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Resumo

O reconhecimento computacional de faces humanas a partir de seqüências de vídeo

emerge nos dias anuais como um instigante e desafiador campo de pesquisa. Os resultados
dos estudos realizados neste tema encontram diversas aplicações em sistemas de segurança,

autenticação de usuários, interação homem-máquina e outras.

Em geral, três etapas são discriminadas em um sistema de reconhecimento de faces
a partir de vídeo: (1) detecção e rastreamento da face do usuário; (2) segmentação e
normalização da face em cada quadro da seqüêncial e (3) extração de características e
classificação. O objetivo do presente trabalho consiste no estudo e desenvolvimento de
algoritmos de visão computacional relativos à primeira etapa, com ênfase no problema de
rastreamento de faces.

A detecção da presença da face do usuário, em uma seqüência de imagens, foi realiza-
da utilizando-se um procedimento baseado em um modelo estatístico de cor da pele. Em

contrapartida, para efetuar o rastreamento da face, realizamos experimentos com uma
técnica mais sofisticada, recentemente proposta na literatura, denominada Gaóor waueZet

melhoras (GWNs). O problema de localização e rastreamento de características faciais

também foi tratado, visto que o módulo de reconhecimento, atualmente sendo imple-
mentado por outro aluno de mestrado ICampos, 20011, utiliza essas características para
efetuar a classificação da face.

Como principal contribuição deste estudo, salientamos a proposição de um método
eficiente de rastreamento de faces, realizado em um subespaço wavelet de baixa dimen-
sionalidade. Mais especificamente, esse método constitui um aperfeiçoamento, em termos
de eficiência, da técnica de rastreamento baseada em GWNs. A comparação de ambas
abordagens, bem como a avaliação de performance da técnica introduzida, considerando

aspectos como precisão, robustez e eficiência, serão discutidas ao longo deste trabalho.



Abstract

Computacional human face recognition from vídeo sequences emerges nowadays as an

instigating and challenging iesearch field. The results obtained from the study conducted
over this topic encompass several applications in security systems, user authentication,
human-machine interaction and se íorth.

In general, three steps are distinguished in a face recognition system from vídeo se-
quences: (1) usar's face detection and tracking; (2) face segmentation and normalization
in each fume; and (3) feature extraction and classification. The objective of the present
work consists in studying and developing computer vision algorithms relative to the first
step, with emphasis on the face trackíng problem.

The user's face detection in an image sequence was performed by using a method based

on a statistical skin-color model. On the other hand, to accomplish face tracking, we have

carried out experiments with a more sophisticated technique, proposed recently in the

literature, which is called labor wavelet networks (GWNs). The problem of locating and
tracking facial features was also considered, lince the recognition module, which is being

developed by another manter's student ICampos, 20011, uses these features to perform
face classification.

As the main contribution of this thesis, we highlight the proposal of an efhcient method

for face tracking, carried out in a low-dimensional wavelet subspace. More specifically,

this method poses a considerable enhancement over the tracking based on GWNs. The

compaiison between both approaches, as wel! as the performance assessment of the in-

tioduced technique, considering aspects such as precision, robustness and efhciency, are
discussed along this work.
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Capítulo l

Introdução

Recentemente, com os avanços das técnicas de visão computacional, diversas pesquisas
têm sido realizadas para implementar sistemas computacionais capazes de detectar a pre-

sença de pessoas em imagens, acompanha-las, reconhecê-las ê interpretar seus gestos.
Exemplos concretos desse fato são evidenciados através da promoção de diversos con-

gressos internacionais como o /EE-F Face and Gesture RecognãtÍon e o Perceptua/ Coser

/nlerlfaces, além do considerável aumento do número de artigos publicados sobre esse
assunto em anais de congressos e nas revistas especializadas em visão computacional.

Os resultados obtidos a partir dessas pesquisas são passíveis de aplicabilidade em
diferentes áreas. Sistemas de reconhecimento de faces, por exemplo, podem ser utilizados

na identificação de criminosos, busca de crianças desaparecidas, ou mesmo para permitir

acesso a pessoas autorizadas a indústrias ou a bancos. Em geral, tais sistemas exigem,

como pré-requisito, um módulo de detecção e rastreamento de faces, quando seqüências

de vídeo são utilizadas. Mesmo quando somente imagens estáticas são tratadas, faz-
se necessário um procedimento de localização da face para que o reconhecimento seja
efetuado.

A detecção e o rastreamento de outras partes do corpo humano, além da face, é comu-

mente requerida em sistemas de reconhecimento de gestos, os quais podem ser aplicados
no ensino de movimentos, como dança ou atividades esportivas, e até mesmo para auxiliar

pessoas portadoras de dificuldades especiais, traduzindo sinais para a linguagem falada.
Nesse contexto, vale salientar, também, os sistemas de reconhecimento de expressões faci-

l
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ais, que possibilitam às maquinas reagir apropriadamente ao estado emocional do usuário.

A utilização desses sistemas, de forma integrada, certamente proporcionará novas for-

mas de interação homem-máquina, mais naturais e eficazes. Anualmente, a comunicação

homem-computador é caracterizada pela utilização de dispositivos como teclado, mouse

e por interfaces gráficas (GrapAãca/ Usei /nte :/ages - GUls), baseadas em janelas, ícones

e menus. Tendo em vista a anual possibilidade de aquisição de computadores pessoais
eficientes, com entradas de áudio e vídeo a um custo relativamente baixo, surge o desafio
de desenvolvem novas interfaces mais naturais, em que as máquinas soam capazes de "es-

cutar" e "enxergar" o usuário, com o auxílio de técnicas de processamento da fala, visão
computacional, aprendizado de máquina e outras.

Esse novo paradigma de interação homem-máquina é comumente referido como "in-

terfaces de percepção do usuário" (Perceptua/ Usei /ntez:faces - PUls)ITurk, 1998j. Nesse

sentido, as interfaces baseadas em visão computacional cumprem um papel fundamental,

concedendo às máquinas a capacidade de perceber visualmente o usuário, permitindo sua
identificação e o reconhecimento de suas ações. Em geral, tais interfaces concentram-se

em prover respostas para as seguintes questõesjCipolla and Pentland, 1998j: Onde está o

usuário? Quem é o usuário? O que ele deseja, ou está fazendo, e por guê?

Deve-se mencionar que esse tema, além de constituir tópico anual de pesquisa em
diferentes centros acadêmicos, tem atraído a atenção de vários líderes empresariais. Como

exemplo, temos a criação do grupo de "Interfaces Baseadas em Visão" (http://www.
research.microsoft.com/vision/VisionBasedlnterfaces) no centro de pesquisa da Microsoft

em Redmond, o projeto "BlueEyes" (http://www.almaden.ibm.com/cs/blueeyes) da IBM
em Almaden e muitos outros.

1.1 Objetivos

O principal objetivo do presente trabalho consiste no estudo e desenvolvimento de algo-

ritmos de visão computacional para a detecção e rastieamento de faces em seqüências de

vídeo. Além disso, este trabalho está inserido em um projeto mais amplo, em desenvolvi-

mento no departamento de Ciência da Computação do IME-USP, o qual visa a reconhecem

pessoas a partir de seqüências de imagens.
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Assim, assumimos que o usuário esteja localizado na frente de um computador, sendo

filmado por uma comera, em princípio estática, que adquire imagens coloridas. Supomos,

também, um ambiente fechado, razoavelmente controlado, em que o usuário movimenta-se
naturalmente diante da comera.

Para efetuar-se o reconhecimento a partir da seqüência de imagens, três etapas são

discriminadas: (1) detecção e rastreamento da face do usuário; (2) segmentação e noT-
malização da face em cada quadro da seqüêncial e (3) extração de características: e
classificação. A primeira etapa consiste em, primeiramente, verificar se o usuário está
presente diante da comera, mediante a detecção da sua face. Uma vez detectada, a face
é precisamente localizada e rastreada ao longo da seqüência de imagens. Logo após, em
cada quadro da seqüência, a imagem da face é extraída e normalizada, caracterizando a

segunda etapa. A normalização deve considerar aspectos geométricos (e.g. deformações

rígidas da face) e radiométricos (e.g. variação nas condições de iluminação). Finalmen-
te, a terceira etapa consiste no reconhecimento do usuário, através de um processo de
extração de características e classificação da face.

Este trabalho concentra-se na primeira etapa, com maior ênfase no módulo de ras-
treamento de faces. O problema de localização e rastreamento de características faciais
também será tratado, visto que módulo de reconhecimento, anualmente sendo implementa-

do por outro aluno de mestrado do nosso grupojCampos, 20011, utiliza essas características

para efetuar a classificação da face.

Uma descrição detalhada do nosso projeto de reconhecimento de faces a partir de vídeo

pode ser consultada no artigojFeris et al., 2000bl, incluído em anexo. Neste momento, é

importante apenas salientar que o reconhecimento é realizado com base nas regiões dos
olhos, nariz e boca do usuário. A figura 1.1 ilustra a extração e a normalização dessas
características em um quadro de uma seqüência de imagens.

O tema focalizado neste trabalho, isto é, a tarefa de detectam a presença de uma face
(e de suas características faciais) e acompanha-la ao longo de uma seqüência de vídeo,
constitui um tópico de pesquisa complexo e desafiador. Dificuldades aparecem com a

tO termo "características" está sendo utilizado no sentido de "/ea&ures" de reconhecimento estatístico

de padrões, sendo mais amplo que o termo "características faciais" , o qual denota regiões como os olhos,
nariz e boca do usuário.
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Figura 1.1: Extração e normalização das características faciais utilizadas para o reconhe
cimento do usuário.

presença de ruído nas imagens, mudanças nas condições de iluminação, e deformações

rígidas e não rígidas da face, como variação de pose, escala e expressão facial.

A abordagem que escolhemos para tratar esses problemas baseia-se em uma técnica re-

centemente proposta por IKruger and Sommer, 20001, denominada Gabar waueZet networX;s

(GWNs). Tal técnica possibilita decompor a imagem de uma face em uma combinação
linear de Gabor wavelets, em que os pesos e parâmetros das wavelets são determinados
mediante um processo de otimização, visando preservar o máximo de informação da ima-

gem. Esta representação apresenta propriedades de invariância com relação a distorções

afins da face e variação homogênea das condições de iluminação.

1.2 Contribuições

As principais contribuições deste trabalho estão discriminadas abaixo

e Amplo levantamento bibliográfico, com o estudo dos principais métodos que compõem

o estado da arte no que se refere à detecção e rastreamento de faces em seqüências

de imagens.

e Experimentos com detecção de faces, utilizando-se um modelo estatístico de cor
de pele para localizar regiões de interesse e um procedimento de correlação para

verificar a presença de uma face nessas regiõesjFeris et al., 2000al.
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8 Aplicação da técnica baseada em GaZ)or made/et netloorks para a localização e ras.

treamento de características faciaisjFeris and Cesar, 20011.

e Proposição de um esquema para reconhecimento de faces a partir de seqüências

de vídeojFeris et al., 2000bl, juntamente com o aluno de mestrado responsável pela

implementação do módulo de reconhecimento.

e Proposição e avaliação de um método eficiente de rastreamento de faces, realizado
em um subespaço wavelet de baixa dimensionalidadejFeris et al., 20011. Essa é a
principal contribuição original deste trabalho, e constitui um aperfeiçoamento da
técnica de rastreamento de faces baseada em GWNs.

1.3 Organização da Dissertação

Esta dissertação está organizada da seguinte forma: inicialmente, no capítulo 2, será apre-

sentada uma revisão bibliográfica sobre detecção e rastreamento de faces em seqüências

de vídeo. O capítulo 3 apresenta uma breve introdução à teoria de wavelets, importante
para o entendimento da representação de faces baseada em GWNs, a qual é detalhada no
capítulo 4. O capítulo 5 trata dos problemas de detecção e rastreamento de faces, des-
crevendo, também, um procedimento para localização e rastreamento de características
faciais. No capítulo 6, o tópico de rastreamento de faces é aprofundado, mediante a
proposição de uma técnica eficiente baseada em um subespaço wavelet. A avaliação de

performance da técnica introduzida, bem como os resultados obtidos no contexto da apli-

cação considerada, estão descritos no capítulo 7. Por fim, o capítulo 8 traça algumas
conclusões sobre o tema, mencionando o desenvolvimento de trabalhos futuros. Em ane-

xo, constam os principais artigos publicados neste período.



(capítulo 2

Revisão Bibliográfica

Diversos trabalhos já foram propostos para realizar a detecção e o rastreamento de fa-
ces em seqüências de imagens. Neste capítulo, iremos apresentar um panorama geral
das principais técnicas utilizadas neste tópico de pesquisa, comentando suas vantagens e
d pqxrn nt n apn q

2.1 Detecção de Faces

A detecção automática de faces humanas em imagens conduz a questões de extrema
complexidade na área de visão computacional. De fato, dificuldades advém de fatores
extrínsecos, como ruídos na imagem, variação das condições de iluminação, oclusão, bem

como de fatores intrínsecos, como deformações e mudanças na aparência da face, devido,

por exemplo, a diferentes expressões faciais. Assim, a maioria dos sistemas propostos na

literatura impõem algumas restrições na aplicação considerada (e.g. processando imagens

bem comportadas ou assumindo a face frontal na imagem) .

A seguir, apresentaremos, primeiramente, os principais métodos de detecção de faces
utilizados em imagens estáticas, para somente após discutir técnicas relacionadas com
seqüências de vídeo. A figura 2.1 ilustra as diferentes abordagens que discutiremos ao

longo desta seção.

6
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Abordagens Baseadas
em Características

magens Estáticas

Abordagens
Holísticas

Detecção de Faces

Técnicas para a

Redução do

Espaço de Busca

Imagens Dinâmicas
Técnicas para a

Verificação da Face

Figura 2.1: Abordagens utilizadas no problema de detecção de faces

2.1.1 Imagens Estáticas

Basicamente, as técnicas propostas para a detecção de faces em imagens estáticas podem
ser classificadas em abordagens baseadas em características e abordagens holísticas. As

abordagens baseadas em características realizam o processo de detecção da face através

da busca por características faciais (e.g. olhos, nariz e boca), levando em consideração,

por exemplo, a relação geométrica entre essas características. Em contrapartida, as abor-
dagens holísticas utilizam a informação da face como um todo para efetuar a detecção.

Abordagens Baseadas em Características

As primeiras técnicas propostas para a detecção de faces em imagens estáticas basearam-

se na procura por características faciais mediante análise de formasjSakai et al., 1969,
Govindaraju et al., 19891. Basicamente, essas técnicas processam o mapa de bordas da

imagem considerada, sendo sensíveis a ruído.

A utilização de técnicas baseadas em casamento de padrões (tempZate matcAíng), em
geral, não é adequada para detectar características faciais, visto que tais características

não são rígidas. Com base nesse aspecto, o trabalho de IYuille et al., 19891 propõe a
utilização de padrões deformáveis para detectar elementos faciais. Essa abordagem, no
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entanto, depende de uma correra inicialização de parâmetros e demanda elevado custo
computacional.

Métodos similares utilizam modelos de contornos ativosjBlake and lsard, 19981, os
quais constituem curvas que podem ser deformadas ou atraídas a um contorno da imagem,

em resposta a um sistema de forças. Entretanto, esses métodos também dependem de

uma boa inicialização para detectar corretamente uma característica facial.

Outras técnicas, como a utilização de modelos estatísticos, que exploram a relação
geométrica das características faciais ICoelho et al., 19991, ou mesmo técnicas baseadas em

correlaçãojZelinksy and Heinzmann, 19961, já foram propostas na literatura. No entanto,
no que se refere à detecção de faces em imagens estáticas, as abordagens holísticas são
utilizadas, em geral, com maior eficácia.

Abordagens Holísticas

No processo de detecção de múltiplas faces em imagens estáticas, a maioria das abordagens

holísticas utilizam-se de uma janela, a qual é deslocado na imagem, em várias escalas,
extraindo regiões que são processadas por um método específico.

O trabalho de IMoghaddam and Pentland, 19971 utiliza PCA (Primeira/ C'omponenf

.4rza/g/sãs) e modelos probabilísticos para efetuar a detecção de faces nessas regiões. A
referida técnica baseia-se na decomposição de uma imagem em uma combinação linear de

eãge71/acesjTurk and Pentland, 19911, que definem um espaço vetorial de dimensionalidade

reduzida, apropriado para representação de faces. Os testes foram conduzidos apenas com

imagens bem comportadas. Os principais problemas inerentes à representação baseada em

PCA incluem sua sensibilidade em relação à variação de iluminação e pose da face, bem

como a necessidade de alinhamento das imagens em um sistema de coordenadas comum.

Abordagens baseadas em redes neurais foram utilizadas com sucesso para detectar
faces em imagens complexas. O trabalho de ISung and Poggio, 19981 utiliza uma técnica

de agrupamentos(cZusteri7zg) para modelar a distribuição de faces, a qual é limitada por
padrões não-face que costumam resultar em falsos alarmes. Com base em distâncias defi-

nidas em relação a este modelo, um perceptron multicamada é treinado para determinar

a presença ou ausência de faces em regiões da imagem. Dentro desta abordagem, também
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destaca-se o trabalho de IRowley et a1., 1998al, que utiliza um conjunto de redes neurais,

juntamente com algumas heurísticas, para efetuar a detecção frontal de faces. Mediante

o re-treinamento de padrões incorretamente classificados como faces, o sistema alcançou

bons resultados em imagens complexas. Recentemente, uma extensão deste trabalho foi

proposta para tratar a detecção de faces rotacionadasjRowley et a1., 1998bl, utilizando-se

uma rede neural específica para se determinar a orientação da face.

Outras abordagens, as quais consideram a detecção de faces em imagens estáticas
coloridas, utilizam informação de corjWu et al., 19991 para selecionar regiões de interesse,

ao invés de deslocar uma janela na imagem, como nas técnicas supracitadas. Tais abor-

dagens são eficientes e apropriadas para o processamento de seqüências de imagens, sendo

comentadas a seguir.

2.1.2 Imagens Dinâmicas

A despeito das técnicas supracitadas considerarem apenas imagens estáticas, requerendo

elevado custo computacional, nos últimos anos, vários trabalhos concernentes à análise
de seqüências de vídeo foram desenvolvidos. Neste caso, em geral, as imagens são de
menor qualidade, mas os métodos podem dispor de mais informação, como movimento,
por exemplo.

Basicamente, duas etapas podem ser discriminadas nos métodos de detecção de faces
em seqüências de vídeo: redução do espaço de busca e veri6cação da face. A primeira

etapa consiste na seleção eficiente de regiões candidatas na imagem. Na segunda etapa,

a presença ou ausência de uma face é verificada nas regiões selecionadas, configurando o

processo de detecção.

Embora abordagens diferentes já tenham sido propostas, as técnicas que compõem o

estado da arte na literatura utilizam essas duas etapas para processar seqüências de vídeo
com maior eficiência.

Redução do Espaço de Busca

As principais técnicas utilizadas para reduzir o espaço de busca por faces são baseadas
em modelos de cor da pele humanajYang et al., 1997, Kjeldsen and Kender, 19961. Essas
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abordagens são simples e demandam um esforço computacional mínimo, sendo adequadas

para o processamento em tempo-real. Além disso, a utilização de modelos de cor possibi-
lita a localização de faces de diferentes raçasjYang et a1., 19971, sob diferentes orientações.

A principal limitação da referida abordagem é evidenciada na presença de forte variação
r[n pnnHipÃn Hn ;].....innpãn

uxyvvv vu IX u l llAA&tA\íLDv '

Deve-se ressaltar que, além de faces, outros objetos com cor da pele são selecionados

através da utilização dessas técnicas. De fato, a segunda etapa faz-se necessária para
verificar a presença de uma face nas regiões (b/oós) de cor da pele selecionadas.

Outras abordagens para redução do espaço de busca por faces em imagens incluem

subtração de bacX;groundjTurk, 19961 e informação de movimentojMcKenna et al., 19961.
Tais técnicas, no entanto, somente são adequadas para câmeras estáticas e cenas compor-

tadas, com poucos objetos em movimento.

Vale salientar, ainda, a utilização da informação de profundidadejFeyrer and Zel1, 19991

e de câmeras infra-vermelho (para localização das pupilasjMorimoto et al., 19981), as quais

também possibilitam a seleção de regiões candidatas.

Verificação da Face

Após a redução do espaço de busca, a segunda etapa é realizada com a verificação da
presença ou ausência da face em cada região de interesse selecionada.

As principais técnicas utilizadas nesta etapa são baseadas em informações como textura

IDai and Nakano, 19961, piscar de olhosjBala et al., 19971, simetriajSun et al., 19981,

forma IFeyrer and Zel1, 19991, correlação com padrõesjDarrel et al., 1998j e outras.

Em geral, quanto maior a integração de informações, maior é a robustez da detecção,

porém, também maior é o custo computacional exigido.

2.2 Rastreamento de Faces

O rastreamento de faces consiste no acompanhamento da face detectada ao longo da
seqüência de vídeo. Em outras palavras, a face deve ser constantemente localizada em cada
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Abordagens Eiaseadas
em Características

Rastreamento 3D

Abordagens Baseadas
em Modelo

Rast reamento 2D
Técnicas Baseadas

na Integração de
Informações

Figura 2.2: Abordagens utilizadas no problema de rastreamento de faces

quadro da seqüência. Essa tarefa pode ser realizada no plano, configurando o rastreamento

2D, ou no espaço tridimensional, em que a posição e a orientação 3D da face são estimadas.

A figura 2.2 ilustra as abordagens que discutiremos ao longo dessa seção. Uma com-
paração dos trabalhos ora comentados é mostrada na tabela 2.1, a qual foi adaptada de

IToyama, 1998bl. As colunas dessa tabela denotam, da esquerda para direita, a referência
ao trabalho, o objeto sendo rastreado (qualquer face, face particular, etc.), o método uti-
lizado, o tempo de processamento e o hardware considerado. A notação utilizada está
descrita na tabela 2.2.

2.2.1 Rastreamento 2D

A maior dificuldade inerente à pesquisa em rastreamento de faces consiste em efetuar

esse processo com robustez e eficiência, permitindo o processamento em tempo-real. A

seguir, apresentaremos as principais técnicas propostas para o rastreamento de faces 2D,
discutindo aspectos como robustez e eficiência, com base na integração de informações.
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Tabela 2.1: Comparação de diferentes técnicas de rastreamento de faces

12

Tabela 2.2: Notação utilizada

Rastreamento 2D de faces

Trabalho Objeto Método Tempo Hardware

IBirchfield, 19981

ICrowley and Schwerdt, 19991

IMcKenna et al., 19961

IDarrel et al., 19981

ITürk, 19961

IKruger and Sommer, 20001

IHager and Belhumeur, 19981

IMorimoto et al., 19981

IMaurer and Malsburg, 19961

B E

   

Pm 200

SGI
DC

2 SGls
Pm 166
Pm450

Pm 120
Pm ll 333

Sun 20

Rastreamento 31) de faces

ICascia et a1., 20001

IStiefelhagen and J.Yang, 19971   =
5Hz

30Hz

SG102
HP-9000

Mlétodos de rastreamento de Faces 2D

 
Cor
Movimento

Profundidade   Borda (contorno)

Característica (Feature)
Modelo Holístico (Template)

Objeto Tempo/Hardware
B E 1?/ob de cor da pele elíptico

Qualquer face
Contorno da face e dos ombros

Face particular  
Acima de 1Hz
Pentium XMhz

Silicon Graphics
Datacube MaxVideo 250

Sun Sparc X
Hewlett-Packard
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Integração de Informações

Basicamente, os métodos propostos para o rastreamento de faces 2D utilizam uma ou mais

das seguintes informaçõesjToyama, 1998bl (listadas, aproximadamente, em ordem crescen-

te de tempo de processamento): cor, mouámenfo, pr(lfundjdade, bordas, caracter8fãcas da
face e TTtodelo holístàco dü face.

As técnicas de rastreamento de faces baseadas em cor consistem, essencialmente, em

acompanhar um bZoó de cor da pele ao longo da seqüência de imagens, com a possível uti-

lização de filtros de Kalman para estimar a posição da face em cada quadro da sequência

IOlivier et al., 19971. Entre outros, citamos os trabalhos de IYang and Waibel, i9961 e
traja et al., 1998j que apresentam um modelo estatístico de cor robusto a pessoas de di-
ferentes raças e adaptável a diferentes condições de iluminação. Bons resultados também

são apresentados no sistema proposto por IBirchfield, 19981, que utiliza restrições ge-
ométricas em adição à informação de cor para rastrear faces em tempo-real. O trabalho

de ICrowley and Schwerdt, 19991 apresenta um sistema robusto de rastreamento de fa-
ces para compressão de vídeo, baseado em cor e correlação. Ainda neste contexto, é
válido mencionar o trabalho de IZarit et al., 19991 que mostra uma comparação entre
dois métodos de segmentação de cor da pele em cinco diferentes espaços de cor.

Além de simplicidade e e6ciência, as técnicas baseadas em cor permitem uma maior
robustez com relação a deformações rígidas e não rígidas da face. No entanto, essas
técnicas falham na presença de forte variação das condições de iluminação e podem ser
afetadas por outros objetos com cor da pele na imagem.

O rastreamento de faces baseado na informação de movimento IMcKenna et a1., 19961

é comumente empregado na presença de ruídos na imagem e fundos (backgrouzzd) com-
plexos. Porém, como já mencionado, essas técnicas, em geral, assumem a utilização de
câmeras estáticas. Outra informação importante na segmentação de faces em imagens

com fundos complexos é a profundidade, utilizada no trabalho de IDarrel et al., 19981.

O trabalho de ITürk, 19961 utiliza informação de borda para localizar e rastrear a
face e os ombros do usuário em tempo-real. O mapa de bordas é computado a partir
da imagem resultante da subtração de óackground, sendo que apenas um usuário deve

estar presente diante da comera. Outro trabalho baseado em bordas foi proposto por
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ISilva et al., 19951 pala a localização e o rastreamento de características faciais. Essa
técnica falha em diversas situações, como presença de óculos e cabelos cobrindo a testa.

As abordagens baseadas em modelos holísticos da face utilizam um conjunto
desses modelos, correspondendo às diferentes poses da face, ou então um único modelo

deformável, que se ajusta à face em cada quadro da seqüência de imagens. Por exemplo,

o recente trabalho de IKruger and Sommer, 20001, o qual detalharemos ao longo desta
dissertação, utiliza um modelo wavelet da face que pode ser deformado eficientemente em

uma imagem.

A técnica proposta por IHager and Belhumeur, 1998j considera modelos paramétricos

de geometria e iluminação para efetuar o rastreamento de faces em tempo-real. Embora
a face tenha sido modelada como um objeto rígido sob movimentos restritos, o método
mostrou-se robusto a mudanças de expressão facial e pequenas rotações fora do plano.

Neste contexto, um /ramemork genérico é proposto para realizar o rastreamento eficiente

de objetos que trata problemas como variação de pose, mudanças na iluminação e oclusão.

Como limitação dessa técnica, salientamos os modelos de iluminação que são dependentes
do usuário.

As abordagens baseadas em características efetuam o rastreamento de características

(e.g. olhos, nariz, boca) ou pontos faciais específicos. Por exemplo, o sistema proposto por

IMorimoto et al., 19981 realiza o rastreamento da face mediante a localização de pupilas
em cada quadro da seqüência. Esse sistema, o qual utiliza fontes de luz infra-vermelho,
é altamente confiável e adequado para aplicações em interfaces homem-máquina. Como

limitação, citamos sua sensibilidade a movimentos bruscos da face do usuário.

O trabalho de IMaurer and Malsburg, 19961 descreve um sistema para rastrear pontos
faciais utilizando a técnica elastác graça matcAãng. Neste método, filtros de Gabor, com

diferentes freqüências e orientações, são aplicados em algumas posições do interior da

face, formando vetores de características, denominados .sets. A face é então representada

como um grato, em que os nós correspondem aos sets e as arestas codificam informação

geométrica. O rastreamento da face é realizado mediante um procedimento de casamento

de grifos (grapÃ rnatcAÍng) em cada quadro. A principal desvantagem dessa abordagem
é o alto custo computacional requerido, o que conduz a uma taxa de processamento

inadequada para aplicações em tempo-real.
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2.2.2 Rastreamento 3D

Embora o rastreamento 3D de faces não pertença ao escopo deste trabalho, é válido
mencionar, brevemente, algumas técnicas relativas a esse assunto. Basicamente, essas
técnicas podem ser divididas em duas abordagens: baseadas em modelo e baseadas em
características.

Abordagens Baseadas em Modelo

As abordagens baseadas em modelojCascia et a1., 2000, Edwaids et al., 19981 utilizam um

modelo tridimensional da face i)ara determinar a posição e a orientação 3D da face em

cada quadro da seqüência. Por exemplo, o trabalho de ICascia et al., 20001 utiliza um
modelo cilíndrico no qual é projetada a textura da face. A determinação da posição e
orientação do cilindro em cada quadro conâgura o processo de rastreamento. Em geral,
as abordagens baseadas em modelo são robustas a diferentes deformações da face, mas
demandam elevado custo computacional, não sendo, na maioria dos casos, passíveis de

execução em tempo-real.

Abordagens Baseadas em Características

As abordagens baseadas em características determinam a orientação 3D da face a partir

da posição de determinadas características faciais na imagem IJebara and Pentland, 1997,

Toyama, 1998al. Por exemplo, o trabalho de IStiefelhagen and J.Yang, 19971 determina
a posição das pupilas, narinas e cantos da boca em cada quadro da seqüência, obtendo
a orientação 3D da face a partir dessa informação. Geralmente, as abordagens baseadas

em características são eficientes e permitem o processamento em tempo-real, mas são
sensíveis a falhas quando os pontos característicos não são localizados (e.g. em virtude

de oclusão ou variação de iluminação).



Capítulo 3

Introdução à Teoria de INavelets

Apresentaremos, neste capítulo, uma breve introdução à teoria de wavelets, sob a
ética da análise de sinais. A formalização dessa teoria foi concretizada na década

de 80jGrossmann and Morlet, 1984, M.allat, 19891 e no início da década de 90
IDaubechies, 19901, com base na generalização de conceitos já conhecidos, oriundos de
diversos campos de pesquisa, como geofísica, análise e compressão de sinais, física e ma-

temática. Desde então, a teoria de wavelets tem atraído a atenção de diversos pesqui-
sadores, encontrando aplicações em diferentes áreas, particularmente em processamento

de imagens e visão computacionaljCosta and lesar, 2001, lesar and Crosta, 19981. Para
uma revisão aprofundada sobre o tema, recomenda-se ao leitor o livro de Ingrid Daubechies

IDaubechies, 19921, o qual apresenta uma análise matemática detalhada desta teoria.

O termo "wavelets" foi originariamente introduzido por J. Morlet, sendo a

base matemática de suas idéias formalizada pelo físico teórico A. Grossmann

IGrossmann and Morlet, -19841. Os dados sísmicos estudados por Morlet exibiam con-
teúdos de freqüência que mudavam rapidamente ao longo do tempo, para os quais a

transformada de Fourier não era adequada como ferramenta de análise.

De fato, a transformada de Fourier não permite uma análise local do conteúdo de
freqüência do sinal. Eventos que venham a ocorrer em intervalos de tempos distintos, e

mesmo bastante remotos, contribuem de maneira global para a transformada, afetando a

representação como um todo. A equação (3.1) ilustra a transformada de Fourier de um

sina[ contínuo /(t) : ]R -+ ]R. É importante notar que a transformada está baseada na

16
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integração de todo o sinal para o cálculo de cada freqüência

F(u)-- l f(t)e'iz""tdt (3.1)

A transformada janelada de Fourier, por outro lado, permite uma análise da freqüência do

sinal localmente no tempo. Neste caso, uma janela de observação é deslocado no domínio

do tempo, e a transformada de Fourier da porção "visível" do sinal é calculada para cada

posição da janela. Considerando .j(t) a função que cumpre o papel de janela, podemos
definir a transformada janelada de Fourier de um sinal contínuo /(t):

r'(u, b) j(t bÜf(t)e iz-tdt (3.2)

Quando a função janela .j(t) é definida como sendo uma função Gaussiana, a trans-
formada janelada de Fourier é denominada transformada de Gabor. Sugere-se ao leitor a
consulta do artigo IGabor, 19461 para uma visão mais aprofundada dessa transformada.

Considerando-se g.,Ó(t) = .j(t b)e :'"', a equação (3.2) pode ser escrita como:

F'(u, Z,) f(}àg.,bktÕdt (3.3)

Assim, a transformada consiste no cálculo de produtos internos entre o sinal /(t) e a

função g.,z,(t), a qual determina o deslocamento da janela de observação (parâmetro b) e
a freqüência da exponencial complexa (parâmetro u).

A transformada janelada de Fourier, porém, pode não ser adequada para a análise de

determinados sinais, tendo em vista que o tamanho da janela de observação permanece
constante para todas as freqüências. Morlet introduziu uma nova transformada, deno-
minada transformada em wavelets, na qual o tamanho da janela varia com a freqüência,
possibilitando que eventos de alta freqüência possam ser localizados com uma maior reso-

lução temporal, ao passo que componentes de baixa freqüência possam ser analisados com

maior resolução no domínio de Fourier. Intuitivamente, um evento de baixa freqüência
precisa de uma janela maior no domínio do tempo para ser observado.
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3.1 ll'ransformada Contínua em Wravelets

Definiremos, inicialmente, a transformada em wavelets considerando um sinal contínuo

/(f) : R --> ]R. A generalização para sinais 2D ./:(z, g/) ou imagens, objeto de nosso estudo,

pode ser obtida, tendo sido definida no trabalho de IAntoine et a1., 19931. A transformada

contínua em wavelets de /(t) é dada pela equação:

F(a,b)= 1 .f(t)@.,bÇt)dt (3.4)

Nesta equação, os parâmetros a > 0 e b variam continuamente, sendo que as funções
@.,Ó(t) são denominadas wavelets e definidas da seguinte forma:

l /t-b\
@.,.(t)

qa \ Q )

Claramente, tais funções são derivadas a partir de dilatações e translações de uma wavelet

mãe @, a qual deve satisfazer o critério de admissibilidade:

IÜ(u)I'
1=-z-Ldu < oo

onde @(u) é a transformada de Fourier de @(t). Se @ é uma função contínua, então C@

pode ser finito somente se @(0) = 0, isto é, J'«,(z)dz = 0

Observando a equação (3.4), percebemos que a transformada em wavelets depende
de dois parâmetros a e b, que correspondem, respectivamente, às informações de escala

e tempo. E comum associar-se o inverso da variável de escala com a freqüência. Assim,

o sinal ID /(t) é desdobrado em uma transformada 2D F'(a, b), permitindo uma análise
tempo-freqüência do sinal, de forma semelhante à transformada janelada de Fourier. O

gemi-plano bidimensional (a, b) é comumente denominado espaço de conágurações ou p/a-
no tempo-isca/a na literatura

A equação (3.4) pode ser reescrita como o produto interno de /(t) com uma função

wavelet @.,ó(t), isto é, -F(a, b) =< /, @..,ó >. Basicamente, este produto interno irá "medir"

o conteúdo do espaço de configurações do sinal .f(t) em torno do ponto (a, Z)) nesse espaço-

E importante salientarmos a principal diferença entre a transformada em wavelets e
a transformada janelada de Fourier, a qual reside na forma das funções @.,ó(t) e g«,ó(t),
como ilustra a finura 3.1. Todas as funções a,. .(t) apresentam a mesma largura, a despeito

(3.5)

o@ (3.6)
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(a) (b)

Figura 3.1: (a) Exemplos de funções g.,Ó(t), com diferentes deslocamentos e freqüências

(b) Exemplos de funções @.,ó(t), com diferentes deslocamentos e escalas.

do parâmetro de freqüência u. Em contraste, a largura (no domínio do tempo) das
funções @.,ó(t) varia com a freqüência. Mais especificamente, eventos de altas freqüências
conduzem a funções @.,Ó(t) mais finas (maior resolução temporal) , enquanto que eventos de

baixas freqüências conduzem a funções @.,,Õ(t) mais largas no domínio do tempo (maior

resolução frequencial). Essa propriedade possibilita, por exemplo, que singularidades
(eventos curtos de alta freqüência) sejam analisadas com uma maior resolução temporal
que outros eventos de mais longa duração.

A transformada em wavelets pode ser vista como a representação de um objeto, o

qual pode ser uma função, imagem, sinal de som, etc. A equação (3.4), de fato, está
decompondo /(t) em uma superposição de wavelets @.,Ó(t), sendo que os coeficientes

nessa superposição são exatamente obtidos pela transformada em wavelets de /(t). Neste

caso, é possível reconstruir .f(t) perfeitamente a partir de sua representação, como mostra

a equação abaixo:

.da,db
<. j,'$..,b > $.o(n--@ (3.7)

A reconstrução, como pode ser notado, é obtida mediante uma integração sobre todo o
espaço de configurações.

  b. ' '

''q
I' ' ./' \
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3.2 'l)ansformada Discreta em IVavelets

Claramente, a representação baseada na transformada em wavelets contínua é altamente

redundante. Entretanto, essa redundância pode ser reduzida ou eliminada mediante a
nnn4n;n a ,]. ..,.]L. ,]. -,n-rn]ó+ n/. . n.]. ,4;...o4B..,;,. 'lA '3a,.,b,.,l ,4o pn,IGnllranÃoa T?o+olt;otpliSÍa,Li Laa ço\.\ilibar IJCb vvavçit;lp IÍ/ ç l/çla ulobl\;ulauyou uv l/cb\Í\.l ub vllll 5ul(byvbo. iLioub

processo origina a transformada discreta em wavelets, em que o sinal /(t) é expressado

como uma combinação linear de wavelets @.,Ó(t) . Neste caso, os parâmetros a e b assumem
valores discretos.

Vamos considerar, deste modo, uüa discretização do espaço de configurações através

do conjunto S C ]R+ x R, assumindo que a C ]R+ e b c R assumem valores discretos
Logo, podemos definir .B@ = {@.,ÓI(a, b) C S} como uma família discreta de wavelets.

E importante notar que o espaço de configurações não deve ser discretizado unifor-

memente, como na transformada de Fourier janelada discretajDaubechies, 19901. A dis-
cretização do parâmetro de translação depende da escala da wavelet. Assim, para al-
tas freqüências, as wavelets são transladadas por passos pequenos, enquanto que, para
freqüências baixas, a translação é feita com passos maiores.

Devido à discretização do espaço de configurações, a transformada em wavelets discreta

inversa não está diretamente disponíveljDaubechies, 19901. Assim, surgem questões de

como o sinal /(t) pode ser reconstruído e se existem algoritmos numericamente estáveis
para computar a transformada.

As respostas a essas questões dependem da escolha de @ e da maneira como o espaço

de configurações é discretizado. Basicamente, uma escolha adequada (que possibilita a
reconstrução de /(t)) conduz a duas configurações distintas: sistemas discretos redundan-

tes (frames)IDaubechies, 19901 e bases de wavelets, as quais podem ser ortogonais ou não

ortogonaisjVetterli and Kovacevic, 199SI .

No caso em que a família de wavelets -B@ constitui uma base ortogonal, o sinal /(t)
pode ser expresso como:

/(t) d'..,., / > @.,.(t)
(a,b)eS

Por exemplo, escolhendo-se como wavelet mãe a conhecida função de Haar, e median-
te uma discretização apropriada do espaço de configurações, é possível gerar uma base

(3.8)
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ortornorma[ de wave]ets para o espaço L2(]R)i IDaubechies, 19921.

No caso de bases não ortogonais ou sistemas discretos redundantes, o sinal /(t) é
reconstruído utilizando-se uma família de wavelets duais .B@ = {d'.,ÓI(a, b) C Sl:

.f(t) @.,., / > @.,.(f)
(a,b)CS

>l: < @.,., / > ó.,.(t)
(a,b)eS

Duas famílias de funções -B# e -B@ são duais se para cada V'i C -B@ e @j C B@ é verificada
n rr)n rl l rn r) '

(3.9)

<'$i,$ã >= Õi,j
1, se { = .j

0, se { # .j
(3.10)

A seção 4.2 apresentará esses conceitos com mais detalhes.

Finalmente, é válido mencionar o clássico artigo de IMallat, 19891, que apresenta a
transformada discreta em wavelets em um framework denominado "análise multireso-

lução" , propondo, concomitantemente, esquemas eficientes para o cálculo dessa transfor-

mada com base na teoria de filtragem.

3.3 Wavelet Networks

Em nosso trabalho, iremos utilizar a decomposição em wavelets de uma forma diferente

das abordagens supracitadas. Nossa representação será baseada em uma técnica proposta

por IZhang and Benviste, 19921 denominada maueZet network. Nesta técnica, um sinal
/(t) é representado por um número âxo de wavelets, que correspondem aos nós de uma

rede neural. Os coeficientes das wavelets são representados pelos pesos sinópticos desta

rede. Mediante um procedimento de otimização, os pesos e parâmetros das wavelets são
determinados de forma a melhor aproximar o sinal considerado. Sob a ótica da análise de

sinais, .f(t) é aproximado por uma combinação linear de wavelets2:

/(t) ««:V'.:,.: (t)

fuma função /(t) : ]R --} ]R C La (R) se J' l/(t)I'at < 'n

2Neste trabalho, não estamos interessados na reconstrução perfeita do sinal

lZ

(3.11)



CAPITUL03. INTRODUÇÃO A TEORIA DE WAVELETS 22

E importante salientar que os parâmetros a e b das wavelets são obtidos a partir do espaço

contínuo de configurações, através do processo de otimização. A precisão da aproximação

é dada pela escolha do número M de wavelets.

A transformada em wavelets pode ser facilmente estendida para o caso bidimensional
IAntoine et al., 19931, com vistas à análise de imagens, por exemplo. Neste caso, porém,
além dos parâmetros de dilatação e translação, um parâmetro adicional de rotação é
utilizado na transformada. No próximo capítulo, iremos detalhar uma técnica baseada
em Gabar [,rUDe/et ]Vefworks para representação da imagem de uma face.



Capítulo 4

Representação de Faces Utilizando
GWNs

A escolha da representação computacional de objetos em imagens cumpre um papel funda-

mental no desempenho da aplicação considerada, determinando aspectos como eficiência
e robustez.

No que se refere à representação 2D de faces, duas abordagens são particularmen-
te discriminadasjBrunelli and Poggio, 19931: representações baseadas em características

(/sature-óased) e representações baseadas em padrões (temo/ate-basca). As represen-

tações baseadas em característicasjCox et al., 1996, Yow and Cipolla, 19971 descrevem o
objeto como uma coleção de suas características, as quais podem constituir medidas
geométricasjCox et a1., 19961, ou até mesmo um conjunto de filtragens aplicadas local-

mente na imagem IWiskott et al., 19971. Em contraste, as abordagens baseadas em pa-

drões IRowley et al., 1998a, Turk and Pentland, 19911, caracterizam-se por representações

holísticas, utilizando, por exemplo, todo o conjunto de pare/s do objeto.

Neste capítulo, apresentaremos, com base no trabalho de IKruger and Sommer, 20001,

uma representação 2D de objetos baseada em Gaóor maueZet rzefworks (GWNs). Tal
representação apresenta propriedades de ambas abordagens, baseada em características e

baseada em padrões.

Basicamente, as GWNs possibilitam que a imagem discreta de uma face seja aproxi-

23
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meda por uma combinação linear de Gabor wavelets, em que os pesos e parâmetros das
wavelets são determinados mediante um processo de otimização, visando a preservar o
máximo de informação da imagem. A representação obtida é caracterizada pela abor-
dagem baseada em características, tendo em vista que a face é representada por uma
coleção de Gabor wavelets específicas. De fato, somente os pesos e parâmetros otimizados

de tais funções são armazenados na representação. Por outro lado, as GWNs permitem a
reconstrução da face a partir do conjunto de Gabou wavelets, de modo que a representação

possa ser tratada de forma holística, caracterizando a abordagem baseada em padrões. E

interessante notar que o número de características utilizadas na GWN permite controlar

a precisão da reconstrução da face.

Entre outras vantagens, a representação baseada em GWNs apresenta propriedades

de invariância com relação a distorções aâns da face e variação homogênea das condições
de iluminação. Essas propriedades são evidenciadas no módulo de rastreamento de faces,

o qual detalharemos adiante. A seguir, apresentaremos a técnica baseada em GWNs para
representação de faces, elucidando suas principais características.

4.1 Representação Baseada em GWNs

Para definir uma Gabar waueZet netmork, consideramos primeiramente uma função wavelet

mãe @ : R2 --> R, definida pela parte imaginária de uma função de Gabor 2D, caracterizada

pela equação abaixo. A figura 4.1 ilustra graficamente essa função.

@(«, g/) (": + z/'))'i"(")

Seja © = {@.., . ' ' , #'nM} uma família de M Gabor wavelets, derivadas a partir de dila-

tações, translações e rotações de @, com a forma:

@.:(«, y) (-ils,:((« - c,:)«;o: - (z/ - ',:)sino:)I'
+ 1.,. ((« - c,.)sInO: + (g/ - ':,.)«'0:l:l)
x sán(s,:((« .,.)«s0: - (3/ - c,:);án0:))

(4.1)

(4.2)

com z, g/ € R e o vedor de parâmetros ni = (c,:, c,:, 0i, s,:, s,.) C R' , onde c:,:, cv: denotam

a translação da Gabou wavelet, s,:, sv. denotam a dilatação e 0í denota a orientação.



CAPITUL04. REPRESENTAÇÃO DE FACES UTILIZANDO GWNS 25

Figura 4.1: Função de Gabar 2D considerada (parte imaginária)

De acordo com IZhang and Benviste, 19921, qualquer função / : R2. -"> R, perten-
cente ao espaço das funções quadraticamente integráveis, isto é, / C L2(R2), pode ser
representada por uma wauelet network.

Seja / a imagem contínua de uma face, a qual pode ser tomada como sendo uma
função de L2 (R2). Vamos supor, sem perda de generalidade, que / possui média zero. A

representação wavelet de / é obtida mediante a minimização da função energia abaixo:

.E - .mjR,; ll/ - (}l: ««:@«:)ll:n{ ,wÍV{ ' ' ' 'z--J

com re]ação aos pesos wi c ]R e aos parâmetros ni C IRs das Gabor wavelets.

Z

(4.3)

Assim, o conjunto de wavelets

, @«.} e o vetor

,.««.)

definem uma Gabar made/ef network (@, w) para uma função específica .f

Obtemos, então, a representação wavelet de /, a qual corresponde à aproximação .f
da imagem original:

f
i-l

(4.4)

A equação (4.3) também pode ser aplicada considerando-se uma imagem discreta /i

tNós utilizamos a notação /, g, . . . para referenciar funções contínuas, ao passo que a notação /, J, . ..
refere-se explicitamente a imagens discretas em níveis de cinza.
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(e.g. / amostrado). Assim, uma Gabar made/et network é definida através de um vetor
M-dimensionar de pesos wi e um vedor M-dimensionar de Gabou wavelets @.:, em que
os pesos wi e os vetores de parâmetros ni são escolhidos tal que a soma ponderada das

Gabor wavelets @.: aproxima de forma ótima a imagem discreta /

Deve-se mencionar que o trabalho de IDaugman, 19881 utiliza a equação (4.3) para
determinar os pesos ótimos de um conjunto fixo de wavelets não ortogonais. Com a
técnica baseada em GWNs, não somente os pesos, mas também os parâmetros ótimos de

cada wavelet são determinados a partir do espaço contínuo de configurações.

Assim, uma única wavelet, com pesos e parâmetros otimizados, aproxima precisamente

a estrutura local da imagem. Essa é a principal vantagem sobre o espaço discreto de
configurações, em que uma combinação de wavelets deve ser utilizada para efetuar tal
aproximaçãojWiskott et al., 19971 .

Dada uma imagem discreta / de uma face, a otimização da GWN, isto é, a mini-
mização da função energia na equação (4.3), é realizada pelo método de otimização não
linear Levenberg-MlarquardtjPress et al., 19861. Esse método possibilita determinar os
parâmetros de um modelo contínuos de modo a interpolar um conjunto de dados discre-
tos. Em nosso caso, o modelo contínuo refere-se à combinação linear de Gabor wavelets.
Os dados discretos correspondem ao conjunto de páreZs da imagem /. Com o algoritmo

de Levenberg-Marquardt, é possível determinar os pesos e parâmetros das wavelets (is-
to é, os parâmetros do modelo) de forma a interpolar os dados discretos da imagem da
face. Mais especificamente, dado um conjunto de parâmetros iniciais do modelo, o algo-

ritmo gradualmente (em vários ciclos) ajusta tais parâmetros até que o mínimo da função
energia na equação (4.3) seja encontrado. E importante mencionar que esse método pode

i-esultar na determinação de mínimos locais.

Como exemplo, consideremos a imagem da face ilustrada na figura 4.2(a). Utilizando

uma GWN com somente 52 Gabou wavelets, inicializadas de forma homogênea na região

interna da face, é possível gerar uma representação wavelet da face, a qual está ilustra-

da na figura 4.2(b). É importante mencionar que esta imagem reconstruída, também
denominada Gabar made/et femp/afe (GWT), é uma versão discreta do modelo wavelet
contínuo da face. A figura 4.2(c) ilustra a posição das 16 wavelets de maior peso, após o

20 modelo depende dos parâmetros de forma não linear
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&:.

Ca) (b) (c)

Figura 4.2: (a) Imagem de uma face. (b) Representação obtida pela GWN com 52
wavelets. (c) Posição das 16 wavelets de maior peso

procedimento de otimização.

A precisão da representação da face é determinada pe]o número ]W de wavelets da
GWN. A escolha de M deve ser feita com base na aplicação desejada. Por exemplo,
para problemas que requerem processamento em tempo real, um número pequeno de
wavelets pode ser escolhido, gerando-se uma representação compacta e eficiente. No

próximo capítulo, iremos mostrar que tal representação é adequada para o problema de

rastreamento de faces, pois permite eficiência e adaptação a diferentes indivíduos. Por
outro lado, se a aplicação exigir o processamento de informação mais precisa da face,
então um valor mais alto para M deve ser escolhido.

Esta variabilidade da GWN na representação da informação da face é denominada

atenção progressivajTsotsos, 19901. A figura 4.3 ilustra este conceito, mostrando repre-
sentações de uma face com diferentes níveis de precisão. E interessante notar que a
GWN constitui uma n.BF' network (-Radáa/ .Bas s Functions)IKosko, 19921, permitindo
generalização dos dados de treinamento quando um pequeno número de funções base são
utilizadas.

4.2 Cálculo Direto dos Pesos

Como já mencionado, no trabalho de IDaugman, 19881, a equação (4.3) é utilizada para
o cálculo dos pesos de um conjunto de Gabor wavelets fixas. Visto que a otimização, em

geral, caracteriza-se por um processo lento, iremos apresentar uma forma eficiente para
o cálculo direto do pesos de uma GWN. Esta seção servirá de base para a proposição de
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(a) (b)

Figura 4.3: (a) Imagem de uma face. (b) Representações obtidas utilizando GWNs com
32, 52, 100 e 320 wavelets.

um novo método de rastreamento de faces, o qual será apresentado no capítulo 6, como

principal contribuição do presente trabalho.

Inicialmente, é importante detalhar alguns conceitos apresentados na seção 3.2. Nesse
sentido, vamos considerar uma família de wavelets ® = {ét, é2, - - - , @ }3 que constituem

uma base para L2(R2), e uma função / C L2(R2), isto é, / C< ® >. Então existe um

conjunto de pesos {mi} tal que:

(4.5)

No caso das wavelets {éi} formarem uma base ortogonal, os pesos [mi} são facilmente
calculados pelo produto interno de ./ com cada wavelet Ói em L2(R2):

loi=< f,$i'> (4.6)

Portanto, neste caso, a reconstrução de / é dada por

N

f =''}.. <. f, $i > ói
á-l

(4.7)

No entanto, quando a família de wavelets (> não constitui uma base ortogonal, o cálculo
dos pesos {wi} deve ser realizado de forma diferente. Uma maneira eficiente consiste em

utilizar uma base dual de wavelets ® = {Ói, #'2, . - . , Ów} IVetterli and Kovacevic, 1995,

3A notação $ será utilizada pala designar wavelets genéricas, ao passo que a notação W denotará a
utilização de Gabor wavelets.
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Daubechies, 10901, escolhida de forma a satisfazer a condição de biortogonalidade

. 11. seã-k
< Ó{,ÓA: >= .5i,k = < ' (4.8)

1. 0, se á # k
Claramente, quando a família de wavelets q' constitui uma base ortogonal, então é{ =
@i,V{. No caso de uma base não ortogonal, os pesos [wi} são calculados eficientemente

pelo produto interno de / com cada wavelet dual éi em L2(R2):

«.i=< f,$i> (4.9)

Assim, neste caso, a reconstrução de / é dada por:

f - X., < í, a,: '» +:
lZ

(4.10)

E interessante notar que a utilização de uma base dual também permite reconstruir /
através da equação:

f (4.11)

Quando / #< '} >, as equações acima podem ser utilizadas da mesma forma, mas a

reconstrução de / não é perfeita. No entanto, o cálculo de pesos [wi}, acima descrito,
configura uma projeção ortogonal de / em < '} >, caracterizando uma aproximação ótima

da função no sentido do erro quadrado médio.

Utilizando os conceitos discutidos até o momento, podemos, agora, concentrar em nos-

so objetivo: determinar eficientemente os pesos {wi} para uma família de Gabor wavelets

W = {@. , . . . , @«.} de uma GWN.

Tendo em vista que as Gabor wavelets {@..} não são ortogonais, os pesos {wi}
serão calculados com a utilização de uma base dual W = {@..,.' ' ,@nM}, em que
< $«:, $«* >= Õi...

Considerando M o número de wavelets de uma GWN, vamos definir a matriz Aw*w,
cujo termo geral é dado por 4Íj -< @«.,@«, >. Essa matriz é denominada matriz de
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interferência das wavelets

equação:

As wavelets duais @.: podem ser então definidas, conforme a

>l: (-'1':) :j «'«,@": (4.12)

De fato, tal definição satisfaz a condição de biortogonalidade < @..,@nk

conforme mostrado a seguir:
(5í,*,

< 'P«., l>1:(.Á':)kjV'«, > @.:(*) lx(.'''u.,
1(..4-D*, l/n, "' )

X'nj

P«, (x) dx

(.A':)k:Í < V'«., '@«, >

l,4 ' :) kj .4ji

(4.13)

Finalmente, podemos computar os pesos ótimos da GWN para aproximar uma função
.f C L2 (R2). O cálculo dos pesos {wi} e a aproximação .f são dados pelas equações:

< f,$«:> e

E «:v'«.
{-1

(4.14)

(4.15)

A figura 4.4(a) ilustra a imagem de uma face e a figura 4.4(c) mostra sua reconstrução

com base nos pesos ótimos, considerando uma GWN com 320 wavelets. Se os pesos
fossem calculados com a equação (4.6) teríamos o resultado da reconstrução ilustrado na

Êg«ra 4.4(b).
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(a) (c)

Figura 4.4: (a) Imagem de uma face. (b) Reconstrução com base na equação (4.6). (c)

Reconstrução com pesos ótimos.

4.3 Reparametrização de uma GWN

Mostramos, anteriormente, como uma imagem discreta de uma face pode ser representada

por uma combinação linear de Gabou wavelets, com parâmetros otimizados. Agora, iremos
mostrar que essa representação pode ser distorcida de forma a casarcom uma nova imagem

da face, de modo que as wavelets estejam posicionadas nas mesmas características faciais

da imagem original. Esse procedimento, denominado reparametrização de uma GWIN,
é realizado através da aplicação de uma transformação afim adequada na representação
wavelet da face. O rastreamento de faces, a ser descrito no próximo capítulo, está baseado
nesse conceito.

Como exemplo, considere a imagem da face ilustrada na figura 4.2(a). Seja G a GWN
otimizada no interior da imagem dessa face. Considere, agora, a imagem da mesma face

em uma pose diferente, como ilustra a figura 4.5(a). No processo de reparametrização, o

conjunto de wavelets de G é registrado corretamente nas mesmas características faciais na

imagem distorcida. É importante salientar que a reparametrização de uma GWN consiste

na determinação dos parâmetros (translação, rotação, escala e cisalhamento) de qualquer

deformação afim aplicada à imagem original. A figura 4.5(b) ilustra a representação

discreta (GWT) reparametrizada, a qual foi obtida com 52 Gabor wavelets. A figura
4.5(c) mostra a posição das 16 wavelets de G com maior peso na imagem.

A reparametrização de uma GWN em uma nova imagem, isto é, a determinação dos

parâmetros afins corretor, é feita com a utilização de uma superwaveletjSzu et al., 19921.

Sda Q =(@«.,... ,@«.),w =(mi,... ,mw) uma GWN otimizada em uma face. Uma
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(a) (b) (c)

Figura 4.5: (a) Imagem da face em uma pose diferente. (b) Representação wavelet cepa
rametrizada. (c) Posição das 16 wavelets de maior peso-

Gaóor superwaue/et raSWl; W. : ]R2 --> R é definida como uma combinação linear de
wavelets @.. tal que:

@.(x) @..(SR(x-'))

em que os parâmetros do vedor n da GSW © definem a matriz de dilatação S, a matriz

de rotação R e o vetor de translação c sendo que:

s, 0 \ . / coso sInO

0 s. / ' \ .{n0 «;"

Assim, a Gabar superwaue/et ©. é também uma wavelet que possui os parâmetros típicos

de dilatação s,, sv, translação c,, cv e rotação 0. Dada uma nova imagem J, é possível de-
formar arbitrariamente a superwavelet através da otimização de seu vetor de parâmetros,

de forma que a representação wavelet case com a face na imagem J. Este procedimen-

to é realizado pela minimização da função energia abaixo, utilizando-se o algoritmo de
Levenberg-Marquardt:

lZ

S

(4.16)

, c = (c,, '.)'

2minjlJ n (4.17)

E importante notar que os parâmetros de uma wavelet incluem somente translação, di-

latação e rotação. No entanto, o parâmetro de cisalhamento pode também ser incluído,

permitindo qualquer deformação afim da GSW ©«. Assim, o parâmetro s,v é adicionado

ao vedor n e a matriz de escala é modiâcada para:

s. l '' ;'«
0 s,



CAPITUL04. REPRESENTAÇÃO DE FACES UTILIZANDO GWNS 33

Considerando-se uma face com H 60 pixels de largura, a inicialização dos parâmetros

da superwavelet pode diferenciar dos parâmetros corretos por aproximadamente J:10 px.

nas direções x e y, 20% em escala e :L10' em rotaçãojKruger and Sommer, 20001.

A ieparametrização de uma GWN pode ser realizada em diferentes indivíduos, ten-
do em vista sua propriedade de generalização. De acordo com nossos experimentos, a
reparametrização de uma GWN em uma imagem do mesmo indivíduo em que a mesma
foi otimizada é sempre possível, mesmo considerando diferentes expressões faciais. No

entanto, não podemos garantir que uma GWN otimizada em uma face específica possa

ser reparametrizada em qualquer outra pessoa. Este problema será tratado na próxima
seção, no item referente à localização de características faciais.

4.4 Características da Representação

A representação de faces baseada em GWNs apresenta diversas peculiaridades. A escolha

da função de Gabor como wavelet mãe justifica-se pelo fato dos filtros de Gabou cons-
tituírem bons detectores de características em imagensjManjunath and Chellapa, 1993j,
além de possibilitarem o melhor compromisso entre resolução de freqüência e espacial

(princípio de Heisenberg). Outro aspecto importante a ser ressaltado é que a utilização
de filtros de Gabou em análise de imagens é biologicamente motivada, pois experimentos

mostram que esses filtros modelam campos receptivos de células presentes no córtex visual

humanojDaugman, 19851.

As principais características da representação de faces baseada em GWNs estão dis-
criminadas abaixo:

e A representação apresenta propriedades de invariância com relação a deformações

afins da face e variação homogênea das condições de iluminação. Essa segunda
propriedade decorre do fato das Gabor wavelets possuírem média zero.

e O grau de precisão da representação depende do número de filtros da GWN, per-
mitindo generalização dos dados de treinamento ou codificação de informação mais

precisa da face.
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B Os parâmetros das wavelets são determinados mediante um processo de otimização,

de modo a representar o máximo de informação da imagem, considerando um de-
terminado número de filtros.

e Os pesos ótimos de uma GWN estão diretamente relacionados com as respostas dos

filtros de Gabor, reíletindo a estrutura local da imagem.

8 0 filtros de Gabor são bons detectores de características em imagens. Durante
o processo de otimização, alguns filtros são atraídos por características locais da

imagem, codificando informação geométrica. Os parâmetros de tais filtros tendem
a assumir a mesma posição, orientação e escala das bordas da imagem.

e A representação baseada em GWNs é extremamente compacta. Por exemplo, o

espaço ocupado pela representação ilustrada na figura 4.2 consiste em apenas 1040
bytes.

Outras vantagens e limitações desta representação serão apresentadas ao longo deste

trabalho, particularmente nos experimentos realizados com detecção e rastreamento de
faces e de características faciais.

As Gabar aueZeÉ networks permitem representar qualquer objeto em uma imagem,

embora o enfoque deste estudo seja restringido à representação de faces. No trabalho de

IKruger and Sommer, 20001, esta técnica foi e6cazmente utilizada para rastreamento de
faces, reconhecimento independente de expressão facial e estimação de pose. No próximo
capítulo, iremos tratar o problema de detecção e rastreamento de faces e de características

faciais em seqüências de imagens.



Capítulo 5

Detecção e Rastreamento de Faces

Conforme já mencionado, nosso objetivo consiste em, primeiramente, detectar a presença
de uma uma face em uma seqüência de vídeo específica. Mostraremos, neste capítulo,
que um modelo estatístico de cor de pele pode ser utilizado com eficácia para realizar
esta tarefa. Após, iremos descrever o módulo de rastreamento de faces, bem como um
procedimento para localizar e rastrear características faciais do usuário, utilizando GWNs.

5.1 Detecção de Faces

Tendo em vista os bons resultados obtidos pelos sistemas de detecção de faces baseados

em cor, optamos pela escolha de tal abordagem. Basicamente, nosso método pode ser

dividido em duas etapas: geração de um modelo estatístico de cor da pele e segmentação

da face com base no modelo gerado.

5.1.1 Modelo Estatístico de Cor da Pele

A primeira etapa do método consiste em um treinamento supervisionado a partir de
amostras de cor da pele humana. Um banco de 40 imagens de faces coloridas foi utilizado

para realizar o treinamento. Tais imagens foram obtidas de pessoas de diferentes raças,
idades e sexo, com variação das condições de iluminação. A figura 5.1 ilustra o processo

de treinamento, em que uma região de cor da pele é selecionada, e sua representação

35
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Figura 5.1: Amostra de cor da pele
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Figura 5.2: (a) Agrupamento de cores no espaço RGB. (b) Agrupamento de cores no
espaço cromático.

RGB armazenada. A partir dos dados de treinamento, verificamos que as cores da pele
humana formam um agrupamento (c/usfer) no espaço de cores, conforme ilustrado na

fig«ra 5.2(a).

E comum pensarmos que estas cores diferem significativamente de pessoa para pessoa,

tendo em vista a diversidade de raças existentes. No entanto, o que realmente ocorre
é uma maior diferença de brilho/intensidade e não de corjYang et al., 19971. Assim, é
possível reduzir a variância do agrupamento de cores da pele através da normalização de

intensidade: a = R/(R + G + -B), b = G/(R + G + -B). As cores (a,b) são conhecidas

como cores cromáticas, ou cores "puras" A figura 5.2(b) ilustra o agrupamento de Goles

no espaço cromático.

De acordo com IYang et al., 19971, a distribuição de cores da pele no espaço cromático

pode ser eficazmente aproximada por um modelo Gaussiano. Assim, a partir dos dados
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(a) (b)

Figura 5.3: (a) Imagem de entrada. (b) Imagem obtida a partir do modelo de cor da pele

de treinamento, podemos determinar os parâmetros -média e matriz de covariância - de

uma Gaussiana bivariada, configurando o modelo de cor da pele.

5.1.2 Segmentação da Face

O procedimento de segmentação consiste em identificar as regiões (b/oós) de cor da pele

em uma imagem de entrada, com base no modelo gerado. Inicialmente, todos os pixels da

imagem são convertidos para o espaço cromático. Mediante comparação com o modelo
Gaussiano, uma nova imagem, em níveis de cinza, é gerada, sendo que a intensidade de

cada pixel nesta nova imagem representa sua probabilidade de possuir cor da pele. A
figura 5.3 ilustra este processo.

Para identificar os bZobs de cor da pele, a imagem em níveis de cinza é convertida

em uma imagem binária, com o ajuste de um valor de limiar(fAresAold) determinado
experimentalmente.

Deve-se mencionar que essa técnica constitui um caso particular da teoria de decisão
Bayesiana. De acordo com a regra de Bayes, um pízeJ é classificado com cor de pele se:

p(c':)/(Alo:) 2 p(c':)/(hlo,)
ou

.f(hlc:) ? p( o: )/(hlc': )
Dffl \
í' \\-'tJ

onde C'l é a classe "pele" , C2 é a classe "não pele", P(C'l) e P(0'2) são as probabilidades

a pr orá dessas classes e /(AICi) e /(hlO2) são as funções de densidade de probabilidade

(5.1)
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Figura 5.4: Exemplo de modelos de cor de pele e não-pele no caso unidimensional. Note

que a distribuição de probabilidade de cor não-pele é uma constante, dada por um valor
de limiar.
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Figura 5.5: (a) Imagem resultante da limiarização. (b) Aplicação do operador de fecha
mento e filtro da mediana.

condicional da variável aleatória h, dado que o pare/ pertence à classe C'i e O2, respecti
vamente.

Em nosso caso, na equação (5.1), ./(hlOi) corresponde ao modelo Gaussiano de cor
da pele, enquanto que P(C2)/(hl02)/P(C'i) corresponde ao valor de limiar determinado
experimentalmente. A figura 5.4 ilustra esse conceito.

Em geral, devido a ruídos e distorções na imagem de enfiada, o resultado da limiari-

zação pode gerar regiões de cor da pele particionadas (componentes não-conexos), além
de permitir a existência de pãzeZs de cor da pele isolados na imagem binária. Para solu-

cionar esses problemas, utilizamos uma operação morfológica de fechamento seguida da

aplicação do filtro da mediana. A figura 5.5 ilustra este processo.

A identificação dos limites dos bloós de cor da pele é então realizada através do al-
goritmo de crescimento de regiões. Regiões menores que 1% do tamanho da imagem são
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descarnadas. Além disso, são levados em consideração aspectos estruturais da face, eli-

minando regiões que não apresentam a estrutura de uma face. Isto é feito de uma forma

simples, considerando a a relação entre a altura e a largura do retângulo que define a

região de cor da pele.

E importante salientar que as regiões determinadas podem corresponder a objetos com
cor da pele diferentes de uma face. Logo, a verificação da presença ou ausência de uma
face em tais regiões faz-se necessária. Isto é feito através de um procedimento simples
de correlação que visa a localizar olhos nas regiões de cor da pelejFeris et al., 2000al.
Caso existam várias faces na imagem, aquela que estiver mais próxima da câmera será
segmentada.

Outros experimentou com relação à verificação da presença ou ausência de uma face em

regiões de cor da pele foram realizados utilizando descritores de Fourier (vide artigo em
anexo) ICampos et al., 2000bl. No entanto, para obtermos um sistema realmente robusto,
a integração de várias outras informações (movimento, simetria, etc.) deve ser realizada.

5.2 Rastreamento de F'ices Utilizando GWNs

Após o procedimento de detecção, a face segmentada é acompanhada nas imagens sub-

seqüentes, ao longo da seqüência de vídeo. Este processo de rastreamento é realizado com

a técnica baseada em GWNs, sendo robusto a transformações afins da face e mudanças

homogêneas da iluminação.

Inicialmente, a representação wavelet é obtida para o ó/ob de cor da pele determinado.

A reparametrização da GWN pode ser então aplicada à seqüência de imagens, caracte-
rizando o rastreamento da face. Assim, para cada quadro Jt referente ao instante t, os

parâmetros n da superwavelet W.. são otimizados de acordo com a função energia abaixo:

E = min lllt ©..l 2 (5.2)nt

O vetor de parâmetros nt-i é utilizado como valor inicial para a otimização no quadro

Jt. Como as mudanças na imagem são pequenas de quadro para quadro, o processo de
otimização converge rapidamente. Os valores iniciais para no no primeiro quadro são
derivados a partir do ÓJob de cor da pele.
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O modelo adorado considera a face como um objeto planar, observado sob projeção
ortográfica. Em consonância com o trabalho de IHager and Belhumeur, 19981, verificamos
que embora a face tenha sido modelada como um objeto rígido, com movimentos limitados,

o algoritmo é capaz de rastrear o usuário ainda que este mude sua expressão ou realize
rotações leves fora do plano.

5.3 Localização e Rastreamento de Características
]i'achais

A localização e rastreamento de características faciais constitui um tópico de pesqui-
sa clássico em visão computacional. Nosso interesse neste problema reside no fato de
que o reconhecimento de uma face pode ser realizado eficientemente utilizando apenas
suas características faciais, como por exemplo, olhos, nariz e boca. Existem evidências
biológicasjMoghaddam and Pentland, 19941 de que os olhos cumprem o papel mais impor-
tante no reconhecimento de uma face. O trabalho de ICampos et al., 2000al demonstra a
boa performance de um sistema de reconhecimento baseado apenas na região dos olhos,
ao ser comparado com outro sistema que considera a face inteira. Além disso, trabalhos
como IMoghaddam and Pentland, 1994, Brunelli and Poggio, 1993j mostram que o reco-

nhecimento baseado em características faciais pode alcançar melhores resultados, tendo

em vista que esta abordagem torna-se invariante a cortes de cabelo, penteados, maquia-

gem, etc.

Neste contexto, iremos apresentar um método baseado na reparametrização de uma

GWN para localização e rastreamento de características faciais. Nossos experimentos re-

ferentes ao procedimento de localização foram conduzidos no banco de faces Yale, o qual

consiste de 15 diferentes indivíduos, com ll imagens por pessoa, apresentando diferen-

tes expressões faciais (http://cvc.yale.edu/projecta/yalefaces/ yalefaces.html). Como este

banco de dados contém apenas imagens em níveis de cinza, a região da face foi segmentada

manualmente. Experimentos com imagens coloridas e detecção automática da face serão

apresentados no próximo capítulo.

No capítulo anterior, foi mencionado que uma GWN de pouca precisão, isto é, com
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um pequeno número de funções base, pode ser reparametrizada em diferentes indivíduos.

No entanto, esta reparametrização não pode ser garantida em qualquer pessoa, tendo em

vista que a mesma depende da similaridade entre a face de teste e a face em que a GWN

foi otimizada, bem como do número de wavelets consideradas.

A solução que propomos para este problema consiste em otimizar a GWN em uma
face média. Com este objetivo, foi selecionado um conjunto de 15 faces do banco de faces

l(ale, cada qual correspondendo a um indivíduo específico. As faces deste conjunto foram

então registradas manualmente e a média calculada. A figura 5.6 ilustra a face média
obtida, juntamente com sua representação wavelet, considerando apenas 52 funções base.

Utilizando a GWN otimizada nessa face média, a reparametrização funcionou perfei-
tamente em todas imagens dos indivíduos presentes no banco de faces Yale. No entanto,
é provável que esta técnica falhe ao considerarmos bancos de faces com um número bem
maior de indivíduos.

Com vistas a realizar a localização de características faciais, pontos característicos
são inicialmente localizados na face média. Os pontos que consideramos correspondem

às pupilas, centro do nariz e centro da boca. Após, a GWN otimizada na face média é

reparametrizada na imagem da face de teste. Nesta imagem, os pontos característicos
são determinados mediante a aplicação de uma transformação afim adequada aos pontos
originalmente marcados na face média. Os parâmetros correios desta transformação são

obtidos a partir do vetou de parâmetros da superwavelet (s., s,, s.v,c,,Q,0), o qual é

determinado pela equação (5.2) no processo de reparametrização.

A figura 5.7 ilustra a localização de características faciais em três indivíduos do banco

de faces Yale. E interessante notar que o método é robusto à presença de óculos e barba

na imagem da face. A figura 5.8 ilustra os resultados considerando imagens do mesmo
indivíduo sob diferentes expressões faciais e mudanças de iluminação.

O rastreamento das características faciais é realizado mediante a aplicação de uma

transformação afim aos pontos localizados, em cada quadro da seqüênciat. Claramente,

iÉ importante salientar que não processamos diretamente os olhos, nariz e a boca do usuáriol apenas
obtemos uma estimação da posição dessas características. Ainda assim, optamos pelo uso do termo
"rastreamento de características faciais" para denotar o acompanhamento dos quatro pontos faciais de
interesse no modelo wavelet.
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Figura 5.6: Face média e sua representação wavelet

Figura 5.7: Localização de características faciais em diferentes indivíduos

os parâmetros correios de cada transformação são derivados do vedor de parâmetros da
superwavelet, em cada quadro. A figura 5.9 ilustra o rastreamento de características

faciais em alguns quadros de uma seqüência de imagens.

Esse procedimento considera a geometria global da face, sendo robusto a deformações

das características faciais, tais como piscar de olhos e sorriso, as quais constituem, em
geral, uma situação crítica para a maioria das abordagens locais. Neste sentido, o método

não exige a condição de alta correlação entre quadros adjacentes, como é exigido em
técnicas baseadas em casamento de padrões (temo/ate matcAíng), por exemplo.

E importante notar que o método pode ser facilmente generalizado para rastrear pontos

característicos adicionais ou até mesmo regiões, como polígonos arbitrários ao redor dos
olhos, nariz e boca. No capítulo 7, iremos apresentar alguns experimentou relacionados

com esta abordagem.
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Figura 5.8: Localização de características faciais sob diferentes expressões faciais e mu

danças de iluminação.

Figura Rastreamento de características faciais utilizando GWNs



Capítulo 6

Rastreamento de Faces em um

Subespaço IVavelet

Neste capítulo, iremos apresentar, como principal contribuição científica deste trabalho,
um método eficiente para rastreamento de faces baseado em GWNs. Basicamente, nosso
objetivo consiste em realizar o rastreamento da face em um subespaço wavelet de dimen-

sionalidade reduzida, visando a uma maior eficiência do processo.

Inicialmente, vamos considerar uma GWN (W,w) com @ = {@.:,. .. ,#'-} e w =

(wi, . . . ,wx). Conforme mencionado anteriormente, essa representação pode ser inter-

pretada como uma superwavelet ®.(x) = >:=:: mi@.. (SR(x -- c)), onde -/\r é o número de
wavelets utilizadas na representação e n = (c,, cp, 0, s., sv, s,,) é o vedor de parâmetros
da superwavelet, o qual define a matriz de dilatação S, a matriz de rotação R e o vetor de

translação c. Como visto na seção 5.2, o rastreamento da face pode ser obtido mediante
a deformação afim da superwavelet @. em cada quadro da seqüência, conforme mostra a

eq«ação (5.2).

Claramente, esse método realiza um típico casamento de padrões (temo/afe maÉcÀing)

no espaço de imagens, em que o padrão, dado pela imagem obtida a partir da superwa-

velet, é distorcido gradualmente até casar com a face no quadro atual da seqüência. E
interessante notar que os pesos w{ das wavelets em ®. são constantes nesse processo.
Assim, a deformação afim é capturada apenas pela deformação das wavelets, ao passo que
o vedor de pesos permanece invariante.

44
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Figura 6.1: Mapeamentos entre o espaço de imagens Le(]R2) e o subespaço wavelet Ra

Com essa propriedade, concluímos que o rastreamento no espaço de imagens, acima

descrito, pode também ser realizado com base apenas nos pesos das wavelets, isto é, em
um espaço de dimensiona]idade reduzida ]Rx , o qual denominaremos suóespaço waz;eZef.

De acordo com a seção 4.2, sabemos que uma imagem g C L2(R2) pode ser mapeada

em um vedor w C Rx através do conjunto de wavelets duais Ü = {@«:, - 'V'«,.,}. Tal

mapeamento corresponde à projeção ortogonal de g C L2(R2) no subespaço < ® >C
L2(R2). Ana]ogamente, a reconstrução ã C L2(]R2), isto é, o mapeamento de w em
L2 (R2), é obtido através do conjunto de wavelets q'. A figura 6.1 ilustra com clareza esses

mapeamentos. Os espaços vetoriais envolvidos estão discriminados abaixo:

e Espaço de imagens L2(R2), no caso contínuo. Uma imagem g C L2(R2) define um
ponto nesse espaço.

e Espaço < © >, cuja base é definida pelas wavelets da representação. A reconstrução

g :: >1:11l wi@«: define um ponto nesse espaço. Claramente, < @ > constitui um

subespaço do espaço de imagens.

e Subespaço wave]et ]RW. O vetou de pesos w, obtido pela projeção ortogonal de g

em < W >, define um ponto nesse espaço.

Esta discussão é perfeitamente válida para o caso de imagens discretas, as quais serão

tratadas a seguir.
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6.1 Metodologia

Para descrever o rastreamento no espaço IRW, vamos considerar, inicialmente, uma GWN

l@, v) otimizada na imagem de uma face, a qual desçamos rastrear em uma seqüência de

vídeo. Como já mencionado, o vedor de pesos v é obtido através da projeção ortogonal
da imagem da face no subespaço < © >. Deste modo, temos o padrão da face mapeado
no conjunto de pesos v C RJV, os quais denominaremos pesos de re/erêncáa.

Basicamente, o rastreamento no subespaço wavelet é realizado com a deformação afim

do subespaço < W >, sendo aplicada até que o vedor de pesos w C RX, obtido pelo
mapeamento ortogonal do quadro anual nesse subespaço, sela o mais próximo do vedor de

pesos de referência v. Esse procedimento assemelha-se com o método de rastreamento no

espaço de imagens, com a diferença de que o processamento é realizado eficientemente no

subespaço Rw

O mapeamento de imagens no ]RW é feito com um baixo custo computacional, através

de um pequeno número de filtragens locais com as wavelets. De acordo com a seção 4.2,

considerando uma imagem 1, temos que wi =< /, @«. >, em que @.. = )1:j (.A'i)ij «'«i

Simples transformações conduzem à equação abaixo:

«,: :):, < -r, @«, > (6.1)

Assim, os pesos ótimos wi são obtidos a partir de uma combinação linear de filtragens com

as wavelets, onde os coeficientes são dados pela inversa da matriz .4i.f =< @n, V'nj >. E
interessante notar que a matriz .Áij é, exceto por um fator de escala, invariante com relação
a transformações afins da GWNI. Isto permite que tal matriz seja calculada previamente,

otimizando o cálculo dos pesos w{, os quais são calculados eficientemente com a equação

(6.1), através de uma aplicação local < /, @«: > de cada uma das N Gabou wavelets @«:,

seguida por uma multiplicação com a inversa da matrix -Áij.

Seja n = (c,, c,, 0, s,, sz,, s,,,) um vetou de parâmetros afim que configura uma parame-

trização para o subespaço < Q >. Conforme descrito acima, o rastreamento no subespaço

wavelet é obtido pela mudança gradual desses parâmetros até que o mapeamento do qua-

iOs produtos internos < @.. ,@nj )' são alterados apenas por um fator de escala quando ni e nj são
modificados pela mesma transformação afim.

J



CAPITUL06. RASTREAMENTO DE FACES EM UM SUBESPAÇO WAVELET 47

dro atua] J em w C ]Rx seja o mais próximo dos pesos de referência v. Em outras
palavras, devemos otimizar os parâmetros n com relação à função energia:

min llv -- wll.P (6.2)

"m ««:(.A':):j < J, d'«,(SR(x - ')) >(6.3)

onde S é a matriz de dilatação, R é a matriz de rotação e c é o vedor de translação, todos

definidos através do vedor (c,, q,, 0, s-, sy, s.,,). Durante o rastreamento, essa otimização
é feita para cada quadro da seqüência. Como existe pouca diferença entre dois quadros

adjacentes, a otimização é rápida. Novamente, para minimizar a função energia (6.2), o

algoritmo Levenberg-Marquardt foi utilizado.

n

J

E

- /

6.2 Distância entre Pesos

Na equação (6.2), utilizamos a notação llv -- wll.P para denotar a distância entre os vetores

v e w no subespaço Rx . No entanto, ainda não é claro como essa medida de distância deve

ser calculada. De acordo com o trabalho de IWiskott et al., 19971, a distância Euclidiana
poderia ser utilizada entre esses dois vetores, mas tal medida trata igualmente as wavelets

da representação, ainda que essas funções apresentem diferentes escalas.

Nós então propomos uma nova medida de distância, a qual é baseada na distância
Euclidiana entre vetores do espaço de imagens. Assim, definimos a diferença l v wll.P
como a distância Euclidiana entre as duas respectivas imagens reconstruídas:

lv - wll« - ll }: «:d,«: >1: «,j@«, l,

Várias transformações são então realizadas:

>: «:'p«: - >ll: ««j@«, ll,

/.w a' \' l*

l >1:«:ú«:(x) >:'«j@«,(*) l a*l
\ã=i .j=i /

7V

l lZ J

N

l lZ J
l

(6.4)

l« «ll«

J

(6.5)
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N

õ:@.: (xl
i::l l como.=(''

«:)

1/ 1$ Ê ':»«« '*'«« .*,l «l '

lx E ':':, / @.. (*)@«, (*)~*l
l ': « «..,«« »l;
lõ7' .4ij õlâ com õ = (õi ' 'õw)a"

l

]

(6.6)

C[aramente, a medida de distância é caracterizada no espaço ]R/v, sendo ca]cu]ada

eficientemente. A matriz de produtos escaleres .4íj =< @«í,@«, > é a mesma matriz

presente na eq. (6.1) e na seção 4.2. É interessante notar que, no caso das wavelets {@.:}

serem ortonormais, .Ai.f é a matriz unitária e a equação (6.5) descreve a mesma medida
de distância proposta em IWiskott et al., 19971.

6.3 Algoritmo

Com o intuito de tornar mais clara a seqüência de etapas envolvidas no método de rastre-

amento de faces em um subespaço wavelet, apresentamos, a seguir, um algoritmo em alto

nível do referido método. Por questões de simplicidade, o algoritmo considera a presença

de uma face no primeiro quadro de uma seqüência de imagens, supondo-se conhecida a
sua posição, orientação e escala.
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Dada uma seqüência de imagens {Ji, J2, ,À}

--> Otimize a GWN (q', v) na face da imagem Ji, obtendo, desta forma,
os pesos de referência v.

-.> Inicialize o vedor de parâmetros ni = (c,, %, 0, s., sp, s,,) com a po-

sição, escala e orientação da face na imagem Ji. Isto configura uma

parametrização inicial do subespaço < W >

Pt,rn ,i Ho 9 n Á Ar fnpnx tAbU u \.üv A uv\# A T xuyw

--> Calcule w, projetando J. em < ® > com a equação (6.3).

Enquanto llv wllw não é mínimo faça

--> Ajuste o vetor de parâmetros ni(deformação do subespaço
< © >) com o método Levenberg-Marquardt.

--> Calcule w, projetando .4 em < @ > com a equação (6.3).

Fim Enquanto

-+ Imprime o vetor ni: posição, escala e orientação da face no
quadro J,

Fim Para

A técnica proposta apresenta um considerável aumento de performance quando compa-

rada ao rastreamento no espaço de imagens. Essa vantagem, em termos de eficiência, deve-

se ao fato de que o rastreamento é realizado em um subespaço wavelet de
dimensionalidade reduzida, promovendo uma alta redução de dados. Além disso, deve-se
notar que a reconstrução do padrão da face, bem como o cálculo da diferença páze/ a Faze/

entre imagens, são favores críticos em termos de tempo de processamento, dispensados
no rastreamento baseado nos pesos das wavelets. O próximo capítulo apresentará uma

avaliação quantitativa dessa técnica.



Capítulo 7

Resultados Experimentais

Neste capítulo, iremos descrever os experimentos realizados com as técnicas introduzidas
neste trabalho, bem como discutir os resultados obtidos. Inicialmente, apresentaremos

uma avaliação quantitativa do método de rastreamento de faces proposto no capítulo
6, considerando aspectos como atenção progressiva, robustez e eficiência. Logo após,
os conceitos apresentados nessa dissertação serão reunidos e aplicados no problema de
reconhecimento de faces a partir de seqüências de vídeo.

7.1 Avaliação da Técnica de Rastreamento de Faces

O método proposto para rastreamento de faces em um subespaço wavelet foi testado com

sucesso em várias seqüências de imagens. Todas as seqüências de teste apresentavam

um indivíduo em movimento, mais ou menos frontal à câmera, de forma que suas carac-
terísticas faciais estivessem sempre visíveis. Os experimentos foram conduzidos visando a

analisar a performance do rastreamento com relação a fatores como precisão, robustez e
eficiência.

7.1.1 Análise de Precisão

A precisão do método de rastreamento foi avaliada considerando o conceito de atenção

progressiva, isto é, variando o número de wavelets na representação. Inicialmente, grava-

50
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Figura 7.1: Rastreamento de faces no subespaço wavelet, utilizando-se uma GWN com
116 wavelets.

Figura 7.2: Representações obtidas com 116, 51, 22 e 9 wavelets

mos uma seqüência de imagens de uma pessoa se movendo diante da comera com diferentes

expressões faciais. No interior da face desse indivíduo, uma GWN com 116 Gabou wa-
velets foi otimizada e utilizada para estimar os parâmetros afins de referência, em cada
quadro da sequência. A figura 7.1 ilustra alguns quadros do resultado da aplicação do
novo método de rastreamento de faces nessa seqüência. E interessante notar a robustez

do método com relação a deformações afins da face e a variações de expressão facial.

Com o objetivo de investigar o princípio da atenção progressiva no rastreamento da
face, foram extraídas GWNs de menor precisão, a partir da representação de 116 wavelets,

contendo somente as 51, 22 e 9 wavelets de maior peso, normalizadas com relação à escala.

A figura 7.2 ilustra tais representações. Basicamente, queremos utilizar essas GWNs para

analisar o decréscimo de precisão ao diminuir o número de wavelets na representação.

Assim, o rastreamento da face no subespaço wavelet foi realizado com cada uma das
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GWNs citadas acima. As figuras 7.3, 7.4 e 7.5 ilustram a estimação dos parâmetros de
posição c,, c:r e o ângulo é? da face, respectivamente. Em cada gráfico, os parâmetros de
referência são denotados pela linha pontilhada, ao passo que a linha contínua refere-se aos

parâmetros estimados com 51, 22 e 9 wavelets. Os resultados obtidos com o rastreamento

baseado no espaço de imagens são similares.

Mediante a análise visual desses gráficos, concluímos que a precisão do rastreamento

depende diretamente do número de Gabor wavelets utilizadas na representação. De fato,

a medida que diminuímos o número de wavelets, temos um decréscimo na precisão da
estimação dos parâmetros em cada quadro da sequência. Por outro lado, temos um
correspondente aumento de eficiência no rastreamento, como veremos adiante. Logo, a

escolha do número de filtros depende da aplicação considerada, podendo ser ajustada de
acordo com os recursos computacionais disponíveis.

7.1.2 Análise de Robustez

De acordo com nossos experimentou, o rastreamento no subespaço wavelet apresenta a

mesma robustez do rastreamento baseado no espaço de imagens. Ambas abordagens são
robustas à variação homogênea das condições de iluminação, bem como a deformações

afins da imagem da face. E interessante notar que variações de expressão facial e rotações

leves da face fora do plano são, em geral, corretamente aproximadas pelo modelo afim
baseado em wavelets.

Os testes realizados mostraram, também, a robustez do método com relação à velo-

cidade da face. Em outras palavras, o rastreamento é realizado mesmo na presença de
considerável diferença entre dois quadros adjacentes.

O gráfico ilustrado na figura 7.6 mostra os deslocamentos (em pázeZs) da posição da

face na seqüência considerada. Tais deslocamentos foram calculados, em cada quadro,
através dos parâmetros de referência c, e cv Basicamente, considerando (c,, cv) a posição

da face no quadro atual e (c-!d, cv.ia) a posição da face no quadro anterior, o deslocamento
d da face para o quadro anual foi calculado conforme a equação:

d '(.,-.-..y +(..- Q...y (7.1)

Observando o gráfico, percebemos que o deslocamento da face é relativamente alto em
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Figura 7.3: Estimação do parâmetro de posição c, em cada quadro da seqüência
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Figura 7.5: Estimação do parâmetro referente ao ângulo da face em cada quadro da
sequencia.
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Deslocamento da Face

l 50 99 148 197 246 295 344 393

Figura 7.6: Deslocamento da face em cada quadro da seqüência

determinados quadros. Quando isso ocorre, o rastreamento é realizado com robustez, mas

o tempo requerido pelo procedimento de reparametrização é aumentado, devido ao maior
número de ciclos no processo de otimização.

7.1.3 Análise de Eficiência

A resolução das imagens mostradas na figura 7.1 é 160x120 pizeZs e o tamanho da face
na qual a GWN foi otimizada é 50x65 Fazeis. Utilizando-se somente 9 wavelets, o tempo

de computação para cada ciclo do algoritmo Levenberg-Marquardt é de 15ms, em um
Athlon IGHz rodando Linux. Uma performance ainda mais alta pode ser alcançada
se considerarmos imagens da face de menor resolução, ou mesmo, considerando menos

parâmetros (e.g. somente translação e rotação).

E importante salientar que o número de ciclos para cada quadro depende da distância
entre os parâmetros iniciais e o mínimo local, sendo diretamente relacionado com a ve-
locidade da face. O aumento do número de wavelets na representação promove um ras-

treamento mais preciso, mas também mais lento. Por exemplo, utilizando-se 51 wavelets,

foi exigido um tempo de computação de 85ms por ciclo, em cada quadro da seqüência
considerada.

Em comparação com o rastreamento baseado no espaço de imagens, observamos, na



CAPITULO 7. RESUI.FADOS EXPERIMENTAIS 57

'a' 250
E

20D

15D

Subespaço Wavelet

Espaço de Imagens

100

50

0

24 35 46 56
Número de Wavelets

Figura 7.7: Comparação dos tempos exigidos por ciclo entre o rastreamento no espaço de

imagens e o método proposto.

técnica proposta, uma economia de aproximadamente 50% do custo computacional exigido

em cada ciclo do método Levenberg-Marquardt, com um pequeno aumento no número de

ciclos requeridos. Acreditamos que a utilização de outros algoritmos, como os métodos
Condensationjlsard and Blake, 1998j ou o S'eqwemt aZ /mparfance SampZàng (SIS)ILI, 20001

possivelmente guiarão para um aumento ainda maior de eficiência. O gráfico ilustrado na

figura 7.7 mostra a comparação dos tempos exigidos por ciclo entre o rastreamento no
espaço de imagens e o método proposto.

Deve-se mencionar que o cálculo dos tempos de computação dependem sobremaneira

do Aardmare e do sistema operacional utilizado. Além disso, os resultados foram apre-

sentados considerando uma seqüência de vídeo específica. A despeito da obtenção de

resultados similares em outras seqüências de teste, torna-se difícil traçar uma conclusão
genenca.
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7.2 Aplicação: Reconhecimento de Faces a partir de
Vídeo

Os conceitos apresentados neste trabalho foram reunidos visando uma aplicação específica:

reconhecimento de faces a partir de seqüências de vídeo. Basicamente, um sistema foi

configurado com as seguintes etapas:

8 Detecção da faces

e Posicionamento das características faciais;

e Rastreamento da face e das características faciaisl

e Seleção e normalização dos melhores quadros

As características faciais normalizadas são então enviadas ao módulo de reconhecimento,

incumbido da identificação do usuário. O esquema desse método proposto para reconhecer

pessoas a partir de vídeo está descrito no artigo IFeiis et al., 2000bj em anexo.

7.2.1 Formação do Banco de Dados

Para realizar os testes do nosso sistema, integrado com o módulo de reconhecimento, um

banco de seqüências de vídeo foi gerado, solicitando-se a colaboração de 10 pessoas do

departamento. As imagens, bem como os experimentes realizados, serão armazenados em

um CD, com a devida autorização das pessoas envolvidas.

Para cada pessoa, duas seqüências, de treinamento e de teste, foram gravadas em
tempos distintos, com um intervalo de uma semana. E interessante notar as mudanças
na aparência do indivíduo, após esse intervalo, como diferentes penteados, presença ou
ausência de barba, óculos, etc.

Inicialmente, solicitamos que cada pessoa se posicionasse na frente de um computador,

com o intuito de ser filmada por uma comera colorida. Assumimos que a imagem da face

do usuário seja frontal, para facilitar o processo de detecção. Em seguida, pedimos a
cada pessoa para mover-se naturalmente diante da comera, configurando um processo
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de inteiação com a máquina. Nesse processo, as características faciais - olhos, nariz e
boca - devem estar presentes em todos os quadros da seqüência.

Ao final, um total de 20 seqüências de imagens foram gravadas. Deve-se mencionar
que este banco de dados está sendo expandido, de forma que uma avaliação mais completa

e precisa será apresentada em trabalho futuro.

A seguir, discutiremos os resultados obtidos com cada módulo do sistema, no contexto

da aplicação considerada.

7.2.2 T)n+ o.-pãn rl n 'Pnpn
.L/ L/ qJ vvycA.v \.bLA. .B. EX.\lqJ

Com relação à detecção de faces, o método mostrou-se robusto ao identificar regiões
de cor da pele de pessoas de diferentes raças, idades e sexo. Entretanto, cores de pele
escura, quando comparadas com cores de pele clara, corresponderam a pixels de menor

intensidade na imagem em níveis de cinza. Isto se deve ao fato de que, no treinamento

supervisionado, utilizou-se um maior número de cores de pele clara. Ainda assim, as cores
de pele escura são classificadas corretamente quando da identiâcação de regiões de cor da

pele. Em geral, o método falha sob alta variação das condições de iluminação ou quando
a face está muito próxima de outros objetos com cor da pele.

A verificação da presença ou ausência da face na região de cor de pele foi realizada,
como já comentado, utilizando-se uma técnica simples de correlação. Visando a aumentar

a robustez desse módulo, pretendemos ainda utilizar uma combinação de outras infor-
mações, como movimento, simetria, profundidade, forma, e outras.

7.2.3 Posicionamento das Características Faciais

Uma vez que a face.tenha sido detectada, sua informação de escala é obtida e a região de

cor da pele é convertida para uma imagem em níveis de cinza. As características faciais
são então localizadas através do processo de reparametrização da GWN, otimizada em

uma face média. A posição e a escala do Z)Zob da face são utilizadas como parâmetros
iniciais na reparametrização. A figura 7.8 ilustra a detecção de uma face no primeiro
quadro de uma seqüência de imagens, bem como a localização de suas características
faciais.
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Figura 7.8: Detecção da face e localização das características faciais

Consideramos que o método utilizado para o posicionamento das características faci-

ais apresenta duas limitações. A primeira está relacionada com a reparametrização da

GWN, visto que esse procedimento é adequado apenas quando bancos de dados com pou-
cos indivíduos são tratados. A segunda limitação é derivada do fato de que a distância

entre características faciais varia de pessoa para pessoa, ocasionando, em alguns casos,
resultados imprecisos. Assim, seria interessante dispormos de um procedimento incum-
bido de ajustar a posição dos pontos característicos após a reparametrização da GWN.
Como exemplo, nosso método poderia ser utilizado para a inicialização de contornos

ativosjBlake and lsard, 1998j, objetivando uma segmentação precisa das características

faciais. Atualmente, uma aluna de doutorado do nosso grupo de pesquisa está investigan-
do novos métodos para solucionar esse problema.

7.2.4 Rastreamento da Face e das Características Faciais

O rastreamento da face e das características faciais foi realizado corretamente nas

seqüências de imagens consideradas, mostrando-se robusto a deformações afins da fa-
ce, diferentes expressões faciais e mudanças homogêneas das condições de iluminação.

A figura 7.9 ilustra o rastreamento de olhos, nariz e boca de uma seqüência específica,
apresentando os quadros 60, 98 e 221.

De acordo com nossos experimentos, o rastreamento é realizado com maior precisão

quando a GWN é otimizada na face do indivíduo considerado. A GWN otimizada na
face média também possibilita o rastreamento, mas com menor precisão. Assim, após o
posicionamento das características faciais, a representação wavelet da face é obtida, e o
módulo de rastreamento acionado.
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Figura 7.9: Rastreamento de olhos, nariz e boca. Note que o método é robusto a piscar
de olhos, mudança homogênea de iluminação e diferentes expressões faciais.

7.2.5 Seleção e Normalização dos Melhores Quadros

Durante o processo de rastreamento, é possível que os pontos característicos não sejam
precisamente localizados em determinados quadros. Isso ocorre quando o usuário realiza

rotações leves fora do plano, modifica sua expressão facial, ou mesmo quando ocorrem
«lllHnnpne nnc pnndipÃnc d ijtlminnriia'YUU xxwu uv"u'YVuv uv aEuxx""wywv.

Assumindo que as características faciais são corretamente posicionadas inicialmente,

é possível selecionar os melhores quadros e eliminar aqueles em que a localização dos

pontos característicos não foi efetuada precisamente. Basicamente, se a reparametrização

da GWN não foi realizada com precisão, isto é, se a função energia na equação (6.2)
assumir um valor maior que um limiar, então o quadro pode ser eliminado.

Ao final, as características faciais dos quadros selecionados são extraídas, normaliza-
das, e enviadas ao módulo de reconhecimento. A normalização foi realizada aplicando-se

uma transformação afim adequada nas regiões selecionadas, de acordo com os correspon-

dentes parâmetros da superwavelet. Outros aspectos como normalização de iluminação

precisam ser tratados posteriormente.



Capítulo 8

Conclusões

Neste trabalho, foram apresentados algoritmos de visão computacional para a detecção
e rastreamento de faces humanas em seqüências de imagens. Mais especificamente, esse
estudo concentrou-se na etapa de rastreamento de faces, sendo proposta, como principal

contribuição, uma técnica eficiente para esse problema, baseada em um subespaço wave-
let. Tal técnica foi avaliada considerando aspectos como precisão, robustez e eficiência.

O problema de localização e rastreamento de características faciais, bem como alguns
aspectos relativos à normalização de imagens, também foram comentados, visando a uma

aplicação específica: reconhecimento de faces a partir de seqüências de vídeo.

Diversos experimentos foram realizados com a técnica baseada em Gabar WaoeZet

.Nefmorks, recentemente proposta na literatura. Entre outras vantagens, verificamos a

robustez dessa técnica com relação a deformações rígidas e não rígidas da face no plano,

bem como à variação homogênea das condições de iluminação. O compromisso entre
precisão e eficiência é determinado pela escolha do número de wavelets na representação.

Logo, essa escolha deve ser feita com base nas condições do problema e nos recursos

computacionais disponíveis.

Os conceitos apresentados no presente estudo foram reunidos, ao final, objetivando a

aplicação considerada, isto é, o reconhecimento de faces a partir de seqüências de vídeo.

A pesquisa que subsidiou este trabalho possibilitou resposta a algumas questões, porém

suscitou inúmeras outras, inerentes a toda investigação científica. A seguir, apresentamos

tópicos a serem tratados em trabalho futuro:

62
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e A verificação da presença ou ausência de uma face em um bloó de cor de pele deve
ser aperfeiçoada com a integração de novas informações como movimento, simetria,
forma e outras.

e Pesquisas devem ser realizadas para se obter uma representação genérica de uma
face baseada em GWNs. Atualmente, a representação utilizando-se uma face média

é adequada apenas para banco de dados com poucos elementos.

e Durante o rastreamento, fatores como rotações leves fora do plano, variação nas con-

dições de iluminação e mudanças de expressão facial são, em geral, bem aproximados

pelo modelo wavelet afim. No entanto, é possível que, nessas condições, exista impre-
cisão no procedimento de posicionamento das características faciais. Esse problema
também ocorre na localização dessas características utilizando-se uma GWN otimi-

zada na face média, tendo em vista que a distância entre características faciais varia

de pessoa para pessoa. Assim, seria interessante dispormos de um procedimento

incumbido de ajustar a posição dos pontos característicos após a reparametrização

da GWN, possibilitando uma segmentação precisa das características faciais. Esse
tópico está sendo tratado anualmente em nosso grupo de pesquisa.

e Quando a face do usuário realiza rotações consideráveis fora do plano, o método
de rastreamento falha. A solução para esse problema seria estender o aLudI modelo

afim da face para uma representação wavelet 3D.

B O rastreamento de faces ainda pode ser aperfeiçoado em termos de eficiência, com

a utilização de métodos tais como o Condensationjlsard and Blake, 19981 ou o Se-
guentíaZ ]mpodance SampZáng (SIS) ILI, 20001, ao invés do algoritmo de Levenberg-

Marquardt.

e E interessante comparar os resultados obtidos neste trabalho com outras técnicas

que compõem o estado da arte na literatura.
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Abstract The usc ofGabor Wavelet Networks has several advantages
namely:

In tltis article we presertt a ttew method for visual face
tracking that is carried out in wavelet subspace. Firstt],
a wavetet represenlation for the lface temptate is created,
which spans a Low-dimensionar subspace of the image
space. The 'pideo sequenceÊ'amos where theface is tracked
are then orthogonatt] projected luto tais Low-dimensionar
subspace. Tais can be dome e$tcientl) through a small
number ofapptications of the wavetet $1ters. Att further
cotnpütations are performed in wavelet subspace, which is
isontorphic to the image subspace spattned b) the sets of
wavelets in the representation. Robustness w.r.t. facial ex-
pression and aj$ne deformattons, as welt as the eJFcienc)
ofour lnethod, are demoltstrated in various experimenta.

1 . By their very natura, Gabor wavelet networks are in
variant to some degree to affine deformations and ho
mogeneous illumination changes,

2. Gabor filtcrs are good feature detectors [8, 9] and the
optimized parameters of each Gabor wavelet reflect tho
underlying image structure,

3. The Gabar wavelet weights are directly related to the
Gabor filter responses and thus algo reflect the under-
lying local image structure,

4. The precision of the representation can be varied to
a/zy desired dcgree ranging from a coarse to an al-
most photo-realistic representation by simply varying
the number of used wavelets. Depending on the avail-
able computer power and the necessary tracking preci-
sion, the number of wavclets can be dynamically var-
ied

1.Introduction

This paper addresses the issue of affine real-time face
tracking. Real-time (RT, 25/30 Hz) is a major requi-
sito for many human-computer-interface(HCI) and surveil-
lance applications, as wcll as for tece-conferencing and tele-
teaching tasks. For gesture, gaze and pose estimation appli-
cations, tracking has Lo be not only fast, but also precise.
A variety of tracking approaches a]ready exists [5, 2, 1].
In this work, we will use Gabor Wavelet Networks (GWN)
[6, 4] in order to reprcscnt the face to be tracked. It is worth
saying that we have already discussed a GWN-based real-
time tracking method in [5]. The method discussed in the
present paper differs from that approach in the sente that it
is performed in a low-dimensionar wavelet subspace, pos-
ing a considerable cnhancement in terms of efnciency.

Gabor Wavelet Networks(GWN) combina the advan-
tages of RBF networks with the advantages of Gabor
wavelets. Objccts are represented through a linear combi-
nation of Gabor wavelets where the parameters of each of
the Gabor functions (such as orientation, position and scale)
are optimized to reflect the pai'titular local image structure.

Propcrtics 2-4 allow us to define a subspace of the image
space. Its basis is given by the selectively chosen Gabor
wavelets. Property 4 allows an easy projection of any im-
age unto the subspace, while property 3 assures the great
sparseness of the wavelet representation. We will discuss
cach single point in section 2. In section 3, we will in-
troduce our subspaco tracking approach, discuss the details
and conclude the paper with the experiments in section 4
and concluding remarks.

2. Introduction to Gabor Wavelet Networks

Tho basic idea of the wavelet networks was íirst stated in

[ 1 1], and the use of Gabor functions is inspired by the fact
that they are recognized to be good feature detectors [8, 9].

To define a GWN, we start out, generally spcaking, by
taking a family of /V odd Gabor wavelet functions W =



116 216 original
Number of Wavelets

Figure 1. Face images reconstructed with different number of wavelets

{V'ni , . . . , @«,., } ofthe form Clearly, the quality of the image representation and recon-
struction depends on the number JV of wavelets and can be
varied to reach almost any desired precision. An example of
reconstruction can be seen in fig. l. In this example, a fam-
ily of 216 wavelets has been distributed over the inner face
region of the very right image / by minimizing equation
(2). Different reconstructions / obtained by the application
of equation(3) for different valucs of .7V are shown.

ü« (,, y)

«- ( - ; [,, «, .,) coso (y - 'v) sin o) l

-' l.. «, - .,) ;:- " -'- @ - .a «; o l ' l
;:« (',«'-.,)«:' h (1)

with n = (c, , c,, 0, s, , s,)r. Hera, c,, cv denote the [rans-
lation of [he Gabar wavelet, s,, s,, denota the dilation and
a denotes thc orientation. The choicc of N is arbitrary
and related to the degrec of desired representation precision
of the network. In order to find the GWN for a function
/ C L2 (R2 ) (.f dc-face, w.l.o.g.) the energy functional

2.1. Direct Calculation of Weights

The weights wi of a GWN are directly related to the lo-
cal filter respondes of the Gabor filters @.; . Gabor wavelet
functions are not orthogonal, thus implying that, for a given
family @ of Gabar wavelcts, it is not possible to calculate
a weight w{ by a simple projection of the Gabor wavelet
Úni onto the image. In fact, a family of dual wavelets
W :: {Úni . ÚnN} has to be considered. The wavelet @.,

is the dual wavelet ofthe wavelet @.. iff <@.. , @nj> ' õi,j.

Wjth Õ =(Ún:,... ,Ó.,,)I", wecan write l<w,õ) =l
In other words, given g C L2(R2) and a GWN W =
{@n , - . - , Ú«w }, the optimal weights for g that minimize
the energy in eq. (2) are givcn by wi = <g,@..>. It can
be shown that 'Pn. - >ll:.f (W':):,jd'n, , where ©i,j =

\q)ni }' q)nj )'

Thc abovc equations allow us to define the opcrator

E .:,#U....ii/ «:@..llg
ã
E (2)

is minimized with respect to the weights wi and the wavelet
parameter vector ni. The two vectors

w =(@.1 ) ,Ú.,.,)I' and w = (wi, ,w )r

define then the Gabar Nave/ef neMor# (W, w) for function
/

In other words, considering a discreto image li, a Ga-
bor wavelet network is defined through a N-dimensional
vector of weights wi and a N-dimensional vector of Ga-
bar wavelets @«. , where the weights wi and the paramcter
vectors n{ are chosen such that the weighted sum of Gabor
wavelets @.. approximates the discreto gray value image .r
optimally.

From the optimal wavelets W and weights w of Lhe Ga-
bar wavelet network, the function .f can be (closely) recon-
structed by a linear combination of the weightcd wavelets:

%$ : L2 (R') --+< (@«. , . . . , @.) > (3)

as follows: given a set W of optimal wavelets of a GWN, the
operator Zw representa an orthogonal projection of a func-
tion g onto the closed linear span of W (see eq. (3) and fig.
2) i.e

ã = z@(g) = gww with w = gW . (4)

JV

/ - E .«:'p... W7'w
{-1 3. Face TYacking in Wavelet Subspace

IWe use [he notation/, g, . . . to generally reter to continuous func-
tions, while we use .r, J, . . . when we explicitly reter to discreto gray value
images.

Thc wavelet represcntation described in the previous sec
tion may be eHectively used for aHine face tracking. Bati



the optimal weight vector v is obtained by an orthogonal
projection of the facial image into the closed linear span of
@. vence, we say that the face templatc was mapped indo
the weights v C ]Rlv , which we will call rÉeáerence weíg/zfi.

We mentioned before that the wavelet template gets
afnnely defomted for tracking in image space. Analo-
gously, the tracking in wavelet subspace is performed by
afíinely deforming the subspace < W >, until the weight
vector w C ll&W , obtained by thc orthogonal mapping of the
current fume into tais subspace, is closest to the referente
weight vector v. In fact, this procedure perfomls roughly
thc same pattern matching as before, but this is done effi-
ciently in the low-dimensional space RW

The mapping of imagem into IRX is carried out with low
computacional post through a small number of local fil-
trations with the wavelets. Recall õ'om section 2.1 that
«,Í = </,@«.>, where @«. = Ej (W :):.,@«.. Ths is
equal to the following equation:

Figure 2. A function g c L2 (]Rz) is mapped by
the linear mapping W into the vector w c IRx
The mapping of w into L2 (R2 ) is achieved with
the linear mapping ü. Both mappings consti-
tute an orthogonal projeétion of a function
g c La(Rz) into the subspace < W >c L2(Rz).

cally, this task is achieved by affinely deforming a GWN se
that it matches the face image in each fume of a vídeo se-
quence. The affine deformation of a GWN is carried out by
considering the entire wavelet network as a single wavelet,
which is a]so ca]]ed :unem'al,e/ef [5]. Lct (W,w) be a
Gabor wavelet nctwork with W = (@.: , . . . , V'n,«)I" and

w = (wi, . . . ,w/..,)I'. A superwavelet W. is defined as a
linear combination of the wavelets @.: such that

w. ':):,, <.r,@«,>.
J

(7)

Thus, the optimal weights loi are derived from a linear com-
bination of wavelet filtrations, where the coefficients are
given by the inverso of matriz Wí,j = <@«.,@«,>. It can
be shown that the matrix Wi,j is, except for a scalar fac-
tor, invariant with respect to affine transfomlations of the
wavclct network. It can therefore be computed o#.linfa and
beforehand. vence, the weights w{ are computed efhciently
with eq. (7) through a local application <.r, @..> of each of
Lhe ]V Gabor wave]ets @.., fo]]owed by a ]V x N matrix
multiplication.

Let n = (c,,c,,a,s,,sy,s,,) be an afHne paramctcr
vector which coníigurcs a parameterization for the subspace
< W >. As we described before, tracking in wavelet sub-
space is achieved by gradually changing these parameters
until the projection of [he current fume J onto w C RW
is closest to the refcrcnce weights v. In other words, we
must optimize the paramcters n with respcct to the energy
functional:

'P«(x) l:w @«.(SR(x - c)) ,
Z

(5)

where the vector n = (c«,c,,0,s-,sS,,s,,)Z definem the
dilation matrix S, the rotation matrix R and the transla-
tion vector c, respcctively. The affinc face tracking is then
achicvcd by defomling thc superwavelet W« in each fume
/, se that its parameters n are optimized with respect to the
cnergy functional E (see eq. (2»:

-E - q« llz - w«ll: (6)

Clearly, this method performs a typical pixel-wise pat-
tern matching in image space, where the template corre-
sponda to the wavelet representation, which is affinely dis-
torted to match the face in each fume. It is interesting
to note that the wavelet weights wi(see eq. (5» are con-
stant under the deformation of the template. Therefore, the
afíine deformation is captured only by the deformation of
thc wavelets, while the weight vector remains invariant.

We thus claim that the tracking in image space described
abovc may algo be achieved in thc low-dimensionar space
IR/v , which is isomorphic to the image subspace < W )', as
illustrated by âg. 2. As it can be seen there, both spaces are
related through the matrices W and W, respectively.

As the first stop, consider a GWN (W,v) that is opti-
mized for a ccrtain face image. As previously mentioned,

E min llv -- wllw with (8)n

>ll: ;;l-; (w':):,j <i,@«, (sn (x c))>M

where S is the dilation matrix, R is the rotation matrix
and c is the translation vector, all defined through the vec-
tor (c,, cv, 0, s,, sv, s,v). During tracking, this optimiza-
tion is dono for each succcssive fiame. As there is not
much difference between adjacent frames, the optimiza-
tion is fast. To minimize the energy functional (8), the
Levenberg-Marquardt algorithm was used.

In equation (8) we used thc notation llv wllw to re-
ter to a distance between vectors v and w of the subspaceZTo inc[ude the shear in the parameter set of the wave]ets, see]5]



< W >. However, it is not yet clear how this distance mea-
sure should be calculated. One could use the Euclidean dis-
[ance between two vectors, as dono in [10]. However, that
distante measure misses any interpretation in this contcxt
and all wavelets are treated as equal, even though they might
be of diUerent scales.

Therefore we propose a different distante measure,
which is based on thc Euclidean distante between the two
corresponding points in the wavelet subspace < W )'. We
[hus define the diffcrence llv wllw as the Euclidean dis-
tance between the two respectivo images / and Õ:

Concerning tracking precision, we havc evaluated the
proposed method with respect to the number of wavelets
used in [he reprcsentation. As the first stop, we iecorded a
vídeo sequente that shows a person under different poses
and facial expressions 3. On the face of that person, a GWN
with 1 16 Gabor wavelets was optimized and used to esti-
mate the "ground truth" afhnc parameLers in each fume.
Figure 3 illustrates some frames ofour subspace tracking re-
sulta, using this wavelet representation. Note that the track-
ing method is robust to facial expressions variations as well
as affine deformations of the face image.

Now, wc want to analyze the decrease of precision when
using a smaller number of wavelets in the representation.
For that, from the largo GWN above, GWNs that contained
only the largest 51, 22 and 9 wavelets, sorted according to
decreasing nomtalized weights, wcre used for tracking. The
graphs in figure 4 depict thc estimation of the face parame-
ters x-position, y-position and anglo a as well as the ground-
truth in cach ftame.

In the graphs we can see that the tracking precision in-
creases with an increasing number of applied wavelets. On
the other hand, the tracking speed is improved when the
number of wavelets is small. Clearly, the number of applied
wavelets is talk dependent and can be dynamically changed.

Thc resolution of the image frames showed in figure
3 is 160x120 pixels and the dize of the inner face re-
gion in which the GWN was optimized is 50x65 pix-
els. Using only 9 wavelets, the computing time for each
Levenberg-Marquardt cycle was 15ms on a IGHz Linux-
Athlon. Higher perfomlance is achievcd for smaller face
regions, or fewer parametcrs (e.g. just translation and ro-
tation). It is worth saying that the number of cycles for
each fume dependa on the distante of the initial parame-
ters from the local minimum, which is dircctly related to
object speed. Increasing the number of wavelets in the rep-
resentation leads to a more precise but slower tracking. For
instante, using 51 wavelets, a computing time of 85ms per
cycle was required in each fume.

Our method is closely related to the onc presented in [5].
In comparison to that method we observed in our experi-
menta a speedup of a factor two for each single Levenberg-
Marquardt cycle, but with a slight increase in the number
of needed cycles. However, we do believe that the use of
other algorithms, such as the Condcnsation method [3] or
the Sequencial Importance Sampling (SIS) method [7], wi]]
even lead to better results in termo of emciency.

llv wllw lnw(/) n@(P)ll,
N N

>l: .,iÚ... -- }l: .«j@«, ll2 (io)
{=1 .j=i

Various transformations lead to

}l:(": - ««:)("j

(v wy 'Pi,j (v

«D<@«.,@«,>j
(1 1)

lv -- wllw

«).

The matrix of pairwise scalar products Wi,j = <Ú«. , @«, > is
the same matrix as the one in section 2.1 and eq. (7). Note
that if the wavelets {@.: } were orthogonal, then W would
be the unity matrix and eq. (1 1) would describe the game
distante measure as proposed in [10].

Compared to tracking in image space, rhe method pre-
sented hera poses a considerable cnhanccment in temas of
efHciency, as it providos a great data reduction, considcring
that tracking is performed in a low dimensionar wavelet sub-
space. Moreover, it spares out the computationally demand-
ing tcmplate reconstruction and pixel-wise sum-of-squared-
diHerence computation required in the image-based track-
ingn

4. Experiments

The proposed approach for afhne face tracking was suc-
cessfully tested on various image sequences. All tesa se-
quenccs showed a person in motion, more or leis frontal to
the camcra, se that the facial features are always visible.

Our experiments demonstrate the ability of our method
to track a face as it undergoes changes in pose and expres-
sion. Although we cave represented the face as a rigid ob-
ject undergoing ]imited motion, we realized that different
face expressions and small depth variations exhibited by
facial feaLures are enough LO be well-approximated by the
afíine wavelet modal. Furthermore, lince Gabar waveíets
are DC frei, our approach algo showed robustness with re-
spect to llomogeneous illumination variations.

5. Conclusions

In this paper we have presented a tracking method, that
is based on Gabor Wavelet Networks. The Gins are in-

lsee llttp:#www.ime.usp.brfrferis



Figure 3. Sample frames of our wavelet subspace tracking. Note that the tracking method is robust
to facial expressions variations as well as affine deformations of the face image.

variant to afHne deformations se that they leave the refer-
ence vector of a template face constant. Furthemlore, thc
direct relationship between the wavelet coefficients and the
wavelet filter responses, which is widely used for multi-
resolution analysis and for motion estimation, allows to map
an image indo the low-dimensional space RW , where all sub-
sequent computations can be carried out. Furthermore, the
careful selection of the wavelets for defining a GWN en-
sures that almost all visual information is preserved (see fig.
[ and [4]).

The mcthod has the further advantage, that its precision
and computation time can be adapted to the needs of a given
talk. When fase and only approximate tracking is needed,
a small number of filtrations is usually sufficient to realize
tracjdng. Whcn high precision tracking is needed, the num-
ber of wavelets can be gradually increased. This implies on
the onc hand more filtrations, but ensures on the other hand
a higher precision, as we have shown in thc experimental
section.

So far, the optimization of the wavelet networks has been
dono with a Levenberg-Marquardt algorithm. We think that
the application of Condensation or Sequential Importance
Sampling (SIS) instead would lead to a further speed-up.
This will be evaluated in futuro work.
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Abstract. A new approach for locating and tracking facial landmarks in videa
sequences is introduced in tais paper. Our method is based on Gabar wavelet net-
works, an eRective technique that represents a discrete face template as a linear
combination of 2D Gabar wavelet functions. This wavelet representation allows
positioning of facial landmarks(e.g. eyes, Dose and mouth), even in the presente
of classes, beard and diíferent facial expressions. The feature tracking is robust to
homogeneous illumination chances and aftine deformations of the face image. More-
over, the tracking approach considera the overall geometry of the face, thus being
robust to deformations such as eye blinking and smile, which is usually a criticam
situation to most local-based tradicional methods.

Keywords: Computer Vision, Facial Feature 'lYacking, Gabar Wavelets

1 Introduction

Computational face recognition is an important research problem in computer
vision, presenting many applications such as in human-computer interaction,
security systems and surveillance. There are two main approaches to face
recognition by computers, namely, static and dynamic. While the former is
related to recognizing people in still imagem, the latter addresses the problem
of detecting, tracking, extracting information and recognizing moving peo-
ple in digital vídeo sequentes. As far as the problem of tracking a face in a
vídeo sequence is concerned, there are three distinct approaches: (1) tracking
the whole face regionl (2) tracking the head outline (e.g. using active contour
models); (3) tracking a set of feature points or facial landmarks, generally de-
fined by the eyes, the nose and the mouth. The last approach presents, among
its attractives, the potentiality for allowing faltei recognition in real-time
applications and the face of presenting a psychophysical inspiration because
of the well-known importance that these landmaiks present to human per-
ception. This papel introduces an approach for locating and tracking facial
feature points, which has proven to be robust and even suitable for real-time
applications.

The technique is based on a iecent approach for face representation called
Gabou wave]et network (GWN) j]]. The GWN represents the face as a lin-
ear combination of 2D Gabor wavelet functions, whose paiameters (position,



scale and orientation) and weights are determined optimally se that the max-
imum of image information is preserved for a given number of wavelets.

Onde that the GWN has been optimized, it can be repositioned with its
wavelet parameters undergoing an acne transfoimation in ordem to match a
target face image. The repositioning procedure is a key concept of tais paper,
being applied with two diKerent purposes, namely, (1) for locating the facial
feature points of the detected face-like blob in an inicial fume and (2) for
performing facial feature tracking

Basically, our approach can be divided in three subsequent steps:

B .Ihce defectáon, which is performed automatically by skin-calor blob de-
tection [21. Once that a face-like blob is located, a simp]e corre]ation
procedure is used to decide whether the blob actually corresponds or not
to a true face.

.f'acÍaJ /sature points posãÉáoníng, which is done automatically by matching
a GWN,optimized considering a mean face, to the inicial face-like blob;
nacking o/ /ace and /aciaZ /sature points by the GWN. The tracking
algorithm may be even executed in real-time. In this case, a suitable
number of wavelets in the representation musa be chosen with respect to
to the available computational resources.

We show that our method is able to locate facial features points even in
the presence of classes, beard, and diüerent facial expressions. The tracking
approach is robust to homogeneous illumination chances and acne deforma-
tions of the face image. Moreover, since we consider the overall geometry of
the face, it is robust to facial feature deformations such as eye blinking and

The remainder of this paper is organized as follows. Section 2 reviews some
techniques related to our work. Section 3 introduces the Gabor wavelet net-
works for face representation and advantages of this technique are discussed .
Section 4 is concerned with the repositioning of a GWN, which allows face
tlacking. In section 5, the positioning of facial landmarks is presented. The
facial feature tracking is described in section 6. Experimental resulta and
some discussions are presented in section 7. Finally, section 8 concludes this
paper with some remarks on further research directions.

smile

2 Related Work

Many approaches have been proposed to locate and track faces and facial
features in vídeo sequences. Recently, color-based systems have been widely
used to accomplish this talk. For instance, we can cite the work of Jie Yang
and Alex Waibel ]3], which presents a real-time face trackei based on a sta-
tistical skin-color model l41. Another example is the work of Stiefelhagen and
Yãng lõ], that describes a bolor-based method for detection and tracking of
specific facial features (pupils, nostrils and lipcorners). The use of calor to



track faces and facial features has advantages such as face pose invariance
and real-time processing. On the other hand, this approach is, in general, not
robust to illumination chances.

Liyanage Silvo et. al. ]6] used an edge-based approach to locate and track
facial features in image sequences. This method is based on the face that a
higher edge concentration is observed in the center of facial features (eyes,
nose and mouth), while slightly outside of suco features a leis edge concen-
tration is observed. The method is simple but it fails in severas situations,
such as in the presence of cluttered backgrounds, classes and hair covering
the forehead.

Another difTerent approach is presented in the work of Thomas Maurer
and Christoph Malsburg l71, which describes a system for tracking facial
features with the elastic graph matching technique. In this method, Gabou
filters are applied in some facial feature locations ( selected by hand), forming
a feature vector, or a jet, for each face position. The face is then modeled
as a graph, in which the nodes correspond to the jets and the edges encode
face geometrical information. Facial feature tracking is performed by a graph
matching procedure in each fume. The main disadvantage of this approach
is the high computational cose required.

Our approach uses a wavelet representation for the face image that is
even sparser than the Gabor jet representation. Also it di#ers from the one
introduced by Mallat or Daubechies ]8,9]. In face, it is based on a wavelet
network concept, which will be explained in the nexo section.

3 Face Representation Using GWN

Wavelet networks j10], or wavenets, fere proposed as an alternative to feed-
forward neural networks for function approximation. In this section we will
show, with basis on the recent work of l<ruger and Sommer jl], that this
mathematical pool may be used to approximate a discrete face template,
providing an effective face representation .

To define a Gabor wavelet network, we start by taking a family of Ã4= 2D
odd-Gabou wavelet functiorls @ = {Ún: , . ,@«.} of the form

@«(,, y)(-:ls,((« - ',)mS0 -(3/ - ',)'ãna)I'
+ l.,((z - c,)sana + (3/ c,)co.0J'l)
x sen(s,((z c,)c«0 -(y c,)seno» (1)

with the parameter vector n =(c,, cV,0, sz, slr), where c,, c, denote the trans-
lation (position) of the Gabor wavelet, s,, s, denote the dilation (scale) and
P denotes the orientation.



In arder to obtain a wavelet iepresentation for a face image /, the weights
and parameters of each wavelet are determined optimally, by means of a
fitting technique, which minimizes the energy function

E .Rh.ii/ (>1: :«:@«. + /)ll:
Z

(2)

with respect to the weights w{ C J? and wavelet parameters n{ C RS. In the
equation above, / is the DC-value of .f. The Levenberg-Marquard gradient
descent method jlll was employed to determine the optimal wavelet network
foi the face template. The method might get stucl{ in local mínima and a
careful selection of the inicial parameters is important.

Then, we can say that the two optimized vectors q' = (@.. , . . . , d'n«.)]"
and w = (wi, . . ., ww)I' define an optimized Gabou Wavelet Network (@, w)
foi a speciíic face image /. The wavelet representation for / may be considered
as the reconstruction of the original image and it is given by:

(3)

The precision of the face representation is determined by the number
À/ of used wavelets. Fbr instance, if we use a short number of wavelets,
we obtain a coarse GWN, which may worl{ well in diüerent individuais and
may be suitable for real-time applications. As we increase the number of
wavelets, the representation becomes more specific, encoding more precise
object information. Another aspect of the GWN representation is that it is
invariant to some degree to afHne deformations of the face image, as we will
see in the nexo section. Furthermore, lince the odd-Gabar Wavelets are DC-
free, they are invariaJit to some degree to homogeneous illumination chances.

The Gabor functions are biologically motivated j121 and provide the bege
possible tradeoff between spatial and frequency resolution (Heisenberg prin-
cipie). Besides, they act as good feature detectors, enconding texture and
geometrical information in the representation .

Figure 1(a) shows a face template and its discretized representation is
illustrated in figure l(b), which we call the Gabor wavelet template (GWT).
This representation was obtained by using a GWN ofjust .A/ = 52 odd-Gabou
wavelets, initialized in the inner face region. Figure l(c) shows the position
of the 16 largest wavelets, after optimization.

4 Face matching by the GWN

In the previous section, we have shown how a continuous wavelet represen-
tation for a face template is obtained based on a Gabar Wavelet Network.
Now, we will see how this representation can match a new face image se
that its wavelets aie registered on the some facial features as in the original



(a)(b)(c)
Fig. 1. (a) The face template. (b) The wavelet representation obtained by the
GWN. (c) Position of the 16 largest xvavelets.

image. This process, which is called GWN repositioning, is done by applying
a suitable afbne deformation on the entire wavelet representation. It will be
used both for positioning and for tracking the facial landmarks.

Foi instance, consider the face template shown in figure l(a) and let G
be its optimized GWN. Now, consider this face image in a di8erent pose as
shown in figure 2(a). In the repositioning process, the set of wavelets of G are
positioned correctly on the some facial features in the distorted image. It is
important to emphasize that the GWN repositioning may determine the pa-
rameters (translation, scale, rotation and shearing) of any afHne deformation
applied to the original image. Figure 2(b) shows the repositioned discrete
face template representation (GWT), with 52 odd-Gabor wavelet functions.
Figure 2(c) illustrates the position of the 16 largest wavelets of G in the
image

(a)(b)(c)
Fig. 2. (a) Face template in a different pose. (b) Repositioned wavelet representa-
tion. (c) Position of the 16 largest wavelets.

The repositioning of a GWN in a new image, i.e., the determination of
the correct afHne parameters, is established by using a superwavelet j131. Let
$' =(@«.,. .., d'nM),W =(wi,...,wm) be an optimized GWN. A labor su-
perwavelet @n (GSW) may be defined as a linear combination of the wavelets
V'«. such that

!P.(x) @«.(SR(x .)) (4)

where the parameters of vector n of the GSW @ define the dilation matrix
S, the rotation matrix R and the translation vector c with:

; -(': :),« -(:=z :=') ,. - '.,,~,'
Thus, a labor superwavelet @. is again a wavelet that has the typical

parameters, i.e. dilation s. , sv, translation c, , cv and iotation 0. So, for a given



new image g, we may aibitrarily deform the superwavelet by optimizing its
parameter vector n se that the wavelet representation matches the face in
image g. This is done by minimizing the energy function belos, using the
Levenberg-Marquard algorithm:

.D = min llp @.llgn (5)

It is important to note that the parameters of a wavelet include only
tianslation, dilation and rotation. Even se, we may include shearing and thus
allow any afHne deformation of GSW !Pn. For this, we add the parameter s,;,
to vector n and rewrite the scaling matrix:

S ??)
5 Locating Facial Landmarks

In this section, we address the problem of locating facial landmarks by us-
ing the GWN repositioning procedure described in the previous section. Our
experimenta were carried out on the Vale face database (http://cvc.yale.edu/
projecta/yalefaces/yalefaces.html), which consists of 15 diKerent subjects with
11 images per person, showing diKerent gestures. Because the database con-
tains only grey-levei imagem, we segmented the face region by hand. Exper-
imenta with color images and automatic face detection will be presented in
the nexo section.

When we optimize a coarse GWN (with a short number of wavelets) on a
face template, we obtain a wavelet representation that may be repositioned in
di#erent individuais. According to our experimenta, the repositioning proce-
dure never fails when the target face image is obtained from the some person
with diKerent facial expressions in which the GWN was optimized. However,
we can not guarantee that a coarse GWN optimized considering a specific in-
dividual can always be repositioned in any person. The repositioning process
dependa heavily on the simila;rity between the person in which the GWN was
optimized and the tese person as well as on the number of used wavelets.

The solution that we propose for tais problem is to optimize the GWN
considering a mean face. We have normalized and averaged a set of 15 faces
of the Yale database, corresponding each one to a different individual.

Using the GWN optimized considering this mean face, the repositioning
worked well on all individual images of the Yale database. We are now inves-
tigating how to address the repositioning problem in any person considering
veiy large face databases.

The proposed method for locating facial landmarks is now described. Ini-
tially, facial feature points are located in the mean face. We have considered
the pupils, center of nose and center of mouth. Then, the GWN related to
the mean face is repositioned in the target face image. In arder to determine



the facial landmarks in the test face image, we apply a suitable afiine trans-
formation to the inicial facial feature points of the mean face. The correct
parameters of this transformation are obtained from the superwavelet pa-
rameter vector (s,, sv, s-v, c,, cv, 0), which is determined by equation (5) in
the repositioning process.

The obtained results show the robustness of the method. Figure 3 illus-
trates the positioning of facial landmarlçs in three individuais of the Yale
database. It is worth saying that the method may work even in the presence
of classes and beard. Furthermore, figure 4 illustrates the resulta considering
face imagem of the same person under diüerent expressions and illumination
chances. Section 7 presente more discussions about this technique.

Fig. 3. Facial landmarks positioning in different individuais

Fig. 4. Facial feature positioning under different expressions and illumination
chances.

6 'lYacking FaciaIFeatures

The GWN repositioning described in section 4 may be applied to an image
sequence, allowing affine face tracking. Thus, foi each fume Jt at time step
t, the Gabor superwavelet @.. is optimized according to the energy function:

E = mi«lllt- P..ll: (6)



The parameter vector nf.i is used as inicial value for optimization in the
fume Jt. As image chances are small from fume to fume, the optimization
process converges quickly. Inicial values íor no in the first fume are derived
from a color blob information.

Oui- tracking method assumes that the facial landmarks have been cor-
rectly determined in the first fume of the sequence, as described in the
previous section. We then apply, in each fume, the suitable affine trans-
formation to the located feature points, performing facial landmark tracking
The parameters of the afHne transformation are obtained by means of the
superwavelet parameter vector in each fume of the sequence.

It is important to emphasize that the procedure to track facial landmarks
considera the overall face geometry, thus being robust to deformations such
as eye blinking and smile, which is usually a criticam situation to most local-
based tradicional approaches. It is also important to note that the introduced
approach can be straighforwardly generalized in oider to track additional
feature points or even regions, such as arbitrary polygons around the eyes,
nose and mouth.

7 Experiments and Discussion

As discussed in section 1, oui approach can be divided in three subsequent
steps: face detection, facial landmarks positioning and tracking of face and
facial landmarks. The first step is performed by a skin-color approach as well
as by a simple correlation procedure to verify the presente of a face in the
located skin-blob l21. Once the face was detected, its scale information is
obtained and the colos face region is converted to a grey-levei image. F'acial
landmarks are then located by repositioning a GWN unto the face region. The
position and scale of the face-like blob are used as inicial parameters in the
repositioning procedure. Finally, face and facial landmarks aie tracked along
the vídeo sequence as described in the previous section.

We have tested our method in different color vídeo sequences, obtaining
good results (http://www.ime.usp.br/'rferis). Figure 5 shows, in the left il-
lustration, the detection of a face in the initial ü'ame. The right illustration
shows the facial landmarks positioning, which was achieved by reposition-
ing the GWN optimized considering the mean face of the Yale database.
b'acking of regions around the facial landmaiks (eyes, nose and mouth) is
illustrated in figure 6, which presente the arames 60, 98 and 221 of a specific
vídeo sequence. Note that the method is robust to eye blinking, homogeneous
illumination chances and difTerent facial expressions.We are still verifying the
performance of the system se that future work will cover more experimental
results as well as comparison with other systems.

Concerning facial landmarks positioning, our method has basically two
limitations. The first one is related to GWN repositioning, for this procedure
may rali when large databases are involved. The second limitation is derived



from the fact that the distance among facial features varies from petson to
person. Tais may lead to imprecise facial landmarks location in some cases.
So, it would be interesting to have another procedure that could adjust the
position of the selected facial feature points after the GWN repositioning
These topics belong to our ongoing research work.

The tracking of facial landmarks may be imprecise under strong 3D face
pose variation. On the other hand, it showed to be robust and even suitable
for real-time applications, when a small number of wavelets is considered in
the representation. We intend to use this approach for face recognition from
vídeo sequences.

Fig. 5. Locating a face and its facial landmarks

Fig. 6. 1)'acking eyes, nose and mouth

8 Conclusions

This paper described a method for locating and tracking facial landmarks
using Gabor Wavelet Networks. The method is based on a continuous wavelet
representation of a discrete face template, which is invariant to some degree
to illumination chances and acne deformations of the face image.

The obtained results conârmed the robustness of the method. Positioning
of facial landmarks in the initial fume may be accomplished even in the pres-
ence of classes, beard and diüerent facial expressions. The tracking approach
considers the overall geometry of the face se that it is robust to facial feature
deformations such as eye blinking and smile. As future work, we intend to
use the GWN to perform face detection.
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A Framework for Face Recognition from
Vídeo Sequences Using GWN and

Eigenfeature Selection

approach has developed many interesting and powerful
[echniques, succeeding in different app]ications.
Nevertheless, as far as recognition in vídeo sequentes is
concerned, much work still remains to be dono [13].

Face recognition in vídeo sequences often involvcs
four important steps: (1) face detection; (2) face tiacking
along the vídeo sequente; (3) feature extraction; and (4)
recognition. It should be clear that the largo amount of
data involved in vídeo sequences represent a challenge for
real-time implementation of these four steps. In order to
circumvent this problem, not all face regions will bc taken
unto account by [he foreseen system. ]nstead, the system is
based on extracting information from important facial
feature regions(FFRs) defined around specific landmarks,
i.e. thc eyes, the nose and thc mouth.
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Abstract. This work describes an ongoing
project related to a new method to perform face
recognition from vídeo sequentes. Faces are
detected and tracked in a vídeo sequente using
Gabor wavelet networks. This process algo
a[[ows [ocating and extracting facial feature
regions around the eyes, nome and mouth. A
modified Karhuncn-Lnêve transfomi, defined
with the aid of an automatic feature selection
procedure, is used for feature extraction and
face recognition. Severas preliminary resulls are
discussed.

l(eywords: face detection, tracking of
facial features, face recognition, Gabar Wavelet
Networks, Principal Componente Analysis and
Feature Selection.
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1 Introduction
Face recognition has emerged as an instigating research
field both under the machine and the biological vision
sysLems point of views. In faca, this research field has
attracted intenso and growing attention by the vision
research community, finding many important practical
applications, such as in security and huinan-machine
interaction. This paper describes an ongoing project,
including some preliminary results, about a face
recognition system based on vídeo sequentes.

The methods for face recognition can be broadly
grouped in two classes, i.e. static and dynamic
approaches. The formar concerns face recognition in
single (static) imagem, while the latter concentrates on
people possibly moving in vídeo sequences. The static

Tran sfo rm

Fume
C lassific ano n

Super
Clãs sifie r

Figure 1 0verview of the project

Figure 1 illustrates an overview of the system
project. Using Gabor wavelet networks (GWN), the
important facial landmarks (FLs) are detected and



tracked, allowing the FFRs to be seginented and
extracted. The features used for classification are

extracted from the FFRs using thc Karhunen-Louve
[ransform. Nevertheless, instead of taking the
eigenvectors (or eigenfeatures) associated to largar
eigenvalues, an automatic feature selection algorithm will
bc applied in order to define a better transfoml from the
training set, by choosing the most discriminativa
eigenfeatures. Once that the feature extraction transform
has been defined from this procedure, it can be applied to
the F.Eira in order to generate the feature vectors that
allow classifying the faces in each ftame. Finally, a super
classifier is supposed to collect the output classification
results from each fume in order to recognize the face
based on several classification resulta (one from each
fume, in a voting scheme). All [hese steps are represented
in Figure 1 , which algo includes a systematic pcrfomlance
assessment module that will be carried out in order to
validate the system.

on Gabor wavelet networks (GWNs) [2], an effective
technique for object representation. Basically, the idea of
GWN is Lo represent a face image as a linear combination
of 2D Gabor wavelets, whose parameters (position, scale
and orientation) are stored in the network nodos, while the
linear coefficients are represented as the synaptical
weights. The weights and wavelet parameters are
detennined optimally se that the maximum of image
infomlation is preserved for a given number of wavelcts.
This wavelet representation allows detection of facial
features even in the presente of glasses, beard and
different facial expressions. Feature tracking is robust to
homogeneous illumination changes and affine
deformations of the face image. Moreover, the approach
considera the overall geometry of the face, thus being
robust to deformations such as eye blinking and símile,
which is usually a criticam situation to most local-based
traditional methods.

This work is organized as follows. Section 2
describes the GWN approach for face detection, tracking
and location of the facial landmarks. Section 3
concentrates on feature extraction and selection. Finally,
the face classification in each fume, the super classifier
and perfomlance assessment are topics presented in
Section 4.

Figure 2 illustrates the face and facial feature
detection, whercas figure 3 shows the tracking process in
a specific vídeo sequencei. The technique based on Gabor
wavelet networks providos, in each fume, the orientation,
scale, translation and shearing of facial features. Thus,
using these parameters, we can segment and normalize
each facial feature by applying a correct affine
transformation in each fume. The resulting data are used
by both the training procedure and the classification, as
we will describe in the nexo sections.

2 Detection and Tracking of Facial Features

The detection and tracking of facial features in vídeo
sequences is an important stop of our approach, lince it
providos the nomlalized facial feature imagem, which are
required by both the training and classification
procedures. The topics concerned to this section can be
divided in three parta: detection of faces, facial features
and normalization of facial features. It is important to say
that the usar is supposed to move his head naturally while
thc camera acquires the image sequcnce, with non-
controlled illumination conditions.

Face detection is performed by using a statistical
skin-colar modal to segment face-candidatos as well as a
simple correlation procedure to verify the presente or
absence of a face in each dctected skin-bolor blob. Onde a
face is detccted, its approximated scale and position are
computed, and thc skin-bolor region is converted unto a
gray-]eve] image. Thcse procedures are described in [1].

Figure 2 Detection of face and facial features

Figure 3 Tracking of facial features

Facial features, i.e. eyes, nose and mouth, are then
located and tracked along [he vídeo sequence. The
method that we have used to accomplish this talk is based

' http://www.ime.usp.br/-lesar/creativision/demo/



3 Feature Space Generation
In order to perform recognition, our system generates a
feature space according to the method schematized in
figure 4. Nexo two subsections contam further details
about our methodology.

advantages of using only facial features includes
computational cost, because smaller imagem require leis
processing to train the PCA; and recognition accuracy,
due to the curso of dimensiona]ity [9]. These advantages
were reported in [4], and Brune]]i and Poggio [7] a]so
confirma these resulta for the template matching
approach.3.1 Eigenfeatures

After estimating the facial features locations, followed by
segmentation and normalization of facial features regions
from all the frames of the training set, the resultant images
are used to train four principal components analysis
(PCA) feature extractors(also called Karhunen-Louve
extension), one for each facial feature, because PCA
generates a representation better suited to classification
procedures.

In order to perform dimensionality reduction, Turk
and Pentland [3], simp]y se]ect the first d eigenvectors of
the covariance matrix of the training faces set (d<m,
where m is the total number of eigenvectors). In this
work, we apply a feature selection algorithm over a
combination of all the eigenfeatures (eigenrighteyes,
eigenlefteyes, eigennoses and eigenmouths).

Besides the well-know advantages of feature
selection, like those discussed in [9], one of the
motivations for performing automatic eigenfeature
selection are the resu]ts obtained in [8], in which the
performance of a PCA for face recognition system was
improved when the first three eigenfaces were not used.
The authors inE8] claim that there are some evidentes
that these eigenfaces are influenced by illumination
changes, and not to inter-class variations. Tais fact
provides evidente that it is possible to obtain better
resulta by applying an automatic feature selection method
LO the eigenfcatures, instead of using the first d
eigenvectors of each facial feature.

Segmentation

nomlalization

3.2 Feature Selection

Briefly, automatic feature selection is an optimization
technique that, given a set of m features, attempts to select
a subset of dize d (d<m) that lads to the maximization of
some criterion function, e. g. the distance among the
training classes.

In [12], we described a feature se]ection straLegy that
produces good classiHication resulta without dependence
of a specific classiüier. These resulta are possible because
that algorithm selects a feature set that maximizes
distances among elemento belonging to different classes
and minimize distantes among elemento that belong to the
same class. An advantage of that technique is that it is
possible to obtain these resulta indepcndcntly of the shape
of distribution of the patterns in the feature space.

Figure 4 Feature space generation.

These PCA transforma are obtained through the
method described by Turk and Pent]and [3], but using
only imagem of facial features instead of whole face
imagem thus obtaining eigenfeatures. The termo
eigenfeatures, eigeneyes, eigennoses and eigenmouths
were crcated by Moghaddam and Pentland in [11]. The

Briefly, the technique proposed in [12] ís composed
by the sequentia] f]oating search methods [5], using, as
criterion function, the tolerante-based fuzzy distance [6].
Thc membership value of each pattern was defined as
being inversely proportional to the distance between it

         
PCA   PCA   PCA   PCA

         
Eigenvectors(eigenfeatures)

 



and the prototype of its class. We defined the prototype of
a class as tlle mean vector of the training samples of that
class.

5 Concluding Remarks
We presented a new method to perform face recognition
from vídeo sequences. Our approach is based on: (1)
detection using a statistical skin-calor modal to segment
faces and GWN to detect facial landmarks; (2) tracking of
facial landmarks using GWN and (3) recognition using
eigenfeaturesselection.

The main contributions of this work are the
eigenfeatures selection for people recognition, and the
association among GWN, PCA and feature selection
using fuzzy distante.

4 Classification

In arder to perform classificaEion of vídeo sequences, the
feature space is obtained by transfomung the input vídeo
sequente using the PCA transforln of section 3. Each
individual fume is classified and a super-classifier is used
to tive thc final classification result of the vídeo
sequence.

An evaluation procedure will be used to assess and
improve the performance by determining which classifier
is the best between the K:-nearest-neighbor(K/z#) and.the
minimum distance to [he prototype. The evaluation
system will algo be used to determine the value of the
parameter K for the )(n/l classifier. These classiHiers are
describedin [10].

As described before, the preliminary results of the
detection and tracking systelns as well as the resulta of the
cigenfeature selection system are very promising. As
future work, we plan to perform testa comparing the
performance of eigenfeatures selection versus
eigenfeatures without automatic feature selection. We also
plan to compare it with other systems concerning face
recognition fiom vídeo sequentes.

We use the voting scheme [9] as a super-c]assifier
(combination method), but we plan to assess the
performance of other super-classifiers, like those
described by Jain eta].in [9].
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Our ongoing work algo includes pedem)ande
assessment using the "]eaving-one-out" strategy [lO] and
the mean of the correct classification ratos.

We have obtained promising resulta applying the
fcature selection technique described in previous section
over eye imagem and using a Knn classifier. Our
preliminary teses were carried out using 174 images of
eyes from 29 people, 6 images per person. The resolution
of the images is 64 x 64 pixels. All imagem were used to
train a principal componente analysis system (PCA),
obtaining 468 eigenvectors.

References

[1] R. S. Feria, T. E. Campos and R. M. Cegar Jr.;
'Detection and tracking of facial features in vídeo

sequenceg'\ Lecture Motes in Ani8cial Intelligence,
vo1. 1793, pp. 1 27-135, Springer-Verlag, April 2000.

[2] V. Kruger and G. Sommer; "Affine rea]-time face
tracking using a wavelet network"; Presented al the
ICCV'99 Workshop Recognition, Analysis, and
Tracking ofFaces and Gestores in Real- Time S)stems,
Corfu, Greece, September 1 999.

[3] M. A. Turk and A. P. Pent]and; "Face recognition
using eigenfaces"; Proa. oÍ /be /EEE o/z Campufer
Soc. Cora, 1991

[4] T. E. Campos, R. S. Feras, R. M. Casar Jr.;
'Eigenfaces versus Eigeneyes: First Steps Toward
Perfomlancc Assessment of Representarions for Face
Recognition"; Z,ecfure /Vares ín AHê/teia/ /rzfe//ígence,
vo1. 1793, pp 197-206, Springer-Verlag press, April
2000.

The ASF feature selection was dono to select the best
(according to the to]erance-based distante [6]) d=30
eigenfeatures. The obtained feature set was evaluated
using the Klzíz classifier, for K=3, trained using all the
imagem and testing using one image per person. The
recognition accuracy was 97.7%, while, by using the first
30 eigenvectors (the traditional PCA classification
method), the obtained recognition accuracy was 94.8qn.
This first result shows that our feature selection strategy is
promislng.



[5] P. Pudi], J Novovicová and J. Kitt]er, "F]oating search
methods in feature selection", Pa/feroz Recog/lírio/z
Z,e/fera 15 (1994), pp. ll 19-1 125.

[6] R. Lowen and W. Peeters; "Distances between fuzzy
sets representing gray levei imagem"; F'uzz}/ íris a/zd
Syxrenls, 99(2), pp. ]35-150, 1998

[7] R. Brune]]i, T. Poggio; "Face recognition: features
versus templates"; /EEE Tra isac/ío/zs on Pa/ler/z
4/zaZyslx a/zd A/acAíne /nre//fgence, 15(10), pp. 1042-
1052, October 1993.

[8] P. N. Be]humeur, J. P. Hespanha, D. J. Kriegman;
;Eigenfaces vs. Fisherfaces: Recognition Using Class

Specific Linear Projection"; /EEE 7}unsacfíons on
Pattern Analysis and Machine Intelligence, \9(1), pp.
711-720,July 1997.

[9] A. Jain, R. P. W. Dum, J. Mao; "Statistica] pattern
recognition: a review"; /EEE Tra/zsacffo/zi on /'afferm
Ánalysfs and JI/ac/zí/ze /nge//igerzce, 22(1), pp. 4-37,
January,2000.

[10] R. Duda, P. Hart, "Pattern C]assification and Scene
Analysis", WI/ey, New York, 1 973

[11] Baback Moghaddam, A]ex Pent]and; "Face
Recognition using View-Based and Modular
Eigenspaces"; Automatic Systems for the
Identification and Inspection of Humana, SP/E Vol.
2277,July 1994.

[12] T. E. Campos, lsabelle B]och, R. M. Cegar Jr.;
:Feature Selection Based on Fuzzy Distances Between

Clusters: First Results on Simulated Data", iabmff/ed
fo Second Internacional Conference on Advances in
Pattern Recognition, Rio de Janeiro, Brazil, March,
2001 . Preprint available at:
h ttp://www. ime. usp. br/- casa r/creatbision/.

[13] R. Chellappa, C. L. Wilson and S. Sirohey; ''Human
and Machine Recognition of Faces: A Survey'';
Proceedíngs of f/ze /EEE, 83(5), pp. 703-740, May
1995



Improved Face x Non-Face Discrimination

using Fourier Descriptors through Feature Selection

Teófilo Emídio de Campos
R nc, ária qphmidt Fpriç!
X\#VÜ)V&XV b-/VX&XXXXUU X UXXhJ

Roberto Marcondes lesar Jr

SIBGRAPI'2001 Internatíonal Brazilian Symposium on Computer
Graphics, Image Processa.ng and Computer Vision

IEEE Computer Society Press

16-20 de Outubro, 2000

tramado, Brasil



Brazilian Symposium on Computer Graphics and Image Processing(SIBGRAPI' 2000), Gramado, Brazil, October2000

!EEE Computer Society Press

Improved Face x Non-Face Discrimination Using Fourier Descriptors

Through Feature Selection

TEÓFILO EMÍOIO DE CAMPOS
ROGÉRIO SCHIMIDT FERIA

ROBERTO MARCONDES CEGAR JUNIOR

Instituto de Matemática e Estatística
Universidade de São Paulo(IME/USP),
Rua do Mação, 1010, PO-Box 66.281,

05315-970 São Paulo, SP, Brasil
( teo, rferis, cesar} @ime.usp.br

Abstract. This work presente a new method to discriminate face from non-face imagem using Fourier
descriptors. The first stop of our approach consista in applying a horizontal edge detection filter in the input
image, followed by the extraction of a ID signal from the computed edge map. Then we calculate the Fourier
descriptors from this signal and classify the image using statistical classifiers. In arder to improve our resulta,
we applied a feature selection algorithm. Preliminary performance assessment results have shown that this
approach is superior than traditional transform based methods. Besides, these results showed that our method
might be used to develop a fase face detection system.

work of Feras, Campos and Cegar [1 1]. These co]or-based
approaches are ef6jcicnt with respect to real-time
processing. But they are not robust to presence of lots of
skin color objecto near the face in the image. Further
problems of this approach include the fact that colar
imagem envolves largar data sets than gray scale imagem
and that the most of security systems use gray scale
cameras instead of colar cameras.

1 Introduction
Human face detection is an active research área in the
computer vision community, with important applications
in automatic face recognition, visual surveillance and
man-machine interfaces. Furthermore, a very rich
literatura on biological face recognition can be found due
to the importance of this talk for humans and other
animais.

Among a largo number of proposed techniques, we
can cite the work of Row]ey, Ba]uja and Kanade [1],
which uses a neural network to perfoml frontal face
detection. Sung and Poggio [2] a]so presented a [echnique
for locating vertical frontal views of human faces, with an
example-based leaining approach. These approaches
provido good results, but, like the majority of the methods
of the literatura, their computational cost is very largo,
being not suitable for real-time face detection.

In this paper, we propose a new method to
discriminate face from non-face images using Fourier
descriptors. The preliminary obtained results are very
promising, showing that we can use our approach to
perform a talk suco as face detection, by sliding a window
al different image locations and scales, or by detecting
skin-bolor blobs, i.e., face candidatos.

In order to discriminate face from non-face imagem,
we have used Fourier descriptors, an effective technique
to perfoim chape analysis, which has been successfully
applied in a largo number of differcnt problema (see the
paper of Zahn and Roskies [4] for fürther information).
Basically, given an image LO be classified as face or non-
face, we first apply a horizontal edge detector, followed

Recent[y, thc work of Wu, Chen and Yachida [3]
described an e#ective method to detect faces in color
imagem based on the fuzzy theory. Another color-based
approach to detect and to track faces is described in the

© 2000 IEEE. Persona! use of this material is permitted. However, permission to reprint/republish this material for adveRising
or promotiona} purposes or for creatlng new coliective works for resale or redistribution to sewers or fists. or to reuse any
copyrighted component of this work in other works musa be obtained from the IEEE.



by the extraction of a ID signal from the computed edge
inap. We then calculate Fourier descriptors from this
signal and classify the image using the Fourier descriptors
to form a feature vector. Preliminary resulta showed that
our approach might be very useful to develop a fast and
robust face detection system, mainly because only a few
coefficients have been used in the classification. To
improve our results, we applied a feature selection
algorithm based on a search method proposed recently,
and using, as the criterion function, the performance of the
ininimum distante to the prototype classifier.

implemented (see [5]), which inc]udes computationa] too]s
for searching and storing WWW imagem.

Synergos includes a web-worm-like robot that makes
the access to HTML documenta, i.e. that implemente the
http protocol in arder to exchange data with WWW
scrvers. The resources that Synergos may extract by
parsing a HWL document include othcr H'l:ML
documents, downloadable files, imagem, ftp links, emails,
newsgroups and se on. An important feature of this
approach is that the natura of the obtained imagem vary a
lot, for the search engine navigates through many different
web pagos depending only on thc hypertext structure (i.e.
the URL's of the visited pago).

The rcmainder of this paper is organized as follows.
Section 2 describes the classification method and the
assessing experimenta, while Section 3 presente the
experimental resulta. Finally, in Section 4 follows a
conclusion, where we address further research directions.

2 The face/non-face discrimination method

The experimenta carried out in arder to investigate the
proposed technique are summarized schematically in
figure 1. The basic idea of the proposed approach is to
extract a ID signal from the horizontal edge map and to
characterize the face patterns by a set of Fourier
descriptors extracted from this signal. The obtained
features cave been evaluated by training a statistical
classifier and classifying a tesa set in order to obtain the
classiüication accuracy. In order to improve the system's
pcrfomiance, it was applied a feature selection algorithm
over the Fourier coefficients. Each stop is described
below.

FACE
DATABASE

NON-FACE
DATABASE

ON OF HORIZONTAL

EDGES

ID SIGNAL FORMATION

2.1 Face database formation

A set of 219 almost upright face imagem and of 219 non
face images has becn used. The imagem do not present
necessarily the game illumination conditions because
different face databases that can be found in the Internet
cave been lnerged.

Some imagem created for our database have algo
being included. The latter images have been acquired
using a FujifilmDX-7 digital cainera, with resolution of
640 X 480 pixels. The iinages have been hand-cropped se
that only eyes nome and mouth are taken indo account. The
face imagem database and the picLures considered have the
property that all the obtained face crops are largar than
1 28 x 128 pixels. An example is shown in figure 2.

FOURIER
D 3

EXTRACHON

2.2 Non-face database formation

The non-face image database has been created by
randomly searching for imagem in the WWW. A vision
researcll software environment, called Synergos, has been

Figure 1 General overview of the experimenta
architecture.



Once that a WWW pago is visited, the Synergos sets
the images therein. In order to normalize the database, the
following procedure is adopted: Synergos selecta only
imagem largar than 256 X 256. Then, it chooses randomly
a block of size 256 X 256 from the selected image and this
block is stored in the database. In order to verify that no
face image has been selected, a human operator examines
the database (though images that present faces, among
other features, are allowed).

important to have signals of suitable dize, se that Fase
Fourier Transform (FFT) algorithms can be adopted.

Finally, normalizing the image dize provides a
hoinogenization for using the game parameter values
among the different imaging algorithms for all input
imagem. Size nomialization is a step commonly used in
many different face detection procedures, suco as those
described by Sung and Poggio [2].

2.4 Detecting of horizontal edges
Although some previous works on face detection and
recognition have already suggested the use of image edges
(like Moghaddam and Pent]and[6], and Kondo and Yan
[7]), the experiment reported in this work shows that very
good correct discrimination rates between faces and non-
faces can be achieved using only the horizontal edges of
face imagem.

The horizontal edges preserve mainly the information
of eyes, eyebrows, mouth and the region around the
nostrils. There are two basic approaches for exploring the
information associated to horizontal edges: using an edge
emphasized image (e.g. differentiated); and using an edge
map(hence, a binary image), which can be obtained, for
instance, by thresholding or by searching for local
inaxima of the edge emphasized image.

(b)

Figure 2 Input image obtained with a digital camera
(a) and its respectivo cropped face image containing only

eyes, nome and mouth (b).

2.3 dize normalization

All imagem froin both databases are normalized with
respect to size, se that all images are 128 X 128 before thc
subsequent steps. There are many reasons for performing
dize nomlalization. First, for classification purposes,
between faces and non-faces, it is important to normalize
dize because comparisons between features of the feaüue
space are actually made.

Furthermore, the search for a ininimum dize for
feature extraction is also very important in order to cave
computacional demand. In fact, because the proposed
approach rely on thc discrete Fourier transform, it is algo

À

Figure 3 Horizontal edge map

The tradicional methods for edge enhancement and
detection include the gradient based and Laplacian based
techniques, such as Roberts, Sobel and the Laplacian-of-
Gaussian. In the experiment reported in this paper, a
simple Sabei mask for detecting horizontal edges has been
used, providing very good resulta.

Figure 3 presents the edge map of figure 2 (b) using
Sobel. It is important to note that thc visual information
regarding the face structure is preserved.



2.5 ID signal formation
The main idea behind [he method proposed hera is to
characterize the edge patterns formed from the edge
detection step. An approach borrowed from 2D shape
analysis techniques is based on extracting some ID
signature fiom the pattern followed by a linear transform
of this signal, say the Fourier or the wavelet transform
(see Antoine et. a]. for furthcr detai]s [8]).

There are many different ways of defining the signal,
such as Scholl diagrama, shape matrizes, the pattern image
itself and se on. Because the experiment discussed in this
work assumem vertical and frontal faces, an invertible
representation of the edge map can be obtained [aking the
first column of the image, followed by the second, the
third, and se on.

problem in hand. In this work, we define the FD's of g(1)
as

r l /n/i ,.. JI l \

C;(s):log llE.g(í)e ''"; l,xc S,ScF
where F is {he set of all the FD's, S is a subset of F. The
FD's are based on the modulus of the complex coefHlcients
of the Fourier transform of g(1). Adopting the modulus
equipa the FD's with the nice property of invariance with
respect to time shifting of g(í) (which only affects the
phase of the Fourier transform). The Zog function is
important because the coefficient amplitudes may vary a
lot, which could be a problem when using them together
in feature vector comparisons by the statistical classifier.
The log function attenuatcs such largo coefficient
variations. Finally, it is important to note that the FD's
defined above do not include the 0-th DC component,
which only depends on the number of edge points in the
image, despite their spatial organization.

i:l

Let h(p, g) be the m X n edge map, with /z(p, q) = ] if
the pixel (p, g) is an edge point and 0 otherwise, where p
= O, l, ..., (m-l) and q = O, l, ..., (n-l). Therefore, the
characterizing signal is defined as:

g(P + mg) = A(P, g)

Clearly, g(í), i= 0, 1, ..., (mn) is a discreto time
binary signal, or an impulso train. Figure 4 shows the
signal g(í) obtained from the edge map of Figure 3.

2.7 Feature selection

The above mentioned feature extraction proccss produces
a largo number of features (FD's) that can be used for
classification. Nevertheless if we use a largo number of
FD's, the performance of the statistical classifier will
decrease with respect to execution time and to recognition
rate. The execution time increases with the number of
features because of the measurement cosa. The recognition
rate can decreases because of redundant features and of
[he fact that small number of features can alleviate the
course of dimensionality when the number of training
samples is limited. On the other hand, a reduction in the
number of features may lead to a loas in the discrimination
power and thereby lower the accuracy of the recognition
system. Jain, Dum and Mao's paper [14] made a good
review about these facas.

Figure 4 ID signal (impulso train) representing the
edge map of figure 3.

2.6 Fourier descriptors

The problem that must be tackled now is how to
characterize signals g(1) obtained from the edge mapa in
arder to discriminate faces from non-faces. Clearly, a
simple point-to-point comparison between the signals
would not leal to good resulta for two very similar edge
maps could have very few impulsos coinciding exactly at
the game time locations.

A preferable approach is lo define and obtain the
Fourier descriptors of g(í) [4] anca to use them as a feature
vector together with a statistical pattern classiHier. There
are many diKerent Fourier descriptors (FD's) in the
literatura, and they inay dizer a lot depending on the

Onde that real-time face detection is aimed, it is
desirable to define a feature space that can lead to good
classification rate with a simple and fase classifier.
Therefore, it is necessary to keep our pattern
representation (Fourier space) as sinall as possible. In this
context, the problem is how to select the best FD's set.

In order to investigate this question, we made some
teses with the first 30 FD's obtained through our
technique. Basically, given the desirable feature set size d,
these testa are divided into 3 categorias, that will be
described in the nexo subsections.

. : 
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2.7.1 First d FD)s In 1999, Somos et al. proposed some improvements
on these a]gorithms [13] and created the adaptive f]oating
search methods (ASF). The difference between this new
apptoach and the previous is on the number of features
that can be inserted or excluded from the feature set. The
new algorithms can determine dynamically this number,
while the earlier testa one feature per step. The advantage
of ASF is that its resulta are closer to the optimum
solution than the results of SF methods. However, for
largo values of d, ASF is very show.

This is the most straightforward ways to select features in
a Fourier space for image analysis. It is based on the face
that the most of the signals' energy from real imagem are
concentrated on the low frequencies, se we can discard
high frequencies, which áre redundanl for doing
classification.

2.7.2 Largestd FD's
This approach is often adopted in the context of
recognition using wavelets. It is based on the idea that the
most important coefficients of a linear transfoml are the
largest coefficients. Therefore, the FD's are chosen by
doing a threshold. In case of wavelet research, an
analogous technique is known as wavelet shrinkage.

In our case, we selected these features by first
detemuning the mean vector of all the samples of the face
class and taking the index of the d largest elemento of this
vector. Alternativo voting schemes can be adopted if the
features are not se homogeneous for specific classes.

Both methods do not have the restíiction that the
feature space has to be monotonic, like the BB method.

For these reasons, we choose to do teses with
automatic feature selection algorithms based on SF and
ASF. Our testa comparing the perfomiance of feature
spaces generated by these four aforementioned methods
will be explained in section 3. We omit further detail
about the SF and ASF algorithms because of paper length
restrictions. The reader is referred to [12 and 13].

2.7.3 Feature selection using search methods
Automatic feature selection is an optimization technique
that consista on, given a set of m features, select a subset
of dize d that leads to the maximization of some criterion
function. In the case of tais work, we used the
performance of a classifier as criterion function, as
explainedin section 3.

There are many different feature selection methods.
A wcll know algorithm is the Branch and Bound (BB),
that is an optimal method for monotonia feature sets.
Nevertheless its computational cose is prohibitive for largo
feature sets: in the worst case, its time complexity is
cxponential on the dimension of the feature space.

2.8 Statistical classiHier

A statistical classifier together with the fcature vector
formed by the FD's can be used in order to discriminate
between face and non-face images. We implemented the
'minimum distance to the prototype" statistical classifier
in which one prototype per class is defined, where each
prototype is the average of all training samples. The
advantage of this classifier is its computationally
efficiency (its time complexity is O(n), for n being the
number of features). This classifier is further described in
the Duda and Hart book [9].

Besides the simplicity of this classifier, it is possible
to reach a good correct classiHlcation performance. Tbhis
faca is illustrated in the next section.

In 1997, Jain and Zongker published a review paper
with a taxonomy and a comparative study about the
feature se]ection methods [10]. According to them,
probably the most effective feature selection techniques
was the sequencial floating search methods (SF), proposed
by Pudi[eta[.in 1994 [12].

3 Experimental resulta
We have used the ''minimum distance to the prototype"
statistical classifier to obtain our results. The database
contains 2]9 face imagem and 219 non-face imagem, all of
them cave resolution nomialized to 128 x 1 28 pixels.

Our testa are summarized in the next tables. The
resulta considered the recognition rate on classifying faces
and non-faces in percentagem. We perfonned testa varying
the dize of the desired feature set d, and using the four
methods to determine the feature set.

Basically, in the case of forward search (SFFS), the
algorithm starts with a null feature set and, for each stop,
the best feature that satisfies some criterion function is
included with the current feature set. The algorithm algo
verifies if the criterion can be improved if some feature is
excluded. Therefore, the SFFS proceeds dynamically
increasing and decreasing the number of features until thc
desired d is reached. The backwat'd search works
analogously, but it starts with the full feature set. The time
coinplexity of these methods is linear.

Let A be the learning set of our classifier, T the test
set and U be the full set of the database, We did teses with
AnT=IJ and others teses with IA1 = 66,67qo of IUI and ITI



= 33,33% of IUI and AnT={ }. The elelnents of thc sets A
and T was chosen randomly.

. the faces wcre not exactly upright;

. the considered database is composed by several
face databases obtained with diffêrent equipment
and under differcnt illumination conditions.

In ordem to apply the feature selection (SF and ASF
methods), we used as criterion function the classification
rate of the statistical classifier based on minimum distancc
to the prototype. This criterion function perform the
classification on sets that AnT={ }. Therefore, the SF and
ASF methods work to maximize the classification rate
using learning and testing sets with no intersection.

Table l Classification rate tables (qo)

Table l shows the some of the obtained results for a
face database IUI = 219 and non-face database IUI = 219.
Figure 5 resumos of thc resulta of the minimum distance
to the prototype classifier when tested in imagem that was
not in the learning set (AnT=Í}) for all the values of d
tested.

4 Concluding remarks
We have proposed a new method to discriminate face
from non-face imagem using Fourier descriptors that show
very promising resulta.

The best results were obtained through ASF methods,
being superior to the tradicional methods to perform
classification using Fourier coefbicients. The most
tradicional approach for selecting the FD's cocfülcients is
by using the first d's and it prcsented the worst resulta
(except for (/à15, in tais case, the "largest d" is the worst).

Another important fact is that, for all tested methods,
thc best rcsults was obtained for d<20. This result
confimis that increasing the number of features does not
guarantee that the performance of the classifier algo
increases.

The main difference between the performance of the
SF and ASF was 4,3478%, for d=13 and d=15. But in the
worst case (concerning execution time), SF spent 2
seconds do reach the best subset (for d=25), while, in the
game computer, ASF spent 4 hours, 22 ininutes and lO
seconds (for d=1 5). These facas show that if the priority is
to obtain fase resulta on the feature selection, it is better to
choose the SF algorithms. It is important to see Ihat even
if SF is not the best feature selection algorithm, its resulta
are better than the results of "First d" and "Largest d", for
all cases.

An important fact is that 30 is the total number of
features available and, for this reason, all the methods
leads to the game result when d=30.

It is important to emphasize three facto about the face
database:

[hese testa were dono using hand cropped face
images, without precise registration;

As expected, these database characteristics are very
ptqudicial to the classifier's performance. Nevertheless,
they show the robustness of our system with natural
conditionsforface detection.

d:3 AnT:U AnT=1}
First d 66.1836 71,0145

Largest d 66,1836 71,0145

SF 69.5652 75.3623

ASF 69,5652 75,3623

d:9 AnT:U .ÀnT=1}
First d 74,8792 73.9130

Largest d 74.8792 73,9130
SF 78.7440 76,8116
ASF 81,1594 78,2609

Ü:15 AnT=U AnT=t}
First d 79,2271 59,4203

Largest d 79.7101 57,9710
SF 85,5072 75,3623
ASF 86,4734 79,7101

D:21 AnT:U AnT=1}
First d 82,6087 50.7246

Largest d 81,6425 49,2754
SF 85,5072 75,3623
ASF 85.5072 75,3623

  AnT=U AnT=1}
First d 85.5072 56,5217

Largest d 84.5411 55,0725

SF 84,5411 65.2]74
ASF 84.0580 66.6667
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Figure 5 Results of the classifier for AnT={ }.

The best result obtained was the recognition rate of
86,4734% (d=15 and AnT=U with ASF), which is a very
promising result. Nevertheless, the main contribution of
Ihis work is the speed of the method. For vectors with
only 3 dimensions, it is possible to detect faces with an
accuracy of 74,3243% minimum distance to [he prototype
classifier.
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Abstract. 'leis work presente a real time system for detection and tracking of facial
features in vídeo sequences. Such system may be used in visual communication
applications, suco as teleconferencing, virtual reality, intelligent interfaces, human-
machine interaction, surveillance, etc. We have used a statistical skin-colar modal to
segment face-candidate regions in the image. The presence or absence of a face in
each region is veriHied by means of an eye detector, based on an efficient template
matching scheme . Onde a face is detected, the pupila, nostrils and lip comers are
located and these facial features are tracked in the image sequente, performing real
time processing.

1 Introduction

The detection and tracking of faces and facial features in vídeo sequentes is a
fundamental and challenging problem in computer vision. This rcsearch área has
many applications in face identification systems, modal-based coding, gaze detection,
human-computer interaction, teleconfercncing, etc.

In tais paper, we prescnt a real time system that performs facial features detection
and tracking in image sequentes. We are interested in developing intelligent interfaces
and this system is the first stop to give computers the ability to look at people, which
may bc a good way to improve human-computer interaction.

We have usei a colar-based approach to detect the presence of a human face in
an image. A Gaussian distribution modal was generated by means of a supervised
training, using a set of skin-calor regions, oblained from a bolor face database.

Basically, thc input image is compared with the generated modal in order to
identify face candidatos, i.e., skin-color regions. The presence or absence of a face in
cach region is verified by using an eye detector based on an efficient template
matching scheme. There is biological evidence that eyes play the most important role
in human face detection [1].

Oncc a face is detected, the pupils, nostrils and lip corners are located and
tracked in the vídeo sequence. The system is very fast and robust to small face pose
andlotation variation.

Thc remainder of this paper is organized as follows. Section two reviews some
techniques related to our work. Scction three describes the statistical skin-bolor modem



and section four explains how it was used to segment face-candidate regions. Section
ave describes the eye detector uscd to pcrform the face veri6ication process. In section
six, the detection and tracking of facial features is described. The obtained results are
showed in section seven. Finally, in section eight follows a conclusion and we address
furtherresearch directions.

2 Related Work

Automatic detection of facial features in vídeo sequences is performed, in
general, after a face is detected in a ftame. Many approaches have been proposed to
detect faces in static scenes, such as Principa] Component Ana]ysis [1,2], c]ustering
[3] and neura] ncts [4]. These techniques obtained good detection / fa]se a]arm ratos,
but they are computacional expcnsive and hardly achieve real-time performance.

Liyanage Si[va et. a]. [5] proposed a method, which they ca]]ed edge pixe]
counting, to detect and track facial features in vídeo sequenccs. This method is based
on the fact that a higher edge concentration is observed in thc vicinity of facial
features, while slightly outside of such features a lesa edge concentration is observed.
In spite of its simplicity, the method faias in the presence of cluttered backgrounds,
classes, hat, etc.

Recently, several color-based systems have becn proposed to perform face
detection and tracking in image sequentes. Processing calor is much faster than
processing other facial features and, furthermore, calor is orientation invariant under
certain lighting conditions. This property makes motion estimation much easier since
only a translation modal is needed.

The work of Jie Yang and A]ex Waibe] [6] presents a statistica] skin-co]or
modal, adaptable to different people and diKerent lighting conditions. This work was
extended to detect and track faces in rea] time]7], achieving a rate of
30+fiames/second using a HP-9000 workstation with a ftamegrabber and a Canon
VC CI camera.

Nuria O[iver et. a]. [8] and Trevor Darre]] et. a]. [9] a]so obtained good resu]ts
using skin-co]or to detect and track peop]e in real time. Stiefe]hagen and Yang [lO]
presented a method similar to ours, which detecta and tracks facial features in image
sequentes. The main diHerences lie in face verification process. They have used
iterativo thresholding to search the pupila whereas we have adopted an efHicient
template matching scheme to detcct eyes.

3 Skin-bolor Model

The statistica] skin-co]or mode] [6] is gcnerated by means of a supervised
training, using a set of skin-bolor regions, obtained õ'om a color face database, with 40
face imagem. Such imagem were obtained from people of diHerent races, ages and
gender, with varying illumination conditions. Figure 1 illustrates the training process,
in which a skin-calor region is selected and its RGB representation is stored. It was
verified, using training data, that skin-colors are clustered in colar space, as illustrated
in Figure 2.

It is coinmon to think that different people have skin-colors which differ
signinicantly ftom each other due to the existence of diKerent races. However, what
rea[[y occurs is a ]arger diüercnce in brightness / in]cnsiLy and not in co]or [6]. Thus,



it is possible to reduce the variance of the skin-colar cluster through intensity
normalization:

R
éz = (1)

(2)b- G
R+G+B

The colors (a,b) are known as chromatic or "pune" colors. Figure 3 illustrates the
skin-colar cluster in chromatic space.

g
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Fig. 1. Selected skin-calor region

Fig. 2. Cluster in calor space

02 03 0

Fig. 3. Cluster in chromaEic space

According to [6], the skin-co]or distribution in chromatic
approximaLcd by a Gaussian modal N(m,Ez), where m=(a«B,b«g) and:

space can be



(3)

bavg
l N
-i;Lq (4)

(5)

The Gaussian modem, which was generated from training data, is illustrated in
Figure 4.

Fig. 4. Gaussian Modal

4 Image Segmentation

Thc segmentation process consists in identifying skin-bolor regions in the input
image (thc Hlrst ftamc of the vídeo sequence) based on the generated modal.

Initially, all pixels in input image are converted to the chromatic space. Using the
Gaussian model, a gray-levei image is generated and the intensity of each pixel in this
ncw image reprcsents its probability to nave skin-colar. Figure 5 illustrates this
process.

lince skin-calor pixels present a stronger responso in the gray-levei image, we
can identify such regions by a thresholding process. The threshold valuc was chosen
cmpirically.

In general, due to noite and distortions in input image, the result of thresholding
may generate non-contiguous skin-bolor regions. Furthermore, after this operation,
spurious pixels may appear in the binary image. In order to solve these problema, first
we have applied a morphological closing operator to obtain skin-colos blobs.
Subsequently, a median filter was used to eliminate spurious pixels. Figure 6 shows
thc obtained binary image afLer thrcsholding (left illustration) and the result of
morphological closing operaLion followed by a median Hlltering (right illustration).



Fig. 5. Skin-colar identification

Fig. 6. Thresholding and morphological closing followed by median Hlltering

Boundaries of skin-calor regions are determined using a region growing
algorithm in the binary image. Rcgions with dize less than 1% of image dize are
climinated. Furthcrmore, structural aspects are considered se that regions that do not
present the face structure are removed.

In the nexo section, we will show a method to decide whether each detected skin-
color region corresponda or not to a face.

5 Verification Process

The main goal in identifying skin-calor regions in the input image is to reduce the
search space for faces. However, it is important to note that not all detected regions
contam faces. Some correspond to parta of human body, while other correspond to
objects with colors similar to those of skin. Thus, it is necessary to verify the presente
or absence of a face in each detected region.

To accomplish this task, we have used an eye detector based on an efHlcient
Lemplate matching scheme. It is worth saying that there is biological evidencc that
eyes play the most important I'o]e in human face detection [ 1]. The eye temp]ate used
is illustrated in Figure 7. lts resolution is 57x15 with 256 gray leveis.

Fig. 7. Eye template

The eye detector procedure first converts the skin-color rcgion to a gray-levei
image, in order to perfolm template matching. The most important property in our



techniquc is that the eye template is resized according to [hc skin region size. ]n
general, existing methods use severas templates with diHerent scales to accomplish the
detection. For instante, the work of Brunne]]i and Poggio [11] uses ave temp]ates
with scales 0.7, 0.85, 1, 1.5 and 1.35 to detect eyes in an image. Although these
methods have obtained good resulta, they are computacional expensive and not
suitable to real time processing.

Our method estimates the person eye dize, resizing the eye template. Thus, the
template matching is pcrformed only once, using the upper portion of the detected
skin-color region. Basically, correlation coefHicients p are computed in diHerent
positions within the skin region:

P
cov(x,y)
a (x)a(y )

(6)

where x is [he eye template and y is the image patch in a specific position within the
skin region. The function cov in thc equation above returns the covariance between x
and y. The correlation coefHicient p assume values ranging from -l to l.

A threshold value, which was determined empirically, was used to decide eye
detection. When eyes are found within the skin colar region, we report the presence of
a face. The system then detecta some facial features and proceeds in the tracking
module, as described in the nexo section.

It is important to note that the above strategy detecta the Rlrst fume in which the
face appears in frontal view.

6 Detection and Tracking of Facial Features

Onde a face is detected, thc system proceeds with the search for pupils, nostrils
and lip corners. After, these facial features are tracked in the vídeo sequente. The
approach used is similar to the work of Stiefelhagen and Yang [lO].

6.1 SearchingthePupils

Assuming a frontal view of the face initially, we locate the pupila by looking for
two dark pixels that satisfy certain geometria constraints and lie within the eye region
detected by template matching.

6.2 Searching the Lip Corners

First, the approximate positions of lip corners are predicted, using the position of
the face and the pupils. A small region around those points is then extracted and a
Sobel horizontal edge detector is applied. The approximate horizontal boundaries of
the lips are determined by Hlrst computing the vertical integral projection P. of this
horizontal edge image:

Pv (y)
H

Ei (x,y), (7)



where EA(xy) is the intensity function of the horizontal edge image, and W and }7 are
the width and height of the scarch region, respectively.

The approximate left and right boundaries of the lips are located where P.
exceeds a certain threshold r or respectively falas below that threshold. We choose f to
be the average of the projection P.. The vertical position of the left and right lip
corncrs are simply located by searching for the darkest pixel along the columns at the
left and right estimated boundarics of the lips in the search region.

6.3 Searching the Nostrils

Similar to searching the pupila, the nostrils are located by searching for two dark
regions, which satisfy certain geometric constraints. The scarch region is restricted to
an área below the pupils and above the vips.

Figure 7 illustrates the detection of facial features

6.4 Tracking
Fig. 7. Detection of facial features

For tracking pupila and nostrils in the vídeo sequente, simple darkest pixel
finding in the scarch windows around the last positions is used. In order to track lip
corners, the game detection process is performed in a small region around the last lip
corners posltion.

7 0btained Results

The proposed real time facial feature tracker obtained good resulta in diHerent
vídeo sequentes. Initially, a bolor-based frontal view face detection is performed. This
procedure fails, in general, when the eye template scale is incorrectly estimated. This
case occurs when thc skin region contains, beyond a face, other human body parta,
such as a hand occluding the face, or other objecto. We have algo noted that faces may
be missed when thcy are too small or under strong varying illumination.

The face detection procedure has proven to be robust in identif9ing skin-colors of
people with different Faces, ages and gender. It is worth saying that dark-skin regions
had smaller skin-bolor probabilities, lince most persons in the face database had light

Once a face is detected, its facial features are located and tracked in the image
sequence. If there is mol-e lhan one face in the firsl ftame, only the biggel face is

skin



considered.

During the tracking process, we verified that the system fails when a large
movement is performed by the person. Furthermore, due to varying illumination, some
features may be missed in the sequente. On the other hand, the tracking module
showed to be robust to small face pose and rotation variations.

Figure 8 shows the tracking process in some ftames of a image sequence, which
can be observed in /z/rp.#hww. íme. usp.brÉ-cosa//creafivlxfon.

Fig. 8. Tracking Process

8 Conclusions

This paper described a real time system for detection and tracking of facial
features in vídeo sequentes. A statistical skin-bolor modal was used to detect face-
candidate regions and an efüicient template matching scheme was applied to report the
presence or absence of a face in these regions. Given a detected face, pupila, nostrils
and lip corners are located and tracked in the image sequence. The system may be
used in different applications, such as teleconferencing and human-computer
interaction.

Futuro work includes pose estimation and 3D head tracking by using tho
positions of pupila, nostrils and lip corners. Furthermore, we intend to improve the
system robustness developing a recovery module and considering motion to increase
the accuracy of detection and tracking of facial features.
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