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RESUMO

Esse artigo tem como objetivo realizar reconhecimento de faces. A etapa de rastreamento é projetada 
com base em metodologias de classificações de sistemas neurais e desenvolvida no paradigma da 

programação orientada a objetos. Em extração e seleção é realizada uma redução de 
dimensionalidade, e esta é comparada outros padrões já conhecidos, assim definindo o conhecimento 

da imagem.

ABSTRACT

This article has as objective to carry through recognition of faces. The stage of tracking is projected 
on the basis of methodologies of classifications of neural systems and developed in the paradigm of the 

oject oriented programming. In extration and election a dimensionalidade reduction is carried 
through, and this is compared other known standards already, thus defining the knowledge of the 

image.

1. INTRODUÇÃO

O reconhecimento facial é um dos processos de identificação mais utilizados pelos seres 
humanos, pois permite identificar rapidamente qualquer pessoa e assim definir o tipo apropriado de 
interação com ela. Além de identificar, podemos perceber o estado emocional de uma pessoa apenas 
observando sua expressão facial.

Embora o reconhecimento facial seja uma tarefa simples para o ser humano, é extremamente 
complexo implementar esse processo em uma máquina, pois não sabemos, ao certo, como o cérebro 
humano realiza essa tarefa. O cérebro humano pode identificar corretamente uma pessoa a partir de sua 
imagem facial mesmo sobre as mais diversas condições, como variações de iluminação, observando 
apenas uma de suas características ou partes, e até mesmo com distorções ou deformações.

A eficiência de um sistema de reconhecimento facial  pode ser medida pela porcentagem de 
acertos na identificação de pessoas sobre essas condições. Os sistemas de reconhecimento facial que 
existem atualmente não são seguros o suficiente para serem aplicados em larga escala, mas muitos 
avanços foram obtidos. Existem diversas técnicas que podem ser utilizadas para a criação de um 
sistema de reconhecimento facial. Descreveremos as técnicas utilizadas para a construção de um 
sistema de reconhecimento facial que, a partir de uma fotografia ou imagem de vídeo, seja capaz de 
extrair a imagem facial da pessoa e verificar se essa pessoa pertence ou não a uma base de dados com 
imagens faciais previamente construídas. 

O sistema de reconhecimento de faces é formado por três fases fundamentais: rastreamento da 
face,  extração e seleção de características faciais, e reconhecimento da face.

2. RASTREAMENTO

A fase de rastreamento tem como responsabilidade à seleção de um segmento de imagem que 
possa representar uma face humana. Para isso é utilizada uma rede neural, que compara a imagem 



extraída com o padrão neural adquirido, e então a classifica como pertencente ao conjunto ou não.

2.1 Descrição da rede neural

A rede neural foi projetada em um ambiente de desenvolvimento orientado a objetos, partido 
do conceito que cada neurônio de uma rede neural tem que trabalhar de forma independente dos 
demais, para tanto então cada um tem que ser independente em sua forma de processamento, assim a 
implementação de rede apenas interliga diversos neurônios alinhado em matrizes, porém esta não fica 
responsável pelo processamento de cada um (como encontrado convencionalmente), a função da rede 
passa a ser apenas controlar os resultados dos neurônios e definir o inicio do processo de cada um.

Para tanto, cada rede neural é cada de adquirir um formato e treinar seus neurônios, assim de 
disponibilizando no final de seu processo se os valores de entrada passada a ela pertencem ou não 
padrão de reconhecimento de sua aprendizagem.

2.2 Aprendizado da rede

A rede neural foi treinada com diversos padrões de faces, sob diversas condições de 
focalizações, iluminações, distorções e pequenas rotações. Estas faces são obtidas a partir de imagens 
de M x N dimensões de pixels, onde nesta esta enfocada o centro de um rosto humano, para o 
treinamento é utilizado uma base de imagens com diversas pessoas e amostradas em dias distintos, para 
que possa ser aprendida a diferença de fisionomia mesmo com pequenos períodos de intervalo [9].

Com a aquisição da base de imagens, a rede neural repassa imagem por imagem, realizando 
sua aprendizagem, assim adquirindo em seus pesos as regras de reconhecimento para estas imagens. O 
valor de entrada da rede passa a ver o valor do pixel da imagem, que passa por uma função de ativação 
que define o valor entre o intervalo de 1 e –1. O valor processado é transmitido a camada oculta da 
rede com seus valores de referência, assim dando peso de validade a cada informação adquirida. 
Transmitindo seus dados para a camada seguinte que define a saída desejada, realizando assim uma 
aprendizagem supervisionada [1].
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2.1 Função da tangente hiperbólica, usada na ativação do neurônio.

Enquanto os valores de saída não forem os desejados, então os valores dos pesos devem ser 
corrigidos para uma nova amostragem, essa correção pode ser feita por diversas técnicas, porém é 
utilizada a de aproximação dos mínimos quadrados, assim a diferença da rede em sua camada de saída 
é propagada para a camada oculta, que corrige seus pesos de relevância e propaga seus erros para a 
camada anterior, que corrige os seus pesos de relevância para a camada oculta. Esta metodologia é 
conhecida como backpropagation [1].

A amostragem de figuras para a rede, é realizada uma a uma, e entre uma e outra é realizada a 
aprendizagem da rede, as imagens também são apresentadas de maneira aleatória evitando assim 
problema de uma falsa estabilidade neural. A outra técnica seria a amostragem por lotes, esta apresenta 
uma característica de aprendizado mais rápido, porém com menos precisão de decisão.

A rede é dada como treinada quando toda a serie amostrada apresenta uma saída uniforme de 
valor, onde esta pertence a faixa de tolerância de erro de saída do valor ideal.

2.3 Validação do subespaço

Já com o processo de aprendizado realizado, a rede neural já sabe o que é um padrão de face 
humana (note que este modelo de abordagem permite o reconhecimento de diversos outros padrões), 
assim podendo reconhecer outras imagens que pertencem ao padrão.

A metodologia utilizada na fase de validação da imagem como uma imagem pertencente ao 
padrão de face humana ou não, se baseia na idéia de construir uma matriz de redes neurais, onde cada 
uma fica responsável pelo rastreamento local de uma face, assim cada rede realiza seus testes 
independentemente das outras. Essa abordagem permite localizar diversas faces em uma mesma 



imagem, e também processá-las de forma totalmente paralela, partindo da idéia que cada uma possuí 
seus neurônios também independentes como objetos.

Assim a área onde da imagem total capturada por um hardware (câmera ou vídeo), é divida em 
uma matriz com diversas redes neurais já preparadas para rastrear suas subimagens, cada uma 
responsável por seu quadrante da imagem total.

2.1 Fases de validação de uma imagem [11]

Esta abordagem torna a fase de rastreamento lenta em sua confecção, porém uma vez a 
arquitetura de redes neurais instanciadas, o sistema irá comparar cada quadrante de maneira 
independente um do outro, assim tornando o processo de camadas da imagem em um sistema 
totalmente paralelo, tornando viável o uso da aplicação em sistemas de tempo real.

Assim cada rede neural da matriz é capaz de informar se seu quadrante representa ou não uma 
face, assim dando ênfase ao processo de extração e classificação.

3. EXTRAÇÃO E SELEÇÃO DE CARACTERÍSTICAS FACIAIS

Geralmente, no reconhecimento de padrões, é comum deparar com o problema da 
dimensionalidade, isto é, o objeto a ser classificado possui muitas características, o que compromete o 
desempenho do sistema, em termos de velocidade e recursos, e dificulta o processo de classificação. O 
reconhecimento facial está sujeito ao problema da dimensionalidade, pois, a princípio, cada pixel da 
imagem, que é uma característica da face, é importante e não pode ser descartado, e geralmente, as 
matrizes que representam as faces possuem grande dimensão. 

O desafio aqui é encontrar um conjunto mínimo de características que, ainda assim, possa 
identificar de forma exclusiva um objeto. Esse é o objetivo das técnicas de extração e seleção de 
características. Na fase de extração, extrai-se um novo conjunto de características do conjunto original, 
através de transformações ou combinações lineares. Na fase de seleção, determinanos o conjunto de 
características mais relevantes para representar o objeto.

3.1 Análise de Componentes Principais

A técnica empregada nessa fase é a análise de componentes principais (PCA). Trata-se de um 
método estatístico multivariado que visa reduzir o tamanho da imagem facial, com perda mínima de 
informação. É uma das técnicas mais utilizadas em sistemas de reconhecimento facial, devido, 
principalmente, à simplicidade e velocidade com que é executada. Com o PCA é possível realizar tanto 
a extração como a seleção de características.

O PCA pode ser visto como uma transformação linear de "m" variáveis originais em "m" 
variáveis novas. Entretanto, essas novas variáveis estão projetadas de tal forma que, a primeira variável 
representa a maior variação do conjunto de dados original, a segunda variável representa a maior 
variação restante, e assim por diante. A variação pode ser considerada uma medida da quantidade de 
informação que a variável possui. Se considerarmos variável como característica do objeto, podemos 
dizer que o PCA transforma o conjunto de características originais em um novo conjunto de 
características (extração). Porém, nesse novo conjunto, podemos identificar quais características são 
mais significativas (seleção), descartando as de menor importância ou influência, o que atenuaria o 



problema da dimensionalidade.

3.2 Utilização do PCA no contexto do reconhecimento facial

Imagens faciais (em “grayscale’, ou tons de cinza) podem ser vistas como matrizes 
bi-dimensionais de dimensao L X R (L - número de linhas da imagem, R - número de colunas da 
imagem) ou como vetores de dimensão M = L x R Cada elemento da matriz ou vetor é um valor de 0 a 
255, que representa a intensidade de cinza do pixel. Utilizaremos a representação de vetor, 
representando um conjunto de imagens faciais como:

R
NxM

XXn],,X2,[X1,X ∈= , onde X representa o conjunto de n imagens facias. X 
possui dimensão Mxn e Xi é o vetor que representa a imagem i. Xi possui dimensão M.

As imagens faciais são difíceis de serem reconhecidas pois todas posseum, basicamente, a 
mesma estrutura. Podemos afirmar, dada a semelhança entre as faces humanas, que elas possuem uma 
alta correlação, que pode ser interpretado como dependência ou redundância de dados. A estrutura 
básica das faces pode ser considerada a face média de todo o conjunto de faces:
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Subtraímos a face média de cada imagem:
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Cada elemento Xi' representa a variância em relação a face média. É essa variação que difere 
as imagens uma das outras. Podemos considerar X' como sendo o vetor de características que 
identifica as imagens faciais. O objetivo agora é transformar esse vetor de características X' num outro 
vetor de características, de forma que seja possível realizar a redução de dimensionalidade. Essa 
transformação pode ser expressa como: 

X' . T  P = , onde X' é o vetor de características, de dimensão M x n. P é a nova projeção do 
vetor de características, com a mesma dimensão de X', ou seja, de dimensão M x n. 
Logo, a matriz de transformação linear T, deve ter dimensão M x M.

Veremos, mais adiante, que podemos reduzir a dimensão de T para m x M (m < M). Logo P 
passará a ter dimensão m x n (redução de dimensionalidade). O problema, então, resume-se em 
determinar a matriz T. Utilizaremos PCA para determinar a matriz T e reduzir sua dimensão ([M x M] 

 [ m x M ]).
Como já havíamos citado, as faces das pessoas são correlacionadas, logo, cada pixel também é 

altamente correlacionado com outros pixels. Podemos verificar a correlação entre os 
pixels(características) através da construção da matriz de variância-covariância:

   ][X' . ][X'  C T= , C possui dimensão M x M (A matriz de variância-covariância é 
quadrada, e também simétrica, isto é, C = CT ).

Na diagonal principal de C, representada por Ci,i (para i = 1, 2, ..., M), temos a variância de da 
característica i. Os termos fora da diagonal principal e mesma linha, refletem a covariância entre a 
característica i e as outras características.

Quanto menor a correlação entre as características, mais eficiente torna-se o sistema de 
reconhecimento. Como os pixels são correlacionadas, os valores dos termos fora da diagonal principal 
de C serão diferentes de 0. A transformação linear T deve, portanto, transformar de tal forma X', que a 



matriz C de variância-covariância possua valores 0 fora da diagonal principal, o que significa dizer que 
as características i da diagonal principal de C não estão mais correlacionadas. Hayken[1] demonstra 
que a transformação linear T, com tal propriedade, é composta pelos autovetores da matriz C. A 
análise de componentes principais, então, resume-se no cálculo dos autovetores (autovalores) da matriz 
C de variância-covâriancia do vetor de característica X'. A equação dos autovetores (e autovalores) é a 
seguinte:

C.Vi = i.Vi , para i = 1, 2, ...  M, onde Vi representa o autovetor i e i o seu autovalor 
associado. Essa equação representa todos os autovetores e autovalores da matriz C.

Cada autovetor Vi possui um único autovalor real i associado. A quantidade de autovetores 
da matriz de variância-covariância é igual a M. O autovalor indica a importância do autovetor, já que 
representa a variabilidade do mesmo. Portanto, os autovetores de maior autovalor representam as 
características mais significativas. De fato, em muitos casos, os primeiros autovetores dominantes 
retém a maior parte da informação do conjunto de dados original. Assim, ao invés de utilizar M 
autovetores, podemos utilizar m (m  < M) autovetores para criar a matriz T.
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A matriz P é a projeção da matriz X' após a transformação linear T:
T x X’ = P
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Os elementos Wi (para i = 1, 2, ..., n) do vetor P são os pesos das projeções dos elementos Xi' 
(para i=1, 2, ..., n). Podemos utilizar os elementos Wi (de dimensão m) para representar as imagens 
faciais do conjunto X(de dimensão M) de dados originais. Assim, obtemos a redução de 
dimensionalidade.

4. RECONHECIMENTO

Por último, é feito o processo de reconhecimento facial (classificação). A partir de um 
conjunto pré-definido de imagens, aplicamos as fases 1 e 2 do processo de reconhecimento. Com isso 
obtemos as matrizes que representam as faces das pessoas e os armazenamos na base de dados. Para 
efetuar a classificação, a imagem da pessoa a ser reconhecida é obtida pelo sistema e as fases 1 e 2 são 
aplicadas. A matriz resultante é comparada com todas as matrizes da base de dados. A técnica utilizada 
para a comparação é a cálculo da distância euclidiana.

Cada matriz que representa a face de uma pessoa pode ser considerada um ponto num espaço 
M-dimensional (M - dimensão da matriz). Portanto, calculamos a distância euclidiana entre o ponto a 
ser testado (face da pessoa a ser reconhecida) com os outros pontos da base de dados (faces das 
pessoas conhecidas pelo sistema). O ponto mais próximo (menor distância euclidiana) será 
considerado a classe do ponto testado, isto é, a face da base de dados que mais se assemelha com a face 
testada. Essa técnica também é conhecida como a regra do vizinho mais próximo. Para uma face 
(ponto) de teste, sempre vai haver uma face (ponto) na base de dados que mais se assemelha (está 
próximo) desta, mas isso não significa que as faces são da mesma pessoa. Afinal, os pontos da base de 
dados podem estar muito distantes do ponto a ser testado(por exemplo, introduzindo-se uma face de 



teste que não pertença a base), e portanto, o cálculo da distância só vai revelar qual ponto (face) está 
"menos longe". Para verificar se a face pertence a base, devemos encontrar a face mais "próxima" na 
base e verificar se o valor da distância está dentro de um limite aceitável (Limite este determinado de 
forma experimental) [7].

Quando a face testada pertence a base de dados, o menor valor da distância euclidiana terá de 
ser 0 (coincidência) ou um valor muito próximo de 0.

5. CONCLUSÃO

Foi possível através das técnicas desenvolvidas realizar o reconhecimento de padrões faciais, 
porém este procedimento demonstrou a necessidade de escalonadas tarefas de processamento 
dedicado, a qual é mais bem desenvolvida em processadores que trabalham com técnicas de pipeline 
(RISC). Assim, o sistema teria melhor desempenho e poderia ser utilizado em sistemas de tempo real, 
se executado em hardware de processamento paralelo, uma vez demonstrado que a rede neural, assim 
utilizada possuí desenvolvimento de software totalmente paralelo.
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