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RESUMO

Neste trabalho são apresentados o desenvolvimento e os resultados de um novo
método de reconhecimento facial baseado na utilização de limiares individuais por
padrão de textura e sub-região facial, com aplicabilidade em sistemas biométricos de
controle de acesso em ambientes controlados. Dentre os sistemas biométricos, o de
reconhecimento facial apresenta destaque em relação às demais biometrias pelo fato
de não ser intrusiva, sendo a captura da imagem facial realizada com certa distância
entre a câmera e o indivíduo. O objetivo do método proposto é reduzir o custo
computacional em relação a outros métodos existentes, sem prejuízo para a taxa de
reconhecimento facial. O método proposto utiliza um descritor composto por quatro sub
descritores, todos formados por padrões de texturas. Cada um dos sub descritores tem
seu tamanho definido pela quantidade de sub-regiões que a região facial é dividida. No
processo comparativo entre descritores, o método utiliza limiares individuais por padrão
de textura e sub-região facial. Neste trabalho foram realizados três experimentos, cada
um subdividido em testes específicos. O primeiro experimento foi realizado com o
objetivo de avaliar variações relacionadas ao uso de padrões binários locais uniformes
(LBPu2), os resultados obtidos foram utilizados como base comparativa para os demais
experimentos deste trabalho. O segundo experimento teve como objetivo avaliar o
método proposto quanto a redução do tamanho do descritor facial LBPu2 padrão de 59
texturas. O terceiro experimento foi realizado para avaliar o método proposto, com base
na utilização de limiares individuais por padrão de textura e sub-região facial, método
que objetiva melhorar o processo classificatório do reconhecimento facial. Para a
realização dos experimentos, foram utilizadas as imagens faciais frontais dos conjuntos
"The Facial Recognition Technology Database" (FERET) e "FEI Face Database" (FEI),
com variações de luminosidade, expressões e sem restrições quanto ao uso de barba,
bigode ou óculos. Após a realização dos experimentos, foi possível observar que o
método proposto reduz consideravelmente o custo computacional para os sistemas de
reconhecimento facial, além de melhorar sua taxa de reconhecimento, superando os
resultados acadêmicos já publicados.
Palavras-chave: Reconhecimento facial, sistemas biométricos, padrões binários locais,
visão computacional, reconhecimento de padrões.

ABSTRACT

In this work are presented the development and results of a new method of facial
recognition based on the use of individual thresholds by texture pattern and facial sub
region, with applicability in biometric systems of access control in controlled
environments. Among the biometric systems, facial recognition systems have certain
prominence in relation to other systems, because not being intrusive. The acquisition of
the facial image is made with a distance between the camera and the subject. The goal
of the proposed method is to reduce the computational cost, compared to other existing
methods, without prejudice for facial recognition rate. The proposed method uses a
descriptor composed of four sub-descriptors, each of formed by texture patterns. Each
of the sub descriptors have size defined by the number of sub regions facial. In the
comparative process between descriptors, the method uses the individual thresholds of
texture pattern and facial sub region. This work presents three experiments, each
subdivided into specific tests. The first experiment was conducted to evaluate variations
related to the use of uniform local binary patterns (LBPu2), the results obtained were
used as a comparative basis for the other experiments of this work. The second
experiment aimed to evaluate the proposed method for reducing the size of the
standard facial descriptor LBPu2 of 59 textures. The third experiment was conducted to
evaluate the proposed method based on the use of individual thresholds by texture
pattern and facial sub-region, method that aims to improve the classification process of
facial recognition. For the experiments was used the frontal facial images of "The Facial
Recognition Technology Database" (FERET) and "FEI Face Database" (FEI) sets, with
light variations, expressions and no restrictions on the use of beard, mustache or
glasses. After the experiments, it was possible to observe that the proposed method
reduces considerably the computational cost for the facial recognition systems, besides
improving its recognition rate, surpassing the academic results already published.
Keywords: Face recognition, biometric systems, local binary patterns, computer vision,
pattern recognition.
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1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é propor e desenvolver um novo método de reconhecimento
facial, baseado na utilização de limiares individuais por padrão de textura e sub-região
facial, com aplicabilidade em sistemas biométricos de controle de acesso em
ambientes controlados.
O objetivo do método proposto é reduzir o custo computacional em relação a outros
métodos existentes, sem prejuízo para a taxa de reconhecimento. O novo método
utiliza um descritor composto por quatro sub descritores, todos formados por padrões
de texturas. Cada sub descritor tem seu tamanho definido pela quantidade de subregiões que a região facial é dividida. No processo comparativo entre descritores, o
método utiliza limiares individuais por padrão de textura e sub-região facial.
Os sistemas biométricos se utilizam de características físicas e/ou comportamentais de
indivíduos, com o objetivo de identificar ou simplesmente verificar suas identidades.
Dentre os sistemas biométricos, o de reconhecimento facial apresenta destaque em
relação às demais biometrias pelo fato de não ser intrusiva, tendo a captura da imagem
facial realizada com certa distância entre a câmera e o indivíduo (JAIN, FLYNN e ROSS,
2008) (RIBEIRO, CHIACHIA e MARANA, 2010)
Um sistema de reconhecimento facial deve detectar, segmentar e reconhecer faces
contidas em imagens digitais. Diversos são os problemas enfrentados nas pesquisas
relacionadas ao reconhecimento facial, desde variações de iluminação nas imagens ao
envelhecimento dos indivíduos, porém, as recentes pesquisas trabalham principalmente
no sentido de viabilizar a utilização do reconhecimento facial em sistemas de tempo
real, onde o tempo de reconhecimento deve ser quase que imediato, principalmente
quando da utilização de bases contento grandes quantidades de indivíduos previamente
cadastrados (LI, MIAN, et al., 2015) (YANG e CHEN, 2013).
As pesquisas sobre reconhecimento facial em sua maioria, utilizam técnicas baseadas
em aparência, modelos ou texturas, também podem ser observadas combinações
dessas técnicas objetivando melhores resultados (LI e JAIN, 2011). Os métodos de
reconhecimento facial baseados em padrões de texturas com o uso de padrões binários
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locais (LBP) são particularmente bem sucedidos, sendo adotados por pesquisadores e
empresas (LI e JAIN, 2011)(PIETIKAAINEN, HADID, et al., 2011).
Mesmo existindo atualmente uma grande demanda para o reconhecimento facial de
indivíduos em ambientes não controlados, este trabalho segue com o objetivo da
aplicabilidade em sistemas de controle de acesso, onde, na grande maioria dos casos,
os ambientes são controlados, contando com a colaboração do indivíduo no momento
da aquisição da imagem.
A motivação para a escolha da linha de pesquisa deste trabalho, surgiu durante uma
experiência profissional do autor nos anos de 2008 e 2009 na empresa Telemática
Sistemas Inteligentes (TELEMÁTICA). Nesse período foi atribuído ao autor a
responsabilidade do desenvolvimento de um módulo de reconhecimento facial a ser
incorporado em um software de controle de acesso comercializado pela empresa
Telemática.
Para o desenvolvimento do referido módulo de reconhecimento facial, foi firmada uma
parceria entre a Telemática (TELEMÁTICA) e a empresa alemã Cognitec (COGNITEC),
na época detentora de um dos melhores algoritmos comerciais disponíveis no
mercado. O módulo desenvolvido foi implantado no prédio da Federação das Indústrias
do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), com o objetivo de controlar o acesso de seus
colaboradores e visitantes. Em funcionamento, o módulo de reconhecimento facial
desenvolvido, apresentou uma taxa de reconhecimento de 91%, com tempo de
identificação (1:N) de 1 segundo para uma base de 30.000 faces.
É importante ressaltar que o desenvolvimento do módulo de reconhecimento facial foi
implementado com a utilização de um SDK (Software Development Kit), disponibilizado
pela empresa Cognitec (COGNITEC), sem a possibilidade de acesso ao algoritmo e às
técnicas utilizadas pela empresa alemã.
A curiosidade pelo entendimento do funcionamento interno do SDK da Cognitec
(COGNITEC) e a possibilidade de desenvolver soluções relacionadas à área da
segurança pública, com grande aplicabilidade no mercado, foi fator decisivo para o
início das pesquisas e desenvolvimento deste trabalho pelo autor.
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Inicialmente a proposta desta pesquisa foi o desenvolvimento de um novo descritor
facial utilizando padrões de texturas, baseado em padrões binários locais uniformes
(LBPu2). Com o decorrer dos experimentos e seus resultados, a pesquisa foi
direcionada para a investigação do método de comparação entre os descritores LBPu2,
principalmente pela observação da incidência e relevância de padrões de texturas
específicos, em determinadas sub-regiões da face.
Para atingir o objetivo proposto neste trabalho, foram realizadas pesquisas sobre: as
áreas relacionadas ao problema; as etapas que compõem os sistemas biométricos de
reconhecimento facial; as principais abordagens e linhas de pesquisas relacionadas ao
reconhecimento de faces, além dos principais problemas enfrentados sobre o assunto.
Para a realização dos experimentos, foram utilizadas as imagens faciais frontais dos
conjuntos "The Facial Recognition Technology Database" (FERET) e "FEI Face
Database" (FEI), com variações de luminosidade, expressões e sem restrições quanto
ao uso de barba, bigode ou óculos. Esses conjuntos são amplamente utilizados em
trabalhos de reconhecimento facial que objetivam o reconhecimento de indivíduos em
ambientes controlados (HUANG, SHAN, et al., 2011).
Neste trabalho foram realizados quinze testes específicos, divididos em três
experimentos principais. O primeiro experimento é composto por cinco testes, o
segundo experimento por três e o último experimento por mais sete testes.
O primeiro experimento foi realizado com o objetivo de avaliar variações relacionadas
ao uso de padrões binários locais uniformes (LBPu2). Os resultados obtidos nesse
experimento são compatíveis com os principais resultados apresentados por outros
pesquisadores, sendo utilizados como base comparativa para os demais experimentos
deste trabalho, permitindo a avaliação quanto à proposta de redução do custo
computacional e manutenção da taxa de reconhecimento facial.
O segundo experimento teve como objetivo avaliar o método proposto quanto a
redução do tamanho do descritor facial LBPu2 padrão de 59 texturas, por
conseqüência aumentando a quantidade de comparações por segundo e reduzindo o
tempo do reconhecimento facial.
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O terceiro experimento foi realizado para avaliar o método proposto, baseado na
utilização de limiares individuais por padrão de textura e sub-região facial, método que
objetiva melhorar o processo classificatório do reconhecimento facial.
Após a realização dos experimentos, foi possível observar que a principal contribuição
deste trabalho é referente a redução do custo computacional para os sistemas de
reconhecimento facial, chegando a atingir valores próximos de 100.000 comparações
por segundo.
Para um melhor entendimento, este trabalho foi dividido em sete capítulos. Neste
capítulo foi apresentado o objetivo, uma breve introdução ao problema do
reconhecimento facial, a motivação do autor para a escolha da linha de pesquisa e a
metodologia utilizada.
No capítulo 2 são apresentados os conceitos relacionados aos sistemas biométricos de
reconhecimento facial, que utilizam padrões binários locais uniformes (LBPu2), além
das principais etapas que compõem esses sistemas.
No capítulo 3 são apresentados de forma resumida: as propostas, os conjuntos de
imagens faciais e a plataforma utilizada para a realização dos experimentos.
Nos capítulos 4, 5 e 6, são apresentados respectivamente os três experimentos, cada
qual com a sua proposta detalhada e considerações sobre os resultados.
No capítulo 7 são apresentadas as conclusões sobre os objetivos e resultados obtidos
neste trabalho.
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2. RECONHECIMENTO FACIAL

Neste capítulo são apresentados os conceitos relacionados aos sistemas biométricos
de reconhecimento facial, suas aplicabilidades e os principais problemas enfrentados.
Também são apresentados os padrões binários locais uniformes LBPu2 e as principais
etapas que compõem os sistemas de reconhecimento facial.

2.1. Aplicabilidade, problemas e abordagens
Aplicados no controle de acesso a espaços físicos e virtuais, em investigações criminais
e no combate ao terrorismo, os sistemas biométricos estão em evidência e com grande
demanda (JAIN, FLYNN e ROSS, 2008) (LI e JAIN, 2011).
Com o objetivo de estabelecer a identidade de um indivíduo, os sistemas biométricos se
utilizam de características físicas e comportamentais como: impressão digital, face, íris,
retina, assinatura, andar, geometria das mãos, orelha, veias das mãos e odor. Dentre os
sistemas biométricos, os sistemas de reconhecimento facial apresentam algumas
vantagens se comparados a outras biometrias, principalmente pelo fato de não serem
intrusivos, permitindo a captura de imagens faciais à certa distância (JAIN, FLYNN e
ROSS, 2008).
O principal objetivo de um sistema de reconhecimento facial é detectar, segmentar e
reconhecer faces presentes em imagens digitais (JAIN, ROSS e NANDAKUMAR, 2011).
Identificar uma pessoa a partir da comparação de características de sua face, com
características de faces previamente armazenadas em um banco de dados é, sem
dúvida, um problema muito desafiador (JAIN, FLYNN e ROSS, 2008).
O principal problema enfrentado pelos sistemas de reconhecimento facial é a
variabilidade de faces humanas em diferentes condições, como: iluminação, rotação,
expressão facial, ângulo da câmera, envelhecimento, maquiagem, uso de óculos, barba
e

bigode.

Normalmente,

estas

várias

condições afetam

significativamente o

desempenho dos sistemas de reconhecimento facial, especialmente os que utilizam
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grandes bancos de faces, limitando assim seu uso em aplicações reais (JAIN, FLYNN e
ROSS, 2008).
Métodos de detecção, extração de características e reconhecimento facial, estão
diretamente relacionadas às técnicas de visão computacional e de reconhecimento de
padrões (LI e JAIN, 2011).
Existem três abordagens principais para os problemas de reconhecimento facial de
acordo com a extração de características e representação da face: baseada em
aparência, modelos ou padrões de texturas (JAIN, FLYNN e ROSS, 2008) (LI e JAIN,
2011).
Ahonen et al. (2004, 2006) apresentam alguns experimentos com diferentes algoritmos
de reconhecimento facial. Os resultados obtidos por Ahonen mostram que as taxas de
reconhecimento obtidas com o operador LBP são superiores às taxas com o Principal
Component Analysis (PCA), o Bayesian Intra/Extra-personal Classifier (BIC) e o Elastic
Bunch Graph Matching (EBGM).

2.2. Padrões binários locais LBP
Os métodos de reconhecimento facial baseados em texturas com o uso de padrões
binários locais (LBP) são particularmente bem sucedidos, sendo adotados por
pesquisadores e empresas (LI e JAIN, 2011) (PIETIKAAINEN, HADID, et al., 2011).
São cruciais para o sucesso do LBP na descrição das faces, seu poder discriminatório e
sua simplicidade computacional, associados a sua robustez às mudanças provocadas
por variações de iluminação (LI e JAIN, 2011) (RAHIM, HOSSAIN, et al., 2013).
Vários problemas relacionados como: detecção de face, reconhecimento de face,
reconhecimento de expressões faciais, classificação de gênero e estimativa da idade,
têm utilizado o operador LBP e suas variações (LI e JAIN, 2011).
O operador LBP padrão foi apresentado por Ojala (OJALA, PIETKAAINEN e
HARWOOD, 1994) (OJALA, PIETKAAINEN e HARWOOD, 1996), considerando
padrões de texturas locais para um vizinhança de oito pixels e utilizando o valor do pixel
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central como limiar. Com a aplicação de pesos aos resultados lógicos das comparações
com o pixel central, podem ser obtidos 256 valores de diferentes padrões de texturas
(PIETIKAAINEN, HADID, et al., 2011).
Na Figura 1 é apresentado um exemplo da aplicação do operador LBP, onde a primeira
matriz da esquerda para a direita exibe os valores dos pixels de uma determinada
região de 3x3 pixels. O pixel central com valor "5" é comparado com os seus oito
vizinhos, quando o valor de um vizinho for igual ou superior ao pixel central, o resultado
para aquela posição será "1", caso contrário será "0". Os resultados das oito
comparações são apresentados na segunda matriz da Figura 1. Na terceira matriz da
mesma figura, são apresentados os pesos para cada posição. Finalmente na matriz
mais a direita da Figura 1, são apresentados os oito resultados dos produtos dos
valores da segunda e terceira matriz, sendo a somatória desses resultados o valor do
padrão de textura para a coordenada do pixel central.

Figura 1 - Aplicação do operador LBP padrão

Considerando uma determinada região de 3x3 pixels, o cálculo do valor do LBP pode
ser obtido por meio da equação 1, onde ݃ corresponde ao valor do pixel central da
região e ݃ ao valor de cada um dos oito vizinhos. Os elementos ݁ correspondem aos
resultados das comparações.
଼

 = ܲܤܮ ݁ 2ିଵ
ୀଵ

0, ݃ ݁ݏ < ݃
݁ = ൜
ൠ
1, ݃ ݁ݏ ≥ ݃

(1)
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2.3. Padrões binários locais uniformes LBPu2
Também apresentada por Ojala, Pietkaainen e Maenpaa (2002), uma variação do
operador LBP com a denominação de padrões binários locais uniformes (LBPu2), foi
inspirada no fato de que alguns padrões de texturas podem ocorrer com mais
freqüência que outros.
Para que um padrão LBP seja considerado uniforme (LBPu2), o mesmo deve conter em
seu valor binário no máximo duas transições de valores. Por exemplo, o padrão
00110000 é considerado uniforme por ter apenas duas transições, enquanto o padrão
10011011 não é uniforme por apresentar quatro transições. Na região superior da
Figura 2, são apresentados exemplos de padrões uniformes de textura e na região
inferior exemplos de padrões não uniformes.

Figura 2 - Exemplos de padrões LBP uniformes e não uniformes

Com a proposta do operador LBPu2 para uma vizinhança de 8 pixels, a quantidade de
padrões foi reduzida de 256 possibilidades para 59, sendo 58 para os padrões
uniformes e outra para totalizar a incidência dos padrões não uniformes. Os 58 padrões
uniformes são definidos pela rotação e quantidade de "1"s, conforme apresentado na
Figura 3 (LI e JAIN, 2011) (PIETIKAAINEN, HADID, et al., 2011).
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Figura 3 - Padrões uniformes

2.4. Descritor facial por sub-regiões
As possibilidades oferecidas pelo operador LBP e suas variações, permitiram sua
utilização em sistemas de reconhecimento facial a partir do ano de 2004, depois da
proposta de Ahonen, Hadid e Pietkaainen (2004, 2006), onde a região facial é dividida
em sub-regiões. Em cada sub-região é aplicado o operador LBPu2 e do resultado é
gerado seu histograma, contendo seus respectivos padrões de texturas.
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Do lado esquerdo da Figura 4 é apresentado um exemplo de região facial com 20 subregiões, dividida em 4 faixas verticais e 5 faixas horizontais. Na região central da
mesma figura estão representados os 20 histogramas correspondentes as sub-regiões.
Do lado direito da Figura 4 é representado o histograma concatenado, com tamanho
obtido pelo produto das 20 sub-regiões pelos 59 padrões uniformes de cada
histograma, totalizando em 1180 valores, estes utilizados como descritor da região
facial exemplificada.

Figura 4 – Concatenação dos histogramas LBP
(AHONEN, HADID e PIETKAAINEN, 2006)

2.5. Comparação entre descritores faciais
Após gerados, os descritores faciais são comparados aos pares. A comparação entre
cada par de descritores resulta em um valor que representa a diferença entre as
amostras; esse valor é obtido pela função Chi-Square, métrica indicada para
comparação de histogramas e amplamente utilizada em trabalhos científicos de
reconhecimento facial (RAHIM, HOSSAIN, et al., 2013) (YANG e CHEN, 2013) (LI e
JAIN, 2011) (PIETIKAAINEN, HADID, et al., 2011). A função de distância Chi-Square é
apresentada na equação 2, onde ܺ e ܻ correspondem aos descritores em

comparação, e ݊ corresponde ao tamanho dos mesmos.
ଶ
߯ሺଡ଼,ଢ଼ሻ

ିଵ

ሺX୧ − Y୧ ሻଶ
=
X୧ + Y୧

(2)

ୀ
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Quanto maior for a diferença obtida entre dois descritores, menor será a similaridade
entre as identidades das amostras, de forma contrária, quanto menor for a diferença,
maior será a similaridade.
Na Tabela 1 é apresentado um exemplo didático de cálculo comparativo entre dois
descritores de mesma identidade, cada um com apenas oito padrões. A diferença total
entre as amostras neste caso resultou no valor de 0,0449 ou 4,49%, em seu
complemento a taxa de similaridade entre as amostras é de 95,51%. Na Figura 5, são
apresentados os histogramas dos dois descritores de mesma identidade.
Tabela 1 - Comparação entre amostras de mesma identidade
Padrões 1 a 8
Identidade 1(a)

2,996

3,041

2,728

1,149

1,078

1,601

1,301

1,172

Identidade 1(b)

3,441

3,122

2,834

1,185

1,230

1,617

1,311

1,143

0,0308

0,0011

0,0020

0,0006

0,0100

0,0001

0,0000

0,0004

Chi-Square
Diferença total
Similaridade

0,0449 = 4,49%
1 - 0,0449 = 0,9551 = 95,51%

Figura 5 - Histogramas de amostras de mesma identidade
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Na Tabela 2 é apresentado um exemplo didático de cálculo com descritores de
diferentes identidades, onde a diferença total é de 0,6747 ou 67,47%, em seu
complemento a taxa de similaridade entre as amostras é de 32,53%. Na Figura 6, são
apresentados os histogramas dos dois descritores de diferentes identidades.
Tabela 2 - Comparação entre amostras de diferentes identidades
Padrões 1 a 8
Identidade 1(a)

2,996

3,041

2,728

1,149

1,078

1,601

1,301

1,172

Identidade 2

1,830

2,244

2,205

1,259

0,875

1,711

1,262

1,934

Chi-Square

0,2817

0,1202

0,0554

0,0050

0,0211

0,0037

0,0006

0,1869

Diferença total
Similaridade

0,6747 = 67,47%
1 - 0,6747 = 0,3253 = 32,53%

Figura 6 - Histogramas de amostras de diferentes identidades

2.6. Comparação ponderada entre descritores faciais
Algumas características faciais desempenham papel mais relevante no reconhecimento
de faces, por conseqüência algumas sub-regiões faciais contribuem mais do que outras
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em termos de variância extra pessoal, podendo ser ponderadas de acordo com as suas
respectivas relevâncias (ZHAO, CHELLAPPA, et al., 2003).
Apresentada por Zhao et. al. (2003), a ponderação por sub-região é realizada no
momento da comparação entre dois descritores, quando pesos pré-definidos são
aplicados as diferenças dos histogramas das sub-regiões de mesma coordenada. O
resultado da somatória das diferenças das sub-regiões já ponderadas, representa a
diferença entre os dois descritores. Os pesos das sub-regiões podem ser aplicados
com a equação 3, onde ܺ e ܻ correspondem aos descritores em comparação, ݊

corresponde ao tamanho dos mesmos, e W ao peso da sub-região r.
ଶ
߯ሺ,ሻ

ିଵ

ሺX୧ − Y୧ ሻଶ
=  ܹ
X୧ + Y୧

(3)

ୀ

Um exemplo de ponderação para uma região facial dividida em 7x7 sub-regiões, pode
ser observada na Figura 7, onde do lado direito as tonalidades das sub-regiões indicam
o peso para sua ponderação, sendo: 0-preto, 1-cinza escuro, 2-cinza claro e 4-branco
(ZHAO, CHELLAPPA, et al., 2003).

Figura 7 - Imagem facial dividida em 7x7 sub-regiões com pesos ponderados.
(ZHAO, CHELLAPPA, et al., 2003)

25

2.7. Verificação e identificação facial
Os sistemas de reconhecimento facial normalmente utilizam dois tipos de processos
comparativos, verificação (1:1) e identificação (1:N). Um processo de verificação
compara o descritor de uma determinada região facial, com outro descritor previamente
cadastrado, a diferença obtida é comparada com um limiar máximo pré-estabelecido,
resultando na confirmação ou não da identidade verificada. No processo de
identificação, um descritor facial é comparado com "N" descritores previamente
armazenados, as diferenças obtidas são ordenadas objetivando a identificação da
menor diferença entre as amostras (JAIN, ROSS e NANDAKUMAR, 2011).
O complemento do limiar máximo para a diferença entre amostras, é denominado "taxa
de similaridade mínima" e permite ao administrador do sistema ajustar a expectativa
dos resultados para uma maior ou menor precisão, definindo o nível de segurança do
sistema de acordo com a sua aplicabilidade.
Quanto às possibilidades, um processo de identificação (1:N) pode ser classificado
como "fechado" ou "aberto", diferenciado respectivamente pela ausência ou presença
de indivíduos não cadastrados previamente, denominados intrusos. Da mesma forma
que o processo de verificação, o processo de identificação "aberta" (1:N) também
necessita de um limiar pré-estabelecido.
Para se estabelecer um limiar adequado à aplicabilidade, devem ser observadas duas
taxas de controle de erros comuns em sistemas biométricos. A primeira taxa "FRR", do
inglês "False Rejection Rate", é referente à taxa de rejeição de indivíduos previamente
autorizados. A segunda taxa "FAR", do inglês "False Acceptance Rate", é referente a
taxa de aceitação de intrusos (PHILLIPS, MOON, et al., 2010) (LI e JAIN, 2011)
O processo de identificação "fechada" (1:N) é normalmente utilizado para a avaliação de
sistemas biométricos de reconhecimento facial, isso pelo fato de não permitir a
possibilidade de intrusos, fato comum aos sistemas quando em operação.

26

2.8. Avaliação de sistemas de reconhecimento facial
As avaliações dos sistemas de reconhecimento facial, normalmente utilizam dois
conjuntos de imagens denominados "Probe" e "Gallery". O conjunto “Probe” é composto
pelas imagens das faces que se deseja identificar, enquanto o conjunto “Gallery” contém
as imagens das faces com identidades previamente conhecidas. Num processo de
identificação "fechada" (1:N), todos os descritores que compõem o conjunto “Probe”,
devem possuir obrigatoriamente, correspondência de identidade no conjunto “Gallery”.
Os resultados das comparações de uma determinada amostra do conjunto “Probe”, com
cada amostra do conjunto “Gallery”, são ordenados de forma crescente, produzindo um
ranking de similaridade, considerando que quanto menor a diferença entre os
descritores, maior a similaridade entre as amostras. Quando o resultado mais similar
corresponder a amostras de mesma identidade, ele pontua em “rank 1”, outro exemplo
ocorre quando a identidade correspondente a amostra do conjunto “Probe”, é a quinta
menor diferença obtida nas comparações, neste caso é pontuado o "rank 5" (PHILLIPS,
MOON, et al., 2010).

2.9. Etapas de um sistema de reconhecimento facial
Um sistema de reconhecimento facial deve detectar, segmentar e reconhecer faces
contidas em imagens digitais, para isso são necessárias algumas etapas de préprocessamento, conforme apresentado na Figura 8.

Figura 8 – Etapas de um sistema de reconhecimento facial
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etecção e segmentação de faces
face
Detecção
A primeira etapa é responsável pela detecção de faces a partir de imagens digitais. Para
a realização desta tarefa pode ser utilizado o algoritmo de Viola-Jones
Viola
(VIOLA e
JONES, 2004),, que necessita de três parâmetros:
•

Fator de progressão de escala

•

Quantidade mínima de regiões agrupadas

•

Tamanho mínimo para as regiões detectadas

O fator de progressão de escala, indica o quanto as "janelas" são aumentadas a cada
interação da imagem, conforme artigo apresentado pelos autores (VIOLA e JONES,
2004).. A quantidade mínima de regiões agrupadas tem como objetivo evitar falsas
detecções. O último parâmetro, define o tamanho mínimo para as regiões faciais
detectadas , devendo considerar a resolução das imagens utilizadas.
A imagem a esquerda da Figura 9, apresenta uma imagem original do conjunto FERET
(PHILLIPS, MOON, et al.,, 2010),
2010) com a marcação da face detectada pelo algoritmo de
Viola-Jones (VIOLA e JONES, 2004).
2004) Do lado direito
to da mesma figura é apresentado o
resultado da segmentação da face.

Figura 9 – Detecção e segmentação de face
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Detecção dos olhos e rotação da face
Com a região da face segmentada, é iniciada uma segunda etapa com o objetivo de
alinhar horizontalmente os centros dos olhos. Para realizar esse alinhamento também
pode ser utilizado o algoritmo de Viola-Jones (VIOLA e JONES, 2004).
Com as coordenadas das regiões dos olhos detectadas, é calculado o ângulo
necessário para a rotação da face. Na imagem à esquerda da Figura 10 é apresentada
a região da face segmentada na etapa anterior, com as respectivas marcações dos
centros dos olhos, permitindo a observação de que a face está originalmente
rotacionada em sentido anti-horário. Com a angulação original da face, a imagem é
rotacionada em sentido contrário à partir do seu centro, resultando no alinhamento
horizontal dos centros dos olhos. Do lado direito da Figura 10 é apresentada a imagem
resultante do alinhamento.

Figura 10 – Detecção dos olhos e rotação da face.

Normalização e segmentação da região de interesse
Após o alinhamento horizontal dos olhos, é realizado o redimensionamento da face, isso
com o objetivo de normalizar o tamanho da região de interesse. O redimensionamento é
realizado de forma a padronizar uma determinada distância entre os centros dos olhos.
Depois da normalização da região facial com base na distância entre os centros dos
olhos, uma região de interesse é segmentada para ser apresentada à próximo etapa.
Na literatura é comum a utilização de medidas relacionadas à distância áurea para essa
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segmentação (LI e JAIN, 2011) (PRADO e GONZAGA, 2012). Na imagem à esquerda
da Figura 11, é apresentada a região facial com a marcação da respectiva região de
interesse. Do lado direito da mesma figura,
figura é apresentada a imagem da região de
interesse segmentada.

Figura 11 – Normalização e segmentação
segmentação da região de interesse

Geração
eração do descritor LBP
Nesta etapa o operador LBP uniforme (LBPu2) é aplicado sobre a região de interesse,
interesse
tendo como resultado uma matriz de valores com os diferentes padrões de texturas,
conforme apresentado do lado esquerdo da Figura 12,, onde cada tonalidade
to
de cinza
representa um determinado padrão de textura.
A partir da matriz de padrões,
padrões são gerados um ou muitos histogramas, que
concatenados produzem o descritor facial.. A quantidade de histogramas concatenados
é igual a quantidade de sub-regiões
sub
em que a região de interesse é dividida. A imagem
à direita da Figura 12 exibe a região de interesse com 49 (7x7) sub-regiões
regiões.
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Figura 12 – Matriz de padrões (LBPu2) com 49 (7x7) sub-regiões

Comparação e classificação dos descritores faciais
Nesta última etapa é realizada a comparação entre os descritores gerados a partir das
imagens dos dois conjuntos, “Probe” e “Gallery”, lembrando que o conjunto “Probe” é
composto pelas faces que se deseja identificar, enquanto o conjunto “Gallery” contém as
faces com identidades previamente conhecidas. A comparação entre cada par de
descritores resulta em um valor que representa a diferença entre as amostras, esse
valor é obtido pela função Chi-Square (RAHIM, HOSSAIN, et al., 2013) (YANG e CHEN,
2013) (LI e JAIN, 2011) (PIETIKAAINEN, HADID, et al., 2011).
Os resultados das comparações de uma amostra do conjunto “Probe” com cada
amostra do conjunto “Gallery”, são ordenados de forma crescente, produzindo um
ranking de similaridade.
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3. PROPOSTAS, IMAGENS E PLATAFORMA

Neste capítulo são apresentadas as propostas, os conjuntos de imagens faciais e a
plataforma utilizada para a realização dos experimentos.

3.1. Propostas
Para atingir o objetivo deste trabalho em reduzir o custo computacional dos sistemas
de reconhecimento facial, sem prejuízo para a taxa de reconhecimento, são
apresentadas neste capítulo três propostas, cada uma avaliada em um experimento
específico.
Em cada um dos próximos três capítulos deste trabalho, é apresentado o detalhamento
de uma proposta específica, com seu respectivo experimento, resultados e
considerações.
Cada proposta e seu experimento, recebeu uma denominação e respectiva letra de
identificação:
•

Proposta "A" - Avaliação do reconhecimento facial com LBPu2

•

Proposta "B" - Redução do tamanho do descritor facial LBPu2

•

Proposta "C" - Classificação por limiares individuais e sub-regiões

Proposta "A" - Avaliação do reconhecimento facial com LBPu2
Esta proposta é apresentada no capítulo 4 e tem como objetivo a avaliação do uso de
padrões binários locais uniformes (LBPu2), em sistemas de reconhecimento facial
automático. O respectivo experimento é composto por cinco testes específicos com a
utilização das imagens faciais do conjunto FERET. Os resultados obtidos são utilizados
como base comparativa para as demais propostas e experimentos.
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Proposta "B" - Redução do tamanho do descritor facial LBPu2
Esta proposta é apresentada no capítulo 5 e tem como objetivo reduzir o tamanho do
descritor facial LBPu2 original com 59 padrões, por conseqüência aumentando a
quantidade de comparações por segundo e reduzindo o tempo do reconhecimento
facial. O respectivo experimento é composto por três testes específicos, com propostas
de redução para 8, 16 e 18 padrões de texturas, ambos utilizando as imagens faciais
do conjunto FERET.
Proposta "C" - Classificação por limiares individuais e sub-regiões
Esta proposta é apresentada no capítulo 6 e tem como objetivo melhorar o processo
classificatório do reconhecimento facial, com base na obtenção e utilização de limiares
individuais por padrão de textura e sub-região facial. O respectivo experimento é
composto por sete testes específicos. Os quatro primeiros testes utilizam as imagens
faciais do conjunto FERET, o quinto e o sexto testes utilizam as imagens faciais do
conjunto FEI. O sétimo e último teste utiliza de forma agrupada as imagens faciais dos
conjuntos FERET e FEI.

3.2. Conjuntos de imagens faciais
Para a realização dos experimentos, foram utilizadas as imagens faciais frontais dos
conjuntos "The Facial Recognition Technology Database" (FERET) e "FEI Face
Database" (FEI).
FERET - The Facial Recognition Technology Database
O conjunto de imagens faciais FERET é amplamente utilizado em trabalhos de
reconhecimento facial que objetivam o reconhecimento de indivíduos em ambientes
controlados (HUANG, SHAN, et al., 2011).
Do conjunto FERET (PHILLIPS, MOON, et al., 2010), foram utilizadas 1.438 imagens
contendo faces frontais detectáveis pelo algoritmo de Viola-Jones (VIOLA e JONES,
2004). Nas imagens utilizadas podem ser observadas variações de iluminação e
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expressão facial, uso de barba, bigode ou óculos, além de imagens de mesma
identidade adquiridas em diferentes datas.
As 1.438 imagens do conjunto FERET pertencentes à 563 indivíduos, foram divididas
em dois conjuntos "Probe" e "Gallery". O conjunto "Gallery" corresponde às imagens
das faces previamente cadastradas em um sistema, sendo formado por apenas uma
imagem de cada um dos 563 indivíduos. O conjunto "Probe" corresponde às imagens
das faces que serão submetidas a reconhecimento, sendo formado pelas outras 875
imagens, todas com correspondência de identidade com os 563 indivíduos do conjunto
"Gallery". Pelo fato deste trabalho utilizar validação "fechada", não são permitidos
"intrusos" no conjunto "Probe". As imagens do conjunto FERET possuem resolução de
512 x 768 pixels e uma distância aproximada de 120 pixels entre os centros dos olhos
das faces.
FEI Face Database
Do conjunto de imagens faciais FEI, foram utilizadas 368 imagens contendo faces
frontais detectáveis pelo algoritmo de Viola-Jones (VIOLA e JONES, 2004). Nas
imagens utilizadas, podem ser observadas variações de iluminação e expressão facial,
uso de barba, bigode ou óculos.
As 368 imagens do conjunto FEI pertencentes à 184 indivíduos, foram divididas em dois
conjuntos "Probe" e "Gallery", cada um com 184 imagens, uma de cada indivíduo. As
imagens do conjunto FEI possuem resolução de 640 x 480 pixels e uma distância
aproximada de 90 pixels entre os centros dos olhos das faces.

3.3. Plataforma
Todos experimentos deste trabalho foram realizados em um notebook com
processador Intel i7, 8 Gb de memória RAM e sistema operacional Windows 8.1.
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4. AVALIAÇÃO DO RECONHECIMENTO FACIAL COM LBPU2

Neste capítulo são apresentados o detalhamento da proposta "A", o respectivo
experimento, resultados e considerações. O experimento "A" é composto por cinco
testes específicos, todos utilizando as imagens faciais do conjunto FERET.

4.1. Proposta "A"
A proposta apresentada neste capítulo tem como objetivo avaliar variações
relacionadas ao uso de padrões binários locais uniformes (LBPu2), em sistemas de
reconhecimento facial automático.
As avaliações propostas neste capítulo, consideram:
•

Variações dos tamanhos dos conjuntos “Probe” e “Gallery”;

•

Variações do raio utilizado no operador LBP;

•

Utilização do filtro da mediana como pré-processamento;

•

Variações do tamanho da região de interesse;

•

Taxas de reconhecimento facial e comparações por segundo.

Cada uma das quatro primeiras avaliações considera cinco diferentes possibilidades,
isso quanto a quantidade de sub-regiões aplicadas à região de interesse e a aplicação
de pesos nas respectivas sub-regiões (ZHAO, CHELLAPPA, et al., 2003):
•

Região facial inteira, sem divisões;

•

09 sub-regiões faciais (3x3 divisões);

•

25 sub-regiões faciais (5x5 divisões);

•

49 sub-regiões faciais (7x7 divisões);

•

49 sub-regiões faciais (7x7 divisões), com a aplicação de pesos.
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4.2. Experimento "A"
Com base na proposta apresentada neste capítulo, são realizados cinco testes
específicos para avaliar as variações relacionadas ao uso de padrões binários locais
uniformes (LBPu2).
Os resultados obtidos neste experimento são compatíveis com os principais resultados
apresentados por outros pesquisadores, sendo utilizados como base comparativa para
os demais experimentos deste trabalho, permitindo a avaliação quanto à proposta de
redução do custo computacional e manutenção da taxa de reconhecimento facial.

Teste A.1. Variações dos tamanhos dos conjuntos
O objetivo deste primeiro teste foi avaliar a diminuição das taxas de reconhecimento,
considerando o aumento de amostras dos tamanho dos conjuntos “Probe” e “Gallery”.
Neste caso foi utilizado o operador LBPu2 com oito pontos de vizinhança e raio 1
(P8R1).
Para a primeira etapa deste teste foram utilizadas as 158 primeiras imagens do conjunto
“Probe” original e da mesma forma as 100 primeiras imagens do conjunto “Gallery”,
respeitando a manutenção da condição do tipo de comparação “fechada”.
Na segunda etapa deste teste, as quantidades das imagens para os conjuntos “Probe” e
“Gallery”, foram aumentadas de 158 e 100, para 409 e 300 respectivamente,
respeitando as mesmas condições utilizadas na primeira etapa.
A última etapa deste teste utilizou os conjuntos em sua totalidade, sendo 875 imagens
do conjunto “Probe” e 563 do conjunto “Gallery”.
Na Tabela 3 são apresentadas as taxas de reconhecimento das três etapas deste
primeiro teste. Comparando-se as colunas, pode se observar que a utilização de 7x7
sub-regiões com pesos ponderados, resultou na melhor taxa de reconhecimento em
todos os casos, independentemente do tamanho dos conjuntos. Outra conclusão
possível com os resultados apresentados na Tabela 3, é de que mesmo com o aumento
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dos tamanhos dos conjuntos, as taxas de reconhecimento sofreram pequenas
reduções.
Tabela 3 - Variação dos conjuntos “Probe” e “Gallery”
LBPu2 P8R1
Probe/Gallery
1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

158/100

39%

63%

75%

81%

85%

409/300

39%

68%

73%

80%

85%

875/563

34%

64%

72%

78%

84%

O gráfico comparativo dos resultados da utilização de diferentes quantidades de subregiões é apresentado na Figura 13. No gráfico são apresentadas as taxas de
reconhecimento acumuladas do “Rank” 1 ao 50, obtidos com a aplicação do operador
LBPu2 (P8R1) nos conjuntos “Probe” e “Gallery”, com 875 e 563 imagens
respectivamente. Podem ser observadas no respectivo gráfico taxas superiores a 90%
de reconhecimento a partir do “Rank" 5.

Figura 13 - Gráfico comparativo da quantidade de sub-regiões
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Teste A.2. Variações do raio do operador LBP
O segundo teste realizado neste experimento, tem como objetivo avaliar os resultados
com a variação do raio do operador LBPu2. Neste teste são utilizados os conjuntos
“Probe” e “Gallery” originais quanto ao tamanho, 875 e 563 respectivamente. Da mesma
forma que no teste anterior, também são avaliadas diferentes quantidades de subregiões para a região de interesse.
Primeiramente neste teste foi utilizado o operador LBPu2 com oito pontos, observando a
vizinhança de raio 1 (P8R1), que é a vizinhança imediata de cada pixel. Em seguida o
raio foi alterado para 2 (P8R2), mantendo a condição dos oito pontos avaliados
(PIETIKAAINEN, HADID, et al., 2011).
As taxas de reconhecimento obtidas nos testes com raio 1 (P8R1) e raio 2 (P8R2) são
apresentadas na Tabela 4, podendo ser observados melhores resultados quando da
utilização do LBPu2 com raio 2 (P8R2). A conclusão apresentada no teste anterior,
quanto à utilização da quantidade de sub-regiões 7x7 com pesos ponderados, pode ser
novamente confirmada neste segundo teste.
Tabela 4 - Utilização de raio 1 e 2 para o operador LBP
FERET

Sub-regiões

LBPu2

1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

P8R1

34%

64%

72%

78%

84%

P8R2

48%

73%

80%

85%

91%

Diferença em
pontos percentuais

14

9

8

7

7

Teste A.3. Utilização do filtro da mediana como pré-processamento
Este terceiro teste tem como objetivo avaliar a utilização do filtro da mediana, antes da
aplicação do operador LBP na região de interesse. A escolha do filtro da mediana para a
redução de possíveis ruídos, foi baseada em resultados já apresentados anteriormente
por outros pesquisadores (AHONEN, HADID e PIETKAAINEN, 2004) (LI e JAIN, 2011)
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Foram realizados testes utilizando o operador LBPu2 com raio 1 (P8R1) e com raio 2
(P8R2). A utilização do operador LBPu2 de raio 1 (P8R1) apresentou melhores taxas de
reconhecimento em todos os casos deste teste, conforme os valores apresentados na
Tabela 5.
Tabela 5 - Utilização da mediana com P8R1
Sub-Regiões
LBPu2 P8R1

1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

Normal

34%

64%

72%

78%

84%

c/ Mediana

43%

68%

76%

82%

89%

Diferença em
pontos percentuais

9

4

4

4

5

As taxas de reconhecimento obtidas com a utilização do operador LBPu2 de raio 2
(P8R2), são apresentadas na Tabela 6.
Tabela 6 - Utilização da mediana com P8R2
Sub-regiões
LBPu2 P8R2

1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

Normal

48%

73%

80%

85%

91%

c/ Mediana

52%

74%

81%

85%

93%

Diferença em
pontos percentuais

4

1

1

0

2

O gráfico da Figura 14 relaciona as taxas de reconhecimento acumuladas do “Rank” 1
ao 50, obtidas com a utilização dos operadores LBPu2 de raio 1 (P8R1) e raio 2 (P8R2),
com e sem o uso do filtro da mediana, todas considerando à utilização da quantidade de
sub-regiões 7x7 com pesos ponderados.
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Figura 14 - Pré-processamento com filtro da mediana

Pode ser observado no respectivo gráfico, taxas de reconhecimento superiores a 90% já
em “Rank 1”, resultados da utilização do operador LBPu2 de raio 2 (P8R2). A curva
apresentada pelo uso da mediana em raio 2, inicia com 93% em “Rank 1”, atingindo
99% em “Rank 50”, isso para as 875 imagens do conjunto "Probe", quando submetidas
a reconhecimento.

Teste A.4. Variações do tamanho da região de interesse
O objetivo deste quarto teste foi de comparar os resultados obtidos com o uso da
distância áurea de 162 x 193 pixels e de uma nova proposta do autor com 180 x 180
pixels, ambas considerando 100 pixels entre os centros dos olhos. Aumentar a largura
da região de interesse de 162 para 180, teve como objetivo evitar o corte das regiões
próximas aos olhos, fato observado durante a realização dos experimentos. A redução
da altura da região de interesse de 193 para 180, com um corte em sua parte inferior,
teve como objetivo reduzir a influência no reconhecimento com relação ao uso de barba.
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Com o aumento da largura e redução da altura, a área da região de interesse
permanece praticamente a mesma quando da utilização da distância áurea, não
influenciando assim o tempo de processamento das imagens.
Na proposta da utilização de 180 x 180 pixels, a região de interesse é segmentada
horizontalmente iniciando 40 pixels a esquerda do centro do olho esquerdo, terminando
40 pixels à direita do centro do olho direito. Verticalmente a segmentação inicia 40 pixels
acima dos centros dos olhos, terminando 140 pixels abaixo da mesma referência. Na
Figura 15 são apresentadas as dimensões das duas regiões de interesse avaliadas.

Figura 15 - Regiões de interesse avaliadas

Os resultados deste teste são apresentados na Tabela 7, permitindo a observação de
uma melhora nas taxas de reconhecimento com o uso da distância proposta pelo autor.
Tabela 7 - Variação do tamanho da região de interesse
Sub-regiões
LBPu2 P8R2

1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

Áurea

47%

73%

79%

83%

90%

Proposta

52%

74%

81%

85%

93%

Diferença em
pontos percentuais

5

1

2

2

3
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Teste A.5. Taxas de reconhecimento facial e comparações por segundo
O último teste deste experimento tem como objetivo relacionar as taxas de
reconhecimento facial com as respectivas quantidades de comparações por segundo.
Como referência, foram utilizadas as melhores taxas de reconhecimento observadas
nos testes anteriores, obtidas com:
•

Operador LBPu2 de raio 2 (P8R2);

•

Região de interesse de 180 x 180 pixels, dividida em 49 sub-regiões (7x7);

•

Aplicação do filtro da mediana na etapa de pré-processamento.

Na Tabela 8 são apresentadas as quantidades de faces reconhecidas, além das
respectivas taxas de reconhecimento para cada quantidade de sub-regiões.
Tabela 8 - Taxas de reconhecimento com LBPu2 padrão
Sub-regiões
LBPu2 P8R2

1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

Faces p/ reconhecimento

875

875

875

875

875

Faces reconhecidas

453

646

705

745

815

51,8%

73,8%

80,6%

85,1%

93,1%

Taxa de reconhecimento

Na Tabela 9 é apresentado o total de comparações para os testes, valor obtido pelo
produto da quantidade de amostras dos dois conjuntos "Probe" e "Gallery". Na mesma
tabela também são apresentados para cada quantidade de sub-regiões, o tempo total
de processamento, a quantidade de comparações por segundo e o tempo de
reconhecimento facial.
A quantidade de comparações por segundo é calculada através divisão do total de
comparações pelo tempo total de processamento. O tempo de reconhecimento facial é
calculado através da divisão do tempo total de processamento, pela quantidade de
descritores faciais submetidos a reconhecimento, neste caso, os 875 descritores
correspondentes às faces do conjunto "Probe".
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Tabela 9 - Comparações por segundo com LBPu2 padrão
Sub-regiões
LBPu2 P8R2

1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

492.625

492.625

492.625

492.625

492.625

33 s

50 s

84 s

133 s

135 s

Comparações por segundo

14.928

9.853

5.865

3.704

3.649

Reconhecimento facial

38 ms

57 ms

96 ms

152 ms

154 ms

Comparações 875 x 563
Processamento total

As taxas de reconhecimento e as quantidades de comparações por segundo, são
apresentadas na Tabela 10, com representação gráfica na Figura 16.
Tabela 10 - Principais resultados com LBPu2 padrão
Sub-regiões
LBPu2 P8R2

1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

Taxa de reconhecimento

51,8%

73,8%

80,6%

85,1%

93,1%

Comparações por segundo

14.928

9.853

5.865

3.704

3.649

Figura 16 - Gráfico dos principais resultados com LBPu2 padrão
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Com as informações apresentadas na Tabela 10 e Figura 16, pode-se observar que:
•

A maior taxa de reconhecimento (93,1%) está relacionada com a menor
quantidade de comparações por segundo (3.649);

•

A maior quantidade de comparações por segundo (14.928) está relacionada com
a menor taxa de reconhecimento (51,8%).

Os resultados obtidos neste teste quanto ao custo computacional e as taxas de
reconhecimento, são compatíveis com resultados publicados em outros trabalhos
científicos (HUANG, SHAN, et al., 2011) (TOYGAR e ALTINÇAY, 2011) (YANG e
CHEN, 2013) (LI, MIAN, et al., 2015) .

4.3. Considerações
Com a realização dos cinco testes do experimento "A", algumas considerações podem
ser apresentadas:
•

O aumento dos tamanhos dos conjuntos “Probe” e “Gallery”, pouco reduziu as
taxas de reconhecimento.

•

Os resultados com a utilização do operador LBP com oito pontos e raio 2, foram
superiores aos resultados com o mesmo operador de raio 1.

•

A aplicação do filtro da mediana como pré processamento, proporcionou uma
melhora nas taxas de reconhecimento.

•

A proposta da utilização de uma região de interesse mais larga e com sua parte
inferior reduzida, proporcionou melhores resultados se comparados com o uso da
distância áurea, sem aumentar o custo computacional do sistema.

•

A divisão da região de interesse em 7x7 sub-regiões com ponderação,
apresentou em todos os casos uma melhor taxa de reconhecimento.

•

A melhor taxa de reconhecimento obtida no experimento "A", com valor de
93,1%, é compatível com os resultados encontrados na literatura.
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•

A quantidade de 3.649 comparações por segundo, obtida nas mesmas condições
da taxa de 93,1% para o reconhecimento, também é compatível com os
resultados encontrados na literatura.

Deste experimento foi produzido um artigo com o título "Face Recognition with Uniform
Local Binary Patterns" (D'AMORE e MARENGONI, 2015), submetido, publicado e
apresentado no WVC - Workshop de Visão Computacional, realizado na USP de São
Carlos / SP em outubro de 2015.
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5. REDUÇÃO DO TAMANHO DO DESCRITOR FACIAL LBPu2

Neste capítulo são apresentados o detalhamento da proposta "B", o respectivo
experimento, resultados e considerações. O experimento "B" é composto por três
testes específicos, todos utilizando as imagens faciais do conjunto FERET.

5.1. Proposta "B"
A proposta apresentada neste capítulo tem como objetivo reduzir o tamanho do
descritor facial LBPu2 original com 59 padrões, por conseqüência aumentando a
quantidade de comparações por segundo entre descritores, reduzindo o tempo do
reconhecimento facial.
Neste capítulo são apresentadas propostas de redução do descritor LBPu2 com 59
padrões, para 8, 16 e 18 padrões de texturas.
O tempo de reconhecimento facial de um sistema depende basicamente de quatro
fatores:
•

Arquitetura e capacidade computacional do hardware;

•

Quantidade de descritores faciais da "Gallery";

•

Tamanho do descritor facial;

•

Método de comparação dos descritores faciais.

Quanto à arquitetura e capacidade computacional, os sistemas de reconhecimento
facial normalmente são distribuídos em estações e servidores. A captura das imagens,
o processo de detecção das faces e a geração dos descritores, são tarefas realizadas
pelas estações. O processo de comparação dos descritores para identificação facial, é
realizado por um ou mais servidores dedicados. Esses servidores devem ter
capacidade de memória suficiente para armazenar todos os descritores. O
armazenamento dos descritores em memória deve-se ao reduzido tempo de resposta
da mesma em relação ao tempo do disco rígido.
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O segundo fator de dependência para o tempo de reconhecimento facial, é a
quantidade de descritores armazenados e disponíveis para identificação, fator que
depende da aplicação de cada sistema. Para uma determinada arquitetura
computacional, quanto maior for a quantidade de descritores cadastrados no sistema
de reconhecimento facial, maior será o tempo de reconhecimento.
O terceiro fator que influencia o tempo de reconhecimento facial, é o tamanho do
descritor utilizado. Quanto maior o tamanho do descritor, maior será o custo
computacional com as comparações e ordenações, por conseqüência, menor a
quantidade de comparações por segundo.
O quarto fator de dependência está relacionado com o método de comparação dos
descritores, podendo ser sequencial, indexado ou por limiares (RAHIM, HOSSAIN, et
al., 2013) (YANG e CHEN, 2013) (LI e JAIN, 2011) (PIETIKAAINEN, HADID, et al.,
2011).
O primeiro e o segundo fator apresentados, são dependentes da arquitetura onde o
sistema é implantado. O terceiro fator é objetivo deste capítulo, quanto a redução do
tamanho do descritor. O quarto fator é objetivo do próximo capítulo deste trabalho, que
apresenta a proposta de um novo método para comparação dos descritores.

5.2. Experimento "B"
Com base na proposta apresentada neste capítulo, são realizados três testes
específicos para avaliar a redução do tamanho do descritor facial LBPu2 original com
59 padrões.
O primeiro teste tem como objetivo reduzir o tamanho do descritor facial LBPu2 original
de 59 padrões, utilizando apenas os 8 padrões com as maiores variâncias, estes
obtidos sem a divisão da região facial em sub-regiões.
O segundo teste segue com o mesmo objetivo de reduzir o tamanho do descritor facial,
utilizando neste caso os 16 padrões com as maiores variâncias.
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O terceiro e último teste deste experimento, apresenta uma proposta de utilização de
18 padrões específicos, denominados pelo autor como "angulares". Esses 18 padrões
foram definidos a partir de um formato comum observado nos dois primeiros testes,
com 8 e 16 padrões respectivamente.

Teste B.1. Descritor com os 8 padrões de maior variância
Este teste tem como objetivo avaliar a redução do tamanho do descritor facial,
utilizando os 8 padrões com as maiores variâncias, obtidas sem a divisão da região
facial em sub-regiões.
Neste caso, quando da comparação entre dois descritores, são calculadas
individualmente as diferenças entre cada um dos 8 padrões selecionados. As
diferenças calculadas são somadas e resultam na diferença total entre os dois
descritores. Quanto maior for a variância entre os valores de um determinado padrão
de textura, maior será sua influência nas diferenças entre as amostras.
Para a obtenção das variâncias, primeiramente foram calculados os valores médios de
cada um dos 59 padrões, utilizando os 563 descritores faciais do conjunto "Gallery". A
partir das médias calculadas, foram obtidos os desvios e finalmente a variância de cada
padrão.
As variâncias calculadas são apresentadas na Tabela 11, onde as células com fundo
cinza exibem os padrões. Imediatamente abaixo de cada célula cinza é exibida a
respectiva variância do padrão. As células em amarelo correspondem às 8 maiores
variâncias obtidas.
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Tabela 11 - Variâncias dos 8 padrões selecionados
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

12,04 0,79 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,08 0,31 0,02 0,01 0,03
15
0,43
30
0,03
45
0,08

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

0,24 0,03 0,01 0,07 0,20 0,04 0,01 0,03 0,01 0,06 0,38 0,17 0,01 0,03
31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

0,01 0,05 0,18 0,04 0,01 0,02 0,01 0,05 0,30 0,12 0,01 0,03 0,13 0,66
46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

0,02 0,02 0,58 0,34 0,02 0,03 0,08 0,02 0,03 0,03 0,04 0,02 0,86

Na Figura 17 são apresentados os formatos dos padrões selecionados, com seus
respectivos valores dos operadores LBP de 8, 59 e 256. Os padrões "1" e "7", são
formados respectivamente pela ausência e totalidade de vizinhos com valor igual ou
superior ao pixel central. O padrão "0" é obtido pelo acumulo de incidências de todos
os formatos diferentes dos padrões 1 a 7. A título de facilitar a ilustração dos formatos,
os mesmos são apresentados na figura com raio "1".
Pode ser observado na Figura 17, que todos formatos dos padrões, exceto os extremos
"1" e "7", possuem quatro ou cinco vizinhos com valor igual ou superior ao pixel central,
estes apresentados na cor cinza. Dentre os padrões selecionados, não são observadas
incidências de um, dois, três, seis ou sete vizinhos com valor igual ou superior ao pixel
central. Na mesma figura podem ser observadas linhas na cor vermelha indicando os
gradientes dos padrões selecionados.
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Figura 17 - Gradientes com LBPu2 de 8 padrões

O tamanho de cada descritor facial é calculado por meio do produto da quantidade de
padrões pela quantidade de sub-regiões. Na Tabela 12, são exibidos os tamanhos dos
descritores faciais de 59 e 8 padrões, para cada quantidade de sub-regiões.
Tabela 12 - Tamanho dos descritores de 59 e 8 padrões
Sub-regiões
LBPu2 P8R2

1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

59 padrões

59

531

1.475

2.891

2.891

8 padrões

8

72

200

392

392

Na Tabela 13 são apresentadas as quantidades de faces reconhecidas, além das
respectivas taxas de reconhecimento para cada quantidade de sub-regiões, quando da
utilização do descritor facial reduzido com 8 padrões.
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Tabela 13 - Taxas de reconhecimento com LBPu2 de 8 padrões
LBPu2 P8R2
8 padrões

Sub-regiões
1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

Faces p/ reconhecimento

875

875

875

875

875

Faces reconhecidas

206

526

652

711

766

23,5%

60,1%

74,5%

81,3%

87,5%

Taxa de reconhecimento

Na Tabela 14 são apresentados para cada quantidade de sub-regiões, o tempo total de
processamento, as comparações por segundo e o tempo de reconhecimento facial,
quando da utilização do descritor facial reduzido com 8 padrões.
Tabela 14 - Comparações por segundo com LBPu2 de 8 padrões
LBPu2 P8R2
8 padrões

Sub-regiões
1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

492.625

492.625

492.625

492.625

492.625

32 s

33 s

38 s

46 s

47 s

Comparações por segundo

15.395

14.928

12.964

10.709

10.481

Reconhecimento facial

37 ms

38 ms

43 ms

53 ms

54 ms

Comparações 875 x 563
Processamento total

Na Tabela 15 são apresentadas as taxas de reconhecimento e as quantidades de
comparações por segundo, obtidas com a utilização do operador LBPu2 de 8 padrões.
No final deste experimento é apresentada uma comparação dos resultados obtidos
neste teste com os demais.
Tabela 15 - Principais resultados com LBPu2 de 8 padrões
Sub-regiões
LBPu2 P8R2

1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

Taxa de reconhecimento

23,5%

60,1%

74,5%

81,3%

87,5%

Comparações por segundo

15.395

14.928

12.964

10.709

10.481
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Teste B.2. Descritor com os 16 padrões de maior variância
Este teste tem como objetivo avaliar a redução do tamanho do descritor facial,
utilizando os 16 padrões com as maiores variâncias, obtidas sem a divisão da região
facial em sub-regiões. Com base nos cálculos realizados no teste anterior, são
destacadas pelas células em amarelo da Tabela 16, as 16 maiores variâncias obtidas.
Tabela 16 - Variâncias dos 16 padrões selecionados
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

12,04 0,79 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,08 0,31 0,02 0,01 0,03
15
0,43
30
0,03
45
0,08

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

0,24 0,03 0,01 0,07 0,20 0,04 0,01 0,03 0,01 0,06 0,38 0,17 0,01 0,03
31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

0,01 0,05 0,18 0,04 0,01 0,02 0,01 0,05 0,30 0,12 0,01 0,03 0,13 0,66
46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

0,02 0,02 0,58 0,34 0,02 0,03 0,08 0,02 0,03 0,03 0,04 0,02 0,86

Na Figura 18 são apresentados os formatos dos padrões selecionados, com seus
respectivos valores dos operadores LBP de 16, 59 e 256. Os padrões "1" e "15", são
formados respectivamente pela ausência e totalidade de vizinhos com valor igual ou
superior ao pixel central. O padrão "0" é obtido pelo acumulo de incidências de todos
os formatos diferentes dos padrões 1 a 15. A título de facilitar a ilustração dos formatos,
os mesmos são apresentados na figura com raio "1".
Pode ser observado na Figura 18, que todos formatos dos padrões, exceto os extremos
"1" e "15" que possuem três, quatro ou cinco vizinhos com valor igual ou superior ao
pixel central, estes apresentados na cor cinza. Dentre os padrões selecionados, não
são observadas incidências de um, dois, seis ou sete vizinhos com valor igual ou
superior ao pixel central. Na mesma figura podem ser observadas linhas na cor
vermelha indicando os gradientes dos padrões selecionados.
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Figura 18 - Gradientes com LBPu2 de 16 padrões

Na Tabela 17 são exibidos os tamanhos dos descritores faciais de 59 e 16 padrões,
para cada quantidade de sub-regiões.
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Tabela 17 - Tamanho dos descritores de 59 e 16 padrões
Sub-regiões
LBPu2 P8R2

1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

59 padrões

59

531

1.475

2.891

2.891

16 padrões

16

144

400

784

784

Na Tabela 18 são apresentadas as quantidades de faces reconhecidas, além das
respectivas taxas de reconhecimento para cada quantidade de sub-regiões, quando da
utilização do descritor facial reduzido com 16 padrões.
Tabela 18 - Taxas de reconhecimento com LBPu2 de 16 padrões
LBPu2 P8R2
16 padrões

Sub-regiões
1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

Faces p/ reconhecimento

875

875

875

875

875

Faces reconhecidas

329

616

690

723

802

37,6%

70,4%

78,9%

82,6%

91,7%

Taxa de reconhecimento

Na Tabela 19 são apresentados para cada quantidade de sub-regiões, o tempo total de
processamento, as comparações por segundo e o tempo de reconhecimento facial,
quando da utilização do descritor facial reduzido com 16 padrões.
Tabela 19 - Comparações por segundo com LBPu2 de 16 padrões
LBPu2 P8R2
16 padrões

Sub-regiões
1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

492.625

492.625

492.625

492.625

492.625

32 s

36 s

47 s

60 s

61 s

Comparações por segundo

15.395

13.684

10.481

8.210

8.076

Reconhecimento facial

37 ms

41 ms

54 ms

69 ms

70 ms

Comparações 875 x 563
Processamento total
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Na Tabela 20 são apresentadas as taxas de reconhecimento e as quantidades de
comparações por segundo, obtidas com a utilização do operador LBPu2 de 16 padrões.
No final deste experimento é apresentada uma comparação dos resultados obtidos
neste teste com os demais.
Tabela 20 - Principais resultados com LBPu2 de 16 padrões
Sub-regiões
LBPu2 P8R2

1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

Taxa de reconhecimento

37,6%

70,4%

78,9%

82,6%

91,7%

Comparações por segundo

15.395

13.684

10.481

8.210

8.076

Teste B.3. Descritor com os 18 padrões angulares
Este teste tem como objetivo avaliar a redução do tamanho do descritor facial,
utilizando 18 dos 59 padrões do operador LBPu2 original.
Nos dois testes anteriores, com 8 e 16 padrões respectivamente, praticamente todos os
formatos selecionados, possuem quatro ou cinco vizinhos com valor igual ou superior
ao pixel central, conforme apresentado na Figura 17 e Figura 18. Dessa forma, para
cada uma das duas quantidades em evidência, existem oito possibilidades para o
posicionamento dos pixels.
Na Figura 19 são apresentadas as dezesseis possibilidades de posicionamento, com
quatro ou cinco vizinhos de valor igual ou superior ao pixel central. Os dezesseis
formatos apresentados, mais os dois formatos extremos, com a ausência e totalidade
de vizinhos com valor igual ou superior ao pixel central, formam o novo descritor com
18 padrões. Ainda na Figura 19, podem ser observadas linhas na cor vermelha
indicando a angulação ou gradiente de cada formato, por isso a denominação adotada
pelo autor de "padrões angulares". A título de facilitar a ilustração dos formatos, os
mesmos são apresentados na figura com raio "1".
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Figura 19 - Gradientes com LBPu2 de 18 padrões

Na Tabela 21 são exibidos os tamanhos dos descritores faciais de 59 e 18 padrões,
para cada quantidade de sub-regiões.
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Tabela 21 - Tamanho dos descritores de 59 e 18 padrões
Sub-regiões
LBPu2 P8R2

1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

59 padrões

59

531

1.475

2.891

2.891

18 padrões

18

162

450

882

882

Na Tabela 22 são apresentadas as quantidades de faces reconhecidas, além das
respectivas taxas de reconhecimento para cada quantidade de sub-regiões, quando da
utilização do descritor facial reduzido com 18 padrões.
Tabela 22 - Taxas de reconhecimento com LBPu2 de 18 padrões
LBPu2 P8R2
18 padrões

Sub-regiões
1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

Faces p/ reconhecimento

875

875

875

875

875

Faces reconhecidas

357

619

689

728

805

40,8%

70,7%

78,7%

83,2%

92,0%

Taxa de reconhecimento

Na Tabela 23 são apresentados para cada quantidade de sub-regiões, o tempo total de
processamento, as comparações por segundo e o tempo de reconhecimento facial,
quando da utilização do descritor facial reduzido com 18 padrões.
Tabela 23 - Comparações por segundo com LBPu2 de 18 padrões
LBPu2 P8R2
18 padrões

Sub-regiões
1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

492.625

492.625

492.625

492.625

492.625

32 s

37 s

48 s

63 s

63 s

Comparações por segundo

15.395

13.314

10.263

7.819

7.819

Reconhecimento facial

37 ms

42 ms

55 ms

72 ms

72 ms

Comparações 875 x 563
Processamento total
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Na Tabela 24 são apresentadas as taxas de reconhecimento e as quantidades de
comparações por segundo, obtidas com a utilização do operador LBPu2 de 18 padrões.
Tabela 24 - Principais resultados com LBPu2 de 18 padrões
Sub-regiões
LBPu2 P8R2

1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

Taxa de reconhecimento

40,8%

70,7%

78,7%

83,2%

92,0%

Comparações por segundo

15.395

13.314

10.263

7.819

7.819

5.3. Considerações
As taxas de reconhecimento obtidas nos três testes deste capítulo, são apresentadas
na Tabela 25, juntamente com as taxas do operador LBPu2 original de 59 padrões.
Tabela 25 - Taxas de reconhecimento com LBPu2 de 59, 18, 16 e 8 padrões
LBPu2 P8R2

Sub-regiões

Taxa de reconhecimento

1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

59 padrões

51,8%

73,8%

80,6%

85,1%

93,1%

18 padrões

40,8%

70,7%

78,7%

83,2%

92,0%

16 padrões

37,6%

70,4%

78,9%

82,6%

91,7%

8 padrões

23,5%

60,1%

74,5%

81,3%

87,5%

Na Tabela 26 são apresentadas as quantidades de comparações por segundo, obtidas
nos três testes deste capítulo, além das quantidades obtidas com o operador LBPu2
original de 59 padrões.
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Tabela 26 - Comparações por segundo com LBPu2 de 59, 18, 16 e 8 padrões
LBPu2 P8R2

Sub-regiões

Comparações por segundo

1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

59 padrões

14.928

9.853

5.865

3.704

3.649

18 padrões

15.395

13.314

10.263

7.819

7.819

16 padrões

15.395

13.684

10.481

8.210

8.076

8 padrões

15.395

14.928

12.964

10.709

10.481

O gráfico da Figura 20 relaciona as taxas de reconhecimento e quantidades de
comparações por segundo, apresentadas em quatro curvas, cada uma correspondente
a utilização de uma determinada quantidade de padrões para o operador LBPu2. Para
as curvas correspondentes a utilização de 59, 18 e 16 padrões, podem ser observadas
taxas de reconhecimento bem próximas, com valores entre 91,7% e 93,1%. Analisando
a quantidade de comparações por segundo das mesmas três curvas, pode ser
observada um superioridade de mais de 100%, quando da utilização de 18 ou 16
padrões, com relação a 59 padrões.

Figura 20 - Gráfico dos principais resultados com LBPu2 de 59, 18, 16 e 8 padrões
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Na Figura 21 são apresentadas as imagens correspondentes às matrizes obtidas com
o operador LBP de 256, 59, 18, 16 e 8 padrões.

Figura 21 - Matrizes LBP

O objetivo deste experimento foi atingido com a redução do tamanho do descritor facial
LBPu2 padrão de 59 padrões, proporcionando um aumento superior a 100% na
quantidade de comparações por segundo, praticamente sem prejuízo para a taxa de
reconhecimento facial.
Deste experimento foi produzido um artigo com o título "Facial recognition with reduced
descriptor using uniform local binary patterns", submetido em 01/05/2016 para o
"Pattern Analysis and Applications Journal" da Springer, sem resposta até a data de
depósito deste trabalho.
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6. CLASSIFICAÇÃO POR LIMIARES INDIVIDUAIS E SUB-REGIÕES

Neste capítulo são apresentados o detalhamento da proposta "C", o respectivo
experimento, resultados e considerações. O experimento "C" é composto por sete
testes específicos, Os quatro primeiros testes utilizam as imagens faciais do conjunto
FERET, o quinto e o sexto testes utilizam as imagens faciais do conjunto FEI. O sétimo
e último teste utiliza de forma agrupada as imagens faciais dos conjuntos FERET e FEI.

6.1. Proposta "C"
A proposta apresentada neste capítulo tem como objetivo melhorar o processo
classificatório do reconhecimento facial, com base na obtenção e utilização de limiares
individuais por padrão de textura e sub-região facial.
Para um melhor entendimento sobre as possibilidades de limiares, são apresentados
na Tabela 27 os resultados obtidos no teste que utilizou o operador LBPu2 com 59
padrões e filtro da mediana. No referido teste, foram submetidos a reconhecimento os
875 descritores pertencentes as imagens do conjunto "Probe", sendo que 815 foram
reconhecidos em "Rank 1", resultando na taxa de reconhecimento de 93,1%.
A

primeira

coluna da Tabela 27,

relaciona

as possibilidades

de

limiares,

correspondentes aos valores das diferenças obtidas pela função de distância ChiSquare no referido teste. A segunda e a terceira colunas apresentam respectivamente
as quantidades de reconhecimentos em "Rank 1" e "Rank 2 ou +". A quarta e a quinta
colunas apresentam respectivamente as quantidades de falsas rejeições e de falsas
aceitações.
Na parte central da Tabela 27, as linhas destacadas na cor cinza correspondem aos
limiares com valores entre 25 e 34, respectivamente os extremos com 0% para as
taxas de falsa aceitação e falsa rejeição. Normalmente em um sistema de
reconhecimento facial o limiar é definido dentro dessa faixa de valores, podendo
receber outros valores dependendo do nível de segurança esperado para o sistema.
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Tabela 27 - Valores de falsa rejeição e falsa aceitação
Limiar

Rank 1

Rank 2..+

Qtd FR

Qtd FA

6

0

0

815

0

7

1

0

814

0

8

1

0

813

0

9

19

0

794

0

10

27

0

767

0

11

34

0

733

0

12

39

0

694

0

13

45

0

649

0

14

47

0

602

0

15

42

0

560

0

16

47

0

513

0

17

51

0

462

0

18

52

0

410

0

19

36

0

374

0

20

41

0

333

0

21

46

0

287

0

22

50

0

237

0

23

53

0

184

0

24

45

0

139

0

25

39

0

100

0

26

32

4

68

4

27

20

2

48

6

28

21

10

27

16

29

15

3

12

19

30

6

3

6

22

31

5

8

1

30

32

0

3

1

33

33

0

9

1

42

34

1

4

0

46

35

0

7

0

53

36

0

2

0

55

37

0

1

0

56

38

0

2

0

58

39

0

1

0

59

40

0

1

0

60

41

0

0

0

60

62

Na segunda coluna da Tabela 27, pode ser observado que o último reconhecimento em
"Rank 1" foi obtido com o limiar 34. Neste caso, qualquer valor de limiar igual ou
superior a 34, resulta numa taxa de falsa rejeição FRR de 0%, conforme valor em
destaque na quarta coluna da mesma linha da tabela. A opção de limiares com 0%
para falsa rejeição, normalmente é utilizada em sistemas com menor nível de
segurança.
Ainda na Tabela 27 em sua terceira coluna, pode ser observado que até o limiar 25,
nenhum reconhecimento é pontuado em "Rank 2 ou +". Neste caso, qualquer valor de
limiar igual ou inferior a 25, resulta numa taxa de falsa aceitação FAR de 0%, conforme
valor em destaque na quinta coluna da mesma linha da tabela. A opção de limiares
com 0% para falsa aceitação, normalmente é utilizada em sistemas com maior nível de
segurança.
Na Figura 22, são apresentadas as curvas correspondentes as quantidades de falsas
rejeições e falsas aceitações. Entre os limiares 28 e 29, pode ser observado um ponto
de cruzamento entre as duas curvas, denominado EER do inglês "Equal Error Rate".
Normalmente o valor desse ponto é utilizado como limiar para os sistemas de
reconhecimento facial.

Figura 22 - Gráfico de falsa rejeição e falsa aceitação
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De forma diferenciada do formato clássico de comparação entre descritores faciais, que
se utiliza da função Chi-Square e de um único limiar para verificação, é proposto neste
capítulo a utilização de um limiar para cada padrão em cada sub-região facial. A
formulação dessa proposta foi baseada nas incidências de determinados padrões em
sub-regiões específicas da face. Na Figura 23 são exibidas quatro imagens faciais de
duas identidades, com os respectivos padrões pontuados na cor branca sobre as faces.

Figura 23 - Incidência de padrões nas regiões faciais de diferentes identidades
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Na Figura 24 são exibidas oito imagens faciais de duas amostras de mesma
identidade, com os respectivos padrões pontuados na cor branca sobre as faces.

Figura 24 - Incidência de padrões nas regiões faciais de mesma identidade
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Para cada um dos quatro padrões apresentados nas imagens da Figura 23 e Figura 24,
pode-se observar diferentes sub-regiões de incidência.
Para obtenção de cada limiar por padrão de textura e sub-região, foi utilizado o
processo de classificação "fechada" descrito anteriormente. Com os resultados obtidos
para cada caso foram definidos os pontos de EER ("Equal Error Rate") entre as curvas
de falsa rejeição e de falsa aceitação.
Na Tabela 28 é apresentado um exemplo de classificação entre dois descritores de
mesma identidade. O valor da diferença obtida para cada combinação de padrão e subregião, deve ser inferior ao respectivo limiar pré-estabelecido. Neste exemplo, todas
comparações obtiveram resultado positivo, portanto as amostras são a princípio
consideradas de mesma identidade. As células na cor amarela apresentam os limiares
pré-estabelecidos.
Tabela 28 - Classificação entre amostras de mesma identidade
Padrões 1 a 8
Identidade 1(a)

2,996

3,041

2,728

1,149

1,078

1,601

1,301

1,172

Identidade 1(b)

3,441

3,122

2,834

1,185

1,230

1,617

1,311

1,143

Chi-Square

0,0308

0,0011

0,0020

0,0006

0,0100

0,0001

0,0000

0,0004

Limiar individual

0,3108

0,1419

0,0482

0,0081

0,0150

0,0053

0,0012

0,0056

Chi-Square < Limiar

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Resultado

Possibilidade das amostras serem de mesma identidade

Na Tabela 29 é apresentado um exemplo de classificação entre descritores de
diferentes identidades. Novamente o valor da diferença obtida para cada combinação
de padrão e sub-região, é comparado com o respectivo limiar pré-estabelecido. Neste
exemplo, um primeiro resultado negativo é obtido já na terceira comparação,
interrompendo o processo classificatório, com resultado negativo para a verificação de
mesma identidade das amostras. As células na cor amarela apresentam os limiares
pré-estabelecidos e a célula na cor vermelha apresenta a primeira diferença que
excede o valor do limiar.
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Tabela 29 - Classificação entre amostras de diferentes identidades
Padrões 1 a 8
Identidade 1(a)

2,996

3,041

2,728

1,149

1,078

1,601

1,301

1,172

Identidade 2

1,830

2,244

2,205

1,259

0,875

1,711

1,262

1,934

Chi-Square

0,2817

0,1202

0,0554

0,0050

0,0211

0,0037

0,0006

0,1869

Limiar individual

0,3108

0,1419

0,0482

0,0081

0,0150

0,0053

0,0012

0,0056

Chi-Square < Limiar

Sim

Sim

Não

Resultado

--

--

--

--

--

Amostras de diferentes identidades

A forma de classificação apresentada neste capítulo, pode ser utilizada diretamente em
processos de verificação (1:1), porém quando utilizada em processos de identificação
(1:N), independente do tipo "fechada" ou "aberta", as amostras inicialmente
consideradas de mesma identidade, e somente elas, devem ser ordenadas de forma
crescente pelas suas diferenças obtidas com a função Chi-Square, onde a menor
diferença deverá corresponder a face de mesma identidade.

6.2. Experimento "C"
Com base na proposta apresentada neste capítulo, são realizados sete testes
específicos para avaliar o processo classificatório proposto para o reconhecimento
facial.
Na Tabela 30 apresentadas as principais características dos sete testes deste
experimento. Na primeira coluna da tabela são apresentados os identificadores dos
testes, na segunda coluna as quantidades de padrões e na terceira coluna os métodos
comparativos utilizados. Nas últimas três colunas são apresentados os nomes dos
conjuntos de imagens faciais utilizados e as respectivas quantidades de faces
distribuídas nos conjuntos "Probe" e "Gallery".
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Tabela 30 - Características dos testes do experimento "C"
LBPu2 P8R2
Teste

Padrões Comparação

Conjunto de

Faces em

Faces em

imagens

"Probe"

"Gallery"

C.1

18

Chi-Square + Descritores individuais

FERET

875

563

C.2

18

Chi-Square + Descritores concatenados

FERET

875

563

C.3

59

Chi-Square + Descritores individuais

FERET

875

563

C.4

59

Chi-Square + Descritores concatenados

FERET

875

563

C.5

59

Chi-Square

FEI

184

184

C.6

59

Chi-Square + Descritores concatenados

FEI

184

184

C.7

59

Chi-Square + Descritores concatenados

FERET + FEI

1059

747

Teste C.1. Limiares individuais com descritores de 18 padrões
Este primeiro teste tem como objetivo avaliar o processo classificatório do
reconhecimento facial, por meio da utilização de limiares individuais por padrão e subregião facial.
Utilizando os 18 padrões "angulares" obtidos no experimento anterior, foram obtidos os
respectivos limiares individuais conforme método apresentado na parte introdutória
deste experimento.
Na Tabela 31 são apresentadas as quantidades de faces reconhecidas, além das
respectivas taxas de reconhecimento para cada quantidade de sub-regiões, quando da
utilização do método proposto com os 18 padrões "angulares".
Tabela 31 - Taxas de reconhecimento com limiares individuais de 18 padrões
LBPu2 P8R2
18 padrões

Sub-regiões
1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

Faces p/ reconhecimento

875

875

875

875

875

Faces reconhecidas

339

640

741

811

836

38,7%

73,1%

84,7%

92,7%

95,5%

Taxa de reconhecimento
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Na Tabela 32 são apresentados para cada quantidade de sub-regiões, o tempo total de
processamento, as comparações por segundo e o tempo de reconhecimento facial,
quando da utilização do método proposto com os 18 padrões "angulares".
Tabela 32 - Comparações por segundo com limiares individuais de 18 padrões
LBPu2 P8R2
18 padrões

Sub-regiões
1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

Comparações 875 x 563

492.625

492.625

492.625

492.625

492.625

Processamento total

3,439 s

3,584 s

4,836 s

4,823 s

4,928 s

Comparações por segundo

143.247

137.451

101.866

102.141

99.964

Reconhecimento facial

3,93 ms

4,10 ms

5,53 ms

5,51 ms

5,63 ms

Na Tabela 33 são apresentadas as taxas de reconhecimento e as quantidades de
comparações por segundo, quando da utilização do método proposto com os 18
padrões "angulares".
Tabela 33 - Principais resultados com limiares individuais de 18 padrões
Sub-regiões
LBPu2 P8R2
Taxa de reconhecimento
Comparações por segundo

1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

38,7%

73,1%

84,7%

92,7%

95,5%

143.247

137.451

101.866

102.141

99.964

Teste C.2. Limiares individuais com descritores concatenados de 18 padrões
Este segundo teste mantém o mesmo objetivo do anterior em avaliar o processo
classificatório do reconhecimento facial por meio da utilização de limiares individuais
por padrão e sub-região facial. São utilizados os mesmos limiares do primeiro teste
deste experimento, com a diferença da concatenação dos descritores das diferentes
quantidades de sub-regiões, conforme exemplo apresentado na Figura 25.
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Figura 25 - Descritor concatenado de 18 padrões

Quando do processo de comparação entre dois descritores concatenados, qualquer
diferença obtida com valor superior ao limiar específico para o padrão e sub-região, o
processo é imediatamente interrompido e a amostra desclassificada.
Na Figura 26 são apresentados os resultados obtidos após cada etapa do processo de
classificação, utilizando os descritores concatenados. Pode-se observar ao final do
processo que 99,6% das amostras foram desclassificadas, restando apenas 0,4% das
amostras para ordenação e reconhecimento.
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Figura 26 - Resultados com descritores concatenados de 18 padrões

Na Tabela 34 são apresentadas as quantidades de faces reconhecidas, além das
respectivas taxas de reconhecimento para cada quantidade de sub-regiões
concatenas, quando da utilização do método proposto com os 18 padrões "angulares".
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Tabela 34 - Taxas de reconhecimento com descritores concatenados de 18 padrões
LBPu2 P8R2
18 padrões

Sub-regiões concatenadas
1

1+9

1+9+25

Faces p/ reconhecimento

875

875

875

875

875

Faces reconhecidas

339

640

757

832

848

38,7%

73,1%

86,5%

95,1%

96,9%

Taxa de reconhecimento

1+9+25+49 1+9+25+49P

Na Tabela 35 são apresentados para cada quantidade de sub-regiões concatenadas, o
tempo total de processamento, as comparações por segundo e o tempo de
reconhecimento facial, quando da utilização do descritor facial reduzido com 18
padrões.
Tabela 35 - Comparações por segundo com descritores concatenados de 18 padrões
LBPu2 P8R2
18 padrões

Sub-regiões concatenadas
1

1+9

1+9+25

1+9+25+49 1+9+25+49P

Comparações 875 x 563

492.625

492.625

492.625

492.625

492.625

Processamento total

3,439 s

3,656 s

4,273 s

4,312 s

4,352 s

Comparações por segundo

143.247

134.744

115.288

114.245

113.195

Reconhecimento facial

3,93 ms

4,18 ms

4,88 ms

4,93 ms

4,97 ms

Na Tabela 36 são apresentadas as taxas de reconhecimento e as quantidades de
comparações por segundo, obtidas com a utilização do operador LBPu2 de 18 padrões
no reconhecimento com os descritores concatenados .
Tabela 36 - Principais resultados com descritores concatenados de 18 padrões
Sub-regiões concatenadas
LBPu2 P8R2
Taxa de reconhecimento
Comparações por segundo

1

1+9

1+9+25

1+9+25+49 1+9+25+49P

38,7%

73,1%

86,5%

95,1%

96,9%

143.247

134.744

115.288

114.245

113.195
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Teste C.3. Limiares individuais com descritores de 59 padrões
Este terceiro teste segue com o objetivo de avaliar o processo classificatório do
reconhecimento facial, por meio da utilização de limiares individuais por padrão e subregião facial.
De forma diferenciada do primeiro teste foram utilizadas os 59 padrões do LBPu2. Os
limiares individuais por padrão e sub-região, também foram obtidos conforme o método
apresentado na parte introdutória deste experimento.
Na Tabela 37 são apresentadas as quantidades de faces reconhecidas, além das
respectivas taxas de reconhecimento para cada quantidade de sub-regiões, quando da
utilização do método proposto com os 59 padrões do LBPu2.
Tabela 37 - Taxas de reconhecimento com limiares individuais de 59 padrões
LBPu2 P8R2
59 padrões

Sub-regiões
1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

Faces p/ reconhecimento

875

875

875

875

875

Faces reconhecidas

424

696

836

869

874

48,5%

79,5%

95,5%

99,3%

99,9%

Taxa de reconhecimento

Na Tabela 38 são apresentados para cada quantidade de sub-regiões, o tempo total de
processamento, as comparações por segundo e o tempo de reconhecimento facial,
quando da utilização do método proposto com os 59 padrões do LBPu2.
Tabela 38 - Comparações por segundo com limiares individuais de 59 padrões
LBPu2 P8R2
59 padrões

Sub-regiões
1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

Comparações 875 x 563

492.625

492.625

492.625

492.625

492.625

Processamento total

3,575 s

5,045 s

5,528 s

5,991 s

6,030 s

Comparações por segundo

137.797

97.646

89.115

82.228

81.696

Reconhecimento facial

4,08 ms

5,76 ms

6,32 ms

6,85 ms

6,89 ms

73

Na Tabela 39 são apresentadas as taxas de reconhecimento e as quantidades de
comparações por segundo, quando da utilização do método proposto com os 59
padrões do LBPu2.
Tabela 39 - Principais resultados com limiares individuais de 59 padrões
Sub-regiões
LBPu2 P8R2
Taxa de reconhecimento
Comparações por segundo

1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

48,5%

79,5%

95,5%

99,3%

99,9%

137.797

97.646

89.115

82.228

81.696

Teste C.4. Limiares individuais com descritores concatenados de 59 padrões
Este quarto teste segue com o objetivo de avaliar o processo classificatório do
reconhecimento facial, por meio da utilização de limiares individuais por padrão e subregião facial. São utilizados os mesmos limiares do terceiro teste deste experimento,
com a diferença da concatenação dos descritores das diferentes quantidades de subregiões, conforme exemplo apresentado na Figura 27.

Figura 27 - Descritor concatenado de 59 padrões

Quando do processo de comparação entre dois descritores concatenados, qualquer
diferença obtida com valor superior ao limiar específico para o padrão e sub-região, o
processo é imediatamente interrompido e a amostra desclassificada.
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Na Figura 28 são apresentados os resultados obtidos após cada etapa do processo de
classificação, utilizando os descritores concatenados. Pode-se observar ao final do
processo que 99,99% das amostras foram desclassificadas, restando apenas 0,01%
das amostras para ordenação e reconhecimento.

Figura 28 - Resultados com descritores concatenados de 59 padrões
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Na Tabela 40 são apresentadas as quantidades de faces reconhecidas, além das
respectivas taxas de reconhecimento para cada quantidade de sub-regiões
concatenas, quando da utilização do método proposto com os 59 padrões do LBPu2.
Tabela 40 - Taxas de reconhecimento com descritores concatenados de 59 padrões
LBPu2 P8R2
59 padrões

Sub-regiões concatenadas
1

1+9

1+9+25

Faces p/ reconhecimento

875

875

875

875

875

Faces reconhecidas

424

699

849

875

875

48,5%

79,9%

97,0%

100,0%

100,0%

Taxa de reconhecimento

1+9+25+49 1+9+25+49P

Na Tabela 41 são apresentados para cada quantidade de sub-regiões concatenadas, o
tempo total de processamento, as comparações por segundo e o tempo de
reconhecimento facial, quando da utilização do descritor facial com os 59 padrões do
LBPu2.
Tabela 41 - Comparações por segundo com descritores concatenados de 59 padrões
LBPu2 P8R2
59 padrões

Sub-regiões concatenadas
1

1+9

1+9+25

1+9+25+49 1+9+25+49P

Comparações 875 x 563

492.625

492.625

492.625

492.625

492.625

Processamento total

3,575 s

4,791 s

4,903 s

4,985 s

5,056 s

Comparações por segundo

137.797

102.823

100.474

98.821

97.434

Reconhecimento facial

4,08 ms

5,47 ms

5,60 ms

5,70 ms

5,78 ms

Na Tabela 42 são apresentadas as taxas de reconhecimento e as quantidades de
comparações por segundo, obtidas com a utilização do operador LBPu2 padrão no
reconhecimento com os descritores concatenados.
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Tabela 42 - Principais resultados com descritores concatenados de 59 padrões
Sub-regiões concatenadas
LBPu2 P8R2
Taxa de reconhecimento
Comparações por segundo

1

1+9

1+9+25

1+9+25+49 1+9+25+49P

48,5%

79,9%

97,0%

100,0%

100,0%

137.797

102.823

100.474

98.821

97.434

Teste C.5. Avaliação do operador LBPu2 padrão (FEI)
Após a realização dos quatro primeiros testes deste experimento, todos utilizando o
conjunto de imagens faciais FERET, este quinto teste tem como objetivo avaliar a taxa
de reconhecimento facial e a respectiva quantidade de comparações por segundo,
utilizando o conjunto de imagens faciais FEI e o operador LBPu2 com 59 padrões de
texturas e 49 sub-regiões.
Na Tabela 43 são apresentadas, a quantidade de faces reconhecidas e a respectiva
taxa de reconhecimento. Na Tabela 44 são apresentadas, a quantidade de
comparações por segundo e o tempo de reconhecimento facial.
Tabela 43 - Taxa de reconhecimento com LBPu2 padrão (FEI)
LBPu2 P8R2

FEI

Faces p/ reconhecimento

184

Faces reconhecidas

177

Taxa de reconhecimento

96,2%

Tabela 44 - Comparações por segundo com LBPu2 padrão (FEI)
LBPu2 P8R2
Comparações 184 x 184
Processamento total

FEI
33.856
13 s

Comparações por segundo

2.604

Reconhecimento facial

70 ms
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Teste C.6. Limiares individuais com descritores concatenados (FEI)
Este sexto teste tem como objetivo avaliar a taxa de reconhecimento facial e a
respectiva quantidade de comparações por segundo, utilizando o conjunto de imagens
faciais FEI e os limiares individuais por padrão de textura e sub-região facial, além da
concatenação dos descritores das diferentes quantidades de sub-regiões.
Na Tabela 45 são apresentadas, a quantidade de faces reconhecidas e a respectiva
taxa de reconhecimento. Na Tabela 46 são apresentadas, a quantidade de
comparações por segundo e o tempo de reconhecimento facial.
Tabela 45 - Taxa de reconhecimento com descritores concatenados (FEI)
LBPu2 P8R2

FEI

Faces p/ reconhecimento

184

Faces reconhecidas

184

Taxa de reconhecimento

100,0%

Tabela 46 - Comparações por segundo com descritores concatenados (FEI)
LBPu2 P8R2

FEI

Comparações 184 x 184

33.856

Processamento total

0,321 s

Comparações por segundo

105.470

Reconhecimento facial

1,74 ms

Teste C.7. Limiares individuais com descritores concatenados (FERET+FEI)
Este sétimo e último teste tem como objetivo avaliar a taxa de reconhecimento facial e
a respectiva quantidade de comparações por segundo, utilizando de forma agrupada os
conjuntos de imagens faciais FERET e FEI, com limiares individuais por padrão de
textura e sub-região facial, além da concatenação dos descritores das diferentes
quantidades de sub-regiões.
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Na Tabela 47 são apresentadas, a quantidade de faces reconhecidas e a respectiva
taxa de reconhecimento. Na Tabela 48 são apresentadas, a quantidade de
comparações por segundo e o tempo de reconhecimento facial.
Tabela 47- Taxa de reconhecimento com descritores concatenados (FERET+FEI)
LBPu2 P8R2

FEI

Faces p/ reconhecimento

1.059

Faces reconhecidas

1.054

Taxa de reconhecimento

99,5%

Tabela 48 - Comparações por segundo com descritores concatenados (FERET+FEI)
LBPu2 P8R2

FEI

Comparações 1.059 x 747

791.073

Processamento total

8,938 s

Comparações por segundo

88.507

Reconhecimento facial

8,44 ms

6.3. Considerações
As taxas de reconhecimento obtidas nos quatro testes com o conjunto de imagens
faciais FERET, juntamente com as taxas do operador LBPu2 original de 59 padrões,
são apresentadas na Tabela 49. Na primeira coluna da tabela são apresentadas as
quantidades de padrões e na segunda os métodos comparativos utilizados. As demais
colunas da Tabela 49, exibem as taxas de reconhecimento para as respectivas
quantidades de sub-regiões.
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Tabela 49 - Taxas de reconhecimento dos métodos comparativos (FERET)
LBPu2 P8R2
Padrões

Comparação

Sub-regiões
1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

59

Chi-Square

51,8%

73,8%

80,6%

85,1%

93,1%

18

Chi-Square + Descritores individuais

38,7%

73,1%

84,7%

92,7%

95,5%

18

Chi-Square + Descritores concatenados

38,7%

73,1%

86,5%

95,1%

96,9%

59

Chi-Square + Descritores individuais

48,5%

79,5%

95,5%

99,3%

99,9%

59

Chi-Square + Descritores concatenados

48,5%

79,9%

97,0%

100,0%

100,0%

Nos testes deste capítulo com o conjunto FERET, foram obtidas melhores taxas de
reconhecimento em comparação com as taxas obtidas com o operador LBPu2 original
de 59 padrões, principalmente para as condições com 49 sub-regiões. As taxas de
reconhecimento obtidas com a utilização dos descritores concatenados, em todos os
casos, superaram as taxas obtidas com os descritores utilizados isoladamente.
Na Tabela 50 são apresentadas as quantidades de comparações por segundo, obtidas
nos testes deste capítulo com o conjunto FERET, juntamente com as taxas do
operador LBPu2 original de 59 padrões.
Tabela 50 - Comparações por segundo dos métodos comparativos (FERET)
LBPu2 P8R2
Padrões Comparação

Sub-regiões
1x1

3x3

5x5

7x7

7x7P

9.853

5.865

3.704

3.649

59

Chi-Square

14.928

18

Chi-Square + Descritores individuais

143.247 137.451

101.866

102.141

99.964

18

Chi-Square + Descritores concatenados

143.247 134.744

115.288

114.245

113.195

59

Chi-Square + Descritores individuais

137.797

97.646

89.115

82.228

81.696

59

Chi-Square + Descritores concatenados

137.797 102.823

100.474

98.821

97.434

As comparações por segundo obtidas nos testes com o conjunto FERET, foram muito
superiores aos valores obtidos com o operador LBPu2 original de 59 padrões. Da
mesma forma que as taxas de reconhecimento, as comparações por segundo obtidas
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com a utilização dos descritores concatenados, em todos os casos, superaram as
quantidades obtidas com os descritores utilizados isoladamente.
Comparando os resultados do teste que utilizou os 59 padrões e a função Chi-Square,
com os resultados do teste que utilizou os 59 padrões e os descritores concatenados,
pode-se observar um ganho superior a 26 vezes para a quantidade de comparações
por segundo, de 3.649 para 97.434, no caso das 49 sub-regiões com ponderação.
Além da considerável redução do custo computacional, no teste realizado com os
descritores concatenados, não ocorreram erros de reconhecimento quando da
utilização do conjunto de faces FERET.
O gráfico da Figura 29 relaciona as taxas de reconhecimento e as quantidades de
comparações por segundo, apresentadas em quatro curvas, cada uma correspondente
a um teste deste capítulo com o conjunto FERET.

Figura 29 - Gráfico dos resultados do experimento "C" (FERET)

Para as duas curvas correspondentes a utilização de 59 padrões, podem ser
observadas taxas de reconhecimento próximas a 100%. Analisando a quantidade de
comparações por segundo, todas as curvas com exceção da "59 padrões", se
aproximaram de 100.000 comparações por segundo.
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Com a utilização do conjunto de imagens faciais FEI, as taxas de reconhecimento e as
quantidades de

comparações por segundo obtidas nos três últimos testes deste

capítulo, são apresentadas na Tabela 51. Na primeira coluna da tabela são
apresentadas as quantidades de padrões de texturas, na segunda coluna os métodos
comparativos, na terceira coluna os nomes dos conjuntos das imagens faciais, na
quarta coluna as taxas de reconhecimento e na última coluna as respectivas
quantidades de comparações por segundo.
Tabela 51 - Principais resultados com o conjunto de faces FEI
Padrões Comparação

Conjunto de
Taxa de
Comparações
imagens
reconhecimento por segundo

59

Chi-Square

FEI

96,2%

2.604

59

Chi-Square + Descritores concatenados

FEI

100,0%

105.470

59

Chi-Square + Descritores concatenados

FERET + FEI

99,5%

88.507

Utilizando o método proposto com as imagens do conjunto FEI, pode-se observar um
ganho superior a 40 vezes para a quantidade de comparações por segundo, de 2.604
para 105.470, além da inexistência de erros nos reconhecimentos.
Quando da utilização agrupada das imagens faciais dos conjuntos FERET e FEI, pode
ser observada uma redução de 0,5% na taxa de reconhecimento, ocorrência
ocasionada pela obtenção dos limiares com imagens faciais de diferentes resoluções.
As taxas de reconhecimento obtidas nos principais testes deste trabalho, são
apresentadas na Tabela 52. Na primeira coluna da tabela são apresentados os
identificadores dos testes, na segunda coluna as quantidades de padrões, na terceira
coluna os métodos comparativos e na quarta coluna os nomes dos conjuntos de
imagens faciais utilizados. Na quinta e última coluna da Tabela 52, são apresentadas
as taxas de reconhecimento ordenadas de forma crescente.
Os valores de referência obtidos nos testes "A.7" e "C.5", são apresentados nas linhas
destacadas na cor cinza. Os valores destacados na cor amarela, obtidos no
experimento "B", são todos inferiores aos valores de referência. Os valores destacados
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na cor verde e obtidos no experimento "C", são superiores aos valores de referência,
considerando os respectivos conjuntos de imagens faciais.
Tabela 52 - Taxas de reconhecimento dos principais testes
Conjunto de
imagens

Taxa de
reconhecimento

Chi-Square

FERET

87,5%

16

Chi-Square

FERET

91,7%

B.3

18

Chi-Square

FERET

92,0%

A.7

59

Chi-Square

FERET

93,1%

C.1

18

Chi-Square+Descrit.individuais

FERET

95,5%

C.5

59

Chi-Square

FEI

96,2%

C.2

18

Chi-Square+Descrit. concatenados

FERET

96,9%

C.7

59

Chi-Square+Descrit. concatenados

FERET + FEI

99,5%

C.3

59

Chi-Square+Descrit.individuais

FERET

99,9%

C.4

59

Chi-Square+Descrit. concatenados

FERET

100,0%

C.6

59

Chi-Square+Descrit. concatenados

FEI

100,0%

Teste

Padrões

B.1

8

B.2

Comparação

As quantidades de comparações por segundo obtidas nos principais testes deste
trabalho, são apresentadas na Tabela 53. Na primeira coluna da tabela são
apresentados os identificadores dos testes, na segunda coluna as quantidades de
padrões, na terceira coluna os métodos comparativos e na quarta coluna os nomes dos
conjuntos de imagens faciais utilizados. Na quinta e última coluna da Tabela 53, são
apresentadas as quantidades de comparações por segundo ordenadas de forma
crescente.
Os valores de referência obtidos nos testes "A.7" e "C.5", são apresentados nas linhas
destacadas na cor cinza. Os valores destacados na cor amarela, obtidos no
experimento "B", bem como todos os valores destacados na cor verde, obtidos no
experimento "C", são superiores aos valores de referência.
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Tabela 53 - Comparações por segundo dos principais testes
Conjunto de
imagens

Comparações
por segundo

Chi-Square

FEI

2.604

59

Chi-Square

FERET

3.649

B.3

18

Chi-Square

FERET

7.819

B.2

16

Chi-Square

FERET

8.076

B.1

8

Chi-Square

FERET

10.481

C.3

59

Chi-Square + Descrit.individuais

FERET

81.696

C.7

59

Chi-Square + Descrit. concatenados

FERET + FEI

88.507

C.4

59

Chi-Square + Descrit. concatenados

FERET

97.434

C.1

18

Chi-Square + Descrit.individuais

FERET

99.964

C.6

59

Chi-Square + Descrit. concatenados

FEI

105.470

C.2

18

Chi-Square + Descrit. concatenados

FERET

113.195

Teste

Padrões

C.5

59

A.7

Comparação

Com os resultados apresentados na Tabela 52 e Tabela 53, pode-se observar que:
•

No experimento "B", foram obtidas quantidades de comparações por segundo
superiores a 100% do valor de referência, porém com uma pequena redução das
taxas de reconhecimento.

•

No experimento "C", foram obtidas quantidades de comparações por segundo
muito superiores ao valor de referência, combinadas com melhores taxas de
reconhecimento.
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7. CONCLUSÃO

Neste trabalho foram apresentados o desenvolvimento e os resultados de um novo
método de reconhecimento facial, por meio da utilização de limiares individuais por
padrão de textura e sub-região facial, com aplicabilidade em sistemas biométricos de
controle de acesso em ambientes controlados.
Inicialmente, a proposta deste trabalho foi de reduzir o tamanho do descritor facial
LBPu2 de 59 padrões, por conseqüência, aumentar a quantidade de comparações por
segundo e reduzir o tempo do reconhecimento facial, isso sem prejuízo para a taxa de
reconhecimento. Com o decorrer dos experimentos e obtenção dos resultados, a
pesquisa foi direcionada para a investigação do método de comparação entre os
descritores LBPu2, principalmente pela observação da incidência e relevância de
padrões específicos, em determinadas sub-regiões da face.
No decorrer do trabalho foram realizados e apresentados quinze testes agrupados em
três experimentos principais. Ao final de cada experimento foram apresentadas
considerações quanto aos resultados obtidos.
Utilizando as imagens faciais do conjunto FERET, a melhor taxa de reconhecimento
obtida no experimento "A" foi de 93,1%, associada à velocidade de 3.649 comparações
por segundo. Esses resultados foram obtidos com o operador LBPu2 de raio 2 (P8R2),
com a região de interesse de 180 x 180 pixels dividida em 49 sub-regiões, com a
aplicação de pesos quando da comparação das sub-regiões, além da utilização do filtro
da mediana na etapa de pré-processamento.
A taxa de reconhecimento de 93,1% e a quantidade de 3.649 comparações por
segundo, obtidas no experimento "A", são compatíveis com os resultados encontrados
na literatura. Esses resultados foram utilizados como base comparativa para os demais
experimentos, permitindo a avaliação quanto a proposta deste trabalho, na redução do
custo computacional e manutenção da taxa de reconhecimento facial.
No experimento "B", também utilizando as imagens faciais do conjunto FERET, foram
avaliados os resultados obtidos em três propostas de redução para o tamanho do
descritor LBPu2 de 59 padrões. Nesse experimento foi observado que os padrões que
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mais influenciam a taxa de reconhecimento facial, possuem quatro ou cinco vizinhos
com valor igual ou superior ao pixel central, possibilitando a combinação de dezesseis
diferentes angulações ou gradientes.
As propostas de redução do descritor facial com 16 e 18 padrões, apresentadas no
experimento

"B",

obtiveram

taxas

de

reconhecimento

de

91,7%

e

92,0%

respectivamente, valores bem próximos à taxa de referência do primeiro experimento
de 93,1%. Apesar do pequeno prejuízo quanto as taxas de reconhecimento, a
quantidade de comparações por segundo das duas propostas, com 8.076 e 7.819
respectivamente, superaram em mais de 100% a quantidade de referência do
experimento "A" com 3.649 comparações por segundo.
Com o objetivo de melhorar ainda mais a quantidade de comparações por segundo, foi
proposto no experimento "C", a utilização de limiares individuais por padrão de textura
e sub-região facial, aplicados na comparação de descritores concatenados, estes
formados por quatro sub descritores com 1, 9, 25 e 49 sub-regiões faciais.
Ainda utilizando o conjunto de imagens faciais FERET, nos quatro primeiros testes
realizados no experimento "C", foram obtidas taxas com valores superiores a 99,0%,
todas com a utilização do operador LBPu2 de 59 padrões. Dessas taxas de
reconhecimento, as duas obtidas nos testes com os descritores concatenados,
atingiram quantidades superiores a 97.000 comparações por segundo, mais de 26
vezes a quantidade de referência do primeiro experimento, com 3.649 comparações
por segundo.
Considerando que no experimento "B" foram obtidas quantidades de comparações por
segundo superiores a 100% do valor de referência, com uma pequena redução das
taxas de reconhecimento, pode-se concluir que a proposta deste trabalho em reduzir o
custo computacional sem prejuízo para a taxa de reconhecimento, não foi atingida no
experimento "B".
Considerando que no experimento "C" foram obtidas quantidades de comparações por
segundo muito superiores ao valor de referência, combinadas com melhores taxas de
reconhecimento, pode-se concluir que a proposta deste trabalho em reduzir o custo
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computacional sem prejuízo para a taxa de reconhecimento, foi atingida no
experimento "C".
A principal contribuição deste trabalho é sem dúvida quanto à redução do custo
computacional para os sistemas de reconhecimento facial, chegando a atingir valores
superiores a 100.000 comparações por segundo.
A contribuição com o método proposto, com relação a utilização de limiares individuais
por padrão de textura e sub-região facial, pode ser aplicada em outros problemas
classificatórios com LBPu2. Como trabalho futuro, a proposta aqui apresentada poderá
ser trabalhada com conjuntos de imagens faciais obtidas em ambientes não
controlados.
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