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li,esumo
A detecção e o rastreamento de faces e características faciais continuam sendo grandes

desafios da área de Visão Computacional, especialmente para serem implementados em tempo

real, requisito necessário para uma interação natural entre o homem e o computador. Nesse

trabalho, desenvolvemos métodos para detecção e rastreamento de faces e características fa-

ciais apropriados para aplicações interativas. Nosso sistema utiliza um modelo de cor de pele

baseado no espaço TSL para detectar possíveis regiões de face na imagem. A estas regiões

aplicamos um algoritmo para localizar candidatos a olhos, que são então parecidos baseados

em regras heurísticas, e cada par define então uma região candidata a face. Para determinar

se um candidato é realmente uma face, utilizamos um método baseado em análise . e comp(>

nentes principais. Outras características da face, como boca e nariz, são localizadas através

de correlação. Para eliminar falsos candidatos, utilizamos modelos deformáveis baseados na

técnica de Mode[os de Forma Aviva (.4c&áue SAape ]14odeZ) para determinar se as características

localizadas estão de acordo com um modelo pré-determinado.

Uma vez detectada, a face é rastreada de forma bastante eficiente através do método

CAMShift. Este método utiliza o histograma de uma componente cromática do objeto e a

sua posição anterior para determinar sua posição no quadro anual. Implementamos também

métodos baseados em correlação para rastrear características faciais, como olhos, nariz e boca.

Estes algoritmos foram utilizados no desenvolvimento de dois aplicativos. O primeiro é

uma ferramenta automática de indexação de vídeo que permite organizar e realizar consultas

a um repositório de dados de vídeo baseado no conteúdo das imagens. O segundo aplicativo

é um estimador da orientação de face, que se utiliza do algoritmo POS/POSIT



Estes aplicativos se mostraram mais precisos quando treinados para usuários específicos.

Porém quando os parâmetros desses usuários são utilizados para outros, a precisão do sistema

cai consideravelmente. Mesmo assim, o sistema pode ser utilizado em aplicações específicas

que não exigem grande precisão, como indexação de vídeo e interação com computadores.



Abstract
Face and facial features detection and tracking are still great challenges, specially to be

implemented in real time, which is required to a natural interaction between humans and

computers. In this work, we developed methods to detect and track faces and facial features

applied to interactiive applications. We chose a method based on a skin color model using

TSL colar space to detect possible face regions in the image. In these regions, we apply an

algorithm to detect the eyes candidates that are paired based on some heuristic rales, and

each pair of eyes define a candidate region to be a face. To determine if a candidate is really

a face, we apply a method bmed on PCA - Principal Component A.nalysis. The other facial

features are localized using correlation. To ehminate false face candidatos, we use the Active

Shape Modal technique to determine whether the localized features agree with a face mod'

Once we have the face, we can track it using an eHcient method called CAMShift. It us.es

the histogram of a chromatic coinponent of the object and its position in the last fume to

determine its position in the current fume. The facial features as eyes, nose and mouth are

also tracked through methods based on correlation.

We show two examples of practical applications of the implemented algorithms. The íirst

is an Automatic Vídeo Browsing Tool that allows queries to a vídeo data repository based on

the content of the imagem. The second one is a head pose estimator, that uses The Pos/posit

algorithm.

These applications have more precision when trained for specific users. However when the

parameters of these users are used for others, the precision of the system decreases. Despite

this, the system can be used in specific applications that do not demand great precision such

as vídeo indexing and interaction with computers.
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(l;apítulo l

Introdução

Os avanços na tecnologia de imageamento digital tornaram acessível à população o uso desta

tecnologia. O que antes era uma simples comera fotográfica tornou-se uma máquina que,

aliada a um computador, é capaz de criar as mais diferentes imagens digitais, melhorando sua

qualidade ou mesmo alterando esta imagem, de acordo com a criatividade do usuário.

A Internet expandiu ainda mais o uso da imagem digital. Sistemas de monitoramento e

segurança passaram a integrar imagens em seus bancos de dados como um novo recurso para

identificação de pessoas. Câmeras digitais passaram a ser utilizadas para identificar o acesso

de pessoas a áreas restritas. Os sistemas de comunicação de tempo real passaram a integrar

imagens de vídeo, além da voz e mensagens de texto, oferecendo às pessoas outros recursos

aindainexistentes.

O aumento da capacidade de armazenamento de dados dos computadores aliado a técnicas

de compressão de imagens permitiu a criação de bancos de imagens e vídeos digitais, que podem

servir a várias aplicações específicas ou funcionar como uma biblioteca multimídia. Mas,

enquanto a imagem digital é uma grande fonte de informação e entretenimento, pouco desta

informação é realmente aproveitada por programas de computador, pela falta de ferramentas

l
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que permitam buscar, organizar e indexar informações visuais.

A Visão Computacional é uma área de pesquisa que surgiu da Inteligência Artificial com

a finalidade de entender cenas, ou seja, os objetos que compõem o ambiente que nos cerca.

Da pesquisa em visão computacional surgiram diversas aplicações relacionadas à análise do

conteúdo de imagens, sejam estas imagens médicas, imagens de ambientes industriais ou ima-

gens de faces. A análise de imagens de faces, objeto de nosso estudo, encontra aplicações em

especial na área de Interação Humano-Computador, gerando um novo canal de comunicação

entre o homem c a máquina. A posição de uma face bem como sua orientação trouxe ao

computador uma informação preciosa para que este interagisse com o usuário de uma forma

mais natural. As expressões faciais do usuário possibilitam um conhecimento maior de sua

satisfação ou reação a determinados eventos. A identificação dos usuários permite ainda um

comportamento personalizado do computador na sua interação com indivíduos distintos.

A análise de faces encontra também aplicações err áreas de realidade virtual, como mun-

dos virtuais interativos, jogos, teleconferência; em aplicações relacionadas à segurança como

sistemas inteligentes de vigilância e sistemas de controle de acesso; e em modelagem de faces

como codificação baseada em modelo para compressão de vídeo e animação de modelos de

Mas esta não é uma tarefa trivial. A grande variação de formas, cores de faces, presença de

barba, ócu]os, variações de orientação e expressão facial e variações de iluminação da imagem

tornam a definição de um modelo capaz de representar a face de forma generalizada um grande

desafio

Anualmente já existem muitos sistemas de análise de face, mas a maioria requer algum tipo

de sensor corlectado à cabeça do usuário. Os novos estudos têm se concentrado na execução

da tarefa sem necessidade do usuário "vestir" nenhum componente de hardware, permitindo

uma interação mais natural com esses sistemas computacionais

facesC
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1.1 Motivação

Desenvolvemos esse trabalho dentro do Laboratório de Tecnologias para Interação (LaTln)

do IME-USP, que tem se concentrado no desenvolvimento de novas interfaces e técnicas de

interação com o computador, como, por exemplo, técnicas para rastreamento de olhar IZNt 1 91),

t3i\l0.SI e interfaces baseadas em gestos l('?lt)0SI.

Qualquer sistema de análise de faces requer como entrada a imagem de uma face. Logo,

uma tarefa primordial para estes sistemas consiste na detecção de faces na imagem.

Embora seja muito natural para a visão humana, a detecção de faces e características

faciais é um grande desafio para sistemas de visão computacional.

Podemos definir a detecção de faces da seguinte maneira: dada uma imagem, o objetivo

desta tarefa é determinar se existe ou não uma face na imagem. Em caso positivo, retornar

a sua localização. Seinelhantemente, a detecção de características faciais i; i'esponsável por

detectar a presença e localizar características como olhos, sobrancelhas, L a iz, narinas, boca,

lábios, ouvidos, etc-

Alguns fatores interferem diretamente na detecção de face e características faciais, como

a orientação da face, as expressões faciais, a oclusão parcial da face e a presença ou ausência

de componentes estruturais como barba, bigode, óculos, maquiagem, etc. Todos estes são

desafios a serem enfrentados por um algoritmo de detecção de face.

Além de detectar a face, outro problema abordado nesta pesquisa é o seu rastreamento,

que pode ser definido como a localização contínua de uma mesma face em uma seqüência

de vídeo, ou seja, não basta simplesmente aplicarmos um algoritmo de detecção de face nos

quadros consecutivos de uma seqüência de vídeo, pois precisamos nos certificar de que as faces

detectadas correspondem ao mesmo indivíduo. Além disso, para aplicação do rastreamento

de face em sistemas interativos, precisamos que esta tarefa seja realizada em tempo real.
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1.2 Objetivo
O objetivo de nossa pesquisa é criar um dispositivo para aplicações em ambientes interativos.

A posição da face e de outras características faciais nos permite obter informações sobre

a sua orientação e expressão facial, que podem ser utilizadas por diversos outros sistema

computacionais para fins de interação, e podem ser também aplicadas, por exemplo, pala

indexação e segmentação de vídeo digital.

Neste trabalho, buscamos construir um sistema capaz de localizar faces frontais em imagens

e rastreá-lm em uma seqüência de vídeo em tempo real, permitindo sua utilização tanto

para interação como em vídeo digital. Exploramos também algumas técnica de detecção de

caract.erísticas faciais, visando, com estas informações, estimar a orientação da face a partir

de pontos na imagem e um modelo de face

1..3 Contribuições

Como principais contribuições deste trabalho, podemos mencionar

e desenvolvimento de um sistema de tempo real para detecção e rastreamento de faces

baseado em cor e rastreamento de características faciais em correlação com modelos;

e exploração de métodos mais robustos para detecção de características faciais usando

Modelos de Aparência Atava;

e protótipo de um sistema para reconhecimento de faces baseado em Análise de rompo

nentes Principais;

e desenvolvimento de um sistema para indexação automática de vídeo digital, para facilitar

a busca de personagens em bibliotecas multimídia;



1.3 Contribuições 5

e desenvolvimento de um sistema para estimação da orientação de face

O foco deste trabalho foi no estudo e desenvolvimento de técnicas eficientes para detecção

e rastreamento de faces e características faciais apropriadas para implementação em tempo

Embora nossos resultados possam ser aplicados em interfaces de computadores, os metodos

não se mostraram muito precisos. Por isto, exploramos também métodos mais complexos como

os Modelos dc Aparência Ativa, que por serem computacionalmente mais caros, não podem

ser utilizados em tempo real.

Para eliminar falsos candidatos a face antes da fase de rastreamento, utiliza.mos a t.écnica

de Análise de Componentes Principais. Esta é uma técnica tradicional para reduçã.o de dimen-

sionalidade onde os objetos são representados através de seus auto-vetores mais significativos.

Esta técnica permite verificar de forma eficiente se uma região candidata possui aracterísticas

de uma face.

Para comprovar a qualidade do nosso sistema, o sistema de detecção de faces foi utilizado

para construção automática de índices em vídeo. Um dos principais problemas em bibliotecas

multimédia é a busca por conteúdo visual. Por exemplo, anualmente, com a popularização

das câmaras digitais, é possível obter um grande volume de fotos pessoais que dificulta a sua

organização. Uma aplicação simples de nosso sistema seria selecionar imagens contendo a face

de pessoas específicas.

Desenvolvemos também um sistema para estimação da orientação de face utilizando o

algoritmo POSIT, que a partir de um conjunto de pontos das características faciais presentes

numa imagem de face e de um modelo tridimensional destes pontos, é capaz de estimar a

orientação desta face na imagem, permitindo a aplicação deste sistema em interfaces, como

por exemplo, reconhecimento de gestos de cabeça, determinação de áreas de interesse, etc

rea.le
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1.4 Organização da Dissertação

Nos próximos capítulos são apresentados os métodos estudados e implementados e alguns

resultados experimentais. O capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica das técnicas rela-

cionadas a esta pesquisa. O capítulo :3 descreve mais detalhadamente os métodos implemen-

tados e a arquitetura do sistema desenvolvido. O capítulo -l mostra os resultados obtidos

na implementação do sistema e dois aplicativos. O primeiro consiste em um aplicativo para

indexação de vídeo digital e o segundo consiste de um estimador da orientação de face. O

capítulo 5 traz os comentários finais.



Capítulo 2

Revisão Bibliográ6.ca

A pesquisa em visão computacional tem por objetivo executar computacionalmente tarefas

atribuídas à visão humana. A visão é o sentido humano mais poderoso e complexo lnuR(il,

que nos permite interagir com o ambiente que nos cerca sem que haja um contato físico .llret.o

com este ambiente. A visão computacional se destacou, inicialmente, em aplicações industriais

realizadas em ambientes visuais controlados, onde há possibilidade de maior progresso dado

as suas restrições. Menor sucesso tiveram as aplicações com objetivo de construir um sistema

de visão de propósito geral.

Segundo Hora IBl18(il, um sistema de visão computacional é um sistema responsável pela

análise de imagens para a produção de uma descrição. Esta descrição envolve a captura de

aspectos dos objetos presentes na imagem que são úteis para alguma tarefa específica, como

por exemplo, interagir com o ambiente.

A área de visão computacional está intimamente relacionada a três áreas: processamento de

imagens, reconhecimento de padrões e análise de cenas. A área de processamento de imagens

é responsável pela geração de novas imagens a partir de uma imagem de entrada. Ela executa

tarefas como eliminação de ruídos e extração de bordas, que são geralmente utilizadas como

7
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pr(}-processamento em sistemas de visão computacional.

A área de reconhecimento de padrões tem por objetivo classificar um objeto como perten-

cente a uma determinada classe a partir de características como altura, largura, dentre outras

propriedades. Embora não tenha como entrada uma imagem, as técnicas de reconhecimento

de padrões são geralmente utilizadas para analisar resultados produzidos por um sistema de

visão computacional.

A área de análise de cenas tem a tarefa de transformar uma simples descrição da cena,

obtida geralmente de um sistema de visão computacional, em uma descrição mais elaborada

que possa ser utilizada por alguma determinada tarefa, como por exemplo, a composição dos

objetos presentes na cena e a relação entre eles.

Uma das aplicações de visão computacional mais promissoras é o reconhecimento de

faces, que tem recebido atenção especial nos últimos anos motivada pela grande variedade

de aplicações c )nerciais e pelas possibilidades de criação de novas tecnologias com os avanços

nesta área de pesquisa IZC'Pi{(}3, X'i'iA021. Um sistema. de reconhecimento de face pode ser

definido como um sistema que recebe uma imagem ou segmento de vídeo de uma cena, e

identi6ca ou verifica a presença de um ou mais indivíduos nesta cena utilizando um banco de

dados de faces de indivíduos. A solução deste problema envolve a detecção de faces nas cenas,

extração de características das regiões de face e técnicas de verificação e reconhecimento de

face IZCPt30SI.

Neste capítulo, apresentamos algumas das principais técnicas para a solução do problema

de detecção e rastreamento de faces e características faciais



9 1 T)ntnppan dn fnpne 9

2.1 Detecção de faces

Nesta seção, apresentamos uma revisão de algumas das técnicas de detecção de faces estudadas
neste trabalho.

Yang et aZ. lh'i{.Xo21 propuseram uma divisão destas técnicas em quatro categorias, apres-

entadas a seguir.

2.1.1 Métodos baseados em conhecimento

Nesta categoria, os métodos são desenvolvidos baseados em regras codificadas a partir do con-

hecimento humano daquilo que se constitui uma face típica. Por exemplo, uma face geralmente

aparece com dois olhos que são simétricos um ao outro, uma boca e um nariz. uma possível

regra poderia ser criada a partir da relação entre essas características, que pode ser repre-

sentada pela posição de cada característica e as distâncias relativas entre elas. Primeiro, ac

características faciais são extraídas e depois as faces são identificadas baseadas nestas regras.

O problema desta abordagem consiste em traduzir o conhecimento humano em regras bem

definidas, aplicáveis à maioria das imagens de face. Se tivermos, por exemplo, somente imagens

de face frontais, pode ser possível criar regras que apresentem bons resultados na detecção de

faces. Porém, fica difícil criar regras detalhadas capazes de abordar todos os possíveis casos

quando consideramos as variações da face como variação de orientação, presença de outros

componentes como óculos e barba, variação de expressões faciais e oclusão de partes da face.

2.1.2 M.étodos baseados em características invariantes

Este métodos procuram extrair características invariantes da face, permitindo a localização

destas em condições variadas de orientação e iluminação. Um exemplo são os métodos baseados

em detecção de cor de pele. A cor de pele passou a ser um atributo largamente utilizado na
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detecção de faces após a observação de que a variedade de cor de pele se dava basicamente

pela variação da luminância da cor mesmo considerando pessoas de diferentes etnias.

O RGB é o espaço cromático mais utilizado para representar a cor de um determinado

ponto. Porém, para eliminar a informação de luminância da cor, passou-se a utilizar out-

ros espaços cromáticos como o rg-normalizado [VW95] [VLW9S] [Vez02] [SAG99], YCrCb

[ATADO?] [HAMJO2], Ltu*v [CM9T], entre outros. Terrilon et al. [TAU0] propôs um novo

espaço cromático, o TSL normalizado ( Tint-Saturation-Luminance), e fez uma análise com-

parativa de 9 diferentes espaços cromáticos, verificando que o 'TSL apresenta os melhores

resultados para um determinado conjunto de testes, apesar dos resultados sofrerem variação

conforme o conjunto de treinamento e o banco de imagens utilizado como teste. Veremos mais

detalhes do algoritmo utilizado para segmentação de cor de pele na seção 3.1.

Outro exemplo é o rastreador de pupilas desenvolvido no La'TIn, em colaboração com o

Centro de Pesquisas Alr.=den da IBM[MF00]. O sistema se utiliza de duas fontes de luz infra-

vermelha, uma colocada bem próxima ao centro ótico da câmera (L1) e outra colocada mais

distante desse eixo (L2), como vemos na figura 2.1. Cada fonte é formada por um conjunto

de 7 LEDs infra-vermelhos, e são ligadas alternadamente. Quando a fonte L1 está ligada, a

câmera captura uma imagem onde as pupilas aparecem brilhantes. A fonte L2 gera imagens

onde as pupilas aparecem escuras. Esse fenômeno é similar ao que gera pupilas vermelhas em

fotografias noturnas tiradas com flash.

Para detectar as faces, primeiramente as imagens de pupilas brilhantes e escuras são sub-

traídas, resultando em uma imagem onde as regiões de alto contraste são realçadas. À partir

dessa imagem diferença, os candidatos a pupilas são filtrados utilizando o conhecimento sobre

a geometria esperada das mesmas. Pares de pupilas são agrupados em faces segundocritérios

de semelhança e proximidade. A figura 2.2 mostra a aplicação deste método.

Apesarde ser capaz de detectar múltiplas faces, o sistema atual apenas rastreia a face mais
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Í'

Figura 2.1: Fontes de luz infra-vermelha LI e L2

proeminente. Para fins de interação com o usuário, essa face em geral corresponde ao usuário

mais próximo ao sistema, e portanto aquele que merece maior atenção.

Embora eficiente, o rastreador de pupilas não pode ser utilizado durante os períodos onde

o usuário fecha os olhos. Assim, a face é rastreada até que o rastreador perca as pupilas, ou

seja, pare de detecta-las. Para evitar que o rastreador perca a face, um segundo rastreador é

utilizado. Esse rastreador utiliza correlação para rastrear apenas uma pequena região ao redor

dos olhos. O tamanho pequeno garante um bom desempenho do rastreador por correlação, mas

impede que esse rastreador seja utilizado por um período prolongado, devido à acumulação

de erros. O rastreador porém se mostra adequado para esse curto período do piscar dos olhos.

fatais detalhes sobre o funcionamento do sistema podem) ser et)contrados em lxtrool.

Yow e Cipolla l\'(i'!)íl propuseram um modelo probabilístico de face baseado em múltiplas

aparências da face. Inicialmente, as características faciais são detectadas utilizando um al-

goritmo de detecção e comparação de bordas. Estas características são então agrupadas e
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(A) (B) (c)

Figura 2.2: Imagens com as pupilas brilhantes e escuras e a diferença entre as imagens

conaparadas com outros possíveis agrupamentos de características faciais. A partir do modelo

probabilístico de face, obtém-se a probabilidade de um dado agrupamento ser uma face ou

não e o candidato mais provável é relacionado.

Outro método, proposto por Viola e Jones lv.IUll, consiste de um classificador de caract-

erísticas em cascata. Estas características são chamadas características do tipo Haar, que são

características de bordas, linhas e pontos.

Para construir o classificado , utiliza-se uma modificação do algoritmo de AdaBoost jt'SIJ31 ,

escolhendo os melhores filtros de características e organizandc-os em estágios (cascata). Geral-

mente, quanto maior o número de filtros, melhor o resultado da detecção, porém, com maior

custo computacional. A construção da cascata, portanto, é uma etapa importante do algo-

ritmo, por ser responsável por eliminar filtros que não trarão benefício à detecção, reduzindo

assim o custo computacional.

Cada estágio consiste de um filtro binário onde o resultado do primeiro estágio indica que

a característica foi encontrada numa determinada região da imagem. Seguem para o estágio

seguinte somente as regiões que passaram pelos estágios anteriores, até chegar ao final do

processo.
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2.1.3 Métodos baseados em ajustes de modelos de forma

Nesta categoria, temos um modelo de face padrão, que pode ser definido manualmente ou

parainetrizado por uma função. Este modelo é composto pelo contorno da face e suas car-

acterísticas, podendo ser fixos ou deformáveis. Neste último caso, ele é definido por diversos

exemplos que captam as possíveis variações de forma da face. l)ada uma imagem de entrada

contendo uma face, o modelo de forma da face se ajusta à imagem da face, determinando a

sua localização.

Estes métodos não se aplicam propriamente a detecção de faces, mas assumem uma de-

tecção aproximada da face para então ajustar o modelo à imagem. O que eles fazem é fornecer

uma descrição mais precisa e detalhada da face, sendo úteis para outros algoritmos de recon-

strução, extração de expressões faciais e estimação da orientação de face.

Um exemplo desta abordagem são os modelos de forma atava (.Active Share À/odeZs) pro-

posto por Cootes e Tayloi 1( '1o il. A seção ;{. i apresenta mais detalhes desse algoritmo.

2.1.4 Métodos baseados em aparência

Diferente dos modelos de forma, os métodos baseados em aparência captam a variação da

aparência da face aprendida a partir de um conjunto de imagens de face. PCA (r'óncdpa/

C'omponen( ÁnaZZ/sás) ou Análise de Componentes Principais, proposto por Turk e Pentland

li l !J il, é um exemplo de um método baseado em aparência. A partir do conjunto de treina-

mento, é criado um espaço de faces formado por vetores chamados eigen/ages, e as imagens de

face podem ser descritas por uma combinação linear destas eágen/ages. Quando a projeção de

uma nova imagem neste espaço de faces se aproxima da projeção de uma face, identificamos

esta imagem como contendo uma face. A seção :1.2 apresenta mais detalhes desse método.
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2.2 R,astreamento de faces

O rastreamento de faces consiste na estimação do movimento das faces em uma seqüência de

vídeo. Podemos rastrea.r a face como um todo, como se tratando de um objeto rígido, ou

rastrear características faciais, considerando as deformações que a face pode sofrer.

Temos métodos baseados no cálculo do fluxo ótico, que é uma medida do movimento

aparente da luminosidade da imagem, msumindo que a luminosidade de pontos dinâmicos ou

estáticos de um objeto não se altera no decorrer do tempo. Um exemplo desses métodos é a

técnica de Lun-as & Ka.nade ILl:8 1 l

Outra técnica de rastreamento consiste en-l determinar um modelo estocástico de movi

mento da Ime para estimar o seu estado futuro. O filtro de Kalman é um exemplo de estimador

que tem sido largamente utilizado em rastreamento de faces e características faciais lx.Volt )')l

Ele é composto de duas fases, uma de previsto e outra de correção, que se repetem ciclica-

mente até obtermos convergência entre o esta io previsto e o observado. Na fase de previsão

utilizamos o histórico de estados e um modelo de comportamento para determinar o próximo

estado do sistema. Na fase de correção, fazemos uma observação do sistema e verificamos o

quanto a previsão se aproximou do estado observado. Esta informação é utilizada para mel-

horar o modelo de comportamento e atualizar o histórico de estado, para então voltarmos à

fase de previsão.

O CAh'lShift IC'Ní!)íl é um método bastante eficiente de rastreamento, que considera o

histograma do objeto rastreado e a posição deste no quadro anterior para estimar o movimento

deste objeto, em nosso caso, a face.

No próximo capítulo, veremos com mais detalhes os métodos aplicados em nosso sistema

de detecção e rastreamento de faces e características faciais



Capítulo 3

Detecção e Rastreamento de Faces e
Características Faciais

Neste capítulo, apresentamos uma descrição teórica dos diversos métodos utilizados em nosso

sistema de detecção e rastreamento de faces e características faciais.

Dada uma imagem de entrada, primeiramente, detectamos as regiões de cor de pele e iden-

tificamos as regiões candidatas a conter uma face. Utilizando o método do gradiente, detec-

tamos os candidatos a olhos, que são então parecidos baseados em algumas regras heurísticas,

e cada par define então uma região candidata a face. Utilizando PCA, escolhemos qual o

candidato que mais se aproxima de uma face. Uma vez detectada a face, localizamos as de-

mais características faciais por correlação. Para evitar resultados inconsistentes com uma face

real, utilizamos modelos deformáveis para determinar se as características localizadas estão

de acordo com um modelo de face.

Como saída do programa, temos a face e as características faciais detectadas na imagem.

A figura :3. ] mostra um diagrama de como estes métodos foram utilizados em nosso sistema.

15
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Figura 3.1: Diagrama do sistema de detecção de faces e características faciais

3.1 Detecção de Cor de Pele

A cor de pele tem sido a característica mais utilizada para rastreamento devido a sua sim-

plicidade e eficiência computacional. Esta técnica consiste em obter a distribuição de cor de

pele em um espaço cromático determinado a partir de um conjunto de treinamento formado

por a.mostras de cor de pele. Entre os espaços mais utilizados estão o rg-normalizado l\ W!)õl

l\ LW!)xl IV(.zt)21 1S.X(;!)í)l, YCrCb l.-vr.XDopl li l..\xí.io21, L'Ku+v l('Xi!)íl, entre outros.

No espaço de cores RGB tradicional cada cor é identificada pela intensidade de vermelho,
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verde e azul. O espaço de cores rg-normalizado é um espaço de cores bidimensional que não

possui a informação de luminância. Neste espaço, uma cor é representada pela proporção

de vermelho, verde e azul ao invés da intensidade absoluta de cada componente. Uma vez

que a soma dessas proporções é sempre igual a 1, podemos considerar apenas a proporção

de vermelho e verde e descartar a proporção de azul (pois esta é função das outras duas) e

conseqüentemente uma cor neste espaço pode ser representada pela dupla (r, g).

Apesar de uma dupla (r,g) possuir menos informação do que uma equivalente tripla

(R, G, B), a primeira é normalmente útil nas aplicações em que queremos justamente con-
siderar apenas a informação de crominância e ignora.r a luminância.

Terrillon et aJ. It ;\.íitil propôs um novo espaço cromático chamado TSL. Neste espaço cada

cor é representada por uma tripla (7', S, L) onde cada componente tem o seguinte significado:

Matiz (T - Tina): informação da cor; Saturação (S): diluição da cor original com a luz branca;

e Luminância (L): quantidade de energia de uma fonte de luz percebida por um observador.

Dada uma tripla (R, G, .B) representando a intensidade de vermelho, verde e azul, podemos

determinar a equivalente tripla (T, S, L) representando a matiz, a saturação e a luminância

através da seguinte relação:

s - l9/5(," + p'')I'/' (3.1)

arctan(r'/g')/2a- + 1/4, sc g' >0
arctail(r'/g')/2r + 3/4, se g' <0
0 se g' = 0

T (3.2)

L - 0.299R + 0.587G + O.114B (3.3)
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o«de,'(, 1/3),g'-(g 1/3),,--R/(R+G+B)eg-G/(R+G+-B).
A distribuição de cor de pele para este modelo de cor foi obtida utilizando uma normalização

do TSL pelas componentes T e S, o chamado TS normalizado.

Em Pera ef az. lr)t3x loja, foi feita uma análise da distribuição de cor de pele neste espaço e

verificou-se que a componente T possuía uma variância significativamente menor que a compo-

nente S. Isto nos motivou a utilizar somente a componente T. A utilização desta. componente

foi capaz de gerar uma boa segmentação de cor de pele se comparado aos outros espaços

citados anteriormente, embora apresente grande quantidade de falsos positivos em regiões da

imagem de tonalidade vermelha

li'ase de 'l.»einamento

A primeira etapa deste algoritmo consiste na fase de t.reinamento. Esta fase é responsável por

descrever a distribuição das cores no espaço cromático deterá .i.ado

A partir de imagens coloridas de face, extraímos manualmelibe regiões de cor de pele para

formar o banco de imagens utilizadas no treinamento. A figura 3.2 exemplifica a obtenção de

uma imagem do conjunto de treinamento.

B

F' 3:':j;.J;q

Figura 3.2: Extração de regiões de cor de pele para conjunto de treinamento
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Supondo que a distribuição de cor de pele pode ser representada por um modelo de dis-

tribuição gaussiana, tal distribuição pode ser determinada pela média m e pela matriz de

covariância O das amostras z de cores de pele.

l?nan dn ('-jnceiflrnrãn

A distribuição da cor de pele obtida na fase de treinamento é utilizada para atribuir uma
probabilidade para cada pixel da imagem conforme a sua cor. Esta. probabilidade é calculada

através da distância de Mahalanobis, utilizando a média e a covariância calculadas na fase de

treinamento.

A probabilidade é dada por:

P(z) expj--0.5(z m)'C :(z m)l (3.4)

Este cálculo resulta em uma nova imagem em níveis de cinza indicando a probabilidade do

pixel correspondente ser cor de pele, como vemos lla figura :3-.3. Nesta, as regiões mais escuras

correspondem à maior probabilidade de cor de pele.

2''= .

.r

Figura 3.3: Resultado do cálculo da probabilidade de cor de pele para cada pixel

O próximo passo do algoritmo consiste em um processo de limiarização. O problema neste

passo é definir um limiar aplicável a diferentes imagens. A variação de cor de pele dificulta a
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escolha de um limiar fixo para limiarizar a imagem. A solução é aplicar um limiar adaptativo.

Analisando o histograma da imagem de probabilidade, temos as regiões de cor de pele
representadas pelos maiores valores de probabilidade. Nuas geralmente temos várias outras

regiões da imagem que apresentam valores intermediários de probabilidade. O objetivo é

encontrar um limiar ótimo que separe essas duas regiões.

Primeiramente, precisamos definir qual a faixa aceitável a conter o limiar. Após alguns

testes verificamos que um limiar no intervalo entre 50% e 90% seria aceitável para diferentes

Goles de pele.

Um limiar bom é aquele que inclui o maior número de pontos da face e exclui pontos que

não pertencem a face. Supondo que a face encontra-se na região superior do histograma, e que

outros objetos encontram-se em regiões inferiores do histograma, o ponto que separa a região

da face é caracterizado por estar contido em um intervalo do histograma com o menor número

de pontos.

Com base nesta. observação, o processo de limiarização adaptativa consiste em particionar

o histograma de probabilidade em pequenos intervalos, e encontrar o intervalo que possui o

menor número de pontos dentre aqueles que são candidatos a conter um limiar adequado
Escolhemos então o limiar dentro deste intervalo

0.4

0.3S

0.3

0.25

0.2

0.15
0.1

0.05
0

?.?.J.J?'/'.JI';'./
Figura 3.4: Exemplo de histograma particionado em intervalos de lO/100
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A figura =3.4 mostra um exemplo de um histograma paiticionado em intervalos de 10%o.

Para este histograma, considerando somente o intervalo entre 50% e 90%, escolhemos o

limiar dentro do intervalo de menor área, no caso, entre 51% e 60%. A figura =3.5 mostra o

resultado da aplicação deste limiar para a figura 3.3.

#
'+ -.:+'
.f

]i'igura 3.5: Resultado da limiarização aplicada ao exemplo dado na figura

O processo de limiarização resulta numa imagem binária onde cada pixel é classiâcado como

cor de pele ou não-pele. Para eliminar ruídos desta imagem, aplicamos a operação morfológica

de abertura (erosão seguida por dilatação) e consideramos como regiões candidatas a cor de

pele somente as compoíJentes conexas cuja área seja superior a uma área mínima determinada

de acordo com o tamanho mínimo esperado da face. A figura :i.(i mostra o resultado do
processo de limiarização seguida de eliminação de ruído.

3.2 Análise de Componentes Principais

O objetivo da detecção de cor de pele é de gerar regiões candidatas a faces. Nesta seção,

veremos um método que, dada uma região da imagem, responde com maior precisão se esta

corresponde a uma região de face ou não. Este método, proposto por Turk e Pentland lí'i 'f) il,
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4

Figura 3.6: Resultado da limiarização seguida de operações para eliminação de ruídos

é conhecido como Análise de Componentes Principais, PCA (PhrzcãpaZ aomóponents .4naZy-

sãs) ou transformada de Karhunen-Louve. Este método tem sido amplamente utilizado para

verificação e reconhecimento de faces, e é a base do método de interpretação dos modelos de

forma de objetos discutido na seção 3.-1, os Modelos Deformáveis.

Diferentemente da maioria dm abordagens, em PCA, a$ características da face não estão,

necessariamente, relacionadas à noção intuitiva de aspectos da face, como olhos, nariz, lábios

e cabelos. As características codificadas correspondem à variação das faces obtidas a partir

de uma coleção de imagens de face.

A partir desta colação, obtemos o que chamamos de eígen/ages, que são as componentes

principais deste espaço de faces. Cada imagem deste conjunto pode ser descrito por uma

combinação linear das eigerz/ages.

Em termos matemáticos, as eige7%/ages correspondem aos auto-vetores da matriz de co-

variância de um conjunto dc imagens, tratando cada imagem como um ponto (ou vedor) de

dimensão muito grande.

A classificação de imagens por PCA consiste dos seguintes passos:

e A partir de um conjunto de treinamento, calculamos as eãge7z/ages, ou seja, os auto
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vetores da matriz de covariância das imagens do conjunto, e escolhemos dentre elas,

aquelas que apresentam maior variância dos padrões. Estas correspondem às que pos-

suem maior auto-valor associado. As imagens escolhidas definem o espaço de faces.

e Dada uma imagem candidata à face, projetamos esta imagem no espaço de faces e

verificamos se esta projeção se aproxima da projeção de uma face neste espaço. Com

isso, saberemos se esta imagem corresponde ou não à imagem de uma face.

Cálculo da Mlatriz de Covariância

Seja uma imagem de face de tamanho N x ,N, construímos um vetou I'í correspondente no

espaço (N2)-dimensional, dispondo sucessivamente as colunas da imagem.

A partir do conjunto de treinamento de M imagens, teremos: I' = jl'i, I'

face mé -lia definida Dor:

Seja a9

Coada face difere da média pelo vedor

'Di := 1'i -- Ü

A partir destes vetores, podemos calcular a matriz de covariância (;, que será dada por

.-:E',..:n::l
ou

(3.5)

C = .4.Ar, onde ,4 lq'-,'p, (3.6)

Como podemos ver, a matriz (y é uma matriz .N2 x Ar2, cujos elementos da diagonal (I'P,P corres
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pondem à variância da característica p, e os demais elementos (lb,ç correspondem à covariância

entre as características p e q. Dado que C é real e simétrica, é sempre possível encontrar um

conjunto de N2 auto-vetores ortonormais. Este número, porém, é computacionalrnente caro

para os tamanhos típicos de imagem, como por exemplo 256 x 256.

Ao mesmo tempo, queremos encontrar somente os auto-vetores que apontem para as

direções de maior variância dos padrões. Estes são os que possuem maiores auto-valores

associados

Se o total de pontos M no espaço de face, ou sqa, o total de imagens, é menor que a.

dimensão do espaço (À/ < /V2), teremos apenas Ã'f l auto-vetores significativos, sendo que

os demais terão auto-valores associados nulos.

Felizmente, é possível obter os auto-velares significativos desta matriz a partir de uma

outra matriz .A4 x ]\4. Considere os auto-vetores u{ de ..4l"..4:

.4p.4ui = Xu{

Multiplicando à esquerda ambos os lados por A, temos

.4.47'.4t;{ = À,4ui (3.7)

Assim, .4u{ são os autovetores significativos de C = .4.4r

Para encontrar as eágen/ages significativas de um conjunto de .A4 faces, construímos a matriz

J., - ,4r,4 e achamos os auto-.vetores ui, Z = 1, . . . , À/ dessa matriz. A partir destes, obtemos

os autovetorcs ul de C' da seguinte maneira:

(3.8)
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Os auto-vetores uz de C são chamados de eãge7z/ages, devido à aparência de face que tomaJn

ao serem reescrltos na forma de imagem.

Classificação de Imagens

Temos, então, as eãge7z/ages que descrevem o espaço de faces. Dada uma nova imagem I',

podemos classifica-la como pertencente ao espaço de faces ou não. Para isto, o primeiro passo

consiste em projetar esta imagem no espaço, o que é feito pela seguinte operação:

«,. - ur(F - $'), k - l, ,À/ (3.9)

Osfpesos wk forma.m o vedor Qa" :: loi,o2, . . . ,uml que descreve a contribuição de cada

eige7z/ace uk na representação da imagem.

A partir desta T,rojeção, podemos calcular a distância euclidiana entre a imagem I' ajustada

pela média das f:,ces, a' = 1' W, e a projeção desta imagem no espaço de faces, a'.r

>l,{::i, wiu{. A distância euclidiana é dada por:

.' - ll(@ õ.r)ll' (3.10)

A imagem será classificada como imagem de face se o valor de c for menor que um limiar

estabelecido experimentalmente, 0. .

Implementação

Um dos problemas apresentados pela técnica PCA está no fato deste não ser capaz de distinguir

entre a face e o fundo da imagem). Turk e Pentland l l I'!) il propuseram illultiplicar a. iinagenl

por uma gaussiana bidimensional centrada na face, diminuindo o fundo e acentuando o centro

da face. A nossa solução foi utilizar uma região mais fechada da imagem, que não contém
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Figura 3.7: Imagens de treina.mento de PCA (ao alto) e face média

o fundo, mas somente a parte interna da face, compreendendo somente os olhos, nariz e

boca. Dessa forma, temos um espaço de faces mais uniforme, que a.lém de não conter o fundo,

também não contétn o cabelo, ouvidos e queixo, que são regiões da face de maior variabilidade.

A figura =3.í nos mostra alguns exemplos de imagens utilizadas no treinamento e a face média
do treinamento.

Outro problema está na diferença de escala da imagem de entrada com relação às eãge7zlfaces.

A solução que adoramos neste caso foi alinhar a imagem de entrada às eáge7z/ages a partir da

detecção de pontos correspondentes.

Para alinhar a imagem de entrada às eige7i/ages, utilizamos como ponto de controle o centro

da íris dos olhos. Na seção :3.:3 veremos técnicas para detecção destes pontos. O alinhamento

é feito através de uma transformação afim que leva os pontos de controle das eige7i/ages aos

pontos correspondentes da imagem de entrada.

3.3 Detecção de Características Faciais

A extração de características faciais é um passo fundamental para a estimação da orientação de

faces. As características faciais compreendem todos os elementos presentes e que determinam
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uma face: pele, boca, nariz, narinas, olhos, sobrancelhas, queixo, etc.

Algumas destas características são mais facilmente extraídas da imagem. Na seção :3.1

vimos métodos de detecção de faces a partir da detecção de cor de pele. Esta característica

é facilmente extraída sob certas condições, como na presença de uma distribuição adequada

que forneça uma boa descrição da cor de pele.

Quando escolhemos as características faciais a serem rastreadas, consideramos a facilida.de

de detecção desta característica e a sua utilidade na construção de um modelo de face que

possibilite a estimação da orientação da face da forma mais precisa possível.

As diversas técnicas de detecção de características faciais podem ser classificadas con)o:

e técnicas baseadas em luminância e crorninância IV('1:o2, \ l I'( it), \ Sopé;

e técnicas baseadas em geometria e simetria facial jli"t 1)2, (;1 1('fl)

e técnicas baseadas em tempZate maÉcháng l\ C'!JT, ]:.] ( '!JS, l~l\lljti, \ .i011

As técnicas baseadas em ternpZaZe maÉc/táng, embora apresentem resultados satisfatórios,

são sensíveis a variações de escala da face, aumentando a complexidade computacional do

algoritmo. Já as técnicas baseadas em luminância e crominância e as baseadas em geometria

e simetria facial, geralmente precisam sei aplicadas em conjunto com outros métodos para se

obter um resultado satisfatório.

Uma limitação importante da maioria das técnicas apresentadas é o fato delas somente

detectarem características de faces frontais. Como nosso objetivo é que estas características

sirvam para estimação da orientação da face, o domínio de nossa aplicação consiste tanto de

imagens de faces frontais quanto de faces com alguma rotação. Com isto, pode ocorrer de

dependendo da orientação da face, não termos a imagem de algumas características faciais que

estavam sendo rastreadas, como, por exemplo, um dos olhos, sobrancelhas e narinas.
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Dedicamos maior atenção à técnicas de detecção de olhos em imagens coloridas. Na

próxima seção descrevemos as técnicas utilizadas em nosso trabalho.

3.3.1 Detecção de olhos pelo gradiente

O olho hutnano é a característica facial mais utilizada para detecção de faces. A detecção

dos olhos fornece informações importantes que facilitam a detecção de outras ca.racterísticas

faciais.

Pi'imeiranlente, dada a simetria da face, a distância entre os olhos nos fornece uma estima-

tiva do tamanho da face, ou sda, a escala. O erro desta estimativa ocorre basicamente devido

a sua orientação tridimensional.

Outra importante informação é a orientação bidimensional da face que é dada pelo ângulo

entic a rega que passa pelos olhos e o eixo horizontal da imagem. Esta informação permite

estimarmos uma posição inicial de busca de outras características faciais.

O próprio olho humano já é uma grande fonte de informação pala diversos sistemas de

interação. Em nosso laboratório, tivemos pesquisas recentes na área de interfaces prestativas

l13;lit).ll, em que a direção do olho fornecia a informação do foco de atenção do usuário com

relação à tela de um monitor. Esta informação permitiu o desenvolvimento de um sistema ein

que o olho é utilizado como dispositivo de apontamento, auxiliando ou mesmo substituindo o

mouse.

.rara detectar olhos, nos concentramos enl duas características básicas do olho humano: o

formato aproximadamente circular da íris e o contraste entre a íris (parte colorida) e a esclera

(parte branca do olho)

O primeiro passo dos algoritmos que estudamos consiste na aplicação de métodos de de-

tecção de bordas. Para isso, utilizamos filtros gradiente
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Filtros gradiente

Seja a imagem uma função / : (z, y) --, ]R. As derivadas de primeira ordem de ./' nos fornecem

uma medida de transição dos níveis de cinza entre pontos vizinhos. Quando temos uma região

de transição entre pontos claros e escuros, a I' derivada assume valores positivos, e numa.

região com níveis de cinza constante, assume valor zero. Além disso, quanto maior a transição

dos níveis de cinza entre pontos claros e escuros, maior a magnitude das 1" derivadas l( ;\\ o21.

A partir desta observação, podemos concluir que a magnitude das 1" derivadas pode ser

utilizada para detectar a preseíiça de bordas nos pontos da imagem.

As derivadas de primeira ordem de uma imagem são dadas pelo vetou gradiente. O gradi-

ente de uma imagem ./:(sç,y) no ponto (]ç,g/) é definido por:

:''- l::l (3.11)

onde

V/ - mag(Vf) - la: + a31 { (3.12)

A partir destas equações, notamos que o vedor gradiente aponta para a direção de maior

mudança dos níveis de cinza do ponto (z, 3/), e que a magnitude nos fornece uma medida do

crescimento de /(z, y) na direção do gradiente.

Podemos definir um ponto numa imagem como sendo ponto de borda se a magnitude de

sua derivada bidimensional de primeira ordem é superior a um limiar pré-estabelecido.

O cálculo do gradiente de uirla imagem envolve obter as derivadas parciais para cada ponto

desta imagem. No caso discreto, podemos aplicar filtros lineares. Seja uma imagem /(sç, y) de

tamanho À4 x N' e uma função ?o(z, Z/) de tamanho n x n que chamamos de máscara, o filtro



3.3 Detecção de Característ.ocas Faciais 30

da imagem / com a máscara to é dado poi

g(z,3/) ::: > : > : «,(s,t)./'(«+ ',g+t),
s::--a t::--b

ondear(m 1)/2,b=(n 1)/2,z=0,...,M le3/=0,...,N l.
Sda, por exemplo, w uma máscara de tamanho 3 x 3. Computacionalmente, o processo de

filtragem equivale a aplicar esta máscara a todos os pontos da imagem, somando o produto

de cada par de células correspondentes. Este processo é chamado de convolução

ba

(3.13)

Níáscara

Janela da imagem

«,( 1, 1) w( 1,0) «,( 1, 1)

w(0, -1) w(0, 0) w(0,1)

w(1, 1) «,(l,o) w(1,1)

j'(z l,y l) /(z l,y) /(= 1, z/ + l)

J'(z,y l) /(z,g) /(a, y + l)

j'(a + i, g - l) /(z + 1, y) /(z + 1, y + l)
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Filtro de Sobel

Entre as máscaras mais utilizadas para o cálculo do gradiente está a máscara de Sobel, que é

definida por:

+1l

c, ol+2
ilol+t

(3.14)

e

+1 +2l+i
G o l o oy

21 -il
(3.15)

A figui'a =3.8 mostra o resultado da aplica. .;i.o do filtro de Sobel na imagem da figura :3.=3

Como dissemos anteriormente, pala determinar os pontos de borda, podemos escolher um

limiar adequado e determinar que todos os pontos acima deste limiar são pontos de borda. A

figura :3.9 mostra o resultado para alguns valores de limiares.

Como vemos nestas figuras, a simples escolha de um limiar não se mostra adequado para

obtermos um contorno mais fino que nos permitisse detectar a região circular dos olhos. Ve-

jamos, então, uma nova solução que nos oferece uma melhor solução para detecção de con-

tornos, o algoritmo de detecção de borda de Canny l('tiiistil.

Algoritmo de Canny para detecção de bordas

O algoritmo de Canny para detecção de bordas IC'iiit8(il é tido por muitos como um detector

de bordas ótimo. Ele determinou alguns critérios com o objetivo de melhorar o desempenho

dos métodos de detecção de bordas. Os critérios são os seguintes:
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Figura 3.8: Resultado da aplicação do filtro de Sobel na direção x (à esquerda), y (à direita)
e a magnitude (abaixo).

1. Baixa. taxa de erro: isto significava detectar todas as bordas presentes na imagem e, ao

mesmo tempo, evitar os resultados falso-positivos;

2. Pontos de borda bem localizados: ou seja, o algoritmo deveria minimizar a distância

entre a borda detectada e a borda real da imagem;

3. Somente uma resposta para cada borda: isto significava que cada borda deveria ser

representada somente por uma linha, ou seja, cada ponto de borda poderia ter no máximo

2 vizinhos que também são pontos de borda, diferente dos resultados da limiarização do

filtro de Sobem, em que alguns pontos de borda tinham todos os seus vizinhos também

como pontos de borda.
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Figura 3.9: Resultado da limiarização sobre o result.'do do filtro de Sabei com limiares de 20
(à esquerda), 30(à direita) e 40 (abaixo).

Os primeiros passos do algoritmo de Canny consistem na aplicação do filtro de Sobel para

encontrar o vedor gradiente de cada ponto da imagem, bem como sua magnitude e direção.

O passo seguinte consiste em relacionar a direção do vedor gradiente com uma direção que

pode ser traçada na imagem. Seja um pixel p:

04

Temos somente 4 direções possíveis que podem ser traçadas na imagem: 0' na direção dos

pixels 0 e 4, 45' na direção dos pixels l e 5, 90' na direção dos pixels 2 e 6 e 135' na direção

de 3 e 7. Assim, dada a direção do gradiente de um ponto, esta é selada para o valor mais
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próximo entre as 4 direções possíveis de serem traçadas.

Feito isto, o próximo passo consiste em aplicar a supressão de não máximos. Isto é feito

tomando um ponto de borda e percorrendo o restante da borda ajustando para zero aqueles

pontos que não são considerados borda. Clom isto teremos uma linha fina na imagem de saída.

Finalmente, uma histeresse é utilizada para evitar quebras de borda. Para isto são definidos

dois valores de limiar Ti e T2, Ti > T2. Primeiramente, marcamos todos os pontos maiores

que h como sendo pontos de borda. Feito isto, todos os pontos conexos a estes pontos de

borda com valores maiores que T2 também são considerados pontos de borda. Dessa forma:

para se obter uma borda, iniciamos com um ponto cuja magnitude do gradiente é maior que

7'i, e a borda, s(5 termina quando não tivermos mais gradientes com magnitude superior a. T2.

\'\;

e'' '.):;:i

Figura 3.10: Resultado do algoritmo de Canny para extração de bordas

A figura :3.]0 mostra o resultado da aplicação do método de Canny na. imagem de face

da figura :3.3. Como podemos ver, temos agora o contorno da íris aproximadamente circular

Logo, podemos aplicar, sobre essa imagem, algoritmos para detecção de contornos circulares.

Um algoritmo conhecido é a transformada de Hough para círculos. O segundo, proposto por

Kot])ari e l\'litcliel li\ Xíf)íil utiliza a direção do gradiente para criar um algoritmo capaz de
detectar o centro da íris.
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Apresentamos, agora, alguns algoritmos que utilizamos para detecção de olhos, através das

imagens obtidas pela aplicação dos filtros de gradiente.

Transformada de Hough para detecção de círculos

A transformada de Hough é muito utilizada e conhecida como um algoritmo para detecção de

linhas tetas, porém ele pode ser também aplicado para a detecção de círculos.

Assumindo que temos uma imagem binária, que pode ser obtida pelos filtros de gradiente

vistos anteriormente, queremos detectar linhas regas ou curvas na imagem. Logicamente,

queremos detectar somente as maiores linhas, ou seja, aquelas formadas por um maior número

de pontos. Vejamos inicialmente o algoritmo para detecção de linhas regas.

Seja um ponto (ni. yf) da imagem e a equação geral da rota dada por:

z/i :: az{ + b. (3.16)

Cromo sabemos, existem infinitas linhas que passam pelo ponto (z{, Z/{), cada uma com

diferentes valores de a e b. No entanto, se reescrevermos a equação =3.1(i:

b = az{ + g/{, (3.17)

e considerarmos o plano ab, que é o espaço de parâmetros, teremos a equação de uma única

linha associada ao ponto (z{, 3/i). Um segundo ponto (açj, Z/j) também terá uma linha associada

no espaço de parâmetros.

As netas msociadas aos pontos (z{, yi) e (açj,yj) irão se interceptar no plano ab no ponto

(a', b'), onde a' representa a inclinação e b' o ponto de intersecção com o eixo 3/ da linha que

contém (zi, 3/i) e (z.j, yj) no plano zg/. Ou seja, para uma linha no plano zy, os pontos desta

linha terão regas associadas no plano ab que irão se interceptar no mesmo ponto (a',b') no
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espaço de parâmetros. Precisamos, portanto, de um algoritmo que detecte estes pontos de

intersecção. Isto é feito utilizando acumulação.

Seja uma matriz de acumulação .4 cujas células representam a quantização dos valores

de a entre a.{. e a... e de ó entre b.i. e b....:. A matriz é inicialmente zerada. Para cada

ponto de linha (zk, Z/k) no plano zg, , varremos os valores dc a entre a.{. e a... e obtemos

o valor de Z) correspondente através da equação =3.1T. Se necessário, arredondamos o valor de

b para o valor quantizado mais próximo. Se a escolha de um ap resulta em uma solução bç

dentro dos respectivos domínios, incrcmentamos a célula .4(p, q) cora'espondente da matriz de
'-''llrniljnpãn

No final, teremos a. matriz .A indicando, em cada célula .4({, .j), o total de pontos colineares

na rega Z/ = aiz + b.Í. Estabelecemos, então, um limiar para detectam as linhas presentes na.
Imagem

Existem outras formas de utilização deste algoritmo para resolver o problema de não termos

uma limitação para os valores de a e b. Para mais detalhes, veja. li)tlí?l

Podemos dizer que a transformada de Hough consiste cm mapear cada pixel da imagem

para o espaço de parâmetros, que é organizado em forma de um acumulador n-dimensional

onde n corresponde ao número de parâmetros.

A partir desta definição, a aplicação da transformada de Hough para a detecção de círculos

consiste apenas em redefinir o espaço de parâmetros, que neste caso será tridimensional, in-

dexado por três parâmetros que especificam a localização de um círculo de centro a = (ai, a2)

e o raio r. Para isto, utilizamos a representação paramétrica do círculo:

(z - «:)' + (3/ «,y r2. (3.18)

No final, teremos a matriz de acumulação indicando, em cada célula .4(a{, a.j, rk), o total

de pontos cujos centros são dados por (a{, aj) e raio rk. Estabelecemos, então, um limiar para
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o caso da íris para detectar as linhas curvas presentes na imagem

A figura :3. ] 1 mostra a imagem representando a matriz de acumulação e os pontos escolhidos

como candidatos a olhos.

(a)(b)

Figura 3.11: (a) h'la.triz de acumulação para raios entre 6 e 9, (b) Pontos candidatos a olhos
em azul e par de olhos escolhido pelo favor J (vede seção 3.3.1) em amarelo.

Detecção dos olhos pela direção do gradiente

Kothari e h'litcllel ltÇit l!)(il propuseram um algoritmo para detecção do centro da íris baseado

em algumas observações com relação à direção do gradiente.

Os vetores gradiente apontam sempre para a região de vizinhança mais clara do ponto. Na

região da íris, teremos os gradientes apontando para a direção oposta ao centro da íris. Isto

sugere um novo algoritmo de acumulação, se invertermos o sentido destes vetores.

O algoritmo consiste dos seguintes passos:

l Calculamos os velares gradiente de cada pontos

2. Tomamos uma matriz de acumulação de mesmo tamanho da imagem, e a iniciamos com

zero:
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3. Nos pontos de borda, obtemos um segmento de rota partindo do ponto, no sentido

contra,rio do gradiente. Nos pontos pertencentes a este segmento, incrementamos os

pontos correspondentes da imagem de acumulação.

Como resultado deste algoritmo, teremos uma imagem cujos pontos de valor máximo são

potenciais candidatos a centro de íris.

Os vetores gradiente podem ser calculados utilizando o filtro de Sobel na direção z e Z/.

Para determinar sobre quais pontos iremos aplicar o passo 3 do algoiitmo, podemos aplicar um

limiar mínimo sobre a magnitude do gradiente de cada ponto. Ainda no passo 3, o tamanho

do segmento é uma variável importante do sistema. Um valor razoável seria o valor máximo de

raio esperado da íris. Para obter este segmento, utilizamos o algoritmo de Bresenham lti}(i\l.

A figura 3. 12 mostra a imagem representando a matriz de a.cumulação e os pontos escolhidos

como candidal )s a olhos.

(.)(b)
Figura 3.12: (a) Matriz de acumulação criada pelo algoritmo de detecção pela direção do
gradiente, (b) Pontos candidatos a olhos em azul e par de olhos escolhido pelo fatos J cm
amarelo.

Tanto na transformada de Hough quanto no algoritmo de detecção pela direção do gradi-

ente, temos como resultado diversos pontos candidatos a olhos. Isto ocorre devido a ruídos na

imagem e a outra regiões semi-circulares de face que são captados pelos algoritmos, gerando
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resultados falsa-positivos. A próxima tarefa é, portanto, escolher o par de pontos correspon-

dente aos olhos.

Escolhemos somente os pontos que estão dentro de uma região de cor de pele. A distância

entre o par de pontos deve estar dentro de um intervalo relacionado ao tamanho da região

de cor de pele. Além disso, supondo que os pontos dos olhos estão a uma altura de 2/3

da altura da região de cor de pele e que ambos os pontos estão aproximadamente alinhadas

na horizontal, calcula.mos um fatos J para cada um dos pares (zi, yi) e (a;j,yj) da seguinte
maneira:

.&,.f pjl + dást(m,p), (3.19)

onde m é o ponto médio entre (zi,Z/{) e (zj,yj) e, seja a região de pele uma janela de

tamanho [V x H, p = (tu/2,h/3) no sistema de coordenadas desta jane]a (cuja origem é

localizada no canto superior esquerdo).

Escolhemos, então, os pares com menor fator J e aplicamos PCA utilizando estes pontos

como referência para alinhamento com as eigenfaces. O par de pontos que resultar em uma

menor norma da aplicação de PEIA é considerado o par de pontos correspondentes aos olhos,

onde cada ponto representa o centro da íris-

3.3.2 Detecção de características por correlação

Na seção anterior, vimos formas de detecção dos olhos. Para detectar outras características

como narinas e casitos da boca utilizamos correlação.

A correlação é uma operação bastante parecida com a convolução. Enquanto a convolução

é utilizada para filtrar imagens, como por exemplo, os filtros gradiente, a correlação é uma

operação que nos permite fazer uma comparação entre imagens.
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Figura 3.13: Exemplos das características faciais utilizadas para cálculo da correlação

Se.jam dum imagens dadas por duas funções /(#,y) e h(z,3/) de tamanho À/ x N. A
correlação dessas duas :unções é definida por:

A/ l Ar l

.f(', z/) ' h(", y) - iijN }l: }l: /*(", y)h(" + m, z/ + n), (3.20)m:=O n-:O

onde /*(z, Z/) corresponde ao conjugado de /(sç, 3/). Como estamos lidando com funções

reais, temos que /*(aç, Z/) = /(z, y).

O resultado da correlação é um número que indica a semelhança entre as funções / e h.

Quando estas funções forem iguais, a correlação terá o maior valor possível.

A detecção de características por correlação consiste em primeiramente obtermos uma

amostra da característica que queremos detectar. Esta amostra, que corresponde à função

h(z, y), foi obtida a partir de média de diversos exemplos da característica extraídos do banco

de imagens de faces, como mostra a figura =3.1:3. Estes exemplos foram obtidos através da

marcação manual de pontos de características faciais, que foram devidamente alinhados e

escalonados para sua extração.
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W
H
W

W

Figura 3.14: Exemplo de aplicação de correlação. A primeira linha mostra a janela .f(z, y), a
segunda a a.mostra A(z, g/), a terceira o resultado da correlação e a quarta mostra a posição
da característica.

Seja /(z, y) uma janela na imagem que contém a característica, aplicamos a correlação

entre as funções ./' e h. Fazemos isto por toda região de interesse da imagem, resultando numa

nova imagem cujos máximos indicarão a maior probabilidade de ocorrência da característica.

Um dos problemas do uso desta abordagem para detecção de características é a escala.

Em nosso sistema, isto foi resolvido pelo fato desta técnica ser aplicada após a detecção dos

olhos pelo gradiente (como vimos na seção 3.3.1). A distância entre os olhos foi utilizada para

determinar a diferença de escala entre a imagem das características na face e nos exemplos

obtidos como treina.mento, considerando orientação da face aproximadamente frontal.

Outros favores como iluminação, variações da característica facial e ruídos poderiam in-

terferir no resultado da detecção por correlação. A primeira solução que adoramos foi aplicar

uma equalização de histograma. Esta solução não apresentou melhorias nos resultados da

detecção. Adoramos, então, uma segunda solução que foi utilizar, ao invés da imagem dire-

tamente, o gradiente da imagem. Desta forma, a característica facial seria descrita não mais

simplesmente por uma imagem, mas pela variação dos níveis de cinza entre os pontos desta

imagem. Esta solução melhorou significativamente os resultados da detecção.

A figura :3.15 mostra as janelas de busca /(z, 3/) e o resultado da busca de características
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por correlação

(a)(b)

Figura 3.15: (a) Regiões de busca de características por correlação, (b) Resultado da busca

O problema desta solução é que ela é aplicada individualmente a cada característica.

Se houver uma falha no rastreamento de uma característica, esta poderia ser corrigida se

analisássemos também o rest'irado global da posição das características naquele quadro. Isto

foi feito utilizando modelos .leformáveis. Os modelos deformáveis permitem que nós classi-

fiquemos o resultado da posição do conjunto de características como aceitável ou não e, caso

negativo, identi6quemos qual característica está tornando o modelo inaceitável.

A próxima seção apresenta o conceito de modelos deformáveis e sua aplicação em nosso
sistema.

3.4 Modelos Deformáveis

Nas seções anteriores, procuramos detectar cal'acterísticas faciais que nos permitissem dcscr

ever melhor a face, mas esta busca foi feita de forma individual para cada característica.

Alguns erros resultantes dessa busca poderiam ser facilmente identificados se considerarmos

algumas relações entre as características. Na figura 3.16, o erro seria facilmente identificado

se comparássemos o resultado com um modelo da posição das características na face, já que
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um dos cantos da boca se encontra visivelmente longe de sua posição esperada em um modelo

de face.

Cootes e Taylor K''í'olj propuseram um método para representar a face considerando a

sua variabilidade de formas. Este método, conhecido como Modelos de Forma Ativa ou ASM

(.Active Share Jt4odeZ), foi posteriormente estendido para inclusão de textura, o que originou

os Modelos de Aparência Aviva ou AAM (.4cííue .4ppeararzce À/odes). Estes modelos e suas

variações são chamados de modelos estatísticos de forma ou modelos deformáveis.

X

Ü
Figura 3.16: Exemplo de erro da busca por correlação

Nesta seção, apresentamos os princípios de modelos deformáveis. Ao final, descreveremos

de que forma ele foi empregado em nosso sistema.

Modelo de forma

A forma de um objeto é modelada por um conjunto de pontos de controle, que podem ter

qualquer dimensão. Em nosso caso, como estamos trabalhando com imagens bidimensionais

modelamos a face com pontos 2D.

A escolha dos pontos de controle é uma tarefa importante, pois contribui tanto para o de-

sempenho do algoritmo (pontos que são facilmente identificados em diferentes imagens) quanto
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para a descrição do objeto (pontos relevantes do objeto, que descrevem suas características

mais importantes para outros algoritmos) .

Cada forma é descrita por.um vedor de n x d elementos, onde n é o número de pontos e

d a dimensão dos pontos. Para isso, concatenamos os elementos dos vetores de cada posição

individual dos pontos. Por exemplo, uma forma x formada por um conjunto de pontos (z{, Z/{)

é representada por:

x - (z:,...,z«,":, ,3/ )I'

Para criar um modelo de um objeto deformável, precisamos de uin conjunto de treinamento

que capte essa deformação através de di\-ursos exemplos do objeto modelado.

Seja o conjunto de treinamento composto por s imagens. Gerimos, manualmente, os ve-

tores xj,.j = 1 . . . s que representam F forma do objeto em cada imagem. O próxil-no passo

consiste em remover a variação entre c:iras formas que poderia ser atribuída às transformações

de similaridade, como rotação, translação e escala. Assim teremos todas as formas represen-

tadas no mesmo sistema de coordenadas.

Alinhamento do conjunto de treinamento

Para alinhar o conjunto de treinamento, precisamos de um algoritmo que, aplicando trans-

formações de similaridadc cm cada forma x{, minimize a distância desta forma à forma média

k. Ou seja, queremos minimizar:

o-E lx:- ÊI' (3.21)

Uma solução iterativo para este problema é a seguinte

1. Tomamos cada forma e a transladamos para o seu centro de gravidade
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2. Toman-tos uma forma como a estimação inicial da forma média e a escalonamos de forma

que líol = 1.

3. A estimação de )to define o sistema de coordenadas padrão

4. Alinhamos as outras formas de acordo coi]] a estimação anual da. forma média

5. Reestinlamos a forma média a partir das fonílas alinhadas

6. Aplicamos alguns limitantes na forma média estimada no passo anterior, alinhando-a

com ío e escalonando-a de forma que lkl :: l.

7. Se não houve convergência, retomamos ao penso 4

O alinhamento do passo 4 consiste em aplicar uma transformação de similaridade em

cada forma, minimizando Z). Como todas as formas tem seu centro de gravidade na origem,

calculamos somente a variação de escala e orientação da forma.

A convergência ocorre quando a estimação da média não apresenta alteração significativa

após uma iteração do algoritmo.

Modelando variação de forma

A variação de forma é modelada utilizando Análise de Componentes Principais (PCA). Apli-

cando PCA às formas xi, obtemos uma matriz '} contendo os autovetores com maiores auto

valores associados. Podemos, então, aproximar uma forma do conjunto de treinamento por:

x = Ê +(>b, (3.22)

onde b é o vetor de parâmetros do modelo deformável, dado por
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b ::'D'(x k). (3.23)

Podemos gerar exemplos similares aos do conjunto de treinamento alterando o vetor de

parâmetros b. Mas, para que os exemplos gerados sejam realmente similares ao objeto mod-

e[ado, precisamos ap]icar ]imitantes em b. Uma forma de se fazer isto é aplicar um ]imitante

em cada elemento b{, como por exemplo:

Z)il $ 3VÀ{. (3.24)

A forma x relacionada a este vedor de parâmetros é considerada plausível

Dada uma forma x', queremos encontrar a forma plausível x mais próxima de x'

Primeiramente, projetamos a forma no espaço dos modelos deformáveis, obtendo

(x'- k) (3.25)

Se a coima x' não for plausível, aplicamos o limitante dado pela equação 3.24 até chegarmos

a uma forma plausível. A partir destes parâmetros, obtemos a nova forma x através da equação
3

Ajustando o modelo a novos pontos

Um modelo numa imagem pode ser descrito não somente pelos parâmetros de forma, mas

também por transformações de similaridade como rotação, translação e escala. A posição dos

pontos do modelo pode ser descrita da seguinte maneira:

x ,v ,,.o(k + '>b), (3.26)
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onde T é uma transformação de similaridade envolvendo rotação (0), isca.la (s) e translação
r v' l/\

Dado um conjunto de pontos Y, queremos encontrar a transfoinlação T e os parâmetros

b que minimizam a expressão:

Y :l'x,,v ,.,o(k + 'Pb)I',

ou sela, queremos enconti'ar a forma plausível mais próxima

a forma pode sofrer transformações de similaiidade.

Uma solução iterativo consiste dos seguintes passos:

1. Iniciamos os parâmetros do modelo, o vedor b, com zeros

2. Gerimos o modelo de instância dado pela forma média mais o resíduo: x = k + a'bl

3. Encontramos os parâmetros da transformação de similaridade que melhor mapeiam x

para y;

4. Invertemos estes parâmetros e aplicamos a Y, obt.

sistema de coordenadas do modelo: y = T-i(Y);

5. Escalonamos y por l/(y.í)l

6. Obtemos uma nova estimação dos parâmetros de forma (utilizando a equação 3.23);

7. Aplicamos limitações em b conforme equação :3.2 11

8. Se não convergiu, voltamos ao passo 2.

Novamente, a convergência é obtida quando não temos mudança significativa nos valores

da. forma Y, consi

ndo uma instância da forma Y noS T'

de b

(3.27)

derando que
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No passo 3, precisamos encontrar os parâmetros de similaridade que melhor mapeiam x

para Y. Considerando que ambas as formas possuem centro de gravidade na origem, pre-
cisan.ios minimizar:

1.-.'lx - VI, (3.28)

onde .4 é uma matriz de rotação por 0, e s a escala. Seja x = (#l, . . . ,içn,y:,..

Y . . . ,":,Z/:,. . . ,3/Í.)' e:

p .Y)/lxl',

q ::: (}l: n(:«:y! - z/:«:))/lxl'
á-l

Então teremos a escala dada por s2 - p2+q2 e o ângulo de rotação dado por 0 :: tan l (p/q).

A translação é dada pelo vedor formado pelos pontos do centro de gravidade de x e Y. A

demonstração da solução deste problema de minimização encontra-se em IC'TO {l

Busca de formas

Nas seções anteriores, descrevemos algoritmos capazes de detectar os olhos. Utilizamos a

posição dos olhos para posicionar o modelo de faces. A partir do modelo médio de face,
obtemos uma estimativa da posição inicial das demais características e fazemos uma busca

por correlação ao redor desta posição inicial.

Aplicamos, então, o algoritmo descrito na seção ={.-J para atualizar a posição e os parâmetros

de forma que melhor ajustam os pontos ao modelo de face. Ao redor dos pontos resultantes

fazemos uma nova busca por correlação, repetindo o processo até obter convergência entre
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os pontos obtidos por correlação e os pontos corrigidos pelo modelo de forma. Este processo

iterativo é chamado de busca por Modelos de Forma Atava ou ASM (.Active SAape À/odes).

A figura 3. ] 7 mostra algumas iterações deste algoritmo. A primeira figura mostra o resul-

tado da detecção de características contendo um erro na detecção de um dos cantos da boca.

A medida que aplicamos iterativamente os Modelos de Forma Atava e a busca por correlação,

este erro é detectado e corrigido até que torne o conjunto de pontos um modelo aceitável de

face

K

&'B

Figura 3.17: lterações do algoritmo de busca por ASM
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3.5 Rastreamento de faces e características faciais

Antes de falarmos propriamente sobre rastreamento, precisamos definir o conceito de tempo

regi. Uma tarefa qualificada como tempo real deve possuir algumas características fundamen-

tais 11:1)(.1)1. Primeiramente, deve ter fluxo contínuo, ou seja, deve periodicamente receber

dados em sua entrada, processa-los e gerar o resultado deste processa.mento. Segundo, as eta-

pas de processamento dos dados e exibição dos resultados não devem afetar o fluxo de entrada

de dados.

Algumas tarefas podem requerer um tempo máximo cle atraso entre a entrada c a saída dos

dados, outras podem simplesmente requerer que a saída dos dados aconteça antes da entrada

de novosdados.

Em nosso caso, a entrada de dados consiste de uma sequência de vídeo, o processamento

consiste da detecção da face e características faciais em cada quadro, e a saída consiste na

renderização do quadro mostrando o resultado da detecção.

A maioria das câmeras de vídeo digital trabalham com uma. taxa de 30 quadros por segundo.

Desta forma, adoramos como meta para qualificar o nosso sistema de rastreamento em tempo

real, a capacidade de processar um quadro e renderizar o resultado em 0.033 segundos.

Poderíamos, inicialmente, simplesmente aplicar os métodos descritos anteriormente e ver-

ificar se eles atingem a meta de 30 quadros por segundo. Mas mesmo que insistíssemos na

simples otimização dos métodos, não estaríamos rios certificando de que faces identificadas em

quadros adjacentes correspondem à mesma face.

As técnicas de rastreamento utilizam mais uma informação que é a posição da face no

quadro anterior. Esta informação contribui para aumentar a certeza de que a face identificada

em um determinado quadro é a mesma identificada no quadro anterior, além de otimizar o

algoritmo, limitando o seu espaço de busca.

A seguir, apresentamos a técnica de rastreamento utilizada em nosso sistema, conhecida
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colllo CAh-TShift l('Xi!)i'l. Esta é uma técnica iterativo que se utiliza da informação de uma

componente da cor do objeto para rastreamento.

CAMShiü

O CAMShift (Continuollsly Adaptive Mean SHIFT) é um método descrito por Comaniciu e

lvleer 1( 'Xi!)íl, que utiliza informação de cor e a posição prévia do objeto para rastreamento

O algoritmo tem como entrada um histograma que descreve o objeto a ser rastreado e

a posição inicial deste na imagem. Esta posição inicial pode ser indicada manualmente, ou

através de outras técnicas de detecção.

O histograma corresponde ao modelo de distribuição de densidade do objeto. Para reduzir

o custo computacional do algoritmo, utiliza-se o histograma de somente uma componente

cromática deste objeto, geralmente a matiz, que pode ser a componente H do espaço cromático

HSV, ou a componente T do espaço TSL.

Dados uma imagem (por exemplo, um quadro de uma seqüência de vídeo) e o histograma de

um determinado objeto a ser rastreado, criamos uma nova imagem a partir da inicial utilizando

o histograma como tabela de consulta. Esta nova imagem é chamada pack-projectáon, e indica

a distribuição de probabilidade do modelo do objeto na imagem.

O algoritmo então faz uma busca iterativa pelo objeto na área ao redor da posição anterior

do objeto. O resultado da busca é utilizado como entrada para o próximo processo de detecção

A figura :3. 18 mostra os passos deste algoritmo.

Embora eficiente e robusto, este algoritmo é capaz de rastrear somente um objeto por vez.

Por fazer uma análise somente por cor, é facilmente enganado por outros objetos de mesilla cor

que se aproximem da região rastreada, como por exemplo quando duas faces se aproximam

A figura 3. 1 9 mostra o resultado da aplicação do CAlvlShift para uma seqüência de imagem

obtida de uma câmara Sony EVl-D30 e um computador Pentium 4 2.8GHz, obtendo um
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Figura 3.18: CAMShift

processamento de 30 quadros por segundo.

Embora esta técnica tenha se mostrado robusta e eficiente para rastrear faces, ela não

é aplicável ao rastreamento de características faciais, já que a cor não é uma propriedade

suficiente para a descrição de algumas características da face essenciais no processo de estimar

a sua orientação. Por isso, decidimos utilizar outra técnica baseada em correlação para rastrear

as características faciais que apresentaremos a seguir.
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Figura 3.19: Rn.streamento com CAMShift

R,astreamento de características faciais

O método para rastrear características faciais parte do mesmo princípio do rastreamento da

face: o conhecimento da posição prévia da característica rastreada.

A busca no primeiro quadro se dará pelos métodos descritos na seção 3.3. Nos quadros

seguintes, a busca pela nova posição da característica é feita por correlação aplicada somente

ao redor de uma janela em torno da posição da característica no quadro anterior. Filtramos

o resultado privilegiando os pontos mais próximos da posição detectada no quadro anterior.



Capítulo 4

li,esultados Experimentais e -A.plicações

Neste capítulo apresentamos os resultados experimentais obtidos pelo sistema e descrevemos

duas aplicações desenvolvidas a partir deste.

Baseado r. , proposta inicial de nossa pesquisa, desenvolvemos um sistema capaz de detectam

a face bem como algumas características faciais como os olhos (centro da íris), nariz (narinas)

e boca (cantos da boca). A entrada do sistema é composta por uma imagem ou seqüência

de vídeo digital, que pode ser um arquivo ou entrada de uma comera. No caso de vídeo, o

sistema executa o rastreamento da face e suas características.

O resultado da detecção das características faciais serve de entrada para o algoritmo de

estimação da orientação da face.

4.1 Resultados da detecção de cor de pele

Para o aprendizado da cor de pele, utilizamos como treinamento amostras dc um banco de

dados de face constituído de pessoa de diferentes etnias. Utilizamos 15 imagens dc face, sendo

3 morenos, 2 negro e 10 brancos. Extraímos manualmente regiões de pele e criamos uma base

54
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de dados de cor de pele que serviu de treinamento conforme descrito na seção 3.1

HB

q©:!?.3q<T

:f!e?g'qÀ::É&;$$&IÊiBi3ü â@k

b

Figura 4.1: Imagens de face utilizadas para treinamento de cor de pele

A figura ].] mostra imagens do banco de dados utilizado para este treinamcnto. Estas

imagens foram gerada utilizando somente regiões de cor de pele das amostras de faces, não

sendo utilizadas regiões de boca, olhos e cabelo.

A figura. ].2 mostra alguns resultados da detecção de cor de pele. Como podemos ver, o

sistema apresenta bons resultados na detecção de regiões de cor de pele. Na terceira figura,

porém, vemos que o cabelo da mulher teve um resultado mais intenso de detecção do que a.

própria pele. Além disso, outros objetos de crominância próxima a crominância da cor de pele

geraram resultados falso-positivos.
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-t

Figitra 4.2: Resultados da detecção de cor de pele

4.2 Resultados da detecção de características

Para detectar características faciais, implementamos dois algoritmos com o objetivo inicial

de detectar os olhos: a transformada de Hough para detecção de círculos e o algoritmo de

detecção pelo vetor gradiente.

Os pontos selecionados por esses algoritmos como melhores candidatos são parecidos apli-

cando heurísticas simples conforme descrito rJa seção =3.:3.1 . As demais características são

detectadas por correlação com base em um modelo médio da face.

A Êgura 4.3 mostra alguns resultados da detecção de características faciais utilizando o

algoritmo de detecção pelo vedor gradiente.

Também utilizamos os Modelos de Forma Aviva para verificar e corrigir falhas na detecção

das características, ajustando o conjunto de características detectadas de acordo com um
modelo deformável da face
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Figura 4.3: Resultados da detecção de características faciais utilizando o algoritmo de detecção
pelo gradiente para detecção de olhos e correlação para as demais características.

Para verificar se os resultados obtidos pela detecção de face e características faciais corre-

spondem a uma face, aplicamos o método de PCIA somente numa região interna da face, que

inclui olhos, nariz e boca.

O grande problema da aplicação do método PCA para verificação de faces ocorre na etapa

de comparação da imagem de entrada com a imagem projetada no espaço de faces. Quando

a face de entrada faz parte do conjunto de treinamento, a projeção desta resulta duma face

similar à entrada. Quando, porém, se trata de uma nova face, a projeção desta nova face resulta

em outra face geralmente diferente da face de entrada. Isto torna difícil determinar um limiar

adequado que separasse satisfatoriamente os resultados positivos e negativos. Optamos, então,

por escolher a. região que apresent.a menor diferença entre a imagem de entrada e sua projeção

no espaço de faces.

O algoritmo de PCA também foi utilizado para reconhecimento de face em uma ferra-

menta de indexação de vídeo implementada em nosso laboratório. Deste trabalho resultou um

artigo publicado no Workshop de Teses e Dissertações do SIBGRAPI 2005 IBSSXtoõl. Esta

ferramenta será apresentada na seção 1.3.1.
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4.3 Aplicações

A fim de demonstrar a eficácia dos métodos desenvolvidos, apresentamos nesta seção duas

aplicações da detecção de faces e características faciais. A primeira aplicação é uma ferramenta

de indexação de vídeo que permite organizar e realizar consultas a um repositório de dados de

vídeo baseado no conteúdo das imagens. A segunda aplicação é um estimador da orientação

de face utilizando um modelo simples de face e aplicando um algoritmo baseado em geometria

projetíva.

4.3.1 Indexação em vídeo

O crescimento do mercado por equipamento de imagem digital possibilitou a criação de um

grande volume de dados de imagens fotográficas e vídeo en] um curto período de tempo. Por

outro lado, este grande volum- de dados dificulta a sua organização, o que impossibilita a

maílipulação e consulta eficiente; a estes dados. Isto tornou fundamental o desenvolvimento de

ferramentas interativas que possibilitem consultas baseadas na informação visual destes dados.

Anualmente, consultas a um repositório de fotos e vídeos digitais é baseada em informação

anotada manualmente. Além de exigir um grande esforço humano, esta informação é geral-

mente incompleta e imprecisa, considerando a vasta possibilidade de consultas que podemos

fazer a este repositório. Uma forma de expressar informação visual é através do uso de padrões

na forma de imagens, ou skeÉcAes. Outra estratégia é o uso de filtros para detecção de objetos

específicos nas imagens. Utilizando esta última alternativa, desenvolvemos uma ferramenta de

indexação de vídeo digital baseado na ocorrência de faces humanas.

A ferramenta de indexação de vídeo é composta de três módulos. O primeiro módulo

consiste no reconhecimento de faces. Primeiramente a face é detectada utilizando cor de pele

e o detector de olhos descritos no capítulo 3. O PCA, descrito na seção :3.2, é utilizado então
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para verificação e reconhecimento da face.

Para reconhecer faces utilizando PCA, cada indivíduo é identificado por uma classe que

é representada pelo vetor de pesos oI" :: lui,w2,. . . ,oml, definido na equação 3.9, corres-

pondente à projeção da imagem de face do indivíduo no espaço de faces. Dada uma nova

face, esta é projetada no espaço de faces e o seu vedor de pesos é comparado com as classes

disponíveis. Se o vedor de pesos é similar a alguma das classes disponíveis, então esta face é

identificada como sendo do indivíduo correspondente à classe escolhida. Para uma sequência

de vídeo, construímos uma tabela de faces onde, para cada quadro do vídeo, informamos se

existe algum indivíduo conhecido presente naquele quadro.

O segundo módulo consiste na segmentação de arquivos de vídeo em tomadas. Uma

tomada pode ser definida como uma seqüência contínua de quadros relacionados, separada por

transições. As transições podem ocorrer em forma de cortes, que são simples concatenações

de tomadas, ou transições graduais, corno os efeitos de /artes e dãssolues, em que o conteúdo

visual altera-se progressivamente entre tomadas consecutivas. A segmentação dos arquivos de

vídeo é feita através de um algoritmo de detecção de fronteiras de tomadas (Shot-boundar3/

detection), que consiste na detecção de todas as possíveis transições existentes numa seqüência

de vídeo. Mais detalhes deste algoritmo podem ser vistos em IS?\iloJI.

O terceiro módulo consiste na interface gráfica da ferramenta, como vemos na figura -l.-l.

A interface é composta de três regiões. Na região inferior temos o navegador pelo índice

de conteúdo do repositório de imagens e vídeos digitais, onde os vídeos são segmentados em

tomadas. Na região superior direita temos um p/ater, que permite a execução instantânea de

uma tomada selecionada a partir do índice de conteúdo. Na região superior esquerda, temos

um índice de faces conhecidas pelo nosso sistema. Ein nosso exemplo, temos apenas uma face.

Ao clicar na face de um indivíduo deste índice, o sistema destaca com uma borda vermelha

todas as tomadas em que este indivíduo aparece.
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.]

' 1

Figura 4.4: Interface da ferramenta de indexação em vídeo

Como teste, utilizamos uma seqüência de vídeo de aproximadamente 30 minutos de um

noticiário da .4BO IVorZd Naus TonigAt. O vídeo é composto de 51015 quadros, que foram

separados em 427 tomadas. Em 18 delas, estava presente o âncora do noticiário, que é um

indivíduo conhecido pelo classificador de PCA, e portanto presente no índice de faces. Para

treinar o classificador de PCA, utilizamos 20 imagens do âncora extraídas manualmente de

diferentes quadros do vídeo. Quando um âncora estava presente numa tomada, em geral ele

estava presente em todos os quadros daquela tomada, em diferentes orientações e escala.
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Tabela 4.1: Resultados do desempenho do sistema de indexação em vídeo, VP: verdadeiro-
positivo, FN: falso-negativo, VN: verdadeiro-negativo, FP: falso..positivo.

Para dizer que um indivíduo está presente em uma tomada, ele deve estar presente em

pelo menos uma certa porcentagem dos quadros desta tomada. A escolha de um limiar para

esta porcentagem interfere diretamente no desempenho do sistema. Quanto menor o limiar

escolhido, menor o número de falso-negativos, porém rllaior o número de falso..positivos.

A tabe]a 4.] mostra o result.ado do desempenho do sistema« Nas duas últimas colunas

desta tabela temos as medidas de precisão e revocação dos resultados Incioll. Estro são

medidas comumente utilizada. na área de recuperação de informação, responsável por avaliar a

proporção de falso-positivos e falso-negativos na solução proposta. A medida de precisão (P)

é dada pela razão entre o número de verdadeiro-positivos (VP) e a soma entre os resultados

verdadeiro-positivos e verdadeiro-negativos (VN), e a medida de revocação (R) é dada pela

razão entre o número de verdadeiro-positivos (}''P) e a soma entre os resultados verdadeiro-

positivos e falso-negativos(F'N).

, - rJ:h * "..« (4.1)

R - 'Üi\;ÍX: x i009 ' (4 2)

Quando aumentamos o limiar para a porcentagem de quadros que contém o âncora, estamos

Limiar VP FN VN FP Precisão 12 ovni çà r'n n

10% 94% 6% 76% 24% 14.78% 94%
20% 89% 11% 83% 17% 18.60% 89%
30% 89% 11% 87% 13% 22.53% 89%
40% 72% 28% 90% 10% 23.63% 72%
50% 67% 33% 93% 7% 29.27% 67%
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exigindo que o algoritmo detecte este indivíduo em um maior número de quadros da tomada.

Com isto, temos uma diminuição dos resultados verdadeircFnegativos, mas por outro lado,

temos um prejuízo nos resultados verdadeir(rpositivos. Logo, como vemos pela tabela, temos

quc a precisão aumenta e a revogação diminui conforme aumentamos este limiar.

Uma das principais dificuldades notadas neste aplicativo ocorre quando o algoritmo de

detecção de cor de pele falha. Neste caso, como não temos as regiões de face corretamente

localizadas, PCA não é capaz de detectar nenhuma face, aumentando o número de falso-

negativos. Outra dificuldade consiste em alinhar a face ao modelo de PCA. Os ruídos e
o tamanho reduzido da face na maioria dos quadros do vídeo tornam muito impreciso os

resultados de detecção das características faciais, o que nos obriga a diminuir o limiar de PCA

para detectar e reconhecer faces, aumentando o número de falso-positivos.

Uma solução seria aplicar algoritmos de rastreamento nm faces detectadas. Desta maneira,

se conseguíssemos manter o raótreamento de uma mesma face id ntificada por um certo número

de quadros da tomada, definiríamos que o indivíduo está preser.te nesta tomada. Esta solução

poderá ser aplicada em experimentos futuros.

4.3.2 Estimação da Orientação da Face

Outra aplicação da detecção da face e característica faciais é o seu uso para estimar a ori-

entação da face.

Embora a face não seja um objeto rígido, o método proposto por DeMenthon e Davas

IDDÍ)SI para determinar a orientação de um objeto rígido numa imagem tem sido também

utilizado em algoritmos de estimação de orientação da face IC'TOPA.

A orientação da face pode ser estimada a partir de um modelo rígido tridimensional das

características faciais. Utilizando algoritmos de geometria projetiva e a posição bidimensional

destas características na imagem, obtemos a orientação que melhor profeta o modelo tridi-
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mensional da face nesta imagem.

Este método, baseado em técnicas de álgebra linear, é composto por dois algoritmos, POS e

POSIT. Ele assume um modelo do objeto e a detecção de pelo menos 4 pontos não-coplanares

do objeto na imagem. O modelo do objeto consiste de um conjunto de pontos que determinam

a localização de pontos de características do objeto identificáveis na imagem.

O primeiro algoritmo, conhecido como POS (Pose from Orthography and Scding), faz uma

estimação aproximada da posição do objeto na imagem utilizando produtos de uma matriz

por dois vetores. A matriz contém informações de pontos do modelo do objeto, e os vetores

contêm informações das coordenadas destes pontos na imagem. Como resultado, temos dois

vetores que, normalizados, constituem as primeiras linhas da matriz de rotação, e suas normas

correspondem ao favor de escala da projeção, que provê o vetor de translação.

O segundo algoritmo consiste das mesmas operações, aplicadas com os pontos da imagem

obtidos no passo anterior. A cada iteração obt.emos uma estimação mais precisa da orientação

do objeto. Por isso, este segundo algoritmo é chamado POSIT (POS com ITerações).

X q v V«A:reJLV

A câmera tem centro de projeção O e os seus eixos de coordenadas são representados pelos

vetores unitários ie j correspondendo às linhas e colunas da imagem, e k correspondendo ao

eixo óptico. A imagem está a uma distância .f do centro de projeção O.

O objeto tem pontos de características A4o, . . . , Mi, . . . , A4n. O sistema de coordenadas do

objeto é centrado em À4o e seus eixos são u, u, m. As coordenadas (C4, U, WI.) do ponto À4i são

conhecidas no sistema de coordenadas do objeto, e desconhecidas no sistema de coordenadas

da comera.

A projeção perspectiva dos pontos À/, no plano da imagem nos fornece os pontos mi com

coordenadas (aç{, 3/i).
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Figura 4.5: Sistema de Coordenadas da Comera e Objeto jl )l )t}.'.l

Definição do problema

O objetivo deste método é encontrar a matriz de rotação, que permitirá transformar vetores

definidos no sistema de coordenadas do objeto em vetores definidos no sistema de coordenadas

da comera, e o vedor de translação do objeto.

Verificamos que o produto interno < MloMi, i >, ambos definidos no sistema de coorde-

nadas do objeto, resulta na projeção do vedor MoMi sobre o vedor unitário i. O mesmo se

aplica àj e k

As linhas da matriz de rotação R consistem, então, dos vetores i, j e k expressos no sistema

de coordenadas do objeto
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o'ü uU t''U;

3« 3« 3«

k. k. k.

Observe que o vetor k pode ser obtido do produto vetorial entre ie j

O vedor de translação T é o vedor entre as origens dos sistemas de coordenada da comera

e do objeto, ou seja, OMo. Se Mo é um ponto visível na imagem, então temos m coordenadas

de mo e o vetor T pode ser escrito como:

(4.3)

T (4.4)

Projeção Perspectiva e Projeção Escalar Ortográfica

'/ projeção perspectiva dos pontos Àâ no plano G da imagem nos fornece os pontos m{ com
c.iordenadas:

«: - -âX. e y: - -lX. (4.5)

A projeção ortográfica. escalar (SOP, ScaZed OTÉhograpAác P7'0yecfion) consiste dc uma

aproximação para a projeção perspectiva, assumindo a mesma profundidade Zi para os difer

entes pontos À4i, como por exemplo, a profundidade Zo. Ao invés de mi teríamos pi com
coordenadas:

Z Z

«l - {-x: . z/l - -ân. (4.6)

O ponto A4o tem as rllesmas coordenadas em SOP e na projeção perspectiva. Na. figura

].5 observamos a construção geométrica de SOP. Seja o plano .f( passando por Àío paralelo ao

Z 2
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plano G. O ponto À'fá é projetado em /( por uma projeção ortográfica, resultando no ponto

/',, que, por sua vez, é projetado no plano G por uma projeção perspectiva, resultando em pi.

Temos, então, o vetor mopÍ paralelo a Mo/)i

Podemos reescrever as coordenadas de SOP como:

«l - .Xo+ .(X: Xo) - «o+.(X: Xo)

yl +.(X yo)

(4.7)

(4.8)

é o favor de escala

Esta equação mostra a proporcionalidade entre rnop{ e .A4o/:i

Equações Fundamentais

Para definir a orientação do objeto, precisamos calcular as coordenadas de ie j no sistema

de coordenadas do objeto para determinar a matriz de rotação, e a coordenada Zo para

determinar o vetor de translação. Faremos isto utilizando as coordenadas de .A4oÀ4í e as

coordenadas (zi, yi) dos pontos mo e mi da seguinte maneira:

«.«:á:
u.":áj

«:(1 + .:) zo, (4.9)

(4.10)y:(1 + .:) - 3/o

onde ci :: = M.ompi.k

A demonstração destas equações está em li )l )!J.ll. Os termos z{(l + ci) e Z/{(l + ci) são, na
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verdade, as coordenadas zl e 3/l dos pontos p{, como podemos ver abaixo

MoMi MoPi + PíMi

mopi + PiM
/

(4.11)

(4.12)

Tomando o produto interno < MoMi, i >, do lado direito teremos a soma dos produtos

internos < mopi, i> que resulta na coordenada x do vetor mopi, que é dada pela diferença

zi zo, e < PiMli,i> que resulta em zero, pois os vetores são Octogonais entre si. Teu)os,
então:

MoMi.l
-rmopi i + PiMi.i

-}(«l
"; ".

(4.13)

(4.14)

(4.15)

Algoritmo POS e POSIT

As equações fundamentais ( 1.9) podem sei reescritas como

MoMli.l

MoMi.J
«:(1 + .:) zo,

z/:(1 + .:) y-

(4.16)

(4.17)

onde l = .iâi e J = .áj
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Se tivermos um valor para cí, então os únicos valores desconhecidos das equações acima

são os valores de l e J. Ao calcularmos e normalizarmos estes vetores obtemos ie j, e a norma

de l e J correspondem à terceira coordenada do vedor de translação, Tz.

Como o valor de cí é desconllecido, inicialmente atribuímos zero. Neste caso, estamos as

sulilindo uma projeção ortográfica do objeto, e portanto obteremos somente uma aproximação

de ie j. Estes cálculos correspondem ao algoritmo POS (Pose .Pom OrtAograpAy and ScaZing).

Esta aproximação nos permite computar valores mais exatos de ci, pois obtemos k a partir

do produto vetorial de ie j, e assim, iterativamente, aplicamos o algoritmo POS obtendo

sempre valores mais precisos de i, j e lrz. Este cálculo corresponde ao POSIT (POS com

ITerações), já que consiste em iterações do POS, convergindo para um valor mais exato da

orientação do objeto.

Nos experimentou feitos por DeMenthon e Davas, aproximadamente 5 iterações eram sua

cientes para se obter uma orientação precisa do objeto. Como podemos ver, entre as vant bens

deste algoritmo estão a sua eficiência, pois requer poucas operações aritméticas, tomai-do-o

viável para uso em tempo-real; a facilidade de implementação, utilizando poucas linhas de

código; e o fato de não requerer uma estimação da orientação inicial.

A figura ] .(i mostra um exemplo de saída da aplicação do POSIT para estimar a orientação

de face da imagem. As linhas azuis mostram o alinhamento do modelo de face com as car-

acterísticas faciais obtidas pela aplicação do POSIT, e em vermelho temos o plano formado

pelos olhos e cantos da boca e o vedor normal a este plano, indicando a orientação estimada

pelo algoritmo.

Resultados

Para testar a estimação da orientação de face, utilizamos as imagens criadas pelo grupo FGnet

para o Poántáng'0q /OPR Workshop l(lll('li 11. Este conjunto de imagens é constituído por
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Figura 4.6: Face com orientação de 58' no plano vertical e 58' no plano horizontal

imagens de face de ]5 pessoas, sendo 2 mulheres e 13 homens, em orientações verticais e

horizontais de 0', :L15', ü30', :L45', ü60' e ü90'. Para cada individuo há dois conjuntos

de imagens, um com o indivíduo no estado nat,ural e outro com o indivíduo vestindo algum

acessório como nulos ou variando a sua expressão facial.

Utilizamos, como modelo tridimensional da face, um conjunto formado por três pares

de pontos: olhos (íris), narinas e cantos da boca. Para obter o modelo tridimensional das

características faciais, primeiramente obtivemos o modelo bidimensional a partir da posição

das características ern imagens de faces frontais. Utilizando imagens de perfil (90') do mesmo

indivíduo, pudemos determinar a diferença de profundidade das características, obtendo assim

um modelo tridimensional da face.

A figura +.7 mostra um individuo sob vários ângulos, horizontais (H) e verticais (V). Cromo

podemos observar, a partir de 45' já não temos a presença de todas as características faciais,

como por exemplo, os olhos. Por isto, para nosso teste, utilizamos somente as imagens com

orientação de 0', ü15' A30' nas direções horizontal e vertical, totalizando 750 imagens, sendo

50 imagens de cada indivíduo. Nessas imagens, aplicamos o método de detecção de cor de

pele e subtraímos as imagens em que o este método não foi capaz de identificar a região de
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face corretamente, restando 599 imagens onde a face foi detectada com sucesso. Dessas, 255

imagens possuem orientação com variação máxima de 15' e 26 imagens são frontais.

V: 90' V: 30', H: --15' frontal

V:15' V: 15o, H: 45'

Figura 4.7: Exemplos de entrada

V: 60o, H: 45'

Para determinar se a característica foi corretamente detectada, a inspeção foi feita man-

ualmente em cada imagem. No caso do olho, o ponto encontrado deveria estar dentro da

região delimitada pela íris. No caso do nariz, os pontos deveriam estar na região escura das

narinas quando estas aparecem, ou o mais próximo possível delas. No caso da boca, os pontos

deveriam aparecer nos cantos extremos da boca.

A tabela ].2 mostra a média de acertos da detecção dos olhos pelo método do gradiente,

que corresponde ao número de imagens em que a característica foi corretamente detectada

dividido pelo total de imagens utilizadas no teste. Observe que para faces frontais, o sistema

detecta corretamente os olhos em 46% das imagens. Essa taxa é relativamente baixa devido a

8:1i- .
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presença de ruídos, como acessórios, variação de iluminação e variação de expressões faciais,

que geram muitos candidatos falso-positivos na aplicação do método do gradiente. A medida

que o ângulo da face aumenta, os olhos se tornam mais difíceis de detectar, pois as regras

heurísticas utilizadas são mais adequadas para faces frontais, não sendo apropriadas quando

temos variação de orientação que dificulte aproveitar a informação de simetria com relação à

posição dos olllos, e quando, na aplicação do método de gradiente, a variação do tamanho da

íris resulte em uma acumulação mais fraca de vetores gradiente apontando para um dos olhos.

A tabe]a ] .3 mostra a média de acertos da detecção das demais características dado que os

olhos foram coiretamente detectados. Observe que quando os olhos são corretamente detecta-

dos, m demais características são carreta.mente detectadas também (cerca de 92% de acerto) .

No entanto, quando a orientação da face é em torno de 15', o desempenho do sistema. já cai

para 70%. Isso é devido principalmente a deslocação das características em relação à região

esperada de ocorrência -elas. Quando aumentamos a orientação da face até 30%, vemos que a

tendência de queda do (!c:sempenho do sistema se mantém, indicando que os métodos aplicados

são mais apropriados para imagens frontais.

Tabela 4.2: Média de acerto da detecção dos olhos. A primeira coluna indica o ângulo máximo
de orientação da face das imagens.

A figura 1 .8 mostra um gráfico das duas tabelas anteriores, que deixa claro que as técnicas

apresentadas se tornam menos robustas a medida que aumentamos o grau de orientação da

face. Isto era esperado devido ao fato de que as técnicas utilizadas neste trabalho foram

criadas principalmente para tratar dc imagens de faces frontais. Para ângulos maiores que

Ângulo Média
0' 0.46
15' 0.39
30' o.26



4.3 Aplicações 72

Tabela 4.3: Média de acerto da detecção das demais características faciais nas imagens em
que os olhos foram corretamente detectados.

45', algumas das características rastreadas já não podem ser vistas na imagem, e portanto o

nosso método não pode ser aplicado.

l

D.9

0.8

0.7

D.6

0.5

04
0.3

0.2

ü.l
D

---- Detecção dns
olhos

---- Detecção das
características

Figura 4.8: Média de acertos da detecção de características faciais

A tabela 1 . 4 mostra o erro da estio)ação da orientação. Estes valores representam a média

e o desvio-padrão da diferença entre o va.lor esperado e o valor estimado da orientação da face.

Como vemos nesta tabela, a variação do erro não está ligada ao grau do ângulo de orientação
da face

Ângulo Média
0' 0.92
15' 0.70
30' 0.63
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Tabela 4.4: Média e desvio padrão da diferença entre o valor esperado e o valor estimado da
orientação da face.

Embora a diferença entre o valor esperado e o valor estimado da orientação da face seja

alto, analisando visualmente as imagens, o POSIT respondeu corretamente com relação ao

sentido da orientação da face na maioria dos casos, como podemos ver na figura 4.!), (lue

possui diversos exemplos de saída do algoritmo.

Diversos parâmetros interferem nos resultados obtidos pelo sistema como, por exemplo,

o limiar aplicado na detecção de cor de pele, os limiares dos filtros gradiente para detecção

de olhos e os valores obtidos dop . reinamentos executados pelo sistema para a aplicaçã.o dos

algoritmos descritos.

Se optarmos por treinar o sistema e escolher os limiares adequados para um indivíduo

específico, obtemos uma melhoria significativa nos resultados do sistema, colllo podemos ver

nas tabe]as 4.5, ].6 e i.T

Tabela 4.5: Média de acerto da detecção dos olhos para um mesmo indivíduo

A figura ].] o mostra exemplos da saída do sistema treinado para um indivíduo

Ângulo Mlédia Desvio Padrão
0' 28.29 18.91
15' 22.22 15.47
30' 25.82 18.36

Ângulo N/média

0' l
15' 0.89
30' 0.5
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I'abela 4.6: Média de acerto da detecção das demais características faciais nas imagens em
que os olhos foram corretamcnte detectados.

Tabela 4.7: Média e desvio padrão da diferença entre o valor esperado e o valor estimado da
orientação da face de uln mesmo indivíduo

Ângulo Média
0' l
15' 0.81
30' 0.86

Ângulo Média Desvio Padrão
0' 13.27 9.47
15' 11.48 5.28
30' 14.82 18.22
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Figura 4.9: Exemplos de saída da estimação de orientação da face
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Figura 4.10: Exemplos de saída da estimação de orientação da face de uma mesma pessoa



Capítulo 5

Comentários finais

Dura.nte anos, o LaTln tem desenvolvido pesquisas na área de ll-tteração Humano Clomputador

Entre os seus principais trabalhos está o rastreador de pupilas, descrito na seção 2 1 .2, que se

utiliza dc fontes de luz infra-vermelha ligadas alt nadamentc, produzindo pupilas brilhantes

e escuras em quadros consecutivos, e a subtração destes quadros possibilita a detecção das

pupilas. Por se utilizar destas fontes de luz, esta técnica não pode ser utilizada em imagens e

sequência de vídeo digital.

Nossa principal motivação foi desenvolver uma nova técnica para detecção de faces e carac

terísticas faciais aplicável a imagens e vídeo digital. Partindo de imagens coloridas, primeira-

mente implementamos um método de detecção de cor de pele pala identificar regiões candi-

datas à face. Embora pessoas de diferentes etnias possam apresentar diferentes cores de pele,

vários estudos mostraram que essas variações são devidas apenas a quantidade de melanina,

e que a cor de pele em si pode ser descrita utilizando apenas a informação de crominâiicia

l\ l .W11-.l, sendo a luminância e a saturação responsáveis pela variação de cores de pele exis-

Os métodos baseados em cor de pele são em geral bastante robustos e computacionalmente

tentes

77
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eficientes. Dentre os vários espaços de cor sugeridos, a utilização da componente T do espaço

cromático TSL mostrou-se robusta e capaz de identiâcar pessoas de diferentes etnia e em

condições variadas de iluminação li'ii.'-i{) 11. Além disso, a aplicação de métodos de erosão e

dilatação nas regiões de cor de pele elimina ruídos e evita que uma mesma face seja identificada

por regiões desconexas. Pelo contrário, as regiões ca.ndidatas quc correspondem a uma face

geralmente possuem a forma aproximada de uma face. Isto contribui para determinar a

localização esperada das demais características faciais.

Uma vez detectada regiões com cor de pele candidatas a faces, nosso sistema busca poi

características faciais apenas nessas regiões. A primeira dessas características são os olhos, e

para isso, desenvolvemos um método que denominamos de gradiente, por utilizar a diferença de

interlsidade luminosa entre a esclera e a íris. Embora computacionalmente caro, esse método

é invariante a orientação da fa.ce, ao contrário de outros métodos tradicionais baseados em

[empZate matching.

A eficácia do método de detecção dos olhos pelo gradiente depende muito de algum)s favores

como o tamanho dos olhos e o contraste entre a esclera e a íris. Algumas constantes precisam

ser definidas, como o raio médio da região circular formada pela íris e os limiares para aplicação

dos filtros de gradiente. Definimos estas constantes de acordo com o conjunto de imagens

utilizadas no teste, de forma a otimizar os resultados. Futuramente, podemos estudar uma

forma de obter estes valores dinamicamente a partir de informações previamente obtidas da

Para escolher os melhores candidatos a olhos, partamos os pontos candidatos utilizando

algumas regras heurísticas, e aplicamos PCA na região correspondente a cada par de olhos,

com o objetivo de verificar qual candidato se aproximava mais de uma face. PCA não se
mostrou muito robusto, mesmo com algumas medidas tomadas como o alinhamento da face às

eigenfaces e a equalização do histograma tanto das imagens de treinamento como das imagens

face
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de entrada do algoritmo. Uma medida a ser tomada é estudar métodos que minimizem os

efeitos de iluminação. Outra possibilidade é a aplicação do PCA no domínio da frequência.

Recentes estudos mostram grande melhoria de resultados da aplicação de PCA neste domínio

utilizando somente o ângulo da fase para compor o espaço de faces, o que foi chamado de

eágenphases IS l\ l\t ) tl

As demais características são localizadas por correlação. Para verificar se os resultados obti-

dos são consistentes com uma face real utilizamos os modelos deformáveis, que se mostraram

uma técnica poderosa para ajuste de modelos complexos de face. Em nosso caso, porém,

como utilizamos um modelo simples de face, composto por somente seis pontos, os modelos

deformáveis pouco contribuíram para a correção de problemas na detecção de características, jó.

que, desde qtle os olhos sejam detectados corretamente, somente o uso da correlação mostrou-

se suficiente para a detecção das demais características. Cromo trabalho futuro, sugerimos a

utilização de um modelo ma,is descritivo da face, composto por dais pontos descrevendo todo

o contorno da face e suas características faciais.

No rastreamento de faces e características faciais, o filtro de Kalman seria um algoritmo

mais apropriado para prever a posição das características ein um determinado quadro. Ele se

utiliza de um modelo de comportamento e da observação dos estados anteriores do sistema

para prever o estado seguinte. Uma vantagem na utilização deste método é a sua capacidade

de melhorar a previsão do estado do sistema à medida que ele atualiza o modelo de compor-

tamento do objeto. Além disso, diferente do CAMShift em que a busca pelo objeto é feita

somente pelo seu histograma, a processo de observação do objeto utilizando o filtro de Kalman

é independente da previsão, permitindo a escolha do método mais adequado de verificação de

acordo com o objeto rastreado.

Para testar o desempenho de nosso detector e rastreador de faces, desenvolvemos duas

aplicações. A primeira é uma ferramenta de indexação de vídeo, criado com o objetivo de
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facilitar a busca de personagens em bibliotecas multimídia. Atuallnente, o sistema faz uma

busca quadro a quadro pelos individuos de seu conjunto de treinamento. Como trabalho

futuro sugerimos estender esta ferramenta utilizando melhor as informações de rastreamento,

permitindo que um indivíduo seja identificado somente uma vez e depois rastreado até que

ele saia da cena. Além disso, podemos extrair a orientação da face dos indivíduos, perilaitindo

identificar até mesmo cenas de diálogo, com duas pessoas face a face

A segunda aplicação que implementamos é um estimador da orientação da face utilizando

o algoritmo POSIT, que se utiliza de um modelo tridimerlsional fixo da face e dos pontos

bidimensionais obtidos da detecção das características faciais para estimar a orientação da face

na imagem. O uso do POSIT apresenta como desvantagem o fato deste algoritmo ser aplicado

a objetos rígidos, enqua.nto que a face é um objeto que possui grande variação de forma, não

podendo ser descrita por um simples modelo rígido de características faciais. Por isto, o erro

la estimação é alto, principalmente por utilizarmos um modelo tridimensional genérico da

face, sem treinamento. Ainda assim, nosso sistema pode ser utilizado para interação, como

por exemplo, identificação de gestos de cabeça, como sim ou não, etc.

Como trabalho futuro, sugerimos buscar um meio de estender o POSIT, permitindo sua

aplicação em objetos deformáveis com resultados mais precisos. Clhar)g et aZ. 1( 'í í)21 já

mostraram uma extensão deste algoritmo, possibilitando o seu uso na determinação de ori-

entação de faces considerando a variação de expressões faciais do indivíduo. Os seus ex-
perimentas mostraram-se robustos e com alta poicentagem de convergência, provando sua

viabilidade na estimação precisa da orientação de faces.
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