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RESUMO

Sistemas que utilizam Inteligência Artificial (IA) estão se tornando cada vez mais
populares, e o processamento desses sistemas pode, em tese, ser efetuado em dispositivos
de pouco poder computacional, se as técnicas forem viáveis para eles. Particularmente,
pequenos dispositivos para reconhecimento facial podem ser criados com técnicas de IA e
processamento local. O desafio está em escolher as técnicas de IA que melhor se adaptam
para a construção desses dispositivos. Este trabalho realizou uma seleção de técnicas para
a aplicação de reconhecimento facial, especificamente para a situação de pouco poder
computacional. Foram avaliados aspectos como utilização da memória, tempo de inferência
e acurácia dos algoritmos HaarCascade, HOG e CNN para detecção facial. Para o
reconhecimento, avaliaram-se da mesma forma os algoritmos EigenFaces, FisherFaces,
LBPH e CNN. O objetivo foi encontrar a melhor combinação de consumo de recursos
computacionais com acurácia dos algoritmos em questão, para posterior utilização dessas
técnicas na implementação e validação de um protótipo. A combinação que apresentou o
melhor resultado foi a utilização de HaarCascade, para detecção facial, e CNN para o
reconhecimento facial.

Palavras-chave: Biometria; Reconhecimento Facial; Detecção Facial

ABSTRACT
Facial Recognition: Selection of techniques for processing in compact devices

Systems using Artificial Intelligence (AI) are becoming increasingly popular, and the
processing of these systems can, in such cases, be performed on devices with little
computational power, as main viable techniques for them. In particular, small devices for
facial recognition can be created with AI techniques and local processing. The challenge is to
choose the AI techniques that best adapt to the construction of these devices. This work
performed a selection of techniques for the application of facial recognition, applicable to
situations of low computational power. Aspects such as memory usage, time of inference and
precision of the HaarCascade, HOG and CNN algorithms for facial detection. For recognition,
EigenFaces, FisherFaces, LBPH and CNN algorithms were evaluated in the same way.The
objective was to find the best combination of consumption of computational resources with
precision of the algorithms in question, for later use of these techniques in the
implementation and validation of a prototype. A combination that presented the best result
was the use of HaarCascade, for facial detection, and CNN for facial recognition.

Keywords: Biometry; Face Recognition; Face Detection
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
A tecnologia de biometria existe há décadas e vem sendo utilizada
principalmente para autenticação ou verificação de identidade em ambiente
altamente seguro (OBAIDAT et al., 2019). Ainda de acordo com Obaidat et al.
(2019),

o

investimento

em

tecnologia

de

biometria

vem

crescendo

exponencialmente, o que mostra o aumento da popularização do uso de sistemas de
segurança biométricos. Os sistemas de reconhecimento biométrico usam dados
fisiológicos e comportamentais para validação das características individuais de
cada pessoa. Algumas características fisiológicas são: impressão digital, íris, face,
impressão palmar e padrão de veia. Já, assinatura, leitura da marcha e da voz são
classificadas como características comportamentais (SU et al., 2009).
Em especial, o reconhecimento facial vem ganhando destaque dentre as
técnicas de biometria devido aos benefícios proporcionados na área de segurança,
tais como: fácil integração com sistemas de vigilância já existentes e reconhecimento
de várias faces simultaneamente (INTELLIGENCE, 2018) e (ROUHANI, 2019).
Segundo o relatório da Intelligence (2018), o mercado de tecnologia de
reconhecimento facial foi avaliado em US$ 4,51 bilhões em 2018, devendo atingir
US$ 9,06 bilhões em 2024. O crescimento da utilização dos sistemas de
reconhecimento facial apresenta desafios de segurança e de escalabilidade que
devem ser observados, em relação à arquitetura de implementação a ser escolhida
em cada caso, visando o melhor aproveitamento de recursos computacionais.
O sistema de reconhecimento facial é uma aplicação computacional para
identificar e verificar automaticamente uma pessoa em vídeos ou imagens digitais
(Ansu Mathew et al., 2015). Nos últimos anos, esse sistema tem sido bastante
estudado, principalmente pelo fato de ser amplamente utilizado em aplicações
comerciais, além de ser uma tecnologia acessível e viável (ZHAO et al., 2003).
Dentre suas aplicações estão: identidade facial, como em passaportes, carteira de
identidade; controle de acesso em fronteiras; na segurança, reconhecendo
terroristas, garantindo a segurança em sistemas de embarque em aviões, em
transações financeiras online; em vigilância de bairros, parques, estádios, na
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identificação de suspeitos, na interação homem máquina em games (HUANG et al.,
2011).
Existem muitas vantagens de se usar biometria facial, tais como o baixo custo
do equipamento e o fato da captura das características ser feita de forma não
intrusiva, sem a necessidade de colaboração do usuário (Masupha et al., 2015). Por
exemplo, no caso de restringir o acesso a prédios ou salas, não é necessário que o
indivíduo toque um sensor para identificar suas digitais, ou que olhe para um
detector óptico para reconhecimento da íris. Além de seguro, os sistemas de
reconhecimento facial são mais eficientes e convenientes, pois conseguem obter
uma alta acurácia (HUANG et al., 2011).
Segundo Obaidat et al. (2019), para situações em que o acesso humano
direto é necessário, os arranjos biométricos de segurança são altamente
recomendados. Segundo De Luis-García et al. (2003), a biometria é um mecanismo
de segurança eficiente, se comparada com formas tradicionais que dependem de
fatores externos como chaves e senhas, que podem ser esquecidos, perdidos ou até
roubados. Seu desenvolvimento contínuo é um componente essencial para a criação
de protocolos de segurança difíceis de violar (RYAN, 2009).
Dois tipos de arquitetura de software para sistemas de reconhecimento facial
se destacam de acordo com os requisitos para cada cenário de aplicação:
processamento dos algoritmos em nuvem ou no hardware embarcado.
No processamento em nuvem existe uma grande variedade de serviços
fornecidos por empresas de cloud computing. Pode-se dizer que ao utilizar esses
serviços, ganha-se em agilidade no desenvolvimento do produto, na escalabilidade
do sistema de acordo com a demanda e no custo do dispositivo, já que não
precisaria realizar um processamento local (ELMROTH et al., 2017). Entretanto,
dependendo do tipo de requisito da aplicação, a latência pode ser um empecilho, por
depender da estrutura, qualidade da rede e dos equipamentos de comunicação
(VILLARI et al., 2016).
No hardware embarcado, o processamento ocorre localmente, diminuindo
assim o volume de dados trafegados na rede. De acordo com Alyamkin et al. (2019),
isso é possível através de algoritmos que necessitam de menos processamento,
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utilizam memória local, e tem desempenho e acurácia aceitáveis em todo o
processo, para que o usuário final tenha uma boa experiência de uso.
Recentemente, com o rápido crescimento das tecnologias de deep learning,
os reconhecimentos faciais baseados em CNN têm se desenvolvido rapidamente e
têm sido amplamente usados em diversas aplicações. Devido a complexidade de
seus modelos, a maioria das aplicações de reconhecimento facial baseada em CNN
dependiam massivamente de recursos de cloud computing, o que dificultava sua
aplicação em situações que necessitam de uma resposta instantânea, como em
algumas situações de tempo real, por exemplo em carros autônomos. Com a
diminuição de custos e aumento da capacidade de processamento desses
dispositivos embarcados se tornou possível a utilização dessas tecnologias nesses
dispositivos

para

desenvolvimento

de

aplicações,

proporcionando

um

processamento rápido e uma resposta imediata com alta acurácia (Zhang et al.,
2019).
Atualmente, a seleção e utilização de algoritmos para desenvolvimento de
sistemas de reconhecimento facial é um grande desafio. Isso porque existe uma
grande quantidade de técnicas e cada uma apresenta diferenças de performance e
de acurácia que devem ser escolhidas de acordo com as restrições de hardware que
será utilizado. Quando uma nova técnica é utilizada com sucesso é possível diminuir
os custos e, consequentemente, a abrangência do sistema pode ser maior. Com o
avanço

da

tecnologia,

estes

equipamentos

estão

cada

vez

melhores

(SCHLESSMAN; WOLF, 2015), possibilitando uma utilização híbrida, onde a maior
parte do processamento é feito localmente e a outra parte na nuvem.
Neste trabalho, o foco é a utilização da arquitetura do processamento local
em dispositivos compactos, considerando como compactos, dispositivos compatíveis
com a configuração de uma placa Raspberry Pi 3 Model B comumente utilizada no
desenvolvimento de protótipos. Assim, com o amplo aumento da utilização de
dispositivos inteligentes e da biometria facial para autenticação, parece ser relevante
o estudo e seleção de técnicas adequadas para a aplicação de reconhecimento
facial nesses dispositivos.

14

1.2 Objetivos
1.2.1 Principal
O objetivo principal deste trabalho, é a identificação e seleção das técnicas
empregadas atualmente em sistemas de reconhecimento facial, compatíveis com a
utilização em dispositivos compactos.
1.2.1 Secundário
Implementar um protótipo de sistema de reconhecimento facial em dispositivo
compacto com base nas técnicas selecionadas e validar as técnicas selecionadas
em relação ao atendimento dos requisitos identificados na literatura técnica.

1.3 Contribuições
1. Acadêmicas: Este trabalho, estende as comparações dos métodos de
reconhecimento facial e de detecção facial realizadas respectivamente nos trabalhos
de (ÖZDIL; ÖZBILEN, 2014) e (DANG; SHARMA, 2017) para as técnicas atuais
encontradas na literatura.
2. Indústria: O presente trabalho pode colaborar com desenvolvedores de
software embarcado quando da escolha das diferentes técnicas existentes para o
desenvolvimento de sistemas de reconhecimento facial em dispositivos compactos.

1.4 Método de trabalho
1. Revisão da literatura
Foi realizado um levantamento bibliográfico (revisão sistemática) e
analisados os principais conceitos e o estado da arte das pesquisas
relacionadas aos temas de: 1) plataformas de hardware/software
usuais para dispositivos embarcados;
2) sistemas de reconhecimento facial; 3) sistemas de biometria em
Internet das coisas. Os resultados estão descritos na seção 2.
2. Levantamento de requisitos
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De posse dos resultados da revisão da literatura das plataformas de
hardware/software para dispositivos embarcados usuais para sistemas
de reconhecimento facial foi realizado um levantamento dos requisitos
para técnicas de detecção e reconhecimento compatíveis com
processamento local de reconhecimento facial em dispositivos de
hardware embarcado.
3. Levantamento de requisitos
A partir da análise dos conceitos e levantamento dos requisitos, foi
realizado a seleção das técnicas mais adequadas para processamento
locados algoritmos tendo como critério o maior atendimento aos
requisitos elencados.
4. Implementação de referência
Nesta

etapa

foi

realizada

uma

implementação

das

técnicas

selecionadas e validado o atendimento aos requisitos.

1.5 Organização do trabalho
A Seção 2, Revisão da Literatura, apresenta os principais conceitos
utilizados na elaboração deste trabalho como a definição das principais abordagens
para desenvolvimento de sistemas de reconhecimento facial, algoritmos de detecção
da face, verificação de fraude e reconhecimento. Em seguida são apresentadas
abordagens de trabalhos relacionados utilizadas para sistema de reconhecimento
facial embarcado.
A Seção 3, Procedimentos metodológicos, explica o procedimento
metodológico adotado na pesquisa e descreve os requisitos para a utilização das
técnicas de reconhecimento facial em sistemas embarcados utilizados na pesquisa.
A Seção 4, Seleção de técnicas para implementação de referência,
apresenta os resultados dos experimentos realizados para escolha dos algoritmos
que foram utilizados no módulo de detecção facial e de reconhecimento facial no
protótipo. Também é descrita a escolha do hardware e da base de imagens que
melhor se adequou para realização dos experimentos.
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A Seção 5, Implementação do protótipo, desenvolve a aplicação do
processo pro- posto neste trabalho por meio de aplicação referencial, abordando as
tecnologias e ferramentas utilizadas no desenvolvimento do protótipo, tais como
hardware, linguagem de programação e pacotes de software, afim de validar o
funcionamento das técnicas escolhidas na etapa de seleção.
A Seção 6, Conclusões e trabalhos futuros, apresenta um resumo da
pesquisa realizada, descrevendo sucintamente a metodologia e os materiais
utilizados. Também são discutidas as conclusões, baseadas nos resultados obtidos,
além de apresentar propostas para trabalhos futuros.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Desenvolver um sistema de reconhecimento facial que utiliza processamento
local é um desafio complexo, pois é necessário identificar as melhores técnicas
disponíveis para serem utilizadas em cada etapa do desenvolvimento de um sistema
de RF (detecção facial, detecção de fraude e identificação), e quais se adaptam
melhor para dispositivos com poucos recursos computacionais. Para que essa
decisão seja tomada, é necessário o domínio do funcionamento de cada uma das
etapas, levando em consideração que os recursos computacionais são escassos e
as técnicas disponíveis são diversas.
Diversas pesquisas estão sendo realizadas com o intuito de viabilizar o
processamento de mais informações em dispositivos de borda, tornando-os
inteligentes para que possam diminuir a quantidade de informações que trafegam
pela rede, garantindo assim o menor tempo de resposta e melhor confiabilidade do
sistema (SHI et al., 2016). Possibilitando assim que um sistema de reconhecimento
facial possa funcionar independente da disponibilidade de rede, necessitando dela
apenas para adicionar ou remover usuários do dispositivo.
Esta seção apresenta os conceitos básicos e um resumo sobre as pesquisas
realizadas acerca deste assunto, com o objetivo de identificar na literatura quais
técnicas são as mais utilizadas nesses sistemas. Os artigos analisados foram
selecionados utilizando a metodologia de Revisão Sistemática, que dispõe de um
processo para identificar os melhores artigos que respondem as questões da
pesquisa em questão. Detalhes do processo de revisão da literatura, utilizando essa
metodologia podem ser vistos no Apêndice A.

2.1 Conceitos Básicos

Esta subseção apresenta os conceitos básicos das etapas de um sistema de
reconhecimento facial (RF) tais como (1) Detecção de face, (2) Identificação/
Reconhecimento, (3) Detecção de fraude e (4) Sistemas embarcados.
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Um sistema de RF totalmente automatizado é capaz de receber como entrada
uma imagem ou vídeo, identificar as faces presentes, verificar fraudes, caracterizálas matematicamente, compará-las com outras previamente cadastradas em um
sistema de armazenamento de dados e, caso haja alguma correspondência,
informar como retorno qual face do armazenamento condiz à imagem de entrada. A
figura 1 ilustra um típico sistema de reconhecimento facial.
Figura 1 – Processo de um sistema de Reconhecimento facial.

Fonte: Panceri et al. (2015)

2.1.1 Detecção Facial

O primeiro passo em um sistema de reconhecimento facial é a detecção de
faces em uma imagem. Essa etapa é importante pois elimina da imagem
informações desnecessárias. Se o algoritmo encontra uma ou mais faces, estas são
extraídas da imagem original de modo que sejam analisadas separadamente. É
importante salientar que, caso a entrada do sistema seja uma sequência de vídeo, a
informação temporal também é levada em consideração e, neste caso, é necessário
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que o algoritmo seja rápido, uma vez que a detecção é em tempo real (HJELMÅS;
LOW, 2001).
Muitos

dos

algoritmos

de

detecção

facial

precisam

ser

treinados

exaustivamente antes de obterem um resultado satisfatório. Tanto com uma série de
imagens de várias faces distintas como também com uma série de imagens de
objetos que não são faces. Pode-se então tratar o problema de detecção facial
utilizando reconhecimento de padrões de duas classes: uma corresponde à faces e
outra à tudo o que não é face.
A dificuldade da detecção facial em imagens se dá porque, a princípio, não se
sabe em qual região da imagem podem existir faces e em quais escalas elas estão.
Além do fato de alguns objetos ou a combinação deles se assemelharem a faces,
quando analisados em baixa resolução. Temos também dificuldade com oclusão
parcial da face como, por exemplo, óculos, boné, chapéu e outros adereços.
Logo abaixo serão apresentados algumas abordagens clássicas de algoritmos
de detecção facial, que devem ser escolhidos de acordo com as restrições a que se
destina o sistema. Em sistemas de controle de acesso, por exemplo, pode-se
estipular algumas regras de como as pessoas devem se portar para o bom
funcionamento do sistema.
A seguir serão apresentados as principais abordagens que os métodos
utilizam para a detecção de faces em imagens.

2.1.1.1 Métodos baseados em conhecimento humano e morfologia

Neste tipo de abordagem, os métodos de detecção facial são desenvolvidos a
partir do conhecimento humano sobre a caracterização das faces. Por exemplo, uma
face pode ser caracterizada por dois olhos dispostos com simetria vertical, nariz e
boca, dentro de uma região aproximadamente elíptica. Pelo tamanho e posição de
algumas dessas características, também é possível estimar o tamanho e a posição
relativa das demais características. Um problema nesse tipo de abordagem é a
dificuldade de traduzir em regras simples e bem definidas o conhecimento humano.
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Se as regras forem muito detalhadas (específicas), algumas faces podem ser
rejeitadas, como quando ocorre a oclusão de alguma característica facial. Se, ao
contrário, as regras forem muito genéricas, alarmes falso-positivos podem ser
gerados. Além disso, esta abordagem restringe-se apenas à detecção de faces que
apareçam em uma (ou poucas) posição(ões). Por exemplo, considerando a
possibilidade da face aparecer rotacionada, a simetria dos olhos pode se apresentar
horizontalmente e não mais verticalmente. Podendo também ocorrer faces vistas de
perfil, dificultando a enumeração de todas as regras possíveis a serem testadas.
Entretanto, bons resultados têm sido alcançados em casos de detecção de faces
frontais(YANG et al., 2002).

2.1.1.2 Métodos baseados em casamento de padrões

No casamento de padrões, um modelo de face padrão (normalmente frontal)
é

construído

manualmente

ou

através

de

representações

matemáticas

apropriadas(YANG et al., 2002). Por exemplo, o contorno de uma face pode ser
parametrizado pela equação de uma elipse ou por diversos segmentos de reta.
Dada uma imagem de entrada, o valor de correlação com a imagem padrão é
calculado para o contorno da face, olhos, boca e nariz, independentemente.
A existência de uma face é baseada nos valores de correlação. Essa
abordagem tem a vantagem de ser simples, em relação à implementação.
Entretanto, o casamento de padrões tem se mostrado inadequado para detecção
facial, uma vez que não é eficiente frente a variações de escala, posição e forma. O
uso de padrões deformáveis vem tentando amenizar tais problemas (YOKOYAMA et
al., 1998) , visto que eles se adaptam às variações morfológicas das características
faciais. Entretanto, esse tipo de abordagem apresenta alguns problemas de
inicialização. Além disso, seu uso torna-se muitas vezes complicado devido ao
contorno das faces ser pouco definido (WU et al., 1996). Os padrões deformáveis
apresentam ainda elevada sensibilidade ao ruído e alto custo computacional (WU et
al., 1996).
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2.1.1.3 Métodos baseados em aparência

Nos métodos baseados em aparência, os sistemas de detecção ―aprendem‖
quais são as características das imagens de interesse, através de um conjunto de
imagens exemplo. Em geral, os métodos baseados em aparência recaem sobre
técnicas de análise estatística e aprendizado de máquina (machine learning),
utilizadas para encontrar características relevantes em uma imagem de face e/ou
não-face. As características aprendidas são armazenadas na forma de modelos de
distribuição ou de funções discriminantes (YANG et al., 2002).
Muitos métodos baseados em aparência podem ser formulados através de
uma abordagem probabilística. Uma imagem ou um vetor de características é visto
como uma variável aleatória x, a qual é caracterizada como face e não-face, através
da função de probabilidade condicional p(x|face) e p(x|não-face)(YANG et al., 2002).

2.1.1.4 Algoritmo de Viola-Jones

O algoritmo apresentado por Viola e Jones (2001) pode ser treinado para
reconhecer objetos, mas a motivação principal dos autores é a detecção facial.
Apesar do processo de treinamento ser lento, a detecção é bem rápida, conseguindo
processar até quinze quadros por segundo (OMAIA et al., 2009). Segundo Zhang e
Zhang (2010) esse algoritmo tornou possível a aplicação de detecção facial no
mundo real, como em câmeras digitais e em softwares de organização de fotos.
Em Viola e Jones (2004) foi realizada uma revisão onde os autores corrigiram
o problema de baixa taxa de detecção facial de perfil ou inclinada. Esse método de
detecção encontra-se implementado na biblioteca OpenCV e OpenBR.
O detector de faces de Viola-Jones apresenta três conceitos: integral de
imagem, treinamento de classificadores usando o algoritmo Adaboost e uso de
classificadores em cascata. Essa abordagem é baseada em aprendizado de
máquina, onde a função em cascata é treinada a partir de muitas imagens positivas
e negativas, para ser usada na detecção de objetos em outras imagens.
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Inicialmente, o algoritmo precisa de muitas imagens positivas (com faces) e
negativas (sem faces) para treinar o classificador e então extrair recursos dele. Para
isso são utilizados recursos de Haar figura 2, que consistem em um ou mais
retângulos adjacentes, analisando locais específicos em uma janela de detecção.
Figura 2 – Características HaarLike.

Fonte: Viola e Jones (2001)
Cada característica resulta em um único valor, calculado através da soma das
intensidades dos pixels sob os retângulos brancos, subtraída da soma dos valores
sob os retângulos pretos. Quanto mais próximo de 1 for o resultado, mais
semelhante é a imagem real da característica aplicada, como observado na figura 3.
Figura 3 – Exemplo Aplicando recursos de Haar sobre uma imagem facial.

Fonte: Viola e Jones (2001)
No treinamento dos classificadores, o progresso deve se dar através de
níveis, para que ocorra de maneira acelerada. Inicia-se por classificadores fracos e
características simples. Em seguida, eleva-se gradativamente a complexidade,
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construindo uma cascata onde cada nível apresenta um conjunto de classificadores
mais fortes. Nos primeiros níveis, os classificadores são mais básicos e sem muita
precisão. Nos níveis seguintes, apresentam maior especificidade e critério. Aqueles
que são classificados como positivos passam para o nível seguinte, até alcançarem
o último nível. Assim, este modelo proporciona maior eficiência, evitando testes
desnecessários, já que ao detectar um caso negativo, o mesmo não avança para o
próximo nível, acelerando a execução do algoritmo.

2.1.1.5 Algoritmo de histogramas de gradientes orientados - HOG

O descritor de características HOG (Histogram of Oriented Gradients),
descrito em (DALAL; TRIGGS, 2005), é composto por diversos histogramas das
orientações dos gradientes da imagem, calculados em uma partição da imagem em
diferentes regiões, chamadas de células. O descritor final é um vetor de histogramas
extraídos da imagem. O cálculo do HOG é dividido em algumas etapas:
normalização de cor da imagem, cálculo dos gradientes, cálculo dos histogramas e
normalização de contraste local.
Objetos em imagens possuem forma, cor e textura. Estas propriedades
podem ser mensuradas e tais medidas são denominadas características da imagem.
Estas características são normalmente agrupadas em um vetor de escalares,
denominado descritor de imagem. Neste sentido, cada objeto é representado por um
ponto em um espaço Rn, para n características. É desejável que um descritor seja
invariante a transformações afins.
O algoritmo HOG se baseia na ideia de que a forma e a aparência de um
objeto podem ser descritas muitas vezes pela intensidade dos gradientes ou pela
direção das bordas, sem um conhecimento prévio da posição de tais bordas. O
primeiro passo do método consiste em converter a imagem para escalas de cinzas e
normalizá-la de acordo com a iluminação. O passo seguinte é a computação dos
gradientes, um estágio crítico na formação do descritor. Uma técnica que vem
apresentando bons resultados é a aplicação do operador de Sobel para detecção de
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bordas (SAID et al., 2011). Dada uma imagem I são calculados os gradientes Gx e
Gy, assim como a magnitude e sua orientação. A figura 4 ilustra o processo.

Figura 4 – Diagrama da extração de atributos HOG e classificação de objetos.

Fonte: Adaptado de Santos et al. (2012)

Em seguida é feita uma divisão da imagem em pequenas regiões espaciais
chamadas células. Para cada célula é calculado um histograma local 1-D das
orientações sobre os pixels da célula (SAID et al., 2011). As células podem ter forma
retangular ou radial. Após os histogramas serem computados, eles são
normalizados.
A normalização é feita por um acúmulo de histogramas locais em regiões espaciais
um pouco maiores chamadas de blocos. Os histogramas acumulados são então
utilizados para normalizar todas as células naquele bloco.
Após a normalização é coletada uma janela de detecção sobre os histogramas
gerados, que consiste na saída do descritor HOG. O descritor HOG utiliza a
disposição das orientações dos vetores de gradiente para descrever a forma da
imagem analisada. Tal descrição é invariante à posição dos gradientes.
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2.1.2 Detecção de Fraude

O reconhecimento de faces é uma abordagem biométrica amplamente usada.
A tecnologia de reconhecimento facial se desenvolveu rapidamente nos últimos
anos, por ser menos invasivo para o usuário final, fácil de usar e conveniente em
comparação com outros métodos. No entanto, esses sistemas estão expostos a
ataques que podem ocorrer por meio de captura da imagem de uma face, gravação
de vídeos com movimentos dos olhos ou da boca, ou até mesmo máscaras
confeccionadas para imitar um usuário genuíno do sistema. Nota-se, portanto, que
garantir a segurança de sistemas de RF em relação a fraude é de grande
importância para os sistemas comerciais. Com a utilização de técnicas de Detecção
de Fraudes, os sistemas de RF ficam menos vulneráveis a ataques de falsificação
feitos por rostos não reais.
Caso seja utilizado algum tipo de display de imagens ou uma fotografia, é
possível enganar muitos sistemas de RF. Algumas técnicas de Detecção de Fraudes
podem ser usadas nestes casos. Segundo (CHAKRABORTY; DAS, 2014) existem
várias, baseadas em:


Textura
É de fácil implementação e não precisa da interação com usuário. Em
contra partida, o dataset de treinamento tem que ser diverso;



Movimento
Não precisa de informações de textura, é difícil de ser burlado por
imagens 2D e não precisa da interação com o usuário. Em contra partida
é necessário analisar vídeos, a utilização é dificultada quando se usa
vídeo com pouco movimento e é facilmente burlado por esculturas 3D;



Sinais vitais
Não precisa de informações de textura e é difícil ser burlado por imagens
2D ou esculturas 3D. Em contra partida é necessário a interação com o
usuário, além de depender da região da face detectada e necessitar de
uma sequência de vídeo.
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2.1.3 Extração de características

Extração de características é uma transformação dos dados originais (usando
todas as variáveis) para um conjunto de dados com um número reduzido de
variáveis. Todas as variáveis disponíveis são utilizadas e os dados são
transformados (usando uma transformação linear ou não-linear) para um espaço de
dimensão reduzida. Assim, o objetivo é substituir as variáveis originais por um
conjunto menor de variáveis subjacentes (WEBB, 2011). Há várias razões para a
realização de extração de características:


para reduzir a redundância;



para produzir uma representação de baixa dimensão;



para fornecer um conjunto relevante de características para um classificador.

Deste modo, as amostras processadas são frequentemente representadas
por vetores contendo apenas as informações mais relevantes ao contexto da
aplicação. Os métodos de extração empregados em reconhecimento facial
costumam atender situações específicas e podem ser classificados em três
categorias: locais, globais ou híbridos (WEBB, 2011).

2.1.4 Reconhecimento Facial

O processo de reconhecimento facial pode ser descrito como: identificar um
ou mais indivíduos utilizando uma base de dados de faces previamente cadastradas,
a partir de uma imagem estática ou vídeo (PENTEADO; MARANA, 2008). Neste
tópico vamos ver como funcionam as técnicas básicas de reconhecimento, bem
como as técnicas mais modernas utilizando redes neurais.
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2.1.4.1 Eigenfaces

Eigenfaces é uma técnica que não depende de formas geométricas da face,
como olhos, nariz e boca, mas busca um conjunto de características utilizando toda
a informação da representação facial. A técnica, desenvolvida por Sirovich e Kirby
(1987), funciona de forma semelhante a Análise de Componentes Principais
(Principal Component Analysis - PCA), porém é utilizada uma otimização a fim de
reduzir a matriz de covariância, consequentemente reduzindo o processamento
necessário para calcular seus autovetores e autovalores.
(DINIZ et al., 2013), as Eigenfaces buscam identificar uma pequena amostra
de características que possuem relevância no processo de diferenciação de uma
face das outras. Essas características podem ser analisadas através da variação dos
valores dos pixels, em um conjunto de imagens de faces.
O objetivo principal do método Eigenface é escolher uma projeção redutora
de dimensionalidade (através da PCA), que maximiza o espalhamento de todas as
imagens de faces projetadas. Ou seja, classifica e agrupa as imagens de faces em
classes, garantindo a máxima separabilidade entre elas (SOUZA, 2014).
O reconhecimento facial é realizado projetando uma imagem de teste no
espaço de faces e calculando sua similaridade com as demais projeções. A
similaridade é calculada utilizando uma métrica, sendo a distância euclidiana uma
das mais usuais (SILVA, 2016). Ou seja, o conjunto de imagens de treinamento irá
extrair as componentes mais relevantes da face humana e criar uma face média com
base no conjunto de dados de imagens. Com a variação dos valores dessas
componentes é possível representar uma imensa gama de faces apenas fazendo
multiplicações escalares utilizando os auto-valores, ou seja, cada face poderá ser
representada como combinação linear das diversas eigenfaces. (BISSI, 2018).
O método eigenfaces é formado por 7 etapas:
1. Cálculo da face média: Uma imagem é uma matriz de pixels, cujo valor de
cada pixel indica sua cor ou intensidade. A face média é o resultado da
soma pixel a pixel de todas as imagens do conjunto de treinamento dividido
pelo número total de imagens;
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2. Subtração pela face média: Subtraindo separadamente cada uma das
imagens do conjunto de treinamento pela face média;
3. Transformação das imagens em vetores: Consiste em concatenar as linhas
da imagem, unindo o último pixel de cada linha com o primeiro da linha
seguinte, formando um vetor de pixels;
4. Construção da matriz de covariância: Expressa o quanto as imagens de
face variam em relação a face média e em relação as outras imagens de
face;
5. Cálculo das eigenfaces: As eigenfaces do PCA e seus valores associados
são, respectivamente, os autovetores e autovalores calculados a partir da
matriz de covariância µ. As eigenfaces são os vetores que definem os eixos
do espaço de faces e seus valores associados indicam o quanto os dados
estão dispersos ao longo desse eixo;
6. Cálculo dos vetores de características: As imagens de face são
representadas pela soma ponderada das eigenfaces. Os pesos dessa
combinação formam o vetor de características da imagem de face. Para
calcular o peso de cada eigenface na representação de uma imagem de
face, multiplica-se a imagem de face, subtraída da média, por cada
eigenface. Os valores resultantes formam o vetor de características da
imagem;
7. Cálculo de similaridade: O reconhecimento pode ser realizado por meio de
uma métrica de similaridade, sendo mais comum a distância euclidiana
(SILVA, 2016).

2.1.4.2 Fisherfaces

O Fisherfaces foi primeiramente utilizado em sistemas de reconhecimento de
fala e posteriormente aplicado em sistemas de reconhecimento facial, visando ser
uma alternativa com maior acurácia ao Eigenfaces (CARNEIRO, 2012).
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O algoritmo Fisherfaces, similar ao Eigenfaces, é utilizado para extrair
características, reconhecer e classificar expressões faciais. Porém, diferente do
Eigenfaces, além de contemplar as características individuais entre duas pessoas,
leva em consideração variâncias nas imagens do banco de dados, como iluminação,
expressão facial e variação de pose (GANGOPADHYAY et al., 2019).
Trata-se de um método de classificação, pois os rostos já identificados e
relacionados a cada indivíduo são agrupados por pessoa e, cada agrupamento
desses é chamado de classe. A técnica Fisherfaces busca maximizar o raio de
variância entre as classes e minimizá-la dentro delas (CARNEIRO, 2012). Para
Fujikawa (2016), o algoritmo Fisherfaces visa identificar a melhor projeção em retas
que maximizem a separabilidade dos conjuntos.
Inicialmente, o algoritmo obtém as matrizes de dispersão entre classes
(interclasse) e dentro das classes (intraclasses). A projeção é feita maximizando a
dispersão interclasse e minimizando a intraclasse, formulado pela razão entre as
determinantes de ambas as matrizes, diferindo do PCA, que maximiza a dispersão
dos padrões no espaço de características, independente da classe em que esses
pertencem (JAIN et al., 2000).
O algoritmo Fisherface é composto por 8 etapas:
1. Cálculo da face média por classe: A face média por classe é o resultado da
soma pixel a pixel de todas as imagens de uma mesma classe do conjunto
de treinamento, dividido pelo total de imagens da classe;
2. Cálculo de face média geral: A face média é o resultado da soma pixel a
pixel de todas as imagens do conjunto de treinamento, dividido pelo total de
imagens;
3. Transformação das imagens em vetores: A transformação de uma imagem
em um vetor consiste em concatenar as linhas da imagem, unindo o último
pixel de cada linha com o primeiro pixel da linha seguinte, formando um
vetor de pixels;
4. Construção da matriz de dispersão intraclasse: A matriz de dispersão
intraclasse calcula o quanto os dados estão dispersos dentro da própria
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classe, isto é, o quanto as imagens de um mesmo indivíduo diferem umas
das outras;
5. Construção da matriz de dispersão interclasse: A matriz de dispersão
interclasse calcula o quanto os dados estão dispersos entre as classes, isto
é, o quanto as imagens de indivíduos distintos diferem umas das outras;
6. Cálculo das Fisherfaces: As Fisherfaces do LDA e seus valores associados
são, respectivamente, os autovetores e autovalores;
7. Cálculo dos vetores de características: As imagens de face são
representadas pela soma ponderada das Fisherfaces. Os pesos dessa
combinação foram os vetores de características das imagens de face. Para
calcular o peso de cada Fisherfaces na representação de uma imagem de
face, multiplica-se a imagem de face, subtraída da média, por cada uma
Fisherfaces;
8. Cálculo da Similaridade: O reconhecimento pode ser realizado por meio do
uso de um classificador ou de uma métrica de similaridade. Uma das
métricas de similaridade mais comum é a distância euclidiana.

2.1.4.3 LBPH

Local Binary Pattern (LBP) é um método para análise de texturas simples,
porém eficiente, que rotula os pixels de uma imagem ao limitar a vizinhança de cada
pixel e considera o resultado como um número binário.
Introduzido por (OJALA et al., 1996) e, desde então, considerado um recurso
poderoso para a classificação de textura, passou a ser utilizado para a extração de
características no processo de reconhecimento e classificação de imagens faciais
(AHONEN et al., 2004). Ainda, quando o LBP é combinado com os Histograms of
Oriented Gradients (HOG), melhora consideravelmente o desempenho da detecção
em alguns conjuntos de dados.
Usando o LBP combinado com histogramas, podemos representar as
imagens do rosto como um vetor de dados simples.
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Como o LBP é um descritor visual, ele também pode ser usado para tarefas
de RF. O processo de RF utilizando o algoritmo Local Binary Patterns Histograms
(LBPH) é semelhante ao de detecção. O reconhecimento ocorre ao obter a
identificação da face da base de dados com o histograma de valor mais próximo ao
da face a ser identificada.

2.1.4.4 Redes Neurais Profundas

Redes neurais profundas (Deep Neural Networks - DNNs) tornaram-se uma
ferramenta indispensável para uma ampla gama de aplicações como classificação
de imagens, reconhecimento de fala e processamento de linguagem natural. Essas
técnicas alcançaram uma precisão preditiva extremamente alta e, em muitos casos,
semelhante com o desempenho humano. Uma rede neural profunda é uma coleção
de neurônios organizados em uma sequência de múltiplas camadas, onde os
neurônios recebem como entrada as ativações neurais da camada anterior e
realizam um cálculo simples. Os neurônios da rede implementam em conjunto um
mapeamento não linear complexo da entrada para a saída (MONTAVON et al.,
2018).
As primeiras camadas das DNNs respondem a perguntas simples e
específicas sobre os dados de entrada. As camadas seguintes formam uma
hierarquia de conceitos cada vez mais complexa e abstrata. Os algoritmos de
treinamento para tais redes são baseados nos métodos de descida do gradiente
(gradient descendent) e no método da retropropagação (backpropagation)
(NIELSEN, 2018).
Na construção de algoritmos mais precisos, a taxa de transferência das
máquinas geralmente é o fator limitante. Por isso, o potencial das DNNs só foi
possível a partir da evolução das unidades de processamento gráfico (GPUs) e da
criação de base de dados em larga escala (CAMPOS et al., 2017).
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2.1.4.4 Redes Neurais Convolucionais

A Rede Neural Convolucional (Convolutional Neural Network - CNN) foi
inspirada no processo biológico de processamento de dados visuais. Semelhante
aos processos tradicionais de visão computacional, uma CNN é capaz de aplicar
filtros em dados visuais, mantendo a relação de vizinhança entre os pixels da
imagem ao longo do processamento da rede. Esta rede vem sendo usada
principalmente nas aplicações de classificação, detecção e reconhecimento em
imagens e vídeos.
Uma rede neural convolucional consiste em múltiplas partes com funções
diferentes. Inicialmente é comum aplicar sobre o dado de entrada camadas
chamadas convolucionais. Uma camada convolucional é composta por diversos
neurônios, cada um responsável por aplicar um ﬁltro em um pedaço específico da
imagem. Cada neurônio é conectado a um conjunto de pixel da camada anterior e a
cada uma dessas conexões se atribui um peso. A combinação das entradas de um
neurônio, utilizando os pesos respectivos de cada uma de suas conexões, produz
uma saída passada para a camada seguinte. Os pesos atribuídos às conexões de
um neurônio são interpretados como uma matriz, que representa o filtro de uma
convolução de imagens no domínio espacial.(ZEILER; FERGUS, 2014)
Na formulação de perceptrons clássica, um neurônio é conectado a todos os
neurônios da camada anterior, completamente conectado. Já nas CNNs, apenas um
subconjunto de entradas é conectado a cada neurônio. Com essa mudança de
arquitetura, as redes neurais convolucionais passam a realizar análise de campos
receptivos locais (local receptive fields). Os neurônios da mesma camada são
agrupados em mapas, que são produzidos pelo agrupamento das saídas de
neurônios e que, juntos cobrem uma parte da imagem processada com um filtro em
comum. Para que um conjunto de neurônios de um determinado mapa aplique o
mesmo ﬁltro em diferentes posições da imagem, é feito um compartilhamento dos
pesos durante o processo de treinamento. Diminuindo significativamente o número
de parâmetros a serem aprendidos e, consequentemente, o tempo de treinamento
da rede. Para simplificar a esquematização dessas redes, um filtro a ser aplicado na
imagem é representado visualmente por um neurônio, trazendo a falsa sensação de
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que ele faria sozinho o processo de percorri mento da imagem.(ZEILER; FERGUS,
2014)
O tamanho do filtro define o tamanho da vizinhança que cada neurônio da
camada irá processar. Outra variável importante para a camada convolucional é o
passo (ou stride). Este valor representa quantos pixels serão pulados entre cada
janela, dizendo qual será o tamanho da camada seguinte na mesma unidade.
Diferentemente do processo tradicional de visão computacional, no qual o modelo
inicial parte da definição de filtros ou features a serem utilizadas, nas camadas de
convolução das CNNs é preciso definir somente a arquitetura dos filtros: quantidade,
tamanhos e stride dos filtros por camada. Não é indicado em nenhum momento qual
filtro deve ser utilizado. O processo de aprendizado da rede altera os pesos ao longo
do treinamento, até encontrar os melhores valores dos filtros para o conjunto de
dados utilizado.(ZEILER; FERGUS, 2014)
É comum, logo após a convolução, aplicar uma função de ativação. A função
de ativação presente em cada neurônio é responsável por aplicar uma
transformação nos dados recebidos. Normalmente, utiliza-se funções com algum
grau de não-linearidade. A não linearidade das camadas intermediárias permite que
as aplicações sucessivas dessas distorções tornem as categorias de saída
linearmente separáveis. Outra camada comumente utilizada após as camadas de
convolução e ativação é a camada de agrupamento (pooling). A função dela é
reduzir a dimensionalidade dos dados na rede. Essa redução é importante para dar
agilidade ao treinamento e, principalmente, para criar invariância espacial. A camada
de pooling funciona agrupando um conjunto de dados, por exemplo: a entrada é
dividida em janelas 4x4 e de cada uma é selecionado um valor para os representar.
Essa escolha pode ser feita por diversas funções, porém a mais utilizada é a função
de máximo. A camada de pooling não reduz a profundidade da entrada, ela apenas
reduz a altura e a largura de um mapa.(ZEILER;FERGUS, 2014) Na figura 5 pode-se
observar a estrutura de uma arquitetura de rede neural convolucional.
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Figura 5 – Estrutura arquitetural de uma CNN.

Fonte: Albelwi e Mahmood (2017)

2.1.5 Sistemas Embarcados

Um sistema embarcado é um sistema microprocessado no qual o computador
é completamente encapsulado ou dedicado ao dispositivo ou sistema que ele
controla. Os sistemas embarcados se caracterizam por serem mais limitados, tanto
em software quanto em hardware, em relação a um sistema computacional de
propósito geral como computadores pessoais e celulares. Do ponto de vista do
hardware, significa dizer que possuem menor capacidade de processamento,
consumo de energia e memória, pois são projetados com um propósito específico.
Quanto ao software, refere-se à ter um número de aplicações reduzidas, um sistema
operacional reduzido ou nem possuir um (NOERGAARD, 2012).
Os sistemas embarcados estão presentes em quase todos os equipamentos
eletrônicos e é um dos mercados que mais cresce no mundo. Sua rápida evolução
de capacidade de armazenamento e processamento abre caminho para o
desenvolvimento de aplicações orientadas a dados, as quais possuem requisitos
distintos (RESEARCH, 2014).
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2.2 Estado da Arte

Foi realizada uma revisão sistemática, onde o estudo do estado-da-arte,
focado nas técnicas de reconhecimento facial compatíveis com a utilização em
hardware embarcado de baixo custo, considerou uma análise dos trabalhos
publicados nos últimos cinco anos (de 2014 a 2019). Detalhes do processo de
análise da literatura utilizando essa metodologia podem ser vistos no Anexo A. O
resultado mostrou duas classes de algoritmos que melhor se adequam aos
requisitos de hardware disponíveis: as que usam algoritmos de redes neurais
profundas; e as que utilizam algoritmos tradicionais para o reconhecimento facial.

2.2.1 Pesquisas que utilizam técnicas tradicionais

A ampla maioria das pesquisas utilizaram técnicas tradicionais de detecção e
identificação facial nos protótipos desenvolvidos. A etapa de verificação de fraude foi
identificada em apenas uma das propostas de implementações encontradas na
revisão sistemática. O uso das técnicas tradicionais para detecção e reconhecimento
facial é justificado pela restrição de processamento que estão disponíveis nos
hardware embarcados. Apesar do grande avanço na utilização das técnicas de
redes neurais profundas (DNN), sua utilização ainda necessita de uma capacidade
maior de processamento.
Podemos observar em Chen et al. (2017) o desenvolvimento de um protótipo
de sistema de reconhecimento facial com alta taxa de precisão, baseado no método
do padrão binário local estendido (LBP(52)), que o aplica como um sistema de
controle de acesso em um dispositivo IoT de baixo custo, baixa potência e tamanho
reduzido. O sistema de reconhecimento facial proposto inclui três partes: detecção,
extração de recursos e reconhecimento de face. Para a detecção facial, o método de
Viola e Jones (2004) é adotado por ser rápido e gerar resultados satisfatórios. O
padrão binário local estendido extrai os recursos locais da face e transforma em um
subespaço de baixa dimensão pelo método de Análise de Componentes Principais
(PCA). Por fim, usa a classificação com base na representação esparsa da
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minimização da norma L2 para identificar a face. O esquema da arquitetura desse
sistema pode ser observado na figura 6.

Figura 6 – Arquitetura do sistema de RF com técnicas tradicionais

Fonte: Chen et al. (2017)
A partir dos resultados experimentais, o método proposto pode atingir uma
alta taxa de reconhecimento (superior a 95%) em vários bancos de dados de faces,
chegando a 99% para o banco de dados de faces de Cohn-Kanade. O sistema de

37

controle de acesso implementado no Raspberry Pi 3 é capaz de concluir todo o
reconhecimento facial em um segundo, o que o torna um sistema em tempo real. Ele
pode ser usado para sistema de controle de acesso, de segurança, de
monitoramento remoto, sistema avançado de assistência ao motorista, visão do robô
e assim por diante.
Embora o desempenho do LBP(52) não seja muito melhor que o LBP com
várias regiões, ele obtém quase a mesma precisão, utilizando menos memória e
economizando no consumo de computação.

Na pesquisa de Pawar e Rizvi (2018) foi proposto o projeto e desenvolvimento
de um sistema embarcado anti-roubo e de vigilância do motorista, que usava
autenticação biométrica para acessar o veículo. Este sistema continha câmeras que
capturavam a imagem de uma pessoa tentando acessar o veículo, a comparava à
imagem da pessoa autorizada e, em seguida, permitia ou negava o acesso. No caso
de negação ou se ocorresse um acidente, a câmera capturava as imagens e as
enviava por e-mail ao proprietário. O sistema foi projetado e desenvolvido usando
Raspberry Pi, câmera de alta resolução, sensor de vibração e software de código
aberto. Nesta pesquisa foi utilizado o método de Viola-Jones para detecção facial e
de reconhecimento facial LBPH, por ser mais simples e oferecer melhores resultados
em ambientes com condições variadas de iluminação.

Hazra (2019) propôs um Automated Teller Machine (ATM), um dispositivo de
telecomunicações eletrônicas, que permite aos clientes realizar operações bancárias
sem a necessidade de interação direta com a equipe do banco. Esse sistema
utilizava IoT e Visão Computacional, juntamente com Raspberry Pi, onde cada
pessoa seria sua própria identidade, não necessitando de cartão. O método utilizado
para detecção facial foi o de Viola-Jones. Para reconhecimento utilizou o método
LBPH. Neste algoritmo, a imagem não é tratada inteira de uma vez. Sendo
necessária uma pequena seção da imagem, onde o pixel do meio se torne o limite
para os vizinhos. O sistema proposto fez uma verificação de autenticidade da
pessoa de forma iterativa, pedindo para a mesma sorrir após o reconhecimento
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facial. Evitando desta forma que uma foto da pessoa fosse utilizada para
autenticação. Os componentes desse sistema podem ser observados em figura 7.
Figura 7 – Componentes do ATM.

Fonte: Hazra (2019)

Salim et al. (2018) propuseram um método para o desenvolvimento de um
sistema abrangente de presença em aula, usando reconhecimento facial no controle
do acesso à porta. O sistema é baseado no Raspberry Pi, que executa o sistema
operacional Raspbian (Linux) instalado no cartão micro SD. A câmera Raspberry Pi,
bem como uma tela de 5 polegadas, são conectadas ao dispositivo. A imagem
frontal é capturada e depois transmitida para o dispositivo, programado para lidar
com o reconhecimento de rosto, implementando o algoritmo LBPH. Se a imagem de
entrada do aluno correspondesse à imagem do conjunto de dados treinado, a porta
do protótipo era aberta usando o Servo Motor. Os resultados de participação foram
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armazenados no banco de dados MySQL, que estava conectado ao servidor da Web
Attendance Management System (AMS), que tornava os resultados da participação
acessíveis a qualquer navegador da web conectado on-line. O sistema apresentava
95% de precisão com o conjunto de dados de 11 imagens pessoais.

Malik et al. (2017) propuseram o design e desenvolvimento de um sistema de
atendimento baseado em câmera, que digitalizava rostos de vários alunos e buscou
ser um sucessor de dispositivos biométricos, usados atualmente. O processamento
do sistema incluiu o registro de alunos, a captura de suas fotos e, em seguida, o
registro da sua presença. A estimativa contínua é necessária para obter alta
precisão em um sistema desse tipo. O algoritmo utilizado para o reconhecimento
facial foi o Eigenface, que ajuda a dividir a face em partes menores, auxiliando no
momento da autenticação, por facilitar a combinação de peças pequenas em vez de
uma face completa. Com a implementação do algoritmo, conseguiu-se rastrear as
faces dos alunos. Já a detecção facial foi feita com o método Generalized Match
Face Detection (GMFD).

Nag et al. (2018) propuseram ajudar os usuários a melhorar a segurança das
portas de locais sensíveis usando detecção e reconhecimento facial. O sistema
consistia principalmente em subsistemas, como captura de imagem, detecção e
reconhecimento facial, notificação por e-mail e gerenciamento automático de acesso
às portas. Foi utilizado o método de Viola-Jones para detecção e reconhecimento
facial, e o método Eigenface implementado na biblioteca OpenCV, que reduz a
escala das imagens da face sem perder recursos vitais. A fechadura da porta
também poderia ser acessada remotamente de qualquer parte do mundo, usando o
aplicativo Android Telegram. A imagem capturada da câmera pi é enviada à pessoa
autorizada por e-mail para fins de segurança.

Kak e Mustafa (2019) tiveram como objetivo usar o aplicativo residencial
inteligente para aprimorar o gerenciamento de controle da casa, a segurança,
aumentar o conforto e diminuir o consumo de energia, através de técnica biométrica

40

e serviços em nuvem. No primeiro estágio, o sistema trabalhou na identificação de
membros, usando o método de reconhecimento facial, onde era capturada uma
imagem de rosto em um ambiente controlado, usando uma câmera digital como
imagem de teste. O Algoritmo de Viola-Jones foi utilizado para detectar e extrair as
faces de um membro e testar as imagens. O método PCA foi utilizado para extrair
recursos de imagem e fazer a redução da dimensionalidade. Para classificação, o
método da distância euclidiana foi usado no processo de correspondência,
verificando o índice de identificação do membro de origem. Além disso, um
procedimento especial do MATLAB foi usado para transmitir o índice do membro ao
servidor em nuvem, que por sua vez analisou a identificação do membro recebido
para recuperar o perfil do verificado. O sistema residencial inteligente proposto
oferece um design seguro, com economia de energia e baixo custo, que responde
automaticamente às necessidades do membro da casa.

Agape e Postolache (2018) apresentaram um sistema de controle de acesso
seguro, baseado em uma placa Raspberry Pi 3 modelo B conectada à Internet
através da rede local. O sistema monitorou em tempo real a frente da porta usando
os recursos de câmera, reconhecimento facial e notificou o administrador do sistema
caso alguém ficasse um tempo além do limite especificado na frente da porta.
Usuários registrados tinham acesso permitido e poderiam destrancar a porta por
meio de um aplicativo móvel, pois a identificação era feita por reconhecimento facial,
senha ou impressão digital. O administrador do sistema também acessava os
quadros capturados da câmera e conseguia destrancar a porta remotamente, por
solicitação. Um servidor da Web em execução no sistema incorporado Raspberry Pi
3 mantinha um banco de dados local contendo a lista de usuários registrados e
dados relacionados, além de um arquivo de log que fornecia ao administrador do
sistema informações detalhadas sobre quaisquer eventos detectados e registrados.

2.2.2 Pesquisas que utilizam técnicas de redes neurais profundas
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Nesta seção são apresentados os trabalhos que utilizaram métodos de
detecção e reconhecimento baseados nos algoritmos de redes neurais profundas
que apesar de exigirem um maior consumo de processamento apresentam maior
acurácia e adaptação a diferentes níveis de iluminação.
Grambow et al. (2018) discorre sobre a vigilância por vídeo em áreas
públicas, método utilizado para lidar com exigências crescentes em prevenção ao
crime. O autor propôs uma abordagem alternativa e complementar que aproveita a
distribuição geográfica inerente da computação nos dispositivos de borda para
preservar a privacidade dos indivíduos, enquanto ainda apoia os agentes policiais
através de um recurso de busca digital. Nessa abordagem, os policiais fazem uma
busca manual em um hardware específico, usando fotos da pessoa de interesse. Um
modelo de reconhecimento facial é pré-treinado na nuvem e depois distribuído aos
dispositivos de borda com as câmeras conectadas. Esses dispositivos monitoram o
feed de vídeo local usando o modelo pré-treinado para detectar a pessoa de
interesse. Somente quando esse indivíduo é detectado, o dispositivo de borda
carrega o respectivo trecho de vídeo na nuvem e notifica o solicitante que o mesmo
foi identificado. Para avaliar o design do sistema, é apresentado um protótipo de
prova de conceito usando Amazon web Services(AWS) e Raspberry Pi como
dispositivos de ponta. Nas configurações de laboratório foi descoberto que mesmo
esses dispositivos de borda comparativamente baratos podem fornecer um
reconhecimento confiável de pessoas, melhorando a privacidade em relação as
soluções em nuvem de última geração.

Wang et al. (2017) demonstraram que a aplicação de políticas de privacidade
com base no reconhecimento de indivíduos é possível em vídeo transmitido em
tempo real. Apresentaram o OpenFace, um reconhecedor de faces de código aberto,
cuja precisão se aproxima dos melhores reconhecedores proprietários disponíveis.
Mostraram que pode-se combinar o OpenFace com rastreamento de rosto para
manter a alta precisão e alcançar taxas altas de velocidade de varredura do frame.
Descreveram um mediador de privacidade que é rápido, preciso e pode reverter a
desnaturação de maneira segura e com princípios para acomodar exceções de
políticas. Por fim, mostraram como reunir esses elementos em uma arquitetura IoT
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escalável e com reconhecimento de privacidade, que permite análises de vídeo ao
vivo em um grande número de câmeras. Embora o foco tenha sido o
reconhecimento facial, esse trabalho pode ser facilmente generalizado para outros
objetos. Além do vídeo, os princípios amplos e as estratégias de implementação
desenvolvidas nele também são relevantes para qualquer modalidade de detecção
de IoT com alta taxa de dados.

Mehra et al. (2019) discutiram várias aplicações e obras de autores
contemporâneos acerca do uso de sensores, dispositivos e smartphones conectados
à Internet. Neste artigo, o sistema de controle de segurança de uma maternidade
proposto é o reconhecimento facial e o monitoramento remoto. O modelo regula a
entrada da pessoa de acordo com a identidade e o sexo, proporcionando segurança
aos usuários. O algoritmo de detecção e reconhecimento facial foi usado para
encontrar a identidade, e uma interface adicional sem fio foi usada para atualizar o
banco de dados em caso de nova pessoa cadastrada e mensagens de alerta
enviadas.

2.3 Resultado comparativo da revisão bibliográfica

A Tabela 1 compara os estudos analisados quanto ao método de detecção
facial, método de reconhecimento facial, hardware utilizado e uso ou não de algum
método de detecção de fraude.
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Tabela 1 – Comparação entre os estudos avaliados na Revisão Bibliográfica.

Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se que na maioria dos artigos desta revisão sistemática, as
implementações em hardware embarcado de sistemas de RF utilizam o algoritmo de
Viola-Jones para detecção de face, por ser considerado rápido e não consumir
muitos recursos de processamento. O algoritmo de reconhecimento utilizado em sua
maioria é o LBPH, que funciona bem em situações de iluminação estável, mas
encontra problemas em ambientes com mudança de iluminação. Podemos observar
também a utilização de algoritmos mais potentes de redes neurais profundas, que
funcionam bem em condições diversas de iluminação, porém consomem mais
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processamento para funcionar nos dispositivos embarcados. O que pode ser notado
também é a baixa utilização de algoritmos de detecção de fraude nos sistemas
propostos nestes artigos.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta seção descreve as atividades principais que compõem a metodologia de
pesquisa.

3.1 Revisão bibliográfica

Essa etapa do procedimento metodológico consiste em levantar o estado-daarte quanto à aplicação de sistemas de reconhecimento facial embarcado com a
utilização de poucos recursos computacionais, empregando algoritmos tradicionais e
técnicas de visão computacional atuais, como redes neurais convolucionais. Tal
estudo teve como objetivo entender quais as técnicas são mais utilizadas, de acordo
com os parâmetros adotados em função da aplicação proposta.
Os resultados foram descritos na seção 2 e seu procedimento detalhado é
apresentado no Apêndice A. Os procedimentos da pesquisa foram deﬁnidos com
base nesses resultados.

3.2 Requisitos de Sistemas de reconhecimento facial

A análise da literatura mostrou que as pesquisas voltadas a implementação
de sistemas de reconhecimento facial embarcado utilizam hardware de baixo custo,
geralmente compatíveis com a configuração do Raspberry Pi, conforme tabela 2.3.
Os requisitos que serviram como guia na definição das funcionalidades do
sistema de reconhecimento facial desenvolvido neste trabalho estão descritas em
(LOY, 2019), sendo eles:
1. Rápido: Um dos requisitos mais importantes é que o sistema seja rápido,
ou seja, o processo de detecção, reconhecimento e também a inserção de
novo usuário no modelo dever ser rápido para ser considerado funcional;
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2. Escalável: Outro requisito essencial dos sistemas de reconhecimento facial
é que eles precisam ser escaláveis. O modelo que escolhermos deve ser
capaz de escalar para milhões de usuários diferentes, cada um com uma
face única;
3. Alta acurácia: Mais um importante requisito de um sistema de
reconhecimento facial é que ele precise ser suficientemente preciso
(portanto seguro) enquanto trabalha com uma pequena quantidade de
dados de treinamento;
4. Inserção de novo usuário com poucas imagens: Dados os requisitos e
restrições exclusivos enfrentados pelos sistemas de reconhecimento facial,
é necessário que o sistema consiga inserir novos usuários com poucas
imagens desse usuário sendo disponibilizada.

3.3 Requisitos do protótipo de reconhecimento facial

Os protótipos analisados são, em sua maioria, simplificados e não atendem a
todos os requisitos de um sistema de controle de acesso de baixo custo. Como
descrito em 2.1, os sistemas de reconhecimento facial são compostos de três etapas
importantes, sendo elas: a detecção facial, detecção de fraude e finalmente a
identificação/reconhecimento facial. Nesse trabalho optou-se por focar em técnicas
de detecção e de reconhecimento facial, ficando fora do escopo às técnicas de
detecção de fraude, que por si só, seriam tema de um trabalho completo devido a
extensão e complexidade do assunto.
Os algoritmos testados para desenvolvimento do protótipo tem como escopo,
o funcionamento em ambiente interno com iluminação controlada e utilização em
local fixo.
Desta forma os requisitos retirados de (LOY, 2019) e descritos na seção 3.2
foram utilizados para especificar os critérios de escolha dos algoritmos utilizados
para

desenvolvimento

do

desenvolvido nesse trabalho.

protótipo

do

sistema

de

reconhecimento

facial
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R1. Velocidade na detecção facial;
O componente de detecção de faces é muito importante em um
sistema de reconhecimento facial. As propriedades do algoritmo de
detecção (taxa de detecção, robustez a variações, velocidade e
requisitos de memória) afetarão diretamente as propriedades do
sistema de reconhecimento facial.
Considerando que um ciclo de identificação é composto pelas etapas
de detecção e reconhecimento facial e o protótipo proposto deve
funcionar em tempo real, é importante que a etapa de detecção facial
seja a mais rápida dentre os algoritmos testados para poder dar
preferência na etapa de reconhecimento ao algoritmo com maior
acurácia. Portanto, o algoritmo de detecção facial escolhido deve ser o
mais veloz dentre os algoritmos testados.
R2. Detecção facial frontal para ambiente com iluminação controlada;
O algoritmo de detecção facial deve ser capaz de reconhecer uma face
apresentada frontalmente com uma distância de 30 cm em um
ambiente interno com iluminação controlada.
R3. Algoritmo de reconhecimento facial com acurácia acima de 95% para a
base de dados utilizada no trabalho;
A partir da análise dos conceitos e levantamento dos requisitos, foi
realizado a seleção das técnicas mais adequadas para processamento
locados algoritmos tendo como critério o maior atendimento aos
requisitos elencados.
R4. Algoritmo de reconhecimento facial com tempo de inferência constante
independente do tamanho de pessoas cadastradas no modelo;
Esse requisito é importante para que o sistema seja escalável para
uma quantidade grande de usuários.
R5. Acurácia do reconhecimento facial deve ser mantida acima de 95%
mesmo com o aumento de pessoas cadastradas no modelo;
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Com o aumento do número de pessoas no modelo os algoritmos
começam a ter cada vez mais dificuldades para diferenciar as pessoas
cadastradas. Desta forma, é preciso escolher um algoritmo que
apresente acurácia consistente mesmo com o aumento do número de
pessoas cadastradas no modelo.

Para atender esses requisitos, o protótipo utilizou o resultado dos
experimentos realizados com os diferentes algoritmos empregados nas etapas de
detecção e reconhecimento facial. Foi escolhida a combinação mais adequada para
o cenário proposto, que considera a relação entre tempo de resposta da detecção
com a acurácia, e o tempo de resposta do reconhecimento com a acurácia.

3.4 Experimento com algoritmos de detecção facial

Nessa etapa foi realizada a seleção dos possíveis algoritmos de detecção
facial, citados na seção 2.3, que melhor se adequassem aos requisitos para
utilização no protótipo a ser desenvolvido. Os algoritmos testados foram Viola Jones,
HOG e CNN. No experimento foi realizada a medição do tempo de resposta e da
acurácia dos algoritmos utilizados na base de dados escolhida para o teste. Também
foi levado em consideração como um aspecto secundário o consumo de memória.
Os procedimentos e resultados estão descritos na seção 4.4.

3.5 Experimento com algoritmos de reconhecimento facial

Nessa etapa foi realizada a seleção dos possíveis algoritmos de
reconhecimento facial, citados na seção 2.3, que melhor se adequassem aos
requisitos para utilização no protótipo a ser desenvolvido. Os algoritmos testados
foram EigenFaces, FisherFaces, LBPH e CNN. No experimento foi realizada a
medição do tempo de resposta e da acurácia dos algoritmos utilizados na base de
dados escolhida para o teste. Também foi levado em consideração como um
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aspecto secundário o consumo de memória. Os procedimentos e resultados estão
descritos na seção 4.6.

3.6 Escolha do hardware

Para implementação do protótipo optou-se pela utilização do Raspberry PI 3,
por se tratar de dispositivo de baixo custo e de fácil prototipação, assim como a
utilização de uma câmera USB de baixa resolução e baixo custo.

3.7 Implementação do protótipo de reconhecimento facial

Nessa etapa, com os resultados dos experimentos, com a escolha da melhor
combinação dos algoritmos identificada e com a definição do hardware, foi realizada
a implementação do processo de detecção, transformação em escala de cinza e
reconhecimento da face no protótipo, para que os testes de desempenho pudessem
ser realizados.

3.8 Testes de funcionalidade e desempenho do protótipo

Após a etapa de desenvolvimento do protótipo, foi possível realizar os testes
de funcionalidade e desempenho que se caracterizam por medir a utilização de
memória, processamento de CPU e tempo de reconhecimento.
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4 SELEÇÃO DE TÉCNICAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

4.1 Introdução

Essa seção descreve os experimentos realizados para escolha dos algoritmos
que foram utilizados no módulo de detecção facial e de reconhecimento facial no
protótipo. Também é descrita a escolha do hardware e da base de imagens que
melhor se adequou para realização dos experimentos.

4.2 Implementações e hardware utilizados

Para realização do experimento utilizaram-se as seguintes tecnologias e
ferramentas:


máquina com 4 cores de CPU, 16 GB RAM e 250 HD SSD;



sistema operacional: Windows 10;



linguagem de programação e principais bibliotecas: Python (Opencv, Dlib,
Numpy).

As linguagens e tecnologias mencionadas foram selecionadas baseadas no
conhecimento prévio do autor e nas bibliotecas disponíveis, que facilitaram no
processo de codificação, execução e análise dos dados para a aplicação no
protótipo.

4.3 Critérios utilizados na seleção dos dados
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Ao comparar um algoritmo é recomendável usar um conjunto de dados de
teste padrão para que possam ser diretamente comparados com os resultados.
Embora existam muitas bases de imagens em uso atualmente, a escolha de uma
apropriada deve ser feita com base na propriedade a ser testada. Nesse caso foi
utilizada a base de imagens da GeorgiaTech (1999), que contém imagens de 50
pessoas e é armazenada no formato JPEG. Cada indivíduo possui 15 imagens
coloridas capturadas entre 01/06/99 e 15/11/99. A maioria das imagens foi tirada em
duas sessões diferentes, para levar em consideração as variações nas condições de
iluminação, expressão facial e aparência. Além disso, as faces foram capturadas em
diferentes escalas e orientações a uma distância padrão, simulando assim um
ambiente real de utilização. Na Figura 8 pode-se observar alguns exemplos de
imagens da base de dados.
Figura 8 – Exemplo de imagens do Georgia Tech.

Fonte: GeorgiaTech (1999)

4.4 Experimento com algoritmos de detecção facial

A detecção facial é o primeiro passo não trivial no sistema de reconhecimento
facial. Sua problemática envolve o reconhecimento de objetos, que depende da
identificação e localização de cada rosto em uma fotografia (posição), além da
localização da extensão do rosto, através de uma caixa delimitadora (HJELMÅS;
LOW, 2001). O rosto humano é um objeto dinâmico e apresenta um alto grau de
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variabilidade em sua aparência, o que torna a detecção de rosto um problema difícil
na visão computacional (HJELMÅS; LOW, 2001).
Nessa etapa foi realizado o experimento com os algoritmos mais utilizados
encontrados na revisão sistemática, cujo resumo pode ser encontrado na seção 2.3.
O experimento foi delineado com o objetivo de identificar dentre as opções de
algoritmos para detecção facial, qual seria a que atenderia os requisitos de tempo de
processamento e acurácia, bem como consumo de memória.

4.4.1 Critérios de avaliação dos algoritmos de detecção facial

Inicialmente foram utilizados os mesmos critérios apresentados no artigo de
Dang e Sharma (2017), incluindo tempo de processamento e utilização de memória,
para auxiliar na escolha do melhor algoritmo a ser usado no protótipo.
Para os algoritmos de detecção de face é importante que a sua velocidade de
processamento seja alta, pois a taxa de frames que é analisada em uma aplicação
de vídeo em tempo real é alta, e o usuário espera uma resposta instantânea para
sua tentativa de acesso no caso de sistema de controle de acesso. Os requisitos que
estão relacionados com a definição dos critérios de avaliação dos algoritmos de
detecção facial foram (R1) e (R2), ou seja, o critério que foi definido para atender os
requisitos descritos são: Para uma tentativa de detecção facial frontal é escolhido o
algoritmo que se caracteriza por possuir o tempo de processamento mais rápido.
No diagrama da Figura 9 podemos observar as etapas executadas na
realização do experimento.
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Figura 9 – Diagrama do experimento com algoritmos de detecção facial.

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.5 Etapas para realização do experimento com algoritmos de detecção facial

As etapas descritas no diagrama da Figura 9 são explicadas nos tópicos a
seguir:

4.5.1 Carregar modelos e medir memória utilizada

Nesta etapa foram testados os algoritmos HaarCascade, HOG e CNN.
Foram utilizadas as implementações dos algoritmos disponibilizados na
biblioteca OpenCV e DLib, sendo o primeiro encontrado na biblioteca OpenCV e os
outros dois na biblioteca Dlib.
Os modelos foram carregados em memória e a memória utilizada por cada
um é registrada para comparação posterior.
A coleta dos dados de cada algoritmo é realizada em execuções separadas
para garantir a captura dos dados isoladamente.

4.5.2 Mapear imagens Georgia dataset

O dataset utilizado para os testes dos algoritmos de detecção facial, apesar
de ser o mesmo que é utilizado para os algoritmos de reconhecimento facial, foi
utilizado de uma forma um pouco diferente, sendo necessário juntar todas as
imagens dos 50 indivíduos no mesmo diretório de forma a facilitar o experimento.

4.5.3 Converter para tons de cinza
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As 750 imagens do dataset são convertidas para tons de cinza com o objetivo de
diminuir a quantidade de processamento do algoritmo.

4.5.4 Detectar Face e medir tempo de detecção

Após a transformação da imagem para tons de cinza, o algoritmo que está
sendo testado é executado e o tempo de execução é registrado juntamente com o
número de faces encontradas na imagem. Esses dados serão utilizados no cálculo
de sua acurácia e do tempo médio de detecção facial.

4.5.5 Contabilizar acerto

As imagens que o algoritmo encontrou mais de uma face ou não encontrou
nenhuma são contabilizadas como erro para posterior cálculo de acurácia. Com
relação às imagens que foram encontradas apenas uma face, foi verificado de forma
manual se o acerto corresponde ao posicionamento correto da face na imagem, ou
se trata de um falso positivo.
4.5.6 Calcular Acurácia

O experimento para o cálculo da acurácia foi realizado contabilizando o
número de faces encontradas pelo algoritmo em cada imagem da base de dados.
Sabendo que cada imagem da base de dados possui apenas uma face, os
resultados que encontraram mais de uma ou nenhuma face foram considerados
como erro do algoritmo, para o cálculo da acurácia.
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4.5.7 Análise dos resultados

A Tabela 2 apresenta os resultados encontrados no experimento realizado.
Tabela 2 – Resultados dos algoritmos de detecção facial.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Podemos observar no resultado da Tabela 2 que os algoritmos HOG e CNN
obtiveram acurácia de 100% e o HaarCascade ficou em terceiro lugar com acurácia
de 88.8%.
Já em relação ao tempo de processamento, o algoritmo HaarCascade
apresentou- se aproximadamente 8 vezes mais rápido que o segundo colocado e
mais de 300 vezes mais rápido que o terceiro.
Em relação ao consumo de memória, os dois algoritmos com processamento
mais rápido consomem um valor muito próximo, não sendo um fator para ajudar na
escolha. Analisando mais a fundo os erros do algoritmo HaarCascade podemos
perceber que se devem às imagens que estão em posições não frontais, como
podemos observar na Figura 10.
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Figura 10 – Exemplos de imagens que o algoritmo HaarCascade não detectou a
face.

Fonte: GeorgiaTech (1999).

Sendo assim foi identificado que essa característica não atrapalha a escolha
do algoritmo HaarCascade como melhor opção para ser utilizado na implementação
do protótipo, pois o algoritmo atende a restrição do requisito (R2) que estabelece o
reconhecimento facial frontal dentro de uma distância específica para sua utilização.
Desta forma, o algoritmo que atende o requisito (R1) para ser usado nas
condições de software embarcado foi o HaarCascade, pela sua velocidade de
execução e acurácia alta quando dentro da restrição de detecção facial frontal.

4.6 Experimento com algoritmos de reconhecimento facial

O reconhecimento facial envolve identificar e verificar as pessoas em uma
imagem através da face. Essa tarefa é facilmente realizada por seres humanos,
mesmo sob luz variável e quando os rostos são alterados pela idade ou obstruídos
por acessórios e pêlos faciais (ZHAO et al., 2003). No entanto, ele permaneceu um
problema desafiador de visão computacional por décadas, até recentemente. Os
métodos de aprendizado profundo são capazes de utilizar grandes conjuntos de
dados faciais e de aprender representações ricas e compactas de rostos, permitindo
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que os modelos modernos tenham primeiro um bom desempenho e depois superem
os recursos de reconhecimento facial dos humanos. Nesta etapa foram comparados
os algoritmos de reconhecimento facial encontrados na revisão sistemática (2.3) e
que se encontram disponíveis nas bibliotecas OpenCV e DLib. O experimento foi
delineado com o objetivo de selecionar o que melhor se adequasse aos requisitos de
tempo de processamento, acurácia e consumo de memória, para implementação no
protótipo do sistema de reconhecimento facial.

4.6.1 Critérios de avaliação dos algoritmos de reconhecimento facial

Para fazer a análise dos algoritmos foi utilizada como base a comparação
realizada por Özdil e Özbilen (2014). Também foram incluídos os critérios de tempo
de resposta e de consumo de memória do algoritmo.
Na etapa de reconhecimento facial é importante que o algoritmo escolhido
tenha acurácia alta para que o sistema seja confiável, e essa acurácia continue alta
mesmo com o cadastramento de mais pessoas no sistema, além disso o tempo que
o algoritmo utiliza para processar o reconhecimento de um usuário deve ser mantido
constante mesmo com o aumento de pessoas cadastradas no modelo. Os requisitos
que estão relacionados com a definição dos critérios de avaliação dos algoritmos de
reconhecimento facial foram (R3), (R4) e (R5), ou seja, os critérios para verificar o
atendimento aos requisitos descritos são:
Identificar por meio de testes com quantidade de usuários variáveis os
algoritmos que obtém acurácia alta com valor de corte estabelecido na definição dos
requisitos e se a acurácia se mantém constante com o aumento de usuários no
modelo, além disso é importante que o tempo de inferência se mantenha constante
com o aumento de usuários no modelo para o que sistema seja escalável. As
implementações dos algoritmos utilizadas foram encontradas nas bibliotecas
OpenCV e Dlib. O experimento consistiu em dividir a base de imagens escolhida na
seção 4.3 da seguinte maneira: a base é composta por 50 indivíduos e cada um
possui 15 imagens; as 15 imagens de cada indivíduo foram divididas em três grupos
de 5 imagens cada um; 10 imagens foram escolhidas (2 grupos com 5 cada) para
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treinar os algoritmos e as outras 5 imagens do grupo restante foram utilizadas para o
cálculo da acurácia de cada algoritmo. Portanto o modelo foi treinado três vezes
para termos uma média da acurácia.
Além disso a base de dados foi dividida em três amostras aleatórias com 10,
25 e 50 indivíduos para identificar o comportamento dos critérios analisados de
acordo com o aumento de indivíduos cadastrados.
A seguir estão descritas todas as etapas para realização dos testes de
comparação dos algoritmos. A Figura 11 ilustra essas etapas.
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Figura 11 – Diagrama dos testes com algoritmos de reconhecimento facial

Fonte: Elaborado pelo autor.

62

4.7 Etapas para realização do experimento com algoritmos de reconhecimento facial
As etapas descritas no diagrama da Figura 11 são explicadas nos tópicos a
seguir:
4.7.1 Preparação do Dataset

Nessa etapa, utilizando o Dataset Georgia Tech descrito na seção 4.3, foram
separados três grupos de imagens, com 10, 25 e 50 pessoas. O dataset possui 15
imagens de cada indivíduo, que foram divididas em três grupos com cinco imagens
cada. Para treinar os modelos foram utilizados dois grupos, totalizando 10 imagens,
e para testar a acurácia foi utilizado o outro grupo de 5 imagens. Esse treinamento
foi repetido três vezes, alternando os grupos para realização do cálculo da acurácia.
Ao final é calculada a acurácia média.

4.7.2 Treinamento dos algoritmos com registro de tempo

Nessa etapa do procedimento, os modelos foram treinados e, em cada parte
do código referente aos passos executados, foi registrado o tempo de execução
para que na etapa seguinte pudesse ser registrado o tempo de treinamento gasto
para cada modelo, com número de indivíduos variando em 10, 25 e 50.

4.7.3 Calcular tempo de treinamento

Nessa etapa, o tempo gasto pelos algoritmos foi calculado a partir dos dados
registrados durante a etapa de treinamento dos modelos.
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4.7.4 Calcular memória utilizada para carregamento do modelo treinado

Nessa etapa, cada modelo gerado pelos algoritmos foram executados
separada- mente e foi medida a quantidade de memória que cada modelo ocupou.

4.7.5 Fazer inferência nos dados de teste

Nessa etapa, os modelos treinados foram executados nos dados de teste.
Para

o modelo treinado com 10 indivíduos, temos 5 imagens de teste para cada

indivíduo. Portanto, 50 imagens para fazer a inferência. Da mesma forma, para os
modelos com 25 e 50 indivíduos temos respectivamente 125 e 250 imagens para
fazer a inferência. Os tempos de execução foram registrados para que o tempo
gasto na inferência fosse calculado posteriormente.

4.7.6 Calcular tempo de inferência nos dados de teste

Com os dados de inferência registrados na etapa anterior, foi calculado o
tempo de inferência para cada uma das imagens de teste, com o objetivo de calcular
o tempo médio de inferência para cada um dos algoritmos utilizados.

4.7.7 Calcular acurácia nos dados de teste

Com os valores de acerto ou erro de cada algoritmo sobre os valores dos
dados de teste, foi calculada a acurácia de cada modelo. Como o treinamento para
cada algoritmo foi realizado três vezes, todo o procedimento foi repetido três vezes e
ao final foi calculada a acurácia média dos modelos treinados.
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4.7.8 Análise dos resultados

Pode-se observar na Figura 12 que a acurácia do algoritmo FisherFaces
diminui consideravelmente com o aumento do número de pessoas cadastradas no
modelo, ou seja, esse algoritmo tem como características a dificuldade de diferenciar
as pessoas conforme aumenta-se o número de usuários no sistema. O mesmo
acontece para os algoritmos EigenFaces e LBPH, porém em menor grau. Podemos
verificar que para a CNN, a acurácia se mantém alta mesmo com o aumento do
número de indivíduos no modelo, sendo um fator importante como um dos critérios
de avaliação dos algoritmos de reconhecimento facial relacionado ao requisito (R5).

Figura 12 – Acurácia de reconhecimento na base de dados da Georgia Tech

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Tabela 3 pode-se verificar os resultados da acurácia média calculada para
os três diferentes conjuntos de teste da base de imagens original. Nota-se que
apenas o algoritmo CNN, obteve a acurácia acima de 95% descrita no requisito (R3).
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Tabela 3 – Resultados da acurácia de reconhecimento na base de dados da
Georgia Tech

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 13 pode-se observar que os tempos de treinamento aumentam de
acordo com o aumento do número de indivíduos. Verifica-se também que o algoritmo
com maior acurácia no gráfico da Figura 12 é o que tem o maior tempo de
treinamento (CNN).

Figura 13 – Tempo de treinamento para 10, 25 e 50 pessoas

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A Tabela 4 apresenta os resultados de tempo de treinamento encontrados no
experimento, para cada algoritmo.
Tabela 4 – Resultados do tempo de treinamento para 10,25 e 50 pessoas no modelo

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 14, pode-se observar que os tempos de predição aumentam para
os algoritmos (EigenFaces, FisherFaces e LBPH) de acordo com o número de
pessoas cadastradas no modelo e apesar de maior, este tempo é constante no
algoritmo CNN. Portanto, sendo o único algoritmo de acordo com o critério de tempo
constante estabelecido no (R4) deve-se analisar na implementação do protótipo se
este algoritmo tem um tempo de predição compatível com a resposta em tempo real
esperada para aplicação de controle de acesso.
Figura 14 – Tempo de Predição na base de dados da Georgia Tech

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A Tabela 5 apresenta os resultados de tempo de predição encontrados no
experimento para seleção do algoritmo de reconhecimento facial.
Tabela 5 – Resultados do tempo de predição para 10,25 e 50 pessoas no modelo

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 6 apresenta os resultados encontrados no experimento realizado
para 50 indivíduos.
Pode-se observar no resultado da Tabela 6 que dentre os algoritmos
considerados tradicionais (EigenFaces, FisherFaces, LBPH), o que obteve a melhor
acurácia para a base de dados selecionada foi o LBPH, chegando a um valor
próximo de 74%. Olhando para o valor da acurácia obtida pelo algoritmo CNN, foi
encontrado um valor de 100% de acurácia. Com esse resultado, o algoritmo CNN foi
o único a atender os requisitos propostos (R3, R4 e R5) para ser testado no protótipo
do sistema de reconhecimento facial. Deve-se portanto testar o funcionamento do
algoritmo escolhido no hardware embarcado proposto para o protótipo.

Tabela 6 – Resultados algoritmos de reconhecimento facial para 50 pessoas

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.7.9 Conclusão

Na detecção facial, a velocidade do processamento é importante, pois a
execução da mesma ocorre em cada frame, sendo 30 frames por segundo. Logo,
apesar de perder em acurácia, em relação aos outros algoritmos testados, o
algoritmo HaarCascade funciona bem para as restrições definidas em (R1) e (R2) e
foi selecionado por apresentar o menor tempo na execução da detecção facial, como
mostrado na Tabela 2 (0,0075 segundos, contra 0,058 segundos do HOG e 2,53
segundos da CNN), sendo de 8 a 300 vezes mais rápido do que os outros
algoritmos.
Já em relação ao algoritmo de reconhecimento facial, os fatores acurácia e
tempo de predição foram considerados os mais importantes. Assim, o algoritmo CNN
foi selecionado para ser utilizado no protótipo por atender as restrições definidas
pelos requisitos (R3),(R4) e (R5), que manteve a acurácia alta mesmo com o
aumento no número de usuários cadastrados no modelo, enquanto os outros
algoritmos foram diminuindo a acurácia, conforme aumentava-se o número de
usuários.
Em relação ao tempo médio de predição, mesmo tendo apresentado o maior
tempo em relação aos outros algoritmos (Tabela 6), a CNN foi o único que
apresentou tempo constante para predição, que mesmo sendo maior que os outros
é uma vantagem quando considerado que o número de usuários cadastrados pode
aumentar sem afetar o funcionamento do sistema. A escolha pelo algoritmo CNN foi
reforçada, pois foi considerado que o tempo apresentado por ele (cerca de 0,44
segundos) é viável para teste e implementação no protótipo. Os requisitos propostos
no trabalho são atendidos com um sistema formado pela escolha da detecção facial
mais rápida, juntamente com um reconhecimento facial de alta acurácia.
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5 IMPLEMENTAÇÃO DO PROTÓTIPO

Nesta seção são abordadas as tecnologias e ferramentas utilizadas no
desenvolvimento do protótipo, tais como hardware, linguagem de programação e
pacotes de software, afim de validar o funcionamento das técnicas escolhidas na
etapa de seleção.
O protótipo do sistema de identificação facial foi concebido para atender aos
requisitos estabelecidos na seção 3, como confiabilidade no reconhecimento facial e
tempo de processamento adequado para que seja viável o reconhecimento em
tempo real.

Figura 15 – Diagrama de blocos do sistema

Fonte: Elaborado pelo autor.

No diagrama de bloco (Figura 15) podemos observar que o sistema está
dividido em dois módulos:
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E o módulo de reconhecimento, onde o usuário passa pelo mesmo processo
de extração de características para ser inserido no comparador, que consulta as
características e devolve o resultado da pessoa identificada.

5.1 Hardware embarcado de Reconhecimento Facial

O hardware embarcado de Reconhecimento Facial, é o equipamento
responsável por fazer a identificação do usuário quando ele se aproxima da câmera.
Ele foi concebido para processar internamente todas as etapas de um sistema de
reconhecimento facial, consumir pouca energia e ser de fácil utilização. A Figura 16
mostra o equipamento que foi utilizado para essa pesquisa.

Figura 16 – Imagem do protótipo

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.2 Raspberry Pi

Raspberry Pi é um minicomputador criado pela Raspberry Pi Foundation com
o intuito de estimular o ensino da ciência da computação nas universidades e
escolas (CROTTI et al., 2013). O Raspberry Pi opera da mesma forma que um
computador tradicional, necessitando de um teclado para a entrada de comandos,
uma tela e uma fonte de alimentação de energia. Como qualquer outro computador,
o Raspberry Pi usa um sistema operacional, sendo o mais utilizado uma distribuição
Linux chamada Raspbian (VUJOVIC; MAKSIMOVIC, 2014). O modelo de Raspberry
Pi utilizado neste trabalho é o Raspberry Pi 3 Model B, visto na Figura 17.

Figura 17 – Raspberry Pi 3 Model B

Fonte: (RASPBERRYPI, 2019)
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Ele foi concebido para processar internamente todas as etapas de um
sistema de reconhecimento facial, consumir pouca energia e ser de fácil utilização. A
Figura 16 mostra o equipamento que foi utilizado para essa pesquisa.

Algumas das especificações do Raspberry Pi 3 Model B (RASPBERRYPI,
2019):


máquina com 4 cores de CPU, 16 GB RAM e 250 HD SSD; Processador
Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit;



1GB RAM;



4 portas USB 2.0;



Porta HDMI;



Porta CSI para conexão da câmera Raspberry Pi;

5.3 Câmera USB
O sistema de captura de imagem adotado no projeto é composto por uma
câmera USB (webcam), a qual pode ser vista na Figura 18 e utiliza a biblioteca
OpenCV para fazer a captura dos dados.
Figura 18 – Câmera USB

Fonte: (MULTILASER, 2020)
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A câmera Webcam Night Vision 16 Megapixel Multilaser Wc045 utilizada
entrará em comunicação com uma placa de processamento, que por sua vez
processa a imagem capturada e, observando padrões RGB e quantidade de ―pixels‖
confiáveis, obterá a face do usuário para o processamento do reconhecimento. As
características desta câmera são:



Multilaser WebCam Night Vision 16.0 Megapixel (Interpolados) WC045;



Modelo: WC045;



Especificações:16MP de resolução (interpolado);



Led noturno, ideal para ambientes com pouca iluminação;;



Dimensões: 8 x 5 x 6 cm;



Conexão Usb 1.1 e 2.0;

5.4 Tela LCD
O Display LCD TFT Touch 3.5‖ Raspberry Pi 480×320 pixels se conecta
diretamente ao Raspberry Pi através do conector de 26 pinos. Os pinos restantes
poderão ser utilizados para ligação de sensores, motores, módulos e outros
dispositivos.
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Figura 19 – Display LCD

Fonte: (JOYIT, 2020)

As características desta display são:


Display LCD TFT Touch 3,5‖;



Resolução: 480 x 320 pixels;



Conector: 26 pinos;



Tipo: TFT;



Interface: SPI;



Tipo de touchscreen: Resistivo;



Compatível com Raspberry Pi 3 e Raspberry Pi B+;



Cores: 65.536;



Backligh: LED.
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5.5 A linguagem Python

Python é uma linguagem de programação de propósito geral, de alto nível e
com tipagem dinâmica. A linguagem suporta múltiplos paradigmas de programação,
com destaque para orientação a objetos, procedural e funcional. A linguagem vem
sendo empregada em uma ampla variedade de domínios e sua popularidade se
deve a diversos fatores:



Sintaxe clara e expressiva;



Excelente documentação;



Vasto ecossistema de bibliotecas e ferramentas.

A linguagem vem sendo amplamente utilizada pela comunidade científica. É
raro encontrar bibliotecas para a área que não possuam bindings para Python (e
muitas dessas bibliotecas são escritas na própria linguagem). Para utilização no
protótipo foi escolhida a linguagem Python, por ser de fácil utilização e possuir
interface com as bibliotecas OpenCV e DLib utilizadas na implementação das etapas
de detecção e reconhecimento facial.

5.6 A biblioteca OpenCV

OpenCV (Open Source Computer Vision) é uma biblioteca de visão
computacio- nal de código aberto, inicialmente desenvolvida pela Intel e projetada
para eficiência computacional com grande foco em aplicações de tempo real
(BRADSKI; KAEHLER, 2008)
Atualmente possui mais de 500 funções com interfaces para as linguagem
C++, Python e Java, com suporte aos sistemas operacionais Windows, Linux, Mac
OS, iOS e Android (OPENCV, 2020).
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Os módulos da biblioteca utilizados neste trabalho são Face Detection e Face
Recognition (OPENCV, 2020), para detecção e reconhecimento de faces,
respectivamente.
5.7 A biblioteca Dlib

O Dlib é um moderno kit de ferramentas C++ que contém algoritmos e
ferramentas de aprendizado de máquina para resolver problemas do mundo real. É
usado na indústria e no meio acadêmico em uma ampla gama de domínios,
incluindo robótica, dispositivos embarcados, telefones celulares e grandes ambientes
de computação de alto desempenho. O licenciamento de código aberto da Dlib
permite a sua utilização em qualquer aplicativo, gratuitamente (DLIBC, 2020). O
módulo da biblioteca utilizado no trabalho foi o de reconhecimento facial, que tem
uma interface para ser usada com a linguagem Python.
Atualmente possui mais de 500 funções com interfaces para as linguagem
C++, Python e Java, com suporte aos sistemas operacionais Windows, Linux, Mac
OS, iOS e Android (OPENCV, 2020).

5.8 Armazenamento

O armazenamento dos usuários e do reconhecimento das faces é feito em um
banco de dados SQLite, enquanto as imagens das faces dos usuários cadastrados
são armazenadas em arquivos JPG no sistema de arquivos no formato <nome-dousuario>.<id>.jpg.
O banco de dados consiste em apenas duas tabelas, sendo que uma
armazena o id e nome dos usuários cadastrados e a outra armazena informações
dos reconhecimentos, sendo elas: data em que ocorreu e id do usuário.
Já os dados de características das faces dos usuários são armazenadas em
um arquivo separado, no formato de array. Quando o sistema é carregado o arquivo
é

também

carregado

para

a

memória.

Quando

é

necessário

alguma

alteração/remoção nos dados do usuário isto é feito em memória e na sequência
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salvo em disco para ter a persistência dos dados caso o sistema pare de funcionar
(queda de energia, travamento, etc).

5.9 Visão Geral

Um protótipo foi desenvolvido para realizar os testes em situação real com os
algoritmos de biometria (detecção e reconhecimento facial), escolhidos na seção 4.
O protótipo é composto de um Raspberry Pi 3 Model B, integrado a uma câmera
USB de 16MP de resolução. O sistema embarcado Raspberry Pi 3 foi escolhido por
se tratar de um excelente hardware para prototipação e por ter sido utilizado na
maior parte dos artigos analisados, como pode ser observado na seção 2.3.
A aplicação que é executada no Raspberry Pi é responsável por fazer a
detecção facial utilizando a biblioteca OpenCV e o reconhecimento facial utilizando a
biblioteca Dlib. Além disso, verifica se a pessoa reconhecida se encontra cadastrada
no banco de dados e dá uma resposta na interface gráfica, que pode ser visualizada
na tela LCD. No caso positivo, envia pela porta serial um valor indicando que o
usuário cadastrado tem permissão para acessar o ambiente. O bloqueio é então
liberado pelo sistema responsável por controlar o acesso ao ambiente (esse sistema
não está no escopo desse trabalho).

5.10 Módulo de cadastro

O módulo de cadastro é responsável pela captura e extração das
características do usuário a ser cadastrado. Essa opção está disponível no botão
(Adicionar) do menu, como pode ser observado na Figura 20.
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Figura 20 – Cadastro de Usuário

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.10.1 Detector Facial: Cadastro

O primeiro passo é capturar e passar a imagem da webcam para o algoritmo
de detecção facial. A captura dos frames da câmera integrada ao Raspberry Pi é
feita utilizando a biblioteca OpenCV, que abstrai a parte de conexão do hardware em
apenas um comando. Os frames são capturados a uma frequência de 30 frames por
segundo (fps). A imagem é capturada na resolução padrão da câmera de 640×480
pixels. O frame capturado é transformado em escala de cinza e em seguida é
processado pelo algoritmo de detecção escolhido na etapa de seleção dos
algoritmos. Nesse caso, o algoritmo escolhido está disponível no OpenCV com o
nome de CascadeClassifier.
Com o resultado da detecção, o sistema verifica se existe apenas uma
pessoa no frame e, caso positivo, continua capturando 10 imagens para cadastro do
usuário. Caso negativo, é feita uma nova tentativa no frame seguinte, até que seja
possível finalizar o cadastro. A porcentagem das imagens coletadas é indicado na
mensagem de captura de dados, juntamente com a indicação das diferentes
posições que são sugeridas para o posicionamento do usuário como pode ser
observado na Figura 21.
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Figura 21 – Captura das imagens

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.10.2 Extrator de Características: Cadastro

Em cada frame capturado que possui uma face, é realizada a extração de 68
pontos faciais (face Landmark) (VIANA, 2017) que são utilizados junto com a
imagem da face pelo CNN Extrator (DLIBF, 2020) que se encarrega de extrair um
vetor de 128 características que representam o usuário sendo cadastrado. O sistema
armazena as características extraídas das 10 fotos de cada usuário na lista dos
vetores de características. O esquema dos procedimentos realizados nessa etapa,
são apresentados na Figura 22.
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Figura 22 – Procedimento para extração de características

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os valores alfanuméricos são inseridos no banco de dados, que podem ser
observados na tela de cadastro do usuário na Figura 23.
Figura 23 – Tela de Cadastro

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.11 Módulo de reconhecimento

O módulo de reconhecimento é responsável pela identificação do usuário,
registrando as informações de passagem e fazendo as chamadas ao modelo
treinado com os usuários cadastrados. Esse módulo é acionado durante a
inicialização do equipamento, quando carrega o modelo na memória para que seu
tempo de resposta da chamada fique imperceptível para o usuário final, durante a
utilização do sistema.

5.11.1 Detector Facial: Reconhecimento

Para o algoritmo CascadeClassifier, a detecção facial no módulo de
reconhecimento considera as mesmas configurações utilizadas no módulo de
cadastro. Esse processo é executado ininterruptamente com uma taxa de
amostragem de 30 fps. Quando é detectado uma face no frame, a imagem é
recortada e segue o processo de extração e comparação de características descritas
nas seções 5.11.2 e 5.11.3, respectivamente. Na Figura 24 é possível observar a
tela que fica disponível para o usuário fazer o reconhecimento ao encaixar a face
dentro do quadrado verde, ajudando a padronizar a distância que o usuário deve
estar do aparelho para que sua face possa ser reconhecida.
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Figura 24 – Tela de Reconhecimento

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na seção 5.12 são apresentados os tempos de inicialização e de reconhecimento do
sistema.
5.11.2 Extrator de características: Reconhecimento

Após identificação da face na etapa de detecção facial, é realizada a extração
das características da mesma forma que é feita no cadastro 5.10.2. Utiliza-se o
algoritmo da biblioteca DLib para a extração de 68 pontos faciais (face Landmark)
(VIANA, 2017) que são utilizados junto com a imagem da face pelo CNN Extrator
(DLIBF, 2020) que se encarrega de extrair um vetor de 128 características que
representam o usuário sendo identificado no momento. Com as características
extraídas é possível verificar se o usuário tentando se identificar encontra-se
cadastrado, como apresentado em 5.11.3.

5.11.3 Comparador de características

Após extração das características faciais, utiliza-se uma estratégia para
verificar se o indivíduo encontra-se cadastrado no banco de dados. A estratégia
adotada nesse protótipo foi realizar uma busca utilizando o algoritmo K-NN
(K-Nearest Neighbors) descrita por (Cover; Hart, 1967). Ele calcula a distância
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Euclidiana entre pontos faciais, chamados de vizinhos, do indivíduo que está
tentando ser identificado com os pontos faciais de todas as amostras cadastradas no
sistema. Essa busca pela vizinhança é feita utilizando uma medida de distância e
retorna como predição o valor dos K- vizinhos mais próximos, como observados na
Figura 25 um exemplo para K igual à 3. Esse algoritmo calcula a distância para
todas as faces cadastradas no sistema e pega o resultado dos K-vizinhos mais
próximos, facilitando a identificação do indivíduo, não sendo necessário um
treinamento para isso. Nesse protótipo foi utilizado K=1 para o cálculo do vizinho
mais próximo.

Figura 25 – Esquema do algoritmo KNN

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.12 Testes de funcionalidade e desempenho do protótipo

Após a etapa de desenvolvimento do protótipo, foi possível realizar os testes de
funcionalidade e desempenho que se caracterizam por medir a utilização de
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memória, processamento de CPU e tempo de reconhecimento durante a utilização
do protótipo. Foi realizada a análise do processamento do sistema embarcado
enquanto os algo- ritmos de detecção e reconhecimento facial eram executados. Os
resultados obtidos podem ser observados na Figura 26.

Figura 26 – Processamento protótipo

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ao iniciar o sistema operacional, podemos verificar o aumento de utilização da
memória (A em Figura 26), caracterizando o carregamento do modelo na memória
RAM, e logo em seguida a estabilização do processamento (B em Figura 26),
podemos ver as alterações no momento de execução do algoritmo.
Em relação aos valores, o hardware está suportando o funcionamento do sistema
com 50% de processamento na operação normal, com alguns picos em 90% no
momento de utilização da funcionalidade de reconhecimento. Já em relação a
memória, a utilização se mantém constante em torno de 40%, para suportar o
funcionamento do software.

85

Os resultados dos testes do protótipo relacionados ao tempo necessário para
detecção de uma face, utilizando o algoritmo HaarCascade, e para reconhecimento
facial, utilizando o algoritmo CNN, podem ser observados na Figura 27. Os picos
mostram o momento em que ocorreu o reconhecimento facial identificado como (RF)
e os valores com baixo processamento, identificando a detecção facial (DF). Os
picos referentes ao RF demonstram o processo de extração de características para
o reconhecimento e são descritos em 5.11.2. Esses picos ocorrem devido a
utilização do modelo de rede neural convolucional CNN, com muitas camadas e com
grande número de parâmetros, que mesmo sendo utilizado no protótipo apenas para
inferência, consomem do hardware um grande número de operações de ponto
flutuante por segundo.
Figura 27 – Gráfico de utilização do protótipo

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Figura 28, podemos observar o tempo médio de detecção de (0,0027)
segundos e do reconhecimento de (1,22) segundos, indicando que o funcionamento
da detecção e reconhecimento obtidos no protótipo são compatíveis com os valores
encontrados no momento da seleção dos algoritmos.
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Figura 28 – Média de tempo de reconhecimento e detecção no protótipo

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.13 Atendimento dos requisitos

Após a realização da implementação referencial, apresenta-se a Tabela 7,
com o objetivo de ilustrar o atendimento dos requisitos, que foram definidos na
subseção 3.2, desta proposta.

Tabela 7 – Atendimento aos requisitos

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.14 Resultados Finais

Para os resultados desta implementação, após realização dos testes, a
combinação testada apresentou bons resultados, tendo atendido os requisitos de
forma integral e apenas um de forma parcial.
O requisito (R1) Velocidade na detecção facial, que deu preferência para o
algoritmo mais rápido ficou com tempo médio de processamento na detecção em
0,003s após arredondamento como pode ser observado na Figura 28, se
considerarmos apenas o tempo de processamento do algoritmo podemos encarar
como um bom resultado, mas o que foi identificado é que o algoritmo HaarCascade
tem um pouco de dificuldade com ambientes com falta de iluminação ou com muita
iluminação, gerando a restrição para o sistema ser utilizado em ambientes com
iluminação controlada respeitando o requisito (R2), podendo aumentar o tempo de
detecção não referente ao tempo de processamento em si, mas as características
próprias do funcionamento do algoritmo.
O requisito (R2) foi atendido com a utilização do modelo treinado
especificamente

para

detecção

facial

frontal

chamado

<haarcascade_frontalface_default.xml>, como para a proposta do trabalho a
utilização é para controle de acesso, a detecção frontal é suficiente não sendo
necessário nos preocupar com detecção de perfil que seria mais importante em
cenários de busca de suspeitos. Além disso para os testes do protótipo realizados
em ambiente com iluminação interna controlada o algoritmo escolhido
funcionou corretamente.
O requisito (R3) foi atendido integralmente conseguindo utilizar o modelo
implementado na biblioteca Dlib. Esse modelo obteve acurácia de 100% na base de
dados utilizada para comparação com os outros algoritmos. Este mesmo modelo
possui acurácia de 99,38% no dataset LFW (DLIBF, 2020).
O requisito (R4) é referente ao tempo de predição (inferência) constante do
modelo escolhido (CNN) para reconhecimento facial, mesmo aumentando o número
de usuários cadastrados no modelo o tempo de predição continuou constante como
observado no gráfico da Figura 14, indicando escalabilidade para a técnica escolhida
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dentro da quantidade de usuários testados e possivelmente para um número maior
de usuários. O requisito (R5) é referente a manter à acurácia acima de 95% mesmo
com o aumento de pessoas cadastradas no modelo, resultado que foi obtido com o
algoritmo (CNN) para a quantidade de usuários com a base de imagens escolhida
para os testes dos algoritmos.
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

6.1 Conclusões

Esta seção apresenta um resumo da pesquisa realizada, descrevendo
sucinta- mente a metodologia e os materiais utilizados. Também são discutidas as
conclusões, baseadas nos resultados obtidos, além de apresentar propostas para
trabalhos

futuros,

que

poderão

contribuir

para

melhoria

do

sistema

de

reconhecimento facial desenvolvido neste trabalho.
A tecnologia de biometria existe há décadas e vem sendo utilizada
principalmente para autenticação ou verificação de identidade em ambientes de
segurança. Com o avanço de técnicas de inteligência artificial e barateamento do
poder de processamento em dispositivos embarcados, esse tipo de tecnologia está
ficando mais acessível e, consequentemente, é esperado o aumento da sua
utilização em sistemas comerciais. Na seção 1.1 foram apresentados alguns
números que sugerem esse aumento, mostrando a importância desse estudo para o
entendimento dos benefícios e riscos desse tipo de tecnologia para o
desenvolvimento de aplicações modernas.
Esta pesquisa foi realizada focando na seleção dessas tecnologias e objetivou
desenvolver um protótipo de sistema de reconhecimento facial embarcado, visando
reduzir a latência de comunicação através do processamento local e possibilitando
que o protótipo seja utilizado em estudos futuros, podendo ser aprimorado com o
uso de liveness detection para detecção de fraude, por exemplo.
Foram utilizados dispositivos de baixo custo para identificar a possibilidade de
popularização das tecnologias, mantendo o rigor de segurança na sua utilização. O
uso de bibliotecas OpenSource para a seleção dos algoritmos utilizados também
ajudou na implementação do protótipo, demonstrando o grande potencial de
popularização dessas tecnologias.
A revisão de literatura mostrou que diversas pesquisas estão sendo
realizadas com aplicação de reconhecimento facial em dispositivos embarcados.
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Neste trabalho, a aplicabilidade foi pensada para um dispositivo com processamento
local para controle de acesso.
A seleção dos algoritmos foi realizada baseada nas métricas de tempo de
resposta, utilização de memória e resultado dos testes de acurácia dos modelos. O
objetivo foi escolher a melhor combinação dos algoritmos testados para em seguida
realizar a implementação da aplicação referencial.
Em função dos resultados obtidos na implementação de referência, é possível
afirmar que a seleção dos algoritmos realizada foi importante para o bom
funcionamento obtido no protótipo. As métricas que contemplam fatores de
processamento e acurácia se mostraram úteis na escolha do algoritmo.
A implementação de referência foi importante para verificação das
funcionalidades do sistema na prática, ajudando a identificar possíveis limitações do
protótipo desenvolvido. Dessa forma pode ser verificada a utilização de
reconhecimento facial embarcado em várias áreas de aplicação, como em acesso a
locais restritos, sistemas de segurança em geral, veículos inteligentes, controle de
frequência , validação de documentos e diversas áreas que podem se beneficiar
com o barateamento e a popularização das tecnologias de biometria.

6.2 Possíveis limitações



Falta ou excesso de iluminação pode ser um fator limitante para a
combinação dos algoritmos utilizadas no protótipo podendo acontecer de o
equipamento não conseguir realizar a detecção facial;



Obtenção e uso de dados biométricos em quantidade de qualidade para
treinamento de modelos com maior nível de acurácia;



Ficou fora do escopo dessa proposta a questão da identificação em relação a
detecção de fraude com relação a vivacidade do usuário que está tentando se
identificar;



Para aplicação de busca de suspeitos o algoritmo de detecção facial não
poderia ser limitado apenas a identificação frontal como nesse caso de
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controle de acesso, portanto, a utilização de algoritmos mais sofisticados de
detecção facial podem ser vistas com maior necessidade;

6.3 Sugestões para trabalhos futuros



Estudar técnicas de detecção de fraude para contemplar o protótipo
desenvolvido com esse requisito de segurança;



Melhorar a abrangência de utilização do sistema investigando formas de
realizar detecção noturna com sensores e processamento dos dados
apropriado para utilização nesses casos;



Inserir o dispositivo no contexto de internet das coisas para que se possa
testar as vantagens de utilização de processamento local para diferentes tipos
de aplicação de biometria embarcada;



Melhorar a detecção facial para ambientes com maior grau de iluminação com
a identificação de técnicas mais preparadas para conseguir superar esse
requisito.
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ANEXO A – PROCESSO DE REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

O processo de Revisão Sistemática da literatura foi originado na medicina e
está cada vez mais sendo adotado por outras áreas do conhecimento. Ele consiste
no planejamento sistematizado do processo de revisão do estado-da-arte na área de
interesse, sendo suas etapas registradas de maneira que o processo possa ser
repetido para se obter resultado similar ao inicial (FABBRI et al., 2012).
O processo de Revisão Sistemática consiste de etapas previamente
estabelecidas por um protocolo criado pelo revisor, cujo objetivo é prover
informações que ajudem a escolher quais trabalhos são importantes para o resultado
pretendido. A criação desse protocolo serve de base para a fase de execução, onde
são procurados estudos que atendam às métricas definidas. Por fim, o protocolo
fornece parâmetros que permitem ao pesquisador tomar decisões sobre quais
estudos devem ser avaliados com maior critério e quais deverão compor o resultado
final do trabalho de revisão.
Fabbri et al. (2012) descrevem a ferramenta StArt (State of the Art through
Systematic Review - Estado-da-Arte Através de Revisão Sistemática), um software
criado pelo Laboratório de Pesquisa em Engenharia da Universidade Federal de São
Carlos. Esse programa computacional permite percorrer todas as fases do trabalho
de revisão, facilitando a organização do resultado final. A Figura 29 resume o
processo de Revisão Sistemática usando o StArt, descrevendo suas três fases e
onze etapas.
A Figura 30 mostra o software StArt em sua tela inicial, de onde o usuário cria
o estudo sistematizado da literatura.
Este Apêndice relata sucintamente o processo de Revisão Sistemática, cujo
resultado está descrito na Seção 2.
Essa opção está disponível no botão (Adicionar) do menu, como pode ser
observado na Figura 20.
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A.1 Planejamento

A fase de planejamento consiste em preencher um formulário do StArt com as
questões que orientarão o processo de Revisão Sistemática, conforme segue:

Figura 29 – Processo de revisão sistemática

Fonte: Adaptado de Fabbri et al. (2012)

Objetivo
Determinar o estado da arte no que tange a sistemas de reconhecimento
facial embarcados.

Questão principal
Quais as principais tecnologias utilizadas em sistemas de reconhecimento
facial para dispositivos embarcados na detecção e reconhecimento facial assim
como detecção de fraude?

107

População
Estudos nas áreas de biometria facial, sistemas embarcados e internet das coisas
voltadas para aplicações de controle de acesso.

Figura 30 – Software StArt

Fonte: Autor
Intervenção
Tecnologias utilizadas nas diversas fases de um sistema de reconhecimento
facial e viabilidade de funcionamento dessas tecnologias em dispositivos
embarcados.

Controle
Comparação das técnicas mais utilizadas nos estudos com implementação de
reconhecimento facial em sistemas embarcados.

108

Resultados
Técnicas de detecção facial, reconhecimento, detecção de fraude e suas
interações em um sistema embarcado.

Contexto
A revisão ajudará a entender as melhores técnicas para o desenvolvimento de
um sistema de reconhecimento facial barato e que possa ser embarcado em
hardware de baixo custo.

Palavras-chaves e sinônimos
biometric; edge computing; embedded system; face detection; facial
recognition; image recognition; internet of things; internet of biometric things;
security; smart envi- ronment; smart home; video surveillance; face liveness;

Critério de definição da seleção das fontes
Base de dados técnicos voltados à biometria, engenharia de computação e
ciência de computação.

Idiomas dos estudos
Português e inglês

Métodos de procura das fontes
Mecanismos de procura na Internet.

Lista de fontes
IEEE; Web of Science; ACM; Scopus.
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Critérios de seleção dos estudos - (I) Inclusão e (E) Exclusão
(I) Artigos devem estar disponíveis para download. (I) Publicações entre 2014
e 2019. (I) Palavras-chave no título ou no resumo. (I) Utiliza redes neurais
convolucio- nais para reconhecimento facial. (E) Não utiliza reconhecimento facial no
contexto de IoT. (E) Livros. (E) Não está em inglês ou português. (E) Necessita de
alto poder de processamento para utilização do método.

Seleção inicial dos estudos
Critérios de inclusão e exclusão.

A.2 Execução

A fase de execução é composta por três sub-fases. A primeira é a de
Identificação dos estudos, onde os comandos de busca são definidos para cada
fonte de pesquisa, as consultas são executadas nas respectivas bases e os
resultados são importados no StArt. Em seguida, vem a sub-fase de Seleção, em
que os estudos são filtrados conforme os parâmetros definidos no protocolo. Por fim,
na sub-fase Extração os trabalhos aceitos na sub-fase Seleção são lidos na íntegra,
informações são extraídas e nova classificação é efetuada.

A.2.1 Identificação dos estudos

Os comandos de procura a seguir foram criados e executados em suas
respectivas bases de dados. Em todos os mecanismos de busca foi utilizado um
filtro de data para que fossem retornados somente estudos de 2014 até 2019.
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1. IEEE Xplore


Comandos de Busca
– biometric AND fac* recognition AND internet of things
– ((IOT OR "internet of things") AND ("FACE RECOGNITION"OR
"Facial RECOGNITION") AND ("Embedded"))



Resultados
– Número de estudos encontrados respectivamente : 39 e 22.

2. Web of Science


Comando de Busca
– biometric AND fac* recognition AND internet of things



Resultado
– Número de estudos encontrados: 21.

3. ACM – Association for Computing Machinery


Comando de Busca
– +(Biometric "Facial RecognitionFace recognition") +("Embedded
SystemEdge Computing") +("internet of biometric thingsInternet
of Things"IOT )



Resultado
– Número de estudos encontrados: 9.

4. Scopus


Comando de Busca
– ALL ( "internet of biometric things") AND ( "face recognition")
AND PUBYEAR > 2014



Resultado
– Número de estudos encontrados: 5.

Total de estudos encontrados: 96.
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A distribuição dos estudos pode ser visualizado na figura 31.
Figura 31 – Distribuição dos resultados por bases de pesquisa.

Fonte: Elaborado pelo autor

A.2.2 Seleção dos estudos

Os

estudos

foram

selecionados

conforme

os

critérios

abordados

anteriormente, prevalecendo a análise do título e do resumo. A cada trabalho foi
definida uma prioridade de leitura entre muito baixa, baixa, alta e muito alta.
Uma função interessante do StArt é o sistema do pontuação (Score). O
software pontua cada estudo por meio do número de ocorrências das palavras
chaves do protocolo nos campos Título, Resumo e Palavras-chaves, além de
permitir o uso de pesos definidos pelo pesquisador que está efetuando a Revisão
Sistemática. Esse sistema de pontuação permite uma priorização das análises dos
estudos. Os pesos utilizados nessa revisão foram:



Palavras-chave no Título: 5



Palavras-chave no Resumo: 3



Palavras-chave nas Palavras-chaves: 2
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O resultado dessa seleção foi:


Estudos aceitos: 16



Estudos rejeitados: 69



Estudos duplicados: 11

A.2.3 Extração

Os 16 estudos aceitos na sub-fase de Seleção foram analisados
cuidadosamente, onde foram reclassificados usando os critérios de seleção do
protocolo. Nessa análise foram extraídas as informações pertinentes à compreensão
do estado-da-arte quanto aos sistemas de reconhecimento facial embarcados. Essas
informações foram registradas no software StArt.
O resultado final da extração foi:


Estudos aceitos: 11



Estudos adicionados e aceitos: 0



Estudos rejeitados: 5

Graficamente podemos analisar o resultado da extração na figura 32
Figura 32 – Resultado da extração

Fonte: Elaborado pelo autor
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A.3 Sumarização

Nessa fase as informações obtidas da sub-fase de extração foram compiladas
e revisadas. O relatório final foi concluído, sendo que o resultado dos 11 artigos
aceitos está descrito no Capítulo 2.
A Tabela 8 lista todos os artigos analisados a partir da fase de extração, com
suas respectivas pontuações e classificações finais.
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Tabela 8 – Tabela de artigos minuciosamente analisados no processo de Revisão
Sistemática
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Tabela 8 – Continuada da página anterior
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Tabela 8 – Continuada da página anterior

