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Introdução

O estudo de imagens é um campo do conhecimento vasto e que abrange áreas das mais

díspares, indo da biologia às artes, da astronomia à antropologia, da medicina às ciências

políticas. Independente do campo, questões que perpassam as investigações de imagens

transitam entre “O que significa uma imagem?” e “O que quer dizer uma imagem?”. Nesse

espaço “entre” uma abordagem e outra há um espectro de variações. Contudo, independente de

para onde forem apontados os instrumentais teóricos, permanece algo de oculto: como as

imagens se relacionam?

No presente relatório, apresentaremos métodos para investigar as imagens exatamente a

partir de sua dinâmica relacional, seja com outras imagens seja com as pessoas que

distribuem/compartilham/consomem esses conteúdos visuais. Ademais, propomos uma forma

de subsidiar pesquisadores de imagens para que possam aplicar suas abordagens teóricas, seja

de qual matiz for, entendendo que os materiais visuais com os quais lidamos diariamente não

existem avulsamente, porém são peças de um grande jogo que compõe o complexo e intrincado

contexto visual coletivo.
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Para tanto, empregaremos técnicas de coleta de imagens de redes sociais, mesclando

instrumental específico e que demandam habilidades muitas vezes pouco familiares para

pesquisadores do campo visual. Em trabalhos anteriores já observamos os desafios

metodológicos para lidar com grandes volumes de imagens. No presente trabalho

adicionaremos uma camada a esse desafio: como compreender as relações entre imagens e seus

compartilhadores a partir do uso de visualidade computacional.

O método descrito neste relatório está focado na análise de imagens da rede social

Twitter. Ainda que nesta rede o foco seja o texto, visto que ela surgiu originalmente como uma

dinâmica de publicação de mensagens de texto de até 140 caracteres - sendo ampliada

posteriormente para 280 caracteres -, as imagens são permitidas e estimuladas pelas estratégias

de engajamento da plataforma. Isso se coaduna com a “virada visual” das redes sociais.

Neste documento será descrito o procedimento metodológico para uso em computadores

com sistema operacional Linux. Caso o pesquisador utilize Windows, deve verificar a

documentação específica para esse sistema.

Primeira etapa: geração do dataset

Para iniciar a investigação, é necessário formar o conjunto de imagens que irá compor o corpus

do trabalho. Chamaremos esse conjunto de informações de dataset. O primeiro passo é definir

os termos de busca para acionar o script de coleta. Os termos podem ser palavras ou hashtags

relacionados à temática em investigação. Para o acionamento do software de coleta, é preciso

que haja um arquivo lançador, que conterá os termos. O arquivo lançador deve ser criado da

seguinte forma:
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a) criar um documento em branco no programa editor de texto (Word, Bloco de Notas,

GoogleDocs, Notepad++ etc.);

b) na primeira linha deve haver o texto “tweets”;

c) cada termo a ser coletado deverá ser escrito abaixo, sendo que deve haver apenas um

termo por linha;

d) caso o termo contenha mais de uma palavra, deve ser utilizado o sinal “+” entre as

palavras;

e) não deve haver acentos ou outros símbolos ou caracteres especiais no termo de coleta;

f) os operadores de agregação e refino devem ser utilizados a partir de documentação

específica.

Este documento deverá ser salvo com o nome da coleta e com a extensão “.txt”. Na mesma

pasta em que estiver esse arquivo, abrir o script de coleta ford. Para abrir o software deverá ser

adotado o seguinte procedimento: com o botão direito do mouse escolher a opção “abrir uma

nova janela do terminal”. No terminal, digitar “ford” e “enter”. O software de coleta iniciará a

operação dentro da pasta escolhida.

Realize o seguinte roteiro:

a) script > opção 1 (Twitter)

b) action > opção 1 (Collect)

c) query type > opção 1 (Tweets (default))

d) query to search > digitar “?” + enter; escolher o número referente ao arquivo que contém a

lista dos termos de busca previamente selecionados e salvos na pasta.
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e) number of days > selecionar o período retroativo de busca pelos termos. valores aplicáveis 1

a 7.

f) language > selecionar o código da língua a ser coletada. por padrão coleta-se todas as línguas

g) coordinates > possível selecionar coordenadas para a busca. por padrão deixar em

branco.

h) scrap mensages > possível coletar os comentários. por padrão deixar em branco ou

selecionar “n”.

i) parse > possível gerar as estatísticas do dataset. por padrão deixar em branco. melhor

gerar essas estatísticas depois da coleta num procedimento específico.

j) crawl images > possível coletar as imagens. por padrão deixar em branco. melhor

coletar as imagens depois da coleta num procedimento específico.

Após aplicar as configurações a coleta será iniciada, sendo que o script permite o

acompanhamento da evolução da formação do dataset. A cada 1000 tweets coletados o script

informa o espaço temporal da marca. Na conclusão da coleta o cursor do script estará

novamente no endereço da pasta no terminal.

O término da coleta resultará em pastas contendo conteúdo coletado em cada termo

previamente selecionado. Cada pasta contém um arquivo “tweets.csv” com os dados do termo

de coleta separadamente. Um arquivo principal chamado “tweets.csv” estará junto às pasta e

reúne uma mescla de todos os arquivos disponíveis nas pastas.

Segunda etapa: limpeza do dataset
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Após a coleta dos dados, teremos um arquivo “tweets.csv” que conterá todas as informações

disponibilizada pela API do Twitter em formato de planilha. Esse documento possui, entre

outras coisas, os links das imagens que porventura tenham sido publicadas. Para procedermos a

coleta desses links com imagens, devemos realizar uma limpeza do dataset. Esta será feita em

dois processos. No primeiro utilizaremos o script ford (para utilizar o ford, realizar o mesmo

procedimento descrito na etapa anterior) para gerar as estatísticas do dataset mesclado. para isso

seguiremos o seguinte procedimento:

a) script > opção 5 (Pasing)

b) action > opção 1 (Tweets)

c) query to search > digitar “?” + enter; escolher o número referente ao arquivo que contém o

arquivo “tweets.csv”.

e) filter > filtrar o dataset. por padrão deixar em branco ou digitar “n”

O software vai gerar uma pasta com o nome “RESULTS (tweets)” que conterá uma série de

estatísticas, tais como os usuários mais ativos, postagens mais compartilhadas, tipo de

dispositivos, palavras mais utilizadas, nuvens de palavras etc. O arquivo mais importante para o

passo seguinte é o “tweets_NO_NULL.csv”. Ele é resultado da limpeza que o script realizou,

eliminando as eventuais linhas repetidas nos sub-datasets dos termos de busca caso tenha

havido a coleta do mesmo tweet em diferentes datasets.

A partir disso, o pesquisador deve transferir o arquivo “tweets_NO_NULL.csv” para a pasta

anterior, onde está o “tweets.csv” original. Sabendo que os dois arquivos contém o mesmo

conteúdo, deve haver a exclusão do “tweets.csv”, já que o outro arquivo está “limpo”.
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A última etapa da limpeza do dataset diz respeito à redução do arquivo

“tweets_NO_NULL.csv” para que reste apenas a informação dos tweets com links, uma vez

que estes serão utilizados para a coleta das imagens. Para isso deve ser realizado mais um

procedimento, a partir do script CorrigeBase. Os passos a seguir são:

a) copiar os arquivos CorrigeBase.java e CorrigeBase.class para a pasta que contém o

arquivo “tweets_NO_NULL.csv”.

b) abrir o terminal nesta pasta e digitar o seguinte comando: java CorrigeBase

tweets_NO_NULL.csv tweets_limpo.csv (a saber: o termo “java” chama o programa;

CorrigeBase é o script; tweets_NO_NULL.csv é o arquivo que será processado;

tweets_limpo.csv é o nome do novo arquivo gerado após o processamento)

Depois dessa etapa o dataset está limpo e pronto para ter as imagens coletadas.

Terceira etapa: coleta das imagens

O software que coleta as imagens é o ford. Assim, os passos para acionar o script devem ser

seguidos conforme orientação anterior. Com o ford aberto na pasta que contém o arquivo

“tweets_limpo.csv”, o pesquisador deverá realizar a seguinte configuração:

a) script > opção 4 (Images)

b) action > opção 1 (Crawl images)

c) file name to search > digitar “?” + enter; escolher o número referente ao arquivo que contém

o arquivo “tweets_limpo.csv”.
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A coleta das imagens será iniciada e o software exibirá o progresso com a quantidade de links a

serem verificados e quantos já tiveram suas imagens coletadas. Há alguns parâmetros internos

do software para a eligibilidade das imagens para coleta, entre eles: a imagem deve ter o

mínimo de 200x200 pixels e tamanho maior que 15Kb; deve estar no formato bmp; jpg; jpeg;

tiff; tif ou png.

Ao término da coleta, na pasta em que o software estiver trabalhando serão criados os seguintes

arquivos:

1) Est_Images.csv - contém as estatísticas com as imagens mais publicadas no dataset;

2) Est_Usuários.csv - contém as estatísticas dos usuários que mais publicaram imagens no

dataset;

3) links.csv / links_reais.csv - listagem com os links utilizados para a coleta das imagens;

4) tweets_imagens.csv - arquivo derivado do “tweets_NO_NULL.csv” contendo uma nova

coluna relacionando o nome das imagens coletadas aos tweets de onde foram coletadas;

5) tweets_imagens_ext.csv - semelhante ao anterior, mas é utilizado para a geração da

visualização tipo “Pulsão de Imagens”.

6) rel_user_photos.csv - estabelece as relações entre usuários e imagens, preservando os

links de onde foram coletadas as imagens e atribuindo uma numeração de identificação

para o usuário. É usado para criar as visualizações do tipo “Rede de Imagens”.

7) user_photos.csv - semelhante ao anterior, porém não contém a quantificação dos

usuários. Também pode ser usado para criar as visualizações do tipo “Rede de

Imagens”.
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Além desses, outros arquivos menos relevantes ou apenas operacionais são gerados. Também

são criadas três pastas novas: “hist”; “pages”; “images”. As duas primeiras são apenas

operacionais e não contém arquivos. Mas a pasta “images” é a que contém todas as imagens

coletadas, ordenadas pelo momento da coleta. Ou seja, a imagem 10000.jpg foi a primeira a ser

coletada no dataset; a 10001.jpg foi a segunda, e assim por diante.

Quarta etapa: processamento das imagens

1) Extração das cores: Ao concluir a etapa de coleta das imagens podemos avançar para o

processamento das informações. Há aquelas que são relacionais, ou seja, dizem respeito a quem

compartilhou qual imagem, onde ocorreu esse compartilhamento, qual o peso do usuário e da

imagem distribuída, entre outras informações. Porém a investigação com imagens também deve

se ater aos atributos intrínsecos à figura.

Pesquisadores concentram seus esforços em transformar os atributos visuais de uma imagem

em valores numéricos, de forma que foi possível processar e analisar grandes volumes de

informações visuais. Essa etapa da metodologia permitirá que realizemos as visualizações e,

assim, percebamos a emergência das relações imagem-imagem.

A primeira etapa a ser realizada é a extração de alguns parâmetros cromáticos. Esses podem ser

obtidos executando um software chamado ImageJ, um programa aberto em linguagem Java que

permite a identificação dos atributos cromáticos de grandes conjuntos de dados. Para nosso

procedimento metodológico extraímos a cor, a matiz e o brilho das imagens de um certo

dataset. Importante ressaltar que realizamos adaptações no software para corrigir erros e
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resolver questões que nos eram importantes. Assim, há um script (Measurements 2) que deve

ser instalado via plugins para a execução eficiente do procedimento.

A execução desta etapa ocorre da seguinte forma:

a) executar o programa ImageJ;

b) realizar o comando: ferramentas > plugins > Measurement 2;

c) selecionar a pasta “images” resultado da coleta;

d) escolher uma pasta anterior a “images” para, ao fim do procedimento, salvar o arquivos

com os parâmetros especificados.

A conclusão do procedimento resultará em um arquivo chamado “measurements.txt”. Ele

conterá os parâmetros de brilho médio e padrão, saturação média e padrão e matiz média e

padrão de cada imagem, em sua relação com o dataset.

2) Obtenção do grau de semelhança: Quando trabalhamos com grandes conjuntos de

imagens, é importante entender como elas são apropriadas e ressignificadas pelos seus

observadores/compartilhadores. Identificar quais são as imagens semelhantes auxilia na

compreensão do grau de viralidade de uma informação visual. O software desenvolvido no

Labic chama-se AISI (Automatic Identifier of Similar Images). Esse código funciona

comparando uma a uma todas as imagens em um determinado conjunto de arquivos, e a partir

de parâmetros como cor, histograma e saturação, define uma relação de semelhança entre as

imagens.

A ferramenta pode ser utilizada tanto para a identificação de imagens iguais, quanto para

encontrar imagens semelhantes, bastando no momento da utilização definir uma variável de
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“grau de semelhança”. A partir desse valor o script agrupa as imagens, que estarão identificadas

como idênticas ou parecidas.

Compilação e Execução

O código não é compilado. Para executá-lo é necessário ter o Matlab instalado. Dois caminhos

podem ser seguidos para executá-lo:

A forma geral:

• Copiar os arquivos identifica.m e measure.m do código para a pasta work dentro do

diretório do Matlab;

• Abrir o Matlab e direcionar o diretório do Matlab para o local onde estão as imagens;

• Executar o comando: measure no Matlab. Este comando obtém o conjunto de

características de cada imagem;

• Após, usar o comando identifica(valor) no Matlab. Ele identifica as imagens que são iguais.

A forma específica:

• Copiar os arquivos identifica.m e measure.m do código para a pasta onde estão as imagens;

• Abrir o Matlab e direcionar o diretório do Matlab para o local onde estão as imagens;

• Executar o comando: measure no Matlab. Este comando obtém o conjunto de características

de cada imagem;

• Após, usar o comando identifica(valor) no Matlab. Ele identifica as imagens que são iguais.

A primeira opção é a melhor, pois é aplicável para qualquer pasta com imagens, enquanto na

segunda opção é necessário copiar os arquivos para cada pasta de imagens.
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A palavra valor em identifica(valor) é referente a um valor numérico. Quanto menor este valor,

mais “semelhantes” devem ser as imagens para serem consideradas iguais. Valores típicos são

da ordem 0.001.

Após serem executados os dois comandos, um arquivo exp.txt será gerado dentro da pasta com

as imagens. Esse arquivo possui uma estrutura semelhante ao exemplo abaixo:

10.jpg, 1

6.jpg, 2

7.jpg, 2

9.jpg, 1

van_gogh.png, 5

A primeira coluna informa o nome das imagens e a segunda coluna é uma identificação da

imagem. Imagens com o mesmo número de identificação foram consideradas iguais pelo

código. Do exemplo acima, a imagem 10.jpg é igual a 9.jpg, e a 6.jpg é igual a 7.jpg. A imagem

van_gogh.png foi considerada diferente das demais.

3) Identificação da temporalidade das imagens: Para identificar a temporalidade das imagens

foi desenvolvido o código MeasureTime. Ele captura o tempo em que um tweet foi postado para

associar a uma imagem capturada e assim poder usar essa informação nas visualizações

temporais. O código gera um arquivo com a quantidade de vezes que uma imagem foi postada,

a quantidade de imagens postadas por um usuário e a temporalidade das publicações.

Compilação e Execução
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Para compilar o código fonte é necessário ter instalado no computador o Java Development Kit

(JDK). Se estiver instalado, coloque o arquivo MeasureTime_01.java dentro de uma pasta. Abra

um terminal (no caso do Linux) ou o DOS (no caso do Windows) vai dentro da pasta onde está

o arquivo e execute o comando:

javac MeasureTime_01.java

Ao executar esse comando é gerado o seguinte arquivo dentro da pasta:

MeasureTime_01.class

Uma vez que o código fonte foi compilado, não é necessário compilar novamente, basta usar o

arquivo gerado. O arquivo gerado irá rodar em qualquer computador que tenha o ambiente Java

instalado.

Para utilizar o MeasureTime é necessário realizar uma série de procedimentos. Inicialmente é

necessário ter um arquivo CSV com os tweets capturados dos usuários, que deve ser nomeado

para tweets.csv.

Uma vez que esse processo tenha terminado, o arquivo MeasureTime_01.class deve ser

colocado na mesma pasta do arquivo tweets.csv, e através de um terminal executar:

java MeasureTime_01
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Este procedimento irá gerar, após um tempo, um arquivo chamado

meas_image_freq_time_0.1.txt.

Este arquivo possui a estrutura semelhante ao arquivo usado pelo ImageJ para plotar gráficos, e

ele possui os seguintes campos:

User: Nome do usuário que postou o link com a imagem;

ID_User: um código numérico associado a cada usuário para identificação;

User_freq: a quantidade de imagens que cada usuário postou;

Image_name: o nome da imagem armazenada que foi postada pelo usuário;

Image_freq: o total de vezes que a imagem foi postada;

time: informa o tempo em que a imagem foi postada no tweet.

O tempo começa sempre em zero para efeito de visualização no gráfico do ImageJ. O que são

indicados é a diferença de tempo entre a primeira imagem postada e as seguintes.

Um exemplo de um trecho deste arquivo é ilustrado abaixo:

User ID_User User_freq Image_name Image_freq time

Mel_Darkness 912 968 100255.jpg 485 0

Mel_Darkness 912 968 100254.jpg 485 0

Mel_Darkness 912 968 100253.jpg 485 0
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Mel_Darkness 912 968 100252.jpg 485 0

smadelino 911 972 100255.jpg 485 2806

smadelino 911 972 100254.jpg 485 2806

smadelino 911 972 100253.jpg 485 2806

smadelino 911 972 100252.jpg 485 2806

vi_sierrabrazil 910 242 100251.jpg 242 6747

lightwalnut64 909 243 100250.jpg 243 6794

maveleal_ 908 1 100006.jpg 498 18078

Quinta etapa: Criando visualizações de imagem

As etapas de preparação do dataset pavimentam o caminho para gerar as visualizações.

Apresentaremos as principais utilizadas, sendo elas 1) Pulsão de Imagem e 2) Rede de Imagem.

Cada uma tem procedimentos e aplicações específicas.3) ImageCloud e 4) ImagePlot.

1) Pulsão de Imagem (PI)

Essa ferramenta permite o pareamento entre objetos conceituais (como um JSONObject, por

exemplo) e objetos html, objetos de uma página web. Dessa forma é possível que cada imagem

do arquivo, representada por um JSONObject, possa se tornar círculos que serão vistos na

visualização. Realizada em Data-Driven-Documents (D3js), permite também a criação de

comportamentos para esses objetos, comportamentos que são, em parte, padronizados, mas que,

por outro lado, dependem dos atributos dos objetos originais.
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Na visualização temos dois estados: I) Um estado de visualização geral, onde o total dos

compartilhamentos de cada imagem é mais importante; e II) Um estado de animação onde

podemos ver a narrativa das imagens através da relação dos compartilhamentos em função do

tempo. Em ambos os estados, a posição das imagens no eixo x é baseada na matiz (hue) da cor

predominante. Para os demais aspectos, cada estado tem regras separadas.

No estado geral, tanto a posição no eixo y, quanto o raio do círculo, dependem do total das

republicações. No estado de animação, o eixo y e o raio do círculo variam com o tempo. Nessa

visualização, os recortes temporais podem ser ajustados em função do interesse do pesquisador.

A cada intervalo de tempo, o eixo y representa a quantidade de retweets desse momento, e o

raio do círculo remete ao total acumulado até aquele momento. Dessa forma podemos ver o

momento em que as imagens surgem, quanto tempo elas perduram e como essa intensidade fica

distribuída no tempo.

Para a geração da PI, deve ser instalado no computador o pacote pasta contendo os softwares e

os parâmetros para a execução. Depois disso, devemos adotar os seguintes procedimentos:

Preparando o script

a) Abrir a pasta pulsao_de_imagens > data e criar uma pasta com o nome do dataset (em

formato slug: apenas letras em minúsculas, números, underlines e hífens);

b) Copiar os arquivos tweets_imagens_ext.csv e measurements.txt (ambos previamente gerados

em etapas anteriores) para a pasta do dataset.

Executando o script

a) Na pasta “pulsao_de_imagens” abrir o terminal ou cmder e verificar se o node está instalado

por meio do comando:
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node --version

b) Executar o script:

node preProcess.js <nome_do_dataset> <periodo>

onde <nome_do_dataset> é o nome da pasta em ./data/ e <periodo> é o tamanho dos períodos

em segundos (o valor padrão é 3600, ou seja, 3600 segundos = 1 hora)

c) Ao encerrar o processo serão gerados os seguintes arquivos:

imageMap<nome_do_dataset>.json e image_dates.csv

O arquivo imageMap é o que será feito upload para que a visualização dinâmica seja criada. Já

o image_dates.csv permite que o pesquisador crie visualizações estáticas, como gráficos de

linha, que permite observar o comportamento de uma ou de um grupo de imagens ao longo do

tempo.

Realizando o upload da visualização

a) Abrir o software “Filezilla”

b) Conectar-se ao servidor usando a barra de conexão e configurar “nome do usuário”;

“host”; e “senha”.

c) Enviar o arquivo imageMap<nome_do_dataset>.json (usando o navegador da esquerda)

para o servidor (navegador da direita)

d) A Pulsão de Imagem estará disponível em http://labic.net/pulsao/?<nome_do_dataset>

Testando a Pulsão de Imagem na máquina local

a) Na mesma pasta “pulsao_de_imagens” execute o comando:

python -m SimpleHTTPServer

b) Em um navegador (browser), entrar em localhost:8000/?<nome_do_dataset>
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c) Voltar ao cmder e encerrar o servidor apertando Crtl+C (control-c)

2) Rede de Imagem (RI)

A visualização do modo Rede de Imagem (RI) é executado no software Gephi e demanda uma

etapa de preparação do dataset, além de usar arquivos que já foram processados anteriormente

em etapas já descritas neste relatório. O objetivo da visualização da RI é permitir ao analista

entender como as imagens foram compartilhadas, quais foram os atores que interagiram com

cada imagem e qualificar a tipologia de imagens circulantes em função do usuário.

Assim, o procedimento a ser realizado divide-se em três etapas: I)  preparação do arquivo; II)

geração das redes e; III) exportação da visualização.

I) Preparação do arquivo

a) Criar uma cópia do arquivo rel_user_photos.csv resultante da etapa de coleta das imagens já

realizado anteriormente;

b) No arquivo copiado, realizar as seguintes etapas: 1) criar uma linha nova antes da linha “1”;

2) criar uma coluna nova antes da coluna “A”; 3) copiar os dados da coluna “D” para a coluna

“A”; 4) excluir a coluna “B”; 5) excluir as colunas “C”, “D” e “E”; e 6) inserir o cabeçalho nas

duas colunas que restaram no arquivo: coluna “A”: “Source”; coluna “B”: “Target”. Salvar o

documento separado por vírgula (*.csv).

II) Geração das redes

a) Abrir o software Gephi e criar um novo projeto;

b) Acessar o Laboratório de Dados > Aresta > Importar planilha > Importar o arquivo que foi

tratado na etapa anterior;
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c) Após a importação, ainda no Laboratório de Dados, criar uma coluna nova chamada “Image”

e copiar os dados da coluna “Id” para “Image”. Copiar os dados da coluna “Id” para “Label”.

d) Rodar os parâmetros de aparência e de distribuição conforme o interesse do pesquisador e as

características do dataset;

c) Assim que a rede estiver pronta acessar o “Preview” e gerar a plotagem das imagens no lugar

dos nós. Para realizar essa etapa, é preciso instalar no Gephi o plugin “Image Preview”. Em

configurações no Preview, deixar ativo a seção Imagens como Nós e clicar em “Renderizar nós

como imagens”. No caminho das imagens, indicar exatamente o local da pasta com as imagens

que serão plotadas na rede. Ir em “Ajuste de Renderizadores” e colocar na seguinte ordem: Nós

Imagem > Rótulo da Aresta Padrão > Rótulos do Nós Padrão > Rótulo de Seta Padrão > Arestas

Padrão. Deixar o “Nós Padrão” desmarcado.

d) Clicar em atualizar. Como esse é um procedimento que exige muita memória, é possível que

datasets maiores demorem um tempo maior para concluir a execução.

III) Exportação da visualização

a) Após a conclusão da rede, exportar o arquivo. O softwares possibilita três extensões: PDF,

PNG ou SVG. Em PDF o arquivo tente a ficar maior. Como é um arquivo “fechado”, pode ser

aberto por computadores mais simples. Já em PNG normalmente há perda considerável de

qualidade. Por fim, o formato SVG permite a manipulação posterior do arquivo em softwares

apropriados, tais como Inkscape ou Illustrator.

b) Caso a opção seja exportar em SVG, lembrar que a visualização precisa do endereço das

imagens para gerar a visualização.


