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Tecnologia Photo2Search será apresentada em maio no Japão, pela equipe da Microsoft 
Research Asia  
 
 
Suponha, por exemplo, que em uma visita a um shopping center, um consumidor se interesse 
por um determinado produto e queira comparar o preço ao de outras lojas. Ou que, passando 
por um restaurante da moda, fique na dúvida sobre o tipo de cozinha. Ou até mesmo que, 
frente a um cartaz de cinema, queira saber detalhes sobre a ficha técnica. Para os usuários de 
celulares equipados com câmera digital, em breve será muito fácil obter essas informações via 
internet: bastará tirar uma foto do objeto em questão, enviá-la por email ou MMS (multimedia 
messaging service) a um servidor da Microsoft Corp. com um vasto database de imagens, e 
receber de volta o resultado da busca -- seja na forma de páginas da web que contêm aquela 
imagem, ou de informações associadas ao produto.  
 
A tecnologia já tem nome - Photo2Search, ou P2S --, e será detalhada no próximo mês em 
Nara, Japão, pelo grupo Web Search and Mining, da Microsoft Research Asia, durante o evento 
International Conference on Mobile Data Management. 
 
Com o título de 'Photo-to-Search: using camera phones to inquire the surrounding world', o 
paper será apresentado em Nara pelo pesquisador chinês Xing Xie, chefe da equipe do Web 
Search and Mining, juntamente com os co-autores da pesquisa, Mingjing Li, Wei-Ying Ma 
(ambos da Microsoft Research Asia), Menglei Jia e Xin Fan (da Universidade de Ciência e 
Tecnologia da China).  
 
Oportunidade 
 
"O valor dos celulares com câmera na aquisição diária de informações não tem sido 
suficientemente reconhecido pela indústria e pesquisadores wireless. Com as tecnologias 
necessárias, os celulares podem se tornar uma poderosa ferramenta informativa sobre o 
mundo que nos cerca quando estamos em movimento. E o mais cool sobre o P2S é que você 
pode usar uma imagem pura na busca, sem nenhum texto. Essa é uma experiência totalmente 
nova", declarou Xie em comunicado da Microsoft Research.  
 
Segundo o pesquisador, o projeto nasceu em 2004, baseado na constatação de que a busca 
por imagens num aparelho pequeno é muito mais conveniente do que a busca por texto. A 
primeira abordagem, baseada em CBIR (Content Based Image Retrieval), foi logo descartada -
- apesar de indexar o conteúdo de imagens por características como cor, textura, forma e 
layout do objeto, era pouco eficiente na identificação de fotos com aspectos visuais um tanto 
diferentes, além de pouco prática. 
 
O grupo então se voltou para técnicas de computer-vision (visão por computador), que 
também tinham suas desvantagens. "Descobrimos que a velocidade é uma grande 
preocupação, mas que a maioria dos algorítimos de visão por computador são lentos", disse 
Xie. Então, no segundo semestre de 2005, o sistema foi reconstruído, adotando alguns 
algorítimos bem conhecidos para a comparação de imagens. "A escolha se mostrou produtiva, 
resultando num índex eficiente que consegue vasculhar um grande database de imagens e 
retornar os resultados rapidamente. Num laptop comum, a busca entre 6 mil imagens e a 
entrega das equivalente levou apenas três segundos. A partir desse ponto, o processo 
começou a entrar no reino do viável."  O sistema está sendo refinado para aumentar a 
eficiência e tamanho dos databases, acrescentou Xie: "Esperamos que, no futuro, quando um 
usuário submeter uma foto ao MSN Spaces, por exemplo, poderemos identificar rapidamente a 
latitude e a longitude daquela foto usando nossa tecnologia." 
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