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1 Introdução

1.1 Tema

A visão é um sentido humano que permite a observação dos elementos da natureza

e o conhecimento dos elementos por meio da observação. A utilização da visão auxilia em

tarefas como o reconhecimento facial que é uma tarefa fácil até para crianças.

Porém na computação a tarefa de reconhecer faces não é trivial. Visão computacional

é uma área que possui várias aplicações como detecção de objetos, caracteres, números,

identificação facial entre outros. (Barbosa Kloss; Jordao; Schwartz, 2018)

No processo de reconhecimento facial há diversas técnicas propostas e estudadas na

literatura como métodos baseadas em extração de caracteŕısticas, alinhamento facial, e

utiização de algoritmos para classificação da face identificada. Uma das técnicas que tem

se mostrado eficiente é a utilização de Aprendizado Profundo (Deep Learning) e redes

neurais convolucionais que é utilizada neste trabalho.

1.2 Motivação

O reconhecimento biométrico é uma importante área dentro de reconhecimento

e identificação de pessoas, a utilização de visão computacional como reconhecimento

biométrico possui vantagens em relação aos métodos tradicionais como utilização de

identificação por impressão digital por ser menos invasivo ao usuário. Porém em ambiente

não controlado faces são facilmente oclúıdas intencionalmente ou não com a utilização

de acessórios como óculos, lenços e outros acessórios. Além disso a a falta de iluminação

na imagem, o efeito do envelhecimento no rosto da mesma pessoa, e a posição do rosot

dentro da imagem podem diminuir a performance no reconhecimento biométrico. (Ghazi;

Ekenel, 2016)

Para aplicações de segurança como no controle de acesso, permitido à partir do

reconhecimento facial, e para aplicações de identificação de pessoas à partir da face reco-

nhecida é importante o desenvolvimento de técnicas capazes de realizar o reconhecimento

da face oclúıda.

Uma das dificuldades de utilizar técnicas tradicionais é a escolha de extratores de

caracteŕısticas da imagem, e também a seleção das caracteŕısticas que serão relevantes
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para a tarefa de identificação. Utilizando redes neurais convolucionais a rede é capaz de

criar filtros que irão decidir quais caracteŕısticas são importante para a imagem que será

utilizada para o treinamento.

1.3 Lacuna

A utilização de aprendizado profundo para reconhecimento facial em ambiente não

controlado tem gerado diversos trabalhos na literatura. Entretanto há uma dificuldade

relacionado a reprodutibilidade dos trabalhos e também uma lacuna dos estudos detalhados,

comparativos e que descrevam aspectos vantajosos e desvantajosos de cada arquitetura de

redes que utilizam aprendizado profundo para reconhecimento facial em ambiente irrestrito.

(Hmani; Petrovska-Delacrétaz, 2018)

1.4 Hipótese

O trabalho visa verificar que para determinadas arquiteturas de redes, parâmetros

e bases de dados para treinamento, determinadas redes consideradas estado da arte no

reconhecimento facial em ambiente não controlado, como OpenFace, FaceNet entre outras

podem possuir desempenho melhor do que outras redes.

1.5 Objetivos

O objetivo deta pesquisa é realizar um estudo detalhado, cŕıtico e comparativo das

principais arquiteturas, configurações e parâmetros das redes neurais profundas. Assim

será posśıvel obter vantagens e desvantagens de determinadas arquiteturas em relação à

determinados tipos de oclusão, como determinar quais redes possuem melhor desempenho

quando há falta de iluminção ou então quais redes possuem melhor desempenho quando

na imagem facial há acessórios como óculos escuros.

Afim de consolidar e explorar esse estudo detalhado das redes de aprendizado

profundo, pretende-se obter as caracteŕısticas das seguintes redes:

• OpenFace

• FaceNet
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• CasiaNet

• DeepFace

• VGG-DeepFace

• DeepID2

Além dos estudos das redes também será realizado uma pesquisa sobre as caracteŕısticas

das redes, como camadas convoluionais, filtros, camada de amostragem, função de ativação,

camada totalmente conectada e como essas caracteŕısticas podem afetar com ganhos ou

perdas em determinadas bases de dados.

1.6 Justificativa

Diante da falta de um estudo detalhado, cŕıtico e consolidado sobre a influência dos

detalhes e parâmetros de arquiteturas de redes de aprendizado profundo. Este presente

trabalho visa detalhar, comparar e descrever os apesctos de algumas arquiteturas e

configurações de redes profundas.

O presente estudo detahado visa expandir e consolidar vantagens e desvantagens

de determinadas configurações de redes profundas submetidos as mesma condições, em

relação à base de dados para treinamento e bases diferentes para testes com as diferentes

redes profundas do trabalho.

1.7 Proposta de projeto

Diante da falta do estudo consolidado e detalhado das configurações de redes de

aprendizado profundo e afim de obter o estudo comparativo entre as diversas configurações

existentes para o reconhecimento facial em ambiente não controlado, este projeto visa

seguir as seguintes apresentadas na figura 1.

1. Fase teórica e de pesquisa, que contempla o cumprimento dos créditos das disciplinas

e a realização de uma revisão sisemática e levantamento dos trabalhos correlatos ao

tema.

2. Fase de implementação, abrange a implementação dos modelos.

3. Fase de análise dos resultados, abrange consolidação da revisão sistemática e também

avaliação dos modelos de aprendizado profundo.



4

4. Divulgação dos resultados, entrega da qualificação,artigo cient́ıfico e dissertação.

Figura 1 – Fases do projeto

Fonte: Matheus Kumano, 2019

1.8 Atividades planejadas e cronograma

O cronograma das atividades encontra-se na imagem 2, onde é apresentado o tempo

estimato para cada atividade.

Para cada modelo de aprendizado profundo será implementada a arquitetura da

rede e será realizado a avaliação dos resultados, da rede escolhida aplicada à base de dados.
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Figura 2 – Cronograma das Atividades

Fonte: Matheus Kumano, 2019

1.9 Avaliação

Para avalição do trabalho serão utilizadas métricas de avaliação nos modelos de

aprendizado profundo, encontrados na etapa de revisão sistemática. Algumas métricas de

avaliação são:

• Comparação de métricas como acurácia e desvio padrão dos modelos

• Curvas ROCs dos modelos implementados

• Testes estat́ısticos como por exemplo o teste de Wilcoxon

1.10 Contribuições

O presente trabalho visa consolidar e realizar um estudo detalhado de técnicas de

aprendizado profundo no reconhecimento facial em ambiente não controlado, e espera-se

as seguintes contribuições:

• Consolidação do conhecimento das técnicas de aprendizado aprendizado profundo.

• Detalhamento das caracteŕısticas utilizadas em cada técnicas pesquisada.

• Identificação vantagens e desvantagens de determinadas técnicas submetidas às

mesma condições.
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• Exploração de novas configurações e modificações de parâmetros no modelos de

aprendizado profundo.

1.11 Escopo

O escopo deste trabalho está inserido no estudo detalhado e comparativo das técnicas

de aprendizado profundo aplicadas no reconhecimento facial em ambientes irrestritos. Assim

não faz parte do escopo deste trabalho o estudo comparativo de técnicas tradicionais de

reconhecimento facial como em Finizola et al. (2019). Também não é esperado que este

trabalho obtenha resultados de acurácia superiores as técnicas consideradas como estado

da arte e utilizadas como empresas como Google (Schroff; Kalenichenko; Philbin, 2015) e

Facebook (TAIGMAN et al., 2014).
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2 Revisão Sistemática

Para este trabalho foi realizada uma revisão sistemática em artigos cient́ıficos afim

de compreender, analisar e explorar o tema de pesquisa.

2.1 Introdução

O objetivo da revisão sistemática é identificar e analisar métodos e técnicas existentes

na área de visão computacional, focando em biometria facial em ambiente não controlado

especificamente utilizando técnicas de aprendizado profundo.

2.2 Métodos

Inicialmente foi realizada uma revisão exploratória com a leitura de dois artigos

sugeridos pelo orientador. O trabalho de Saez-Trigueros, Meng e Hartnett (2018) faz uma

análise geral desde os métodos tradicionais de reconhecimento facial até os métodos de

aprendizado profundo, já no trabalho de Wolf, Hassner e Taigman (2011) é proposto

uma novo método para reconhecimento facial. A partir desse conhecimento inicial foram

levantadas algumas questões de pesquisa:

• Quais as principais técnicas de aprendizado profundo utilizadas para identificação

facial em ambientes não controlados.

• Quais as principais bases de dados de reconhecimento facial em ambientes não

controlados.

• Quais medidas são utilizadas para avaliar a técnica de aprendizado profundo.

• Quais os pontos fortes e fracos do algoritmo e arquitetura do aprendizado profundo

utilizado.

Os portais utilizados na busca foram IEEE Xplore1 e do portal ACM2. Foram realizadas

algumas buscas utilizando palavras chaves (string de busca), as primeiras buscas trouxeram

muitos resultados, acima de 900 documentos, houve um refinamento das palavras chaves e

a string de busca utilizada foi:

1 〈https://ieeexplore.ieee.org〉
2 〈https://dl.acm.org〉

https://ieeexplore.ieee.org
https://dl.acm.org
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• Portal ACM, 126 resultados para busca: (”deep learningdeep learnconvolutional

network”) +(”unconstrained environmentunconstrain environmentin the wildwild”)

+(”face recognitionface identificationface match”).

• Portal IEEE Xplore, 104 resultados para busca: (”deep learning”OR ”deep learn”OR

”convolutional network”) AND (”face recognition”OR ”face identification”OR ”face

match”) AND (”unconstrained environment”OR ”unconstrain environment”OR

”wild”OR ”in the wild”).

A distribuição dos artigos encontrados em cada portal está na figura 3.

Figura 3 – Distribuição dos Artigos em cada Portal

Fonte: Matheus Kumano, 2019

Com os 230 artigos encontrados uma análise dos artigos e utilizando a ferramenta

Start uma análise foi realizada e discutida na seção de resultados 2.3.

2.3 Resultados

Após o processo de busca foram seleiconados 75 artigos que foram priorizados em 3

categorias (Alta, Média e baixa) de acordo com a aderência do assunto no Abstract do

artigo ao presente trabalho. O resultado do processo de seleção é exibido na figura 5.
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Figura 4 – Diagrama das Etapas da Revisão

Fonte: Matheus Kumano, 2019

2.3.1 Artigos distribuidos por ano

Foram seliconados 75 artigos para leitura no trabalho do mestrado, a dstribuição

dos artigos por ano encontra-se na figura 5 a maior quantidade de artigos 19, foi publicado

no ano de 2018, também foram selecionados quatro artigos do ano de 2019. Para o trabalho

da disciplina dos 16 artigos selecionados a maioria das publicações 7 no total ocorreu no

ano de 2018, a distribuição das publicações está na figura 6.



10

Figura 5 – Artigos selecionados por ano de publicação

Fonte: Matheus Kumano, 2019

Figura 6 – 16 artigos selecionados por ano de publicação

Fonte: Matheus Kumano, 2019

2.3.2 Conjuntos de dados dos artigos

Durante a pesquisa observou-se que vários trabalhos utilizam como prática o

treinamento com um conjunto de dados e teste com outro, por exemplo treinar a rede

convolucional com o conjunto Casia Web Face e realizar o processo de teste com o conjunto

LFW. A distribuição dos conjuntos de dados utilizados nos artigos encontra-se na figura 7.
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Figura 7 – Distribuição do conjunto de dados utilizados nos artigos

Fonte: Matheus Kumano, 2019

2.3.3 Técnicas de aprendizado profundo dos artigos

A maioria dos artigos utiliza redes neurais convolucionais de diversas configurações,

alguns trabalhos utilizam Máquina de Boltzmann Restrita - Restricted Boltzmann Machine

(RBM) e outros utilizam comitê ensemble de redes neurais convolucionais. A distribuição

encontra-se na figura 8.

Figura 8 – Distribuição das técnicas utilizadas nos artigos

Fonte: Matheus Kumano, 2019
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2.3.4 Métricas de avaliação dos modelos de aprendizado profundo nos artigos

A figura 9 mostra a distribuição das metricas de avaliação utilizadas nos trabalhos.

A maioria dos trabalhos utiliza Acurácia como métrica de avaliação do modelo. Observado

os artigos uma forma interessante que pode ser utilizada neste trabalho é a utilização da

curva ROC (Receiver Operating Characteristics) que aux́ılia na análise de desempenho de

classificadores.

Figura 9 – Distribuição das métricas de avaliação utilizadas nos artigos

Fonte: Matheus Kumano, 2019
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