trabalho, foi necessário realizar o download

e armazenamento local de uma coleção de imagens com metadados. Para isso, utilizamos

somente as obras de acesso público da National Gallery of Art para testes, já que a galeria

virtual fornece uma quantidade de imagens grande o suficiente para se avaliar a efetividade

do sistema, sem que seja necessário se preocupar com posśıveis problemas de eficiência que

podeŕıamos vir a ter caso fosse utilizada uma base de imagens e metadados muito grande.

Entretanto, todas as obras da Smithsonian tiveram seus metadados formatados, também

de acordo com o modelo citado no item anterios, e inclúıdos na base de dados unificada

com o intuito de que futuramente os dados fossem completamente carregados na mesma,

sendo esse futuro complemento a carga dos arquivos contendo as próprias imagens.

Sendo assim, constrúımos um conjunto de dados capaz de concentrar todas as in-

formações necessárias para a solução que será proposta. A base de dados constrúıda foi

modelada utilizando, além das informações descritas no item anterior desse texto, a se-

guinte separação para os dados supracitados: ID, que contém um inteiro identificador do

registro; DATE CREATED, contendo data de criação da imagem na base de dados; FEATURES,

a qual armazena uma representação matemática das caracteŕısticas da imagem, calculada

usando algoritmos de Inteligência Artificial. A técnica utilizada para representar as ca-

racteŕısticas de uma imagem será apresentada em detalhes no Caṕıtulo 4. De fato, como

a extração das caracteŕısticas de uma imagem é um processo computacional caro, é ne-

cessário realiza-lo em uma etapa de pré-processamento.



Caṕıtulo 4

Busca por Imagens

Foram estudadas as maneiras posśıveis de se encontrar imagens de uma base de imagens

com caracteŕısticas semelhantes às de uma obra fornecida pelo usuário. Nosso objetivo é

reaproveitar os metadados de imagens já conhecidas e catalogadas de uma base durante

o preenchimento dos metadados de novas obras.

Neste contexto, os algoritmos podem ser constrúıdos levando-se em consideração os

pixels das imagens e/ou os metadados da obra. Dentre as estratégias posśıveis, duas delas

foram consideradas nesse trabalho:

• Algoritmos de Recomendação: é uma estratégia amplamente utilizada, por

exemplo em renomados sistemas web como Amazon[7] e Netflix[6], para criar su-

gestões baseadas nas interações dos usuários com o sistema. Considerando o con-

texto deste trabalho, a partir das interações do usuário ao selecionar metadados das

imagens sugeridas, o algoritmo seria capaz de ter seu modelo atualizado aumentando

a qualidade de suas sugestões ao longo do tempo.

Porém, além de se tratar de uma escolha mais complexa e que foge da finalidade prin-

cipal do trabalho, esta abordagem depende de um grande volume de interações dos

usuários para que o algoritmo comece a apresentar resultados satisfatórios. Sendo

assim, foi decidido que essa estratégia seria descartada;

• Algoritmos de Busca: as CNN’s podem ser usadas para a classificação e busca

de imagens. Em linhas gerais, este tipo de rede transforma os pixels das imagens

em vetores (ou feature vectors) que definem assinaturas para as imagens e podem

ser comparadas para estimar o grau de similaridade entre duas imagens.

Neste trabalho utilizamos os feature vectors produzidos por CNN’s para implemen-
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tar um algoritmo de busca de imagens.

Para desenvolver uma estratégia de busca por imagens usando CNN’s é preciso im-

plementar a extração dos feature vectors, que a partir de agora chamaremos de features ;

a comparação entre features e o retorno do resultado da comparação.

Antes de detalhar a implementação da busca, é necessária a explicação do funciona-

mento de uma Rede Neural Convolucional [3].

- Extração de features : De maneira superficial, as CNNs funcionam como uma

linha de produção, onde a matéria prima são os dados os quais gostaŕıamos de

analisar, no caso aqui apresentado imagens. Ao fim da linha são gerados dados em

uma nova estrutura simplificada, os quais estão sendo chamados de features, e por

fim são utilizadas técnicas para a comparação entre esses dados gerados com o fim

de apresentarmos o resultado desejado.

O que foi exemplificado como sendo uma linha de produção aqui, na verdade é o

que mais tecnicamente pode ser chamado de modelo, e assim como em uma linha de

produção um modelo possui algumas etapas de transformação do ”produto”que está

sendo gerado. O modelo VGG16 [3] foi escolhido como base para aplicação pelo fato

de ser um dos mais utilizados para a mesma finalidade aqui proposta nos últimos

anos e apresentar resultados bastante satisfatórios em trabalhos relacionados no

geral, sendo assim esse será utilizado para detalharmos o módulo de resolução das

requisições a seguir;

- Comparação entre imagens: Após a geração destes ”produtos”a partir da Rede

Neural, estes devem ser comparados com a finalidade de se encontrar o grau de

similaridade entre si. Neste trabalho foi utilizado o método de similaridade por

cosseno para comparação, o qual interpreta os dados gerados pelo modelo como

sendo vetores em um espaço vetorial e calcula o cosseno do ângulo gerado entre

vetores comparando-os dois a dois.

A implementação do algoritmo de busca aqui apresentada depende do recebimento de

informações necessárias para que possamos processar os dados de entrada e consigamos

utilizá-los no modelo escolhido, como as dimensões iniciais das imagens utilizadas pelo

modelo e pesos de um modelo pré treinado a serem considerados nos cálculos.

No caso do VGG16, as dimensões utilizadas na primeira camada (etapa) da rede são

224 pixels de comprimento x 224 pixels de largura x 3 pixels de profundidade, como
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podemos observar na Figura 4.1, a qual exibe de maneira um pouco mais detalhada a

estrutura de camadas do modelo em questão.

Figura 4.1: Estrutura do VGG16 a qual contém 16 camadas, sendo elas: 13 que fazem

a convolução, extraindo as features das imagens, e outras 3 camadas completamente

conectadas para de fato classificá-las.

Após as decisões previamente tomadas, seria necessário o treinamento do modelo para

que o mesmo pudesse aprender a classificar as imagens de acordo com um determinado

objetivo, e para isso normalmente o que é feito é um processo chamado de treinamento da

rede neural. Porém, como o conjunto de dados dispońıvel é relativamente pequeno para

esse tipo de atividade, foi utilizado um modelo pré treinado a partir de uma conhecida

base de dados chamada ImageNet, a qual possui cerca de 15 milhões de imagens e tem

como principal objetivo classificação de imagens mediante a elementos presentes nas mes-

mas. Apesar de não ser um modelo especializado na classificação baseada em aspectos

espećıficos da arte, o mesmo supriu as necessidades, principalmente pelo fato de funcionar

junto a um mecanismo de busca, que será explicado com mais detalhes no Caṕıtulo 5,

baseado somente nos metadados das obras contidas na base de dados unificada.

A geração dos feature vectors foi implementada no sistema proposto neste trabalho e

foi utilizado em etapas como o pré-processamento das imagens contidas na base de dados,

como descrito no Caṕıtulo 3, e durante a inserção ou alteração de uma imagem pelo

usuário, processo melhor detalhado através do Caṕıtulo 5. Para o armazenamento dos

mesmos foi observado um valor de em média 840MB para cada 50.000 registros, que em

termos de armazenamento mostrou ser bastante viável com base nas tecnologias de alto

desempenho facilmente encontradas nos dias de hoje.



Caṕıtulo 5

O Sistema AIM2

Nesse trabalho propomos uma plataforma para gerenciamento de obras de arte e seus

metadados, a AIM²: Art Image Metadata Management. A ideia de implementação do

sistema surgiu da dificuldade de se gerenciar os metadados de imagens de obras de arte

em outros sistemas como o ARIES [4].

A solução proposta permite criar e gerenciar de forma simples e visual álbuns de obras

de arte e seus respectivos metadados, como: nome, autor, tipo da obra, técnica utilizada

na criação da obra, entre outras. De fato, o sistema visa automatizar ao máximo processos

que usualmente são feitos de forma manual, como a inserção dos metadados de uma nova

obra de arte que é inserida no sistema.

Antes de considerar a automatização de processos, como a inserção de metadados de

obras de arte na plataforma, foi preciso levantar as funcionalidades básicas que seriam

implementadas no sistema. Sendo assim, a primeira necessidade encontrada foi permitir

que os profissionais e entusiastas de História da Arte pudessem armazenar e gerenciar

seus registros de obras. Para isso, foi elaborado um sistema onde o usuário pode criar

sua própria conta, se autenticar e, feito isso, criar álbuns e organizar suas obras e dados

relacionados, disponibilizando ações como inserção e alteração de obras de arte.

Com as funções básicas do sistema de gerenciamento de registros levantadas, a próxima

carência do sistema passa a ser justamente a otimização desses processos manuais, e a

funcionalidade encarregada disso de maneira geral é a sugestão de metadados no momento

do preenchimento de informações referentes a uma obra.

Em um sistema convencional de gerenciamento de obras de arte, toda vez que o usuário

adiciona uma nova obra é necessário preencher todos os dados referentes a mesma com base

em conhecimentos adquiridos através de outras fontes. Em muitos casos, principalmente
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quando existe um acervo muito grande de obras, esse processo tende a ser extremamente

custoso e sujeito a diversas falhas de quem está utilizando a aplicação.

Por esse motivo, foi proposta a implementação de uma funcionalidade de busca e

sugestão de metadados durante o processo de inserção ou editação de um registro de obra

de arte. Essa sugestão é feita baseada na semelhança das imagens inseridas pelo usuário

com outras imagens já presentes no banco de dados. Ainda, as sugestões são performadas

toda vez que o usuário insere manualmente alguma informação a mais sobre a obra, como

nome ou autor.

Como forma de viabilizar a implementação dessa plataforma, foi necessário projetar

uma arquitetura para os componentes da aplicação, ilustrada na Figura 5.1. A arquitetura

do sistema é dividida em três partes: Interface do Usuário, Serviço de Gerenciamento de

Dados de Obras de Arte e Serviço de Sugestão de Imagens. Esta divisão foi escolhida

com o intuito criar uma arquitetura cujos componentes fossem bem desacoplados uns dos

outros, o que facilitaria a reutilização deles em outras aplicações.

Figura 5.1: Arquitetura do sistema proposto.

A seguir, cada um dos serviços citados acima será descrito em detalhes. Apresentare-

mos as responsabilidades de cada serviço, suas implementações e as tecnologias utilizadas.

5.1 Interface do Usuário

A interface do sistema foi constrúıda com o intuito ser simples e visual. É por meio dela

que o usuário consegue se cadastrar na plataforma, criar álbuns, adicionar imagens de
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obra de arte aos álbuns, preencher seus metadados, entre outras funcionalidades.

Ela é quem estabelece a comunicação entre os serviços da aplicação - como o Serviço

de Gerenciamento de Dados de Obras de Arte - com o usuário. Como base para sua

elaboração foram utilizados como exemplo aplicações de gerenciamento de galerias de

imagem populares como Google Photos, Flickr, Pintrest e também o ARIES [4].

5.1.1 Interface da Sugestão de Metadados

O maior desafio da interface diz respeito à funcionalidade de sugestão de metadados, que é

justamente a que diferencia a aplicação proposta de outras galerias digitais de arte. Assim

que o usuário tenta inserir ou editar uma nova obra de arte, ele verá uma tela similar à

Figura 5.2. O objetivo dessa tela foi criar uma ferramenta onde o usuário fosse capaz de,

intuitivamente, identificar obras de arte já existentes na base de dados do sistema que são

similares à obra inserida, caso haja alguma.

Figura 5.2: Interface do usuário. Tela exibida quando se tenta inserir ou editar uma obra

de arte em uma galeria.
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A seguir, serão detalhados através da tela apresentada na Figura 5.2 elementos con-

tidos no layout do sistema e os racionais que levaram à escolha de cada um destes:

• No canto esquerdo, podemos visualizar a obra de arte que o usuário adicionou ou

está editando (main image). Embaixo dela existe uma lista de metadados dessa

obra, onde o usuário pode inserir ou editar suas informações. Ela foi posicionada

no canto esquerdo, com sua imagem maior que as demais imagens da tela, para

destacar a obra que o usuário inseriu das demais obras sugeridas pela aplicação.

• Do centro até o canto direito, temos a seção de sugestão das imagens (related ima-

ges). Nela são listadas todas as 20 sugestões de obras de arte que a plataforma

conseguiu oferecer baseada na semelhança com a imagem da obra inserida. As ima-

gens aparecem divididas em formato de grade, possuindo 5 linhas, com 4 imagens

de obras de arte em cada. O intuito dessa divisão foi conseguir mostrar inicialmente

todas as sugestões para o usuário, para que ele consiga rapidamente encontrar, caso

haja, uma imagem igual ou semelhante à obra de arte que ele acabou de inserir.

Além disso, as obras também estão ordenadas linha a linha de acordo com seu

grau de similaridade, ou seja, as obras das linhas superiores são as imagens que o

algoritmo idêntificou como mais similares.

• Dentro de cada imagem sugerida existe um retângulo, que varia entre as cores:

verde, amarelo e vermelho. Esse retângulo indica o quão completa aquela obra de

arte está em termos de informações preenchidas em nosso sistema, ou seja, uma

imagem com o retângulo verde indica que aquela obra de arte possui a maior parte

de seus metadados preenchidos em nosso banco de dados (mais que 70 porcento),

enquanto a vermelha indica o contrário (menos que 30 porcento). O racional na

escolha das cores baseia-se em padrões encontrados no dia a dia, como cores dos

sinais de trânsito, na tentativa de deixar essa informação intuitiva para o usuário

que ainda não conhece a plataforma. Essa funcionalidade é importante para o

usuário saber, dentre imagens de obra de arte sugeridas, quais delas estão ricas em

metadados, para que ele a possa utilizá-las como fonte para preencher os metadados

de sua obra de arte inserida/sob alteração.

Outra tela importante do fluxo de sugestão de imagens é a que pode ser observada

após o usuário escolher uma dessas imagens sugeridas. Com essa ação, a tela irá atualizar

com intuito de dar mais destaque para a imagem escolhida pelo usuário. Na Figura 5.3,
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podemos ver um exemplo de como a tela ficou. Em detalhes, o que mudou em relação a

tela anterior foi:

Figura 5.3: Interface do usuário. Tela exibida quando se escolhe uma das obras de arte

sugeridas pela aplicação.

• Agora, além da obra de arte inserida pelo usuário em destaque no canto esquerdo

(main image), temos a obra que o usuário escolheu dentre as sugestões ao lado

(selected related image). Elas foram colocadas lado a lado para facilitar a análise do

usuário, que pode checar se realmente são iguais e se seus metadados fazem sentido.

• Abaixo da imagem da obra sugerida escolhida pelo usuário temos seus metadados.

O usuário pode, a partir desses campos, escolher quais deles ele quer copiar para

sua obra inserida. Essas setas presentes nos campos visam dar essa sensação, de

que clicando nela essa informação de metadado passará para o campo ao lado. Seu

intuito é ser uma interface onde o usuário possa escolher rapidamente todas as

informações que são relevantes para ele utilizar em sua obra.

• No canto direito, foi mantida a lista com as obras de arte sugeridas, porém agora

elas ganharam menos destaque na tela como um todo. Ela permanece na interface

para o caso onde o usuário queira trocar a obra de arte escolhida, que normalmente
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acontece caso a que ele escolheu inicialmente não tenha atendido todas as suas

expectativas.

5.2 Serviço de Gerenciamento de Obras de Arte

Este se trata do responsável pela maior parte das regras de negócio da aplicação. É

nele que se encontram as funcionalidades que o sistema precisa ter para oferecer uma

plataforma de gerenciamento de obras de arte e seus dados, como: cadastro, login, criação

de álbuns, adição e edição de obras de arte em conjunto com seus metadados, entre outras.

A única lógica do sistema cuja responsabilidade esse serviço delega é a sugestão de

obras de arte baseado na semelhança de imagem, a qual a incumbência é passada para

um serviço espećıfico, que detalharemos melhor na próxima seção. Contudo, a aplicação

possui uma função de busca de obras de arte em seu banco de dados baseado em atributos

como nome e autor da obra. Essa busca é utilizada para melhorar as sugestões feitas pelo

sistema de sugestão de imagens, quando ela sozinha não consegue atender às necessidades

do usuário.

5.2.1 Arquitetura do Serviço

Para implementar todas as funcionalidades da aplicação, foi necessário definir uma ar-

quitetura lógica para o serviço. O intuito da mesma foi, além de fornecer as lógicas

necessárias para o funcionamento do sistema, deixar também o código limpo e preparado

para inserção de novas funcionalidades que venham a surgir no futuro. Nas Figuras 5.5 e

5.4, respectivamente, podemos ver um resumo de como a camada de negócio e os modelos

da aplicação foram criados.
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Figura 5.4: Arquitetura contendo um resumo da camada de modelo do Serviço de Geren-

ciamento de Dados de Obras de Arte.

Figura 5.5: Arquitetura contendo um resumo da camada de negócio do Serviço de Geren-

ciamento de Dados de Obras de Arte.

Com relação aos modelos da aplicação, possúımos uma arquitetura bem simples, onde

temos as entidades User representando as contas dos usuários, Album e AlbumImage sendo
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os álbuns e as obras inseridas pelo usuário na plataforma.

Já na camada de negócio, fizemos divisões internas dentro da aplicação com intuito

de criar um código de fácil leitura, atualização e reutilização. Com base na Figura 5.5,

fizemos a seguinte divisão lógica:

• Middlewares : camada onde ficam lógicas de negócios comuns a diversas rotas da

aplicação, como autenticação de usuário.

• Controllers: camada responsável por receber uma requisição do usuário (como

adicionar uma imagem), delegar essa tarefa para as camadas responsáveis e após

seus processamentos retornar a resposta ao usuário.

• Serviços: camada onde fica a maior parte das lógicas de negócio da aplicação,

como criar Álbuns, adicionar imagens com seus respectivos metadados, entre outras

funcionalidades.

• DTO (Data Transfer Object): camada responsável por declarar os objetos que

são transferidos entre as camadas da aplicação. Por exemplo, se um Controller for

delegar uma tarefa para um Serviço, vai existir um DTO que declarará que tipo

de informação será passada nessa comunicação. Esse padrão facilita a tipagem e

implementação de interfaces dentro da aplicação.

• Errors : camada responsável por declarar os posśıveis erros que podem ocorrer

dentro da plataforma, como falhas de autenticação, ações não autorizadas, entre

outros.

5.2.2 Busca por Metadados

Além da sugestão de obras de arte baseada na semelhança das imagens, existe também a

sugestão baseada nos atributos nome e autor da obra. Neste caso, se o usuário começar a

digitar os dados da imagem manualmente na tela de inserção/alteração da obra, o Serviço

de Gerenciamento de Dados de Obras de Arte irá buscar por obras que contenham os

mesmos nomes e autores digitados, e assim complementar a lista de sugestões. Essa

lógica é importante para os casos onde a sugestão baseada na semelhança de imagem feita

pelo Serviço de Sugestão de Imagens não consiga atender com acurácia ao usuário.

A busca foi implementada como uma consulta diretamente ao banco de dados, pro-

curando obras cujos atributos nome e autor fossem iguais às digitadas pelo usuário. É
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sabido de antemão que essa não é uma forma de busca otimizada, e pode apresentar pro-

blemas de escalabilidade dependendo do volume de imagens presentes no banco. Porém,

ela serviu como um bom teste para avaliar o valor dessa funcionalidade, que se mostrou

bem útil em diversos casos.

5.2.3 Armazenamento das Imagens

Sempre que o usuário adiciona uma nova obra de arte, a imagem é recebida pelo sistema e

adicionada ao servidor Bucket S3 da AWS. Com isso, nossa aplicação só precisa armazenar

o caminho de acesso referente a imagem no servidor. A vantagem é que o servidor utilizado

para o armazenamento já é otimizado para esse tipo de tarefa, conseguindo oferecer um

sistema escalável de armazenamento para um grande volume de dados estáticos.

Além das imagens adicionadas pelos usuários, as que foram coletadas da galeria do

National Gallery of Art (descrita com mais detalhes no Caṕıtulo 3) também foram adi-

cionadas ao serviço de Bucket S3 da AWS. Isso garante mais confiabilidade ao sistema,

que não depende da disponibilidade de aplicações de terceiros.

5.3 Serviço de Sugestão de Imagens

Com uma base de dados contendo as features das imagens dispońıveis já processadas, como

descrito na etapa de pré-processamento dos dados aqui utilizados contida no Caṕıtulo 3,

a última etapa passa a ser a construção da estrutura e métodos de acesso ao sistema de

sugestões. Para o desenvolvimento do serviço foi utilizada a biblioteca Flask, e teve como

principais pontos de acesso dois métodos apartados, um para sugestão e outro para adição

da imagem na base de dados do sistema.

O primeiro foi criado com a ideia de servir requisições as quais o objetivo principal

é exclusivamente consultar sugestões, sem qualquer modificação na base de dados do

sistema. Para esse cenário, é utilizado o ponto de acesso getRecommendations, que consiste

das seguintes etapas:

• receber como parâmetros o ID gerado para a imagem no Serviço de Gerenciamento

de Dados de Obras de Arte e o caminho onde a imagem está armazenada;

• descarregar a imagem a partir das informações descritas no passo anterior;
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• alocar os dados obtidos em um trecho de memória para que seja interpretado como

um arquivo utilizando a ferramenta io.BytesIO ;

• interpretar os dados como uma estrutura de imagem utilizando a biblioteca PIL

(Python Image Library), através da função Image.open();

• obter as N imagens com maior grau de similaridade, seguindo os seguintes passos

internamente:

– processar a imagem para que a mesma possa ser inserida no modelo de rede

neural utilizado;

– utilizar o modelo para a extração das features da imagem recebida;

– calcular a partir dos vetores armazenados na base de dados, junto do gerado na

etapa anterior, os graus de similaridade utilizando a técnica de Similaridade por

cosseno, que funciona através da avaliação do cosseno do ângulo compreendido

entre os feature vectors em questão;

– selecionar a partir dos valores calculados, os de maior ńıvel de similaridade em

relação à obra utilizada na requisição;

– retornar essas informações por meio de uma estrutura do tipo JSON, como

resposta à requisição HTTP recebida por esse serviço.

Já o segundo ponto de acesso disponibilizado tem como foco a adição de um novo

registro no contexto da aplicação, que para esse serviço trata-se do armazenamento das

features da imagem adicionada com seu devido código de identificação, ID. Para que

isso seja feito as ações executadas acabam sendo similares às apresentadas acima, com

exceção de apenas uma etapa adicional, que é a gravação de um novo registro contendo

ID, Features e Data de Criação, para que esta se torne dispońıvel, também, à futuras

sugestões.

5.4 Integração Entre os Serviços

Agora que foram descritos detalhadamente os serviços do sistema, pode ser explicado

como esses se integram. Como representado na Figura 5.1, existe uma hierarquia de

comunicação entre eles. A Interface do Usuário só se comunica com o Serviço de Geren-

ciamento de Dados de Obras de Arte e nunca diretamente com o Serviço de Sugestão de

Imagem - que só se comunica diretamente com o Serviço de Gerenciamento de Dados de

Obras de Arte. Abaixo iremos explicar com mais detalhes como essa integração funciona:
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• Interface do Usuário: para conseguir renderizar as informações necessárias, a

interface precisa se comunicar com o Serviço de Gerenciamento de Dados de Obras

de Arte, que é quem possui as informações do domı́nio da aplicação, como usuários,

álbuns, imagens, etc. Além disso, sempre que o usuário solicita alguma ação, como

uma adição ou atualização de imagem, é para o Serviço de Gerenciamento de Dados

de Obras de Arte que a interface recorre.

• Serviço de Gerenciamento de Dados de Obras de Arte: ele é o responsável

por servir informações para a Interface de Usuário sempre que solicitado. Além

disso, sempre que o usuário faz alguma ação como adicionar ou atualizar alguma

informação, é ele o responsável por executar essas tarefas. O único domı́nio que não

é responsabilidade da aplicação é o sistema de sugestão de imagens, onde sempre

que necessário ele solicita as sugestões para o Serviço de Sugestão de Imagem.

• Serviço de Sugestão de Imagem: seu objetivo é bem simples. Dada uma imagem

enviada pelo Serviço de Gerenciamento de Dados de Obras de Arte, o sistema deve

retornar sugestões de outras imagens baseado na semelhança das mesmas. Para que

isso seja posśıvel, o serviço precisa armazenar em seu banco as mesmas imagens

que são armazenadas pelo Serviço de Gerenciamento de Dados de Obras de Arte, e

manter uma chave estrangeira que consiga conectar essas entidades. Como o serviço

possui apenas as imagens processadas em si (não armazena nenhum metadado), ele

fica bem desacoplado da lógica de negócio da aplicação, podendo ser utilizado como

um módulo por outras aplicações, bastando apenas atualizar sua base de dados com

os dados de imagens correspondentes ao novo domı́nio.

5.5 Tecnologias Utilizadas

5.5.1 Interface do Usuário

Para garantir uma boa fluidez na aplicação, com todas essas telas dinâmicas que podem

mudar constantemente, optamos por utilizar a linguagem Javascript com o framework

React para desenvolver a aplicação. O Javascript foi escolhido por ser uma linguagem

simples, eficiente e a mais utilizada para se criar interfaces web. Já o framework React nos

dá o poder de criar a interface como uma Single Page Application (SPA), onde a mesma

não precisasse recarregar com as interações do usuário, deixando a experiência do mesmo

mais fluida.
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5.5.2 Serviço de Gerenciamento de Dados de Obras de Arte

Foi utilizada a linguagem Javascript com o superset Typescript e o framework Express

para implementar o Serviço de Gerenciamento de Dados de Obras de Arte como uma

API REST. O Javascript em conjunto com o Typescript se torna uma ferramenta extre-

mamente poderosa por apresentar diversos benef́ıcios que uma linguagem dinâmica como

o javascript tem, com recursos de Orientação Objeto fornecidos pelo typescript, que são

cruciais para a implementação de determinados padrões de projetos. Já o Express foi

escolhido por ser um dos frameworks em javascript mais conhecidos para se criar API’s

REST, apresentando todos recursos necessários e uma boa documentação para aprender

a utiliza-los.

O serviço também possui sua própria base de dados, onde é armazenada a maior parte

dos dados relacionados ao domı́nio da aplicação, como os dados do usuário, a estrutura

de álbuns e as obras de arte com seus metadados. Para banco de dados foi utilizado o

banco relacional Postgres, dado sua grande eficiência e fácil integração com ORM’s do

javascript.

5.5.3 Serviço de Busca por Imagens

Após a decisão de que seria desenvolvido um serviço apartado o qual utilizaria uma

estrutura de Rede Neural Convolucional para a classificação e sugestão de imagens com

base em suas similaridades, o próximo passo foi escolher as tecnologias a serem aplicadas

e a forma com que iriam ser trabalhadas.

Primeiramente, foi necessário decidir o tipo de banco de dados a ser utilizado para

o armazenamento das informações relativas às imagens dispońıveis para sugestão, e para

isso algumas caracteŕısticas como portabilidade, manutenibilidade, eficiência em bases não

muito extensas e pouco complexas, foram decisivas para a escolha. A aplicação da bibli-

oteca Sqlite3 acabou sendo motivada por algumas peculiaridades em seu funcionamento,

como por exemplo o fato de sua estrutura se basear somente em um arquivo do tipo db,

o que faz com que os dados possam ser migrados, substitúıdos ou até mesmo copiados de

maneira muito prática, pontos de grande importância para uma aplicação que guardará

vetores pré-calculados de um modelo de rede neural, necessitando a atualização da base

de dados como um todo. Outra caracteŕıstica importante é a facilidade de implementação

e integração com Python, a linguagem de programação utilizada na construção do serviço.

Outra escolha de tecnologia feita para o desenvolvimento foi qual seria o framework
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responsável pela estruturação do nosso código de fato em um serviço, nesse caso uma API

REST. O Flask foi visto como uma solução adequada uma vez que esta parte da aplicação,

como dito no tópico anterior, não possui grande complexidade em questão de comunicação

entre os componentes do sistema, sendo de fácil implementação e, além disso, possuir uma

boa integração com o Sqlite.

Por fim, foi preciso optar por uma tecnologia para a implementação do nosso algoritmo

de inteligência artificial, e para isso a escolhida foi a Keras. Em um comparativo com

a qual seria sua concorrente direta para a nossa necessidade, TensorFlow, foi conclúıdo

que, para que não houvesse fuga ao tema principal do trabalho a ser desenvolvido, não

compensaria o ganho de eficiência dado pela personalização mais aprofundada de modelos

disponibilizada pela segunda. Além disso, o fato de TensorFlow capacitar o programador

a modificar o modelo de rede neural sendo desenvolvido, também torna mais dif́ıcil a troca

entre diferentes modelos já dispońıveis para utilização e testes, algo que foi considerado

um ponto forte para Keras.



Caṕıtulo 6

Casos de Uso

Neste caṕıtulo serão descritos os principais casos de uso da nossa aplicação, ou seja, como

ela pode ser usada na prática, exemplificando quais problemas a mesma resolve com

base em artefatos reais - nesse caso imagens capturadas de telas - do funcionamento da

aplicação desenvolvida.

6.1 Sugestão baseada em algoritmo de Inteligência

Artificial

Regina, uma historiadora da National Gallery of Art, deseja criar um álbum e adicionar

um acervo de obras do museu. Ela inicialmente se cadastra na plataforma, cria um álbum

com nome ”Minhas Obras Preferidas da National Gallery of Art”. Após a criação do

álbum, ela tenta inserir sua primeira obra de arte, que está representada na Figura 6.1:

Figura 6.1: The Female Eagle - Shawano
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Após inserir a imagem, Regina é redirecionada para a tela de preenchimento dos

metadados da obra, como ilustrado na Figura 6.2.

Figura 6.2: Interface do usuário após carregar uma imagem para ser adicionada ao sistema

contendo sugestões da Inteligência Artificial.

Ela recebe diversas sugestões de obras similares, e reconhece que uma dessas sugestões

é uma imagem da mesma obra que adicionou. Clicando nessa imagem, ela verifica que

seus metadados estão quase todos preenchidos, e escolhe utilizá-los, processo ilustrado

pela Figura 6.3.
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Figura 6.3: Forma com que o usuário visualiza a plataforma ao selecionar uma das imagens

sugeridas, neste caso contendo diversos metadados em imagem sugerida pela Rede Neural.

Com apenas um clique, sua imagem adicionada recebe todos os metadados da ima-

gem similar. Agora, ela tem no seu álbum sua primeira imagem adicionada, já com os

metadados preenchidos - demonstrado através da Figura 6.4, e pode continuar o processo

de inserir suas outras obras de arte preferidas.
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Figura 6.4: Todos os metadados recomendados selecionados para utilização na Interface

gráfica do Sistema.

6.2 Otimização de sugestões baseada na busca por

metadados

Ricardo é um entusiasta por obras de arte, e deseja criar um álbum com todas as obras

de Leonardo da Vinci. Primeiramente, ele loga na plataforma e cria o álbum ”Leonardo

da Vinci”. Após o processo, ele tenta adicionar sua principal obra:

Figura 6.5: Monalisa
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Após inserir a imagem, Ricardo recebe como sugestão outras obras, em sua maioria

retratos, com molduras, como pode ser observado, na Figura 6.6, a seguir:

Figura 6.6: Tela apresentada ao inserir uma obra com sugestões de outras as quais também

contém molduras ou bordas.

Porém, apesar de receber diversas sugestões, nenhuma das obras é igual à Monalisa

- a moldura chamou mais atenção do algoritmo de Inteligência Artificial, recomendando

outras obras com moldura ao invés de levar em consideração os aspectos da arte do quadro.

Com isso, Ricardo começa a preencher os metadados manualmente, começando pelo nome.

Após digitar o nome da obra, as sugestões são atualizadas e ele consegue encontrar uma

obra da Monalisa nos resultados.
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Figura 6.7: Interface do Usuário durante a inserção manual de um metadado e alteração

nas sugestões com base nisso.

Clicando nela, ele consegue visualizar seus metadados e utilizar grande parte deles

para preencher os parâmetros da sua obra, como visto na Figura 6.8. Após isso, ele salva

as alterações e a imagem é atualizada.
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Figura 6.8: Seleção de metadados recomendados a partir da busca de informações similares

no Banco de Dados apresentada ao usuário.

6.3 Complemento da sugestão utilizando IA através

da busca por metadados

João é um estudante de artes e já possui diversos álbuns criados na plataforma. Em

um desses álbuns, ele adicionou uma obra de arte que um amigo lhe mostrou porém ele

não sabia nenhuma informação sobre a mesma. Após inseri-la, ele recebeu sugestões de

imagens e conseguiu relacionar uma dessas imagens com a obra inserida. Porém, a obra

que ele encontrou praticamente não havia metadados preenchidos, então ele só conseguiu

descobrir o nome da mesma, mas todas as outras informações estavam em branco, como

pode ser visto na Figura 6.9.
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Figura 6.9: Interface do Usuário após ele inserir uma imagem da Monalisa e achar uma

sugestão de obra de arte idêntica, porém ela possuir poucos metadados para serem utili-

zados

Após preencher o nome obtido através da primeira obra sugerida, mesmo que esse fosse

seu único metadado associado, as sugestões foram aprimoradas e começaram a aparecer

outras obras com maior grau de relacionamento, como ilustrado com uso da aplicação

registrado pela Figura 6.10.
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Figura 6.10: Interface do Usuário após ter tido sua busca performada pelo preenchimento

do t́ıtulo da obra como Monalisa

Com isso, João conseguiu achar outra obra igual a adicionada, e com mais metadados

preenchidos. Desta maneira, ele conseguiu descobrir todas as informações necessárias para

popular a obra, e finalizou o processo de atualização da mesma utilizando informações

sugeridas pela aplicação, como mostrado na Figura 6.11.



6.3 Complemento da sugestão utilizando IA através da busca por metadados 43

Figura 6.11: Interface do Usuário após ele selecionar todos os metadados da obra de arte

sugerida para ser replicado em sua obra inserida



Caṕıtulo 7

Conclusão

Tendo em vista tudo o que foi falado ao longo desse trabalho, foram observados al-

guns pontos que julgamos importantes de serem frisados nesta seção. Primeiramente,

pode-se dizer que este contexto espećıfico, de História da Arte, contém poucas soluções

tecnológicas apresentadas para a resolução de problemas do gênero - uma vez que foi

observada uma grande dificuldade na obtenção de referências para a confecção deste tra-

balho de conclusão, e dentro das encontradas muitas mostraram-se defasadas devido ao

avanço tecnológico desde seus desenvolvimentos. Como descrita no Caṕıtulo 2 do texto, a

plataforma ARIES [4] foi a que se apresentou mais completa em meio às funcionalidades

apresentadas e adequação ao contexto tecnológico atual como um todo - por exemplo pela

presença das ferramentas de manipulação e análise de imagens disponibilizadas. Contudo,

ainda na mais completa das ferramentas, foram encontradas possibilidades de melhorias,

principalmente na questão de otimização de processos de preenchimento dos metadados

relacionados a uma determinada obra e, também, a própria disponibilização dessas in-

formações.

Sendo assim, as propostas de solução aqui mostradas apresentaram-se satisfatórias no

que diz respeito a resolver os problemas supracitados. Como pôde ser observado através

de exemplos reais de utilização da aplicação no Caṕıtulo 6, o qual apresenta casos de uso

para o sistema, a utilização de módulos de sugestão de obras relacionadas fez com que o

processo de preenchimento de dados ao inserir ou alterar um registro de obra de arte fosse

facilitado e otimizado, uma vez que a busca desses passou a não ter como única alternativa

a pesquisa manual - utilizando livros, artigos acadêmicos e demais fontes de dados - e

aumentando a assertividade no preenchimento devido à disseminação de conhecimento

entre os usuários da plataforma.

A utilização de um modelo pré-treinado de rede neural, nesse caso baseado no conjunto
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de dados ImageNet, permitiu gerar graus de similaridade entre as obras sugeridas uma

vez que foi treinado a partir de uma grande quantidade de registros, por volta de 16

milhões, contidos no ImageNet. Porém, como o contexto para o qual na época havia sido

desenvolvido era o de identificação de determinados tipos de objeto presentes nas imagens,

os critérios utilizados para a seleção das obras sugeridas acabou de certa forma divergindo

do requerido para o cenário apresentado, fazendo com que para alguns determinados casos

- como obras contendo ou não molduras - seu funcionamento não obtivesse resultados

ótimos. Tal defasagem foi mitigada através do uso de buscas por metadados a partir do

preenchimento manual de alguns dados pelo usuário, uma vez que essa funcionalidade não

depende da maneira como o modelo de inteligência artificial foi treinado.

Por fim, apesar dos métodos de buscas se complementarem aumentando o grau de

assertividade do sistema em questão às sugestões, é sugerido que em trabalhos futuros

ambas as buscas sejam trabalhadas de maneira aprofundada com o intuito de melhorar

ainda mais o ńıvel de similaridade das imagens contidas nas buscas. Em relação ao módulo

de busca baseada em redes neurais, por exemplo, a utilização de um modelo especifica-

mente treinado para a ocasião aqui apresentada faria com que as sugestões feitas por esta

fizessem mais sentido em quesitos art́ısticos. Já para a busca textual de informações simi-

lares em base de dados, foi observado que a utilização de tecnologias como Elasticsearch

otimizaria a qualidade e o tempo de resposta no caso de um crescimento considerável no

volume de dados mantidos pela aplicação.
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