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RESUMO

O uso de dispositivos móveis, em particular de telefones do tipo smartphones,
vem despertando novas aplicações. As câmeras existentes nestes dispositivos
motivam o desenvolvimento de várias aplicações na área de processamento de
imagens. No entanto, é importante ressaltar que os dispositivos móveis apresentam
problemas de limitação de hardware (CPU e memória) que podem inviabilizar, ou
tornar muito lentas alguns tipos de aplicações que demandem grande esforço
computacional e/ou alocação de memória.
Este projeto visa implementar algoritmos de processamento de imagens, tais
como detecção facial e reconhecimento facial, que são de baixa complexidade em
ambiente Android. Assim, será necessário o estudo do set-up do ambiente de
desenvolvimento de software para o Android, bem como a implementação de
algoritmos de processamento de imagens em celulares com Android. Também está no
escopo do projeto o estudo da biblioteca, e uso das bibliotecas OpenCV (que fornecem
implementações rápidas de algoritmos de processamento de imagens) e da
linguagem Java.
O enfoque do projeto é implementar algoritmos de detecção e reconhecimento
facial (Viola-Jones) e executá-los em um dispositivo móvel com o ambiente Android,
utilizando a câmera para capturar as imagens/vídeo. Tal aplicação seria realizada em
tempo real.

Palavras-chave: detecção facial, reconhecimento facial, processamento de
imagens, opencv.
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ABSTRACT

The widespread use of smartphones motivates new applications, especially the
ones that take advantage of camera resources. The embedded cameras motivate the
development of many areas in image processing. However, these devices still have a
hardware limitation that may cause some applications that demand computation effort
to be very slow.
This project aims to implement image processing algorithms, such as facial
detection and facial recognition. Therefore, it is necessary to set up the development
environment for Android, as well as to study the specific algorithms that shall be used.
It is also in the scope of the project, to use the OpenCV library in the implementation
in order to optimize the results.
The main goal of the project is to implement those algorithms and execute them
in an Android mobile device, using its camera to capture images and video. Such
application must be performed in real time.

Key words: face detection, face recognition, image processing, opencv.
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1

INTRODUÇÃO
Os algoritmos de reconhecimento facial vêm despertando a atenção não

somente dos pesquisadores da área de processamento de imagens, mas também de
neurocientistas – que visam detectar emoções, reações, etc. –

com múltiplas

aplicações em visão computacional e automatização de sistemas (incluindo o controle
de acesso, identificação de suspeitos, etc).
A detecção de faces é uma parte importante do processo de reconhecimento
facial, uma vez que é o primeiro passo para que uma face seja automaticamente
reconhecida. No entanto, a detecção facial não é um processo tão simples assim. As
variações da imagem tais como as variações de pose (se a face está de frente ou de
lado, se o rosto está encoberto ou com algum objeto (e.g. óculos), se parte do rosto
está oculto ou se a imagem sofre alterações de orientação (posição da câmera), sem
falar nas condições de iluminação, entre outros problemas.
Muitas aplicações industriais usam a visão computacional para testar a
qualidade de produtos e/ou detectar a falta de componentes, por exemplo. Os
sistemas que utilizam visão computacional são, em geral, mais baratos e confiáveis
que operadores humanos em processos repetitivos e velozes presentes nas áreas de
eletrônica de semicondutores, de fabricação de produtos farmacêuticos, e linha de
montagem.
Um processo a ser estudado é o do set-up do ambiente de desenvolvimento de
software do Android (FIG 1.1). Também vai ser necessário implementar os métodos
de detecção de bordas em um dispositivo Android, para testar o seu funcionamento
com a câmera do dispositivo que vai adquirir as imagens. Existe o pacote denominado
“Android Developer Tools”, que oferece o ambiente de desenvolvimento integrado
(Java IDE) com ferramentas que permitem o desenvolvimento de aplicações para
dispositivos Android [1].
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FIG 1.1 – Esquema do projeto

1.1 OBJETIVO
Implementar algoritmos de detecção fácil e reconhecimento facial e executálos em um dispositivo móvel de ambiente Android, utilizando a câmera para capturar
imagens e realizar o processamento dessas imagens em tempo real.

1.2 JUSTIFICATIVA
A detecção facial é um dos passos fundamentais no processamento de muitos
tipos de imagens e pode ser seguida pelo reconhecimento facial.
A aplicação de algoritmo de detecção facial pode gerar uma imagem de
interesse, pois pode escolher dentre várias imagens qual delas contem uma face, ou,
além disso, selecionar uma região de interesse, simplificando o processamento e
análise.
Por sua vez, o reconhecimento facial pode identificar dentre um banco de
imagens, se uma imagem alvo se assemelha ou não com alguma das imagens do
banco. Esse processo possui uma série de aplicações e é amplamente empregado
em sistemas de visão computacional.
Além disso, este projeto está inserido nos objetivos do “Projeto de Estruturação
da Pesquisa Científica na Área Cibernética.”
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1.3 METODOLOGIA
Nossa pesquisa utilizará inicialmente o levantamento bibliográfico para
verificação do conteúdo existente na internet e em livro, dentre outros recursos.
Como a aplicação de processamento de imagens em dispositivos móveis, em
particular para o sistema Android, é relativamente recente, fontes acerca de projetos
e pesquisas correlatas são muitas vezes escassas ou de baixa confiabilidade, o que
requer maior discernimento na seleção das referências.
Em seguida, uma vez selecionado o material bibliográfico básico, reservar-seão os materiais necessários para a montagem da estrutura física. Tal montagem será
feita em ordem crescente de complexidade, isto é, inicialmente será feita uma
apresentação do funcionamento dos elementos básicos de Android, para depois
serem estudados os algoritmos de detecção e reconhecimento facial separadamente
e, finalmente, ser realizada a implementação desses algoritmos para o sistema
Android.
Abaixo segue um esquema de como a pesquisa foi estruturada:

1ª Fase

• Estudo do Android, do algoritmo de
detecção facial Viola-Jones

2ª Fase

• Implementação do detetor de faces
no ambiente Android para o
processamento das imagens

3ª Fase

• Implementação do reconhecimento
de faces no ambiente Android para o
processamento das imagens

FIG 1.2 – Estrutura do projeto
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1.4 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA
Esta monografia será dividida nos seguintes capítulos: Introdução, Sistema
Operacional Android, Detecção Facial, Reconhecimento facial, Conclusão, Bibliografia
e Apêndices.
Através dos capítulos intermediários, que compreendem o referencial teóricometodológico utilizado, procurar-se-á posicionar a presente pesquisa ante as bases
teóricas e bibliográficas existentes. Nesta parte, contaremos com estudos
consagrados, o que facilitará o alcance da pesquisa. O segundo capítulo fornece uma
visão abrangente do sistema operacional Android que, além de ser vastamente
empregado em dispositivos móveis, foi escolhido como uma das bases para este
projeto. Além disso, apresentaremos no terceiro capítulo o Detectção Facial. Será feita
uma descrição do algoritmo e suas funcionalidades e mostrado os resultados
alcançados. Em seguida, no quarto capítulo, será apresentado os princípios do
reconhecimento facial e os resultados alcançados.
No quinto capítulo, será apresentada uma conclusão explicitando o que se
esperava e o que se conseguiu com o projeto. Em seguida, será apresentada a
bibliografia do trabalho, onde há as diversas fontes utilizados para embasamento
deste trabalho. Por fim, nos Apêndices, apresentar-se-á a documentação referente
aos procedimentos utilizados, e as considerações finais, nas quais haverá uma
síntese completa dos aplicativos elaborados e dos resultados obtidos, confrontandoos com os objetivos apresentados e sugerindo temas correlatos para futuras
pesquisas com o intuito de contribuir para o desenvolvimento da ciência e tecnologia.

2 SISTEMA OPERACIONAL ANDROID
Com a popularização de dispositivos móveis, tais como smartphones, cresce a
necessidade de se utilizar um sistema operacional multitarefas, simplificado e seguro.
O sistema Android é compatível com a maioria dos aparelhos e encontra-se
amplamente presente no mercado de smartphones. Por ter ganho tamanha
importância, surgiu interesse de desenvolver aplicações na área de processamento
de imagens. O sistema operacional Android surge como opção viável, pois conta com
grande documentação acerca de suas capacidades e recursos [1].
De acordo com a própria documentação disponível na página da web do
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Google, <http://developer.android.com/>, o sistema operacional Android é um sistema
multi-usuário com kernel Linux no qual cada aplicativo opera como um usuário
diferente. Por default, o sistema atrela a cada aplicativo um Linuxuser ID único, que é
usado apenas pelo sistema e fica transparente ao aplicativo. O sistema define as
permissões para todos os arquivos do aplicativo, de modo que apenas o user ID
atrelado àquele aplicativo consegue acessar tais arquivos.
Cada processo tem sua própria máquina virtual, para que cada código de
aplicativo rode de forma isolada, protegendo as camadas de mais baixo nível. Por
default, cada aplicativo roda seu próprio processo Linux. O Android inicia o processo
quando qualquer dos componentes do aplicativo necessita ser executado e termina
os processos quando não há mais necessidade (ou quando o sistema necessita
recuperar memória para outros aplicativos).
Dessa forma, o sistema operacional Android aplica o princípio do privilégio
mínimo – principle of least privilege (POLP). Ou seja, cada aplicativo tem acesso
apenas aos componentes e recursos necessários para que ele execute suas tarefas
e nada além disso. Dessa forma, cria-se um ambiente seguro, impossibilitando o
acesso a partes do sistema para as quais o aplicativo não possua permissão. Todavia,
um aplicativo pode compartilhar dados com outros aplicativos, bem como pode
acessar serviços do sistema. É possível fazer com que aplicativos rodem com o
mesmo user ID, e dessa forma podem acessar os arquivos comuns entre si, bem como
podem compartilhar uma mesma máquina virtual.
Um aplicativo também pode requisitar permissão para acessar dispositivos
locais, tais como os contatos do usuário, Bluetooth e a câmera. Este última destacase como o recurso central do dispositivo que será utilizado neste projeto.

2.1 API
O Sistema Android encontra-se em constante evolução, visto que há
necessidade da plataforma acompanhar o desenvolvimento do hardware dos
dispositivos móveis. Atualmente, já existem smartphones com processadores dual e
até quad-core. Com o objetivo de explorar ao máximo a capacidade de processamento
disponível, o sistema operacional conta com diversas APIs.
Atualizações à API do framework são projetadas de maneira que as novas API
sejam retro-compatíveis. Dessa forma, a maioria das mudanças na API são aditivas e

14

introduzem novas funcionalidades. Uma importante adição que ocorreu para o este
projeto foi a introdução da compatibilidade com bibliotecas nativas a partir do Android
2.3 para sistemas baseados em x86 e a partir do Android 1.5 para sistemas baseados
em ARM.
A maneira adotada pelo sistema operacional de diferenciar as inúmeras
versões existentes é bem simples: a cada versão, associa-se um número inteiro, que
é incrementado sempre que há o lançamento de uma nova API: esse número recebeu
o nome de “API Level”. A primeira versão da plataforma Android recebeu o API Level
1, e, até a conclusão deste trabalho, a versão mais atualizada tem o API Level 19
(version code KITKAT).

2.2 ATIVIDADES E CICLO DE VIDA
Uma atividade é um componente da aplicação que fornece uma tela com a qual
usuários podem interagir, como discar um número, tirar uma foto, enviar um email ou
ver um mapa. A cada atividade é dada uma janela para se desenhar a interface do
usuário.
Um aplicativo normalmente consiste em várias atividades que estão
conectadas de alguma maneira. Geralmente, uma atividade em um aplicativo é
chamada de main activity, que é apresentada ao usuário quando o aplicativo é
inicializado. Cada atividade pode chamar uma outra para realizar diferentes ações.
Cada vez que uma nova atividade inicia, a anterior é parada, mas o sistema preserva
a preserva na pilha. Quando uma nova atividade começa, ela vai para o topo da pilha.
Assim, o botão de voltar retorna para a atividade anterior, seguindo o princípio do
LIFO.
Para criar uma atividade, é necessário implementar métodos callback. Esses
métodos já existem e o sistema já faz sua chamada automaticamente em várias
situações, no entanto é necessário fazer uma implementação override que a sua
implementação sobreponha a implementação default do sistema. Esses métodos são
chamados automaticamente quando o aplicativo está sendo criado, parado, resumido
ou destruído [1]. Os mais importantes são:
onCreate(): sempre é necessário implementar esse método. O sistema faz sua
chamada quando está criando uma atividade. Para tanto, é necessário inicializar os
componentes essenciais da atividade. Também é necessário chamada o
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setContentView() na implementação deste método, pois esse último define o layout
da atividade
onPause(): o sistema chama esse método quando o usuário deixa a atividade,
isso pode acontecer por inúmeros motivos, botão de voltar foi pressionado, uma
ligação, aviso de bateria fraca, entre outros. O onPause() não tem como objetivo
destruir a atividade, mas sim funcionar como um recurso de interrupção.
Existem três estados de atividade. São eles: resumed, paused e stopped.
Resumed: a atividade está em primeiro plano.
Paused: outra atividade está em primeiro plano, mas esta ainda está visível. Ou
seja, esta atividade está aparecendo parcialmente ainda, mas não cobre a tela inteira.
Stopped: a atividade está completamente fora de foco. Ela permanece em
memória, mas pode ser encerrada pelo sistema operacional se mais memória precisar
ser alocada para outra atividade.
Abaixo está uma figura que resume o ciclo de vida de uma atividade no Android.

FIG 2.1 – Ciclo de vida de uma atividade
A atividade deve ser declarada no manifesto (que será explicado na próxima
seção), para que ela se torne acessível ao sistema. Isso é feito da seguinte forma:
<manifest ...>
<application ...:
<activity android:name=”.ExampleActivity” />
<application ...>
<manifest ...>
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2.3 PRINCIPAIS ARQUIVOS E DIRETÓRIOS
AndroidManifest.xml: O arquivo de manifesto descreve as características
fundamentais do aplicativo e define cada um dos componentes. Um dos elementos
mais importantes do manifesto é o <uses-sdk>. Ele declara a compatibilidade do
aplicativo

com

as

diferentes

versões

do

Android

usando

os

atributos

android:minSdkVersion e o android:targetSdkVersion.
Src: Diretório que contem os principais arquivos fontes do aplicativo. Por
default, ele inclui uma classe Activity que é executada quando o aplicativo é
inicializado através do seu ícone.
Res: contem vários subdiretórios para os recursos do aplicativo, tais como:
Drawable-hdpi: diretório para objetos desenháveis, como bitmaps, que são
desenvolvidos para telas de alta densidade de pixels.
Layout: diretório para arquivos que definem a interface do usuário.
Values: diretório para vários arquivos XML que contem uma coleção de
recursos como strings e definições de cores.

2.4 ANDROID NATIVE DEVELOPMENT KIT
O NDK é um conjunto de ferramentas que permite implementar partes de um
aplicativo usando linguagens de código nativo, como C e C++. O uso deste recurso
gera ganho de capacidade de processamento para alguns tipos de aplicativo. No
nosso caso, precisamos realizar o processamento de imagens em tempo real e, no
decorrer da pesquisa, realizar este processamento através da linguagem do Java se
mostrou impraticável para obter os resultados desejados.
O NDK contem diversas bibliotecas, incluindo todas as tradicionais da
linguagem C, e possibilita a integração da linguagem C com a linguagem Java,
trazendo como único ponto negativo o aumento da complexidade do aplicativo, que
pode fazer o aplicativo perder a portabilidade, pois há diversos processadores no
mercado de smartphones.
Mais detalhes da utilização do NDK serão mostrados no sexto capítulo.
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3 DETECTOR FACIAL VIOLA - JONES
O algoritmo de Viola-Jones é usado em processamento de imagens,
particularmente em detecção facial, mas pode ser utilizado também para detecção de
outros objetos. Foi proposto por Paul Viola e Michael Jones em 2001 e foi reconhecido
como o primeiro método de detecção de objetos capaz de ser utilizado em aplicações
de tempo real.
A seguir serão abordados aspectos do seu funcionamento.

3.1 FUNDAMENTOS
O algoritmo de Viola-Jones funciona basicamente através da quantificação de
detalhes da imagem [2]. Essa quantificação é feita por meio de features retangulares.
Esses features são padrões que são utilizados como unidades básica do algoritmo e
a imagem é varrida com esses features em busca de detalhes. Em geral, os padrões
utilizados são os mostrados na FIG 3.1. A varredura se sobrepondo os features em
posições arbitrárias da imagem e o valor do feature é calculado em múltiplas posições.
A varredura da imagem está ilustrada na FIG 3.2 [4]. Para cada teste, é calculado um
valor do feature, conforme a fórmula abaixo.
𝑓(𝑤) = ∑ 𝑝𝑝𝑟𝑒𝑡𝑜 -∑ 𝑝𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜
f(w): valor do feature na janela w
∑ 𝑝𝑝𝑟𝑒𝑡𝑜 : somatório dos pixels na região preta
∑ 𝑝𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜 : somatório dos pixels na região branca
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FIG 3.1 – Tipos de Features

FIG 3.2 – Varredura de um Frame
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3.2 REPRESENTAÇÃO INTEGRAL DA IMAGEM
No entanto, essa varredura seria muito ineficiente e demorada caso fosse
necessário testar todas as possibilidades para identificar detalhes na imagem. Com
isso, Viola-Jones utilizam um método para acelerar esse cálculo. Esse método é dado
pelas equações abaixo.
𝑖𝑖(𝑥, 𝑦) =

∑

𝑖(𝑥 ′ , 𝑦 ′ )

𝑥≤𝑥 ′ ,𝑦≤𝑦 ′

Através desse método, pode-se calcular o valor do somatório dos pixels em um
certo lugar somente com o valor dos pixels dos vértices do retângulo, em O(1).
O método consiste em converter a imagem para a sua representação integral,
que correlatas os pixels, conforme exemplo das FIG 3.3, FIG 3.4 e FIG 3.5 [3].

FIG 3.3 – Imagem original 3x3

FIG 3.4 – Representação Integral

FIG 3.5 – Esquema do Cálculo do Feature
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Assim, para o cálculo do valor de um feature sobre a área D, da FIG 3.5, usase a equação abaixo. Esse raciocínio pode ser estendido para qualquer features em
qualquer posição da imagem.
𝐷

∑ 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠 = 𝑖𝑖(4) + 𝑖𝑖(1) − (𝑖𝑖(2) + 𝑖𝑖(3))

3.3 CLASSIFICADORES
Com o intuito de identificar a imagem ou uma região dela como portadora de
uma face, faz-se uso de classificadores, que são quantificadores matemáticos de uma
noção subjetiva de detecção facial. Há dois tipos de classificadores: fortes e fracos.
O classificador fraco é simplesmente uma função matemática simples, que
traduz a seguinte ideia: se o valor do feature é maior que um certo limiar, classifica-se
1, caso contrário, 0. Assim, o classificador fraco está descrito abaixo de acordo com a
equação abaixo.
ℎ(𝑤, 𝑝, 𝑓, 𝜃) = {1, 𝑠𝑒 𝑝𝑓(𝑤) > 𝑝𝜃
0, 𝑐𝑐
O classificador forte, por sua vez, é uma combinação linear de classificadores
fracos. Eles, portanto, agregam uma maior quantidade de informação e através desse
conjunto de classificadores fracos, o classificador forte traduz um padrão na imagem.
Está descrito matematicamente abaixo, de acordo com a equação abaixo.
𝑇

𝑇

1
1, 𝑠𝑒 ∑ ∝𝑡 ℎ𝑡 ≤ ∑ ℎ𝑡 (𝑤)
𝐶(𝑤) = {
2
𝑡=1

𝑡=1

0, 𝑐𝑐
Assim, constrói-se uma cascata de classificadores fortes, de maneira que as
imagens que não contenham faces não passem por todos os estágios até serem
descartadas, acelerando a execução do algoritmo, visto que pouquíssimos casos vão
chegar aos estágios mais elevados. Os estágios da cascata avançam em nível de
detalhamento da imagem e utiliza-se features menores a cada estágio que se avança.
Outros estudam indicam que o número ótimo para a quantidade de estágio é em torno
de 20. Essa técnica é ilustrada na FIG 3.6. O frame entra inicialmente no estágio 1,
onde é testado grosseiramente pelo presença de uma face. Caso o teste seja positivo
em relação aos limiares preestabelecidos, o frame passa adiante na cascata, caso

21

contrário, é descartado. À medida que o frame avança na cascata, os testes vão
ficando mais finos.

Estágio 1
Face?

S
Si
s
m
si

Estágio 2
Face?

Estágio 3
Face?

Descartar
FIG 3.6 – Cascata de Classificadores

3.4 TREINAMENTO
Lembrando que deseja-se um método para detectar objetos rapidamente, é
preciso visar a redução da complexidade do algoritmo. Em uma janela de 24x24 pixels,
a quantidade de features existente extrapola 162.000. O algoritmo Adaboost é um
algoritmo de machine-learning, ou seja, é uma ferramenta para ensinar algum tipo de
comportamento para um computador. Aqui, utiliza-se o Adaboost para selecionar os
features relevantes, através do treinamento de classificadores fortes
Para realizar o treinamento, seleciona-se um banco de imagens, no qual há um
grande número de imagens portadoras de faces e um grande número de imagens que
não são portadoras de faces. A seleção do banco de imagens deve ser cuidadoso,
pois a qualidade do detector de faces de Viola-Jones irá depender diretamente do seu
treinamento. O treinamento deve tentar simular múltiplos ambientes onde pode-se
querer encontrar uma face. Neste projeto, foi utilizado o banco de imagens da
biblioteca OpenCV.
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3.5 RESULTADOS

FIG 3.7 – Detecção Facial

4 RECONHECIMENTO FACIAL
4.1 PRINCÍPIOS
O reconhecimento facial é uma tarefa simples para seres humanos. Mas como
seria possível ensinar um computador a distinguir uma face de outra? Até aqui, foi
discutido como se realizar detecção facial, que embora seja muito importante no
processo de reconhecimento facial, envolve um grau de complexidade menor que o
reconhecimento.
Vários métodos foram desenvolvidos para realizar tal tarefa, entre eles os
métodos como o Eigenfaces, Fisherfaces e o LBP (Local Binary Patterns Histograms),
o qual iremos utilizar nesse projeto.
O método de Eigenfaces consiste basicamente em utilizar o PCA (Principal
Component Analysis) para identificar quais componentes da imagem correspondem
por grande parte da informação e reduzir esse conjunto através da diminuição da sua
correlação. Enquanto o Fisherfaces, utilizando a mesma ideia do Eigenfaces, tratas
as faces como uma classe distinta de imagens, perdendo menos informações [5].
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O LBP surgiu da necessidade de um método que funcionasse bem para
condições não ideais de iluminação, ruído, rotação, ou simplesmente quando não há
uma quantidade de imagens suficientemente alta para comparar. Como mostra a FIG
4.1 [5], somente com uma quantidade de imagens próximas de 8 por pessoa que o
algoritmo apresenta uma taxa de reconhecimento alta.

FIG 4.1 – Gráfico da taxa de reconhecimento por quantidade de imagens

4.2 LOCAL BINARY PATTERNS HISTROGRAMS
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FIG 4.2 – Esquema do LBP
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Conforme é exibido na FIG 5.2, os pixels vizinhos que são iguais ou maiores
que o central (estabelecido como limiar), são fixados em 1 e os que são menores são
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fixados em 0. Assim, a definição formal do LBP está descrita abaixo.
P 1

LBP( xc , yc )   2 p s( x)(i p  ic )
p 0

1, x  0
s ( x)  
 0, cc
Onde, ( xc , yc ) são as coordenadas do pixel central, ic é a intensidade do pixel
central e ip é a intensidade dos pixels vizinhos.
Assim, pode-se detectar detalhes bastante finos através desse método, mas
detalhes que variassem em escala não seriam detectados, já que a vizinha tem raio
fixo. Então, a prática mostrou que uma implementação com uma vizinhança de raio
variável se mostrou mais eficiente.
Quando o círculo não corresponder com pixels da imagem, é feita uma
interpolação para os pixels aproximados.

2p
)
P
2p
y p  yc  Rsen(
)
P

x p  xc  R cos(

A implementação do OpenCV do LBP utiliza a interpolação bilinear, conforme a
equação:

 f (0,0)
f ( x, y)  1  x x
 f (1,0)

f (0,1) 1  y 
f (1,1)   y 

FIG 4.3 – Comparação do LBP sob diferentes luminosidades
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A partir daqui, resta apenas extrair informação da imagem para o
reconhecimento facial. Isso é feito dividindo-se a imagem em múltiplas regiões e plotase um histograma de cada uma delas.

4.3 DESCRIÇÃO DO APLICATIVO
O aplicativo ao ser iniciado, exibe em uma janela as imagens coloridas
capturadas pela câmera. Há então 2 botões: “Treinar” e “Reconhecer”.
O botão “Treinar” deve ser apertado quando se deseja entrar no modo de
gravação de imagens no banco de imagens. Ao ser apertado, o botão é substituído
por um botão “Parar”, que ao ser apertado faz retornar para a disposição anterior, e
uma caixa de entrada de texto, onde deve ser inserido o nome do indivíduo a quem a
face corresponde. Após a entrada do nome do indivíduo, aparece um botão “Salvar”,
que captura a face do indivíduo e associa o nome a ela.
No método onCameraFrame, mostrado na seção 6.2, está implementado uma
sobreposição de retângulos sobre faces detectadas, muito similar ao apresentado
anteriormente. Assim, a detecção de faces é feita automaticamente e enquadra a face
do indivíduo.
Quando aperta-se o botão “Reconhecer”, o aplicativo testa as imagens do
banco contra a face enquadrada pelo detector, e através da classe FaceRecognizer,
utilizando o LBP do OpenCV, é feito o teste de similaridade.
Neste aplicativo, foram utilizados “limiares de confiança”, que quantificam a
probabilidade do reconhecimento estar certo de acordo com o método getProb, da
classe PersonRecognizer. Quando a variável probrec é menor que 50, um quadrado
verde é exibido, quando ela situa-se entre 50 e 80, um quadrado azul é exibido e
quando é maior que 80, um quadrado vermelho é exibido.
Independentemente da confiança do reconhecimento, o nome da pessoa que
mais se assemelha à face detectada é exibida em uma caixa de texto. Se tentar-se
fazer o reconhecimento sem imagens no banco, uma mensagem de erro é mostrada.
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4.4 RESULTADOS
Como pode se ver abaixo na FIG 4.4, ao abrir o aplicativo, ele já realiza
automaticamente a detecção facial dos rostos que ele enquadra. Ao apertar o botão
“Treinar”, a tela passa a ser a da FIG 4.5, onde pode-se digitar o nome do indivíduo
e, em seguida, apertar-se salvar. A partir deste momento, o aplicativo salva o rosto e
quando se aperta o botão “Parar”, o aplicativo faz o treinamento de todos os rostos
salvos e passa para a tela da FIG 4.4 novamente.
Caso o botão “Reconhecer” seja selecionado, o programa faz testes a
respeito da semelhança do rosto enquadrado com os rostos no banco de imagens
salvo. Na FIG 4.6, um rosto diferente do treinado inicialmente é enquadrado,
ocasionando um reconhecimento taxado por um “quadrado amarelo”. O quadrado
amarelo indica que a confiança do reconhecimento é média.
Na FIG 4.7, um rosto do mesmo indivíduo, mas com uma expressão mais
diferente é testado, ocasionando um reconhecimento “vermelho”.
Na FIG 4.8, um rosto também do mesmo indivíduo, mas com o rosto oblíquo e
expressão facial diferente não engatilha um reconhecimento facial, chamado pelo
programa como “Não Identificado”.

FIG 4.4 – Tela Inicial do Reconhecimento Facial (Detecção)
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FIG 4.5 – Tela de Treinamento

FIG 4.6 – Tela de Reconhecimento Facial (foto com razoável semelhança)
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FIG 4.7 – Tela de Reconhecimento (foto com baixa semelhança)

FIG 4.8 – Tela de Reconhecimento (foto com baixíssima semelhança)
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5 CONCLUSÃO
A presente pesquisa teve por objetivo estudar, descrever, implementar e testar
algoritmos de processamento de imagens de detecção e reconhecimento facial e,
particularmente, para a plataforma Android. Dessa forma, foi possível reunir subsídios
necessários para um futuro projeto mais complexo e específico na área de visão
computacional.
Inicialmente,

foi

realizado

um

estudo

sobre

a

plataforma Android,

especificamente na área de desenvolvimento de recursos de câmera e sistemas de
arquivos. Foi também estudado o OpenCV e suas funcionalidades de detecção facial,
reconhecimento facial, estruturas de dados e desenho.
Em seguida, foi realizado um estudo sobre algoritmos de detecção facial e
reconhecimento facial, como o de Viola-Jones e o LBP, respectivamente, com o
objetivo de adquirir conhecimento mais aprofundado sobre o assunto para poder fazer
escolhas conscientes acerca dos métodos de implementação dos aplicativos, além da
necessidade de configuração dos algoritmos.
Foi desenvolvido um aplicativo para realizar detecção facial. O programa utiliza
o algoritmo de Viola-Jones para fazer a detecção e plotava um quadrado em volta da
face detectada. O programa foi capaz de detectar múltiplas faces simultaneamente
em condições de luminosidade razoável e com baixo retardo.
No final do projeto, aproveitou-se a detecção facial feita anteriormente e partiuse para uma implementação de um aplicativo que realizasse reconhecimento facial.
Faces podem ser gravadas em tempo de execução no banco de imagens do aplicativo
e faces enquadradas, também em tempo de execução, são comparadas com o
arquivo. Em caso de reconhecimento, o nome da pessoa é exibido. O projeto cumpriu
com êxito os objetivos do projetos e, portanto, foi possível realizar um reconhecimento
facial eficiente, de baixíssimo retardo e razoável taxa de acertos, considerando que
foi optado por utilizar somente uma imagem de cada indivíduo para fins de
comparação.
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7 APÊNDICES
7.1 APÊNDICE 1 – IMPLEMENTAÇÃO DA DETECÇÃO FACIAL
O código referente ao aplicativo está explicitado abaixo:
public class FdActivity extends Activity
implements CvCameraViewListener {

private
private
private
private

CameraBridgeViewBase openCvCameraView;
CascadeClassifier cascadeClassifier;
Mat grayscaleImage;
int absoluteFaceSize;

private BaseLoaderCallback mLoaderCallback = new BaseLoaderCallback(this)
{
@Override
public void onManagerConnected(int status) {
switch (status) {
case LoaderCallbackInterface.SUCCESS:
initializeOpenCVDependencies();
break;
default:
super.onManagerConnected(status);
break;
}
}
};

private void initializeOpenCVDependencies() {

try {
//instanciaçao do opencv
InputStream is =
getResources().openRawResource(R.raw.lbpcascade_frontalface);
File cascadeDir = getDir("cascade", Context.MODE_PRIVATE);
File mCascadeFile = new File(cascadeDir,
"lbpcascade_frontalface.xml");
FileOutputStream os = new FileOutputStream(mCascadeFile);

byte[] buffer = new byte[4096];
int bytesRead;
while ((bytesRead = is.read(buffer)) != -1) {
os.write(buffer, 0, bytesRead);
}
is.close();
os.close();

// Load do classifier
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cascadeClassifier = new
CascadeClassifier(mCascadeFile.getAbsolutePath());
} catch (Exception e) {
Log.e("OpenCVActivity", "Error loading cascade", e);
}

// enable OpenCV
openCvCameraView.enableView();
}

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);

getWindow().addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON);

openCvCameraView = new JavaCameraView(this, -1);
setContentView(openCvCameraView);
openCvCameraView.setCvCameraViewListener(this);
}

@Override
public void onCameraViewStarted(int width, int height) {
grayscaleImage = new Mat(height, width, CvType.CV_8UC4);

// Tamanho inicial 20%
absoluteFaceSize = (int) (height * 0.2);
}

@Override
public void onCameraViewStopped() {
}

@Override
public Mat onCameraFrame(Mat aInputFrame) {
// Conversão pro p&b
Imgproc.cvtColor(aInputFrame, grayscaleImage, Imgproc.COLOR_RGBA2RGB);

MatOfRect faces = new MatOfRect();

// Invoca o detector
if (cascadeClassifier != null) {
cascadeClassifier.detectMultiScale(grayscaleImage, faces, 1.1, 2,
2,
new Size(absoluteFaceSize, absoluteFaceSize), new Size());
}
// Traça retangulos
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Rect[] facesArray = faces.toArray();
for (int i = 0; i <facesArray.length; i++)
Core.rectangle(aInputFrame, facesArray[i].tl(),
facesArray[i].br(), new Scalar(0, 255, 0, 255), 3);

return aInputFrame;
}

@Override
public void onResume() {
super.onResume();
OpenCVLoader.initAsync(OpenCVLoader.OPENCV_VERSION_2_4_6, this,
mLoaderCallback);
}
}

7.2 APÊNDICE 2 – IMPLEMENTAÇÃO DO RECONHECIMENTO
FACIAL
A seguir, seguem as principais partes do código fonte do aplicativo.
FdActivity.java implementa o ciclo de vida do aplicativo e a maioria dos links com o
arquivo de layout e interação com usuário.

public class FdActivity extends Activity implements CvCameraViewListener2 {
private static final Scalar

FACE_RECT_COLOR = new Scalar(0, 255, 0,

255);
public static final int TRAINING= 0;
public static final int SEARCHING= 1;
public static final int IDLE= 2;
private int faceState=IDLE;
private Mat

mRgba;

private Mat

mGray;

private File

mCascadeFile;

private CascadeClassifier

mJavaDetector;

private float

mRelativeFaceSize

= 0.2f;

private int

mAbsoluteFaceSize

= 0;

private int probrec=999;
String mPath="";
private Tutorial3View

mOpenCvCameraView;
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EditText text;
TextView textresult;
Bitmap mBitmap;
Handler mHandler;

PersonRecognizer fr;
ToggleButton toggleButtonGrabar,toggleButtonTrain,buttonSearch;
Button buttonCatalog;
ImageView ivGreen,ivBlue,ivRed;
ImageButton imCamera;
TextView textState;
com.googlecode.javacv.cpp.opencv_contrib.FaceRecognizer faceRecognizer;
static final long MAXIMG = 10;

ArrayList<Mat> alimgs = new ArrayList<Mat>();
int[] labels = new int[(int)MAXIMG];
int countImages=0;
labels labelsFile;
private BaseLoaderCallback

mLoaderCallback = new BaseLoaderCallback(this)

{
@Override
public void onManagerConnected(int status) {
switch (status) {
case LoaderCallbackInterface.SUCCESS:
{
fr=new PersonRecognizer(mPath);
String s = getResources().getString(R.string.Straininig);
Toast.makeText(getApplicationContext(),s,
Toast.LENGTH_LONG).show();
fr.load();
try {
InputStream is = getResources().openRawResource(R.raw.lbpcascade_frontalface);
File cascadeDir = getDir("cascade", Context.MODE_PRIVATE);
mCascadeFile = new File(cascadeDir, "lbpcascade.xml");
FileOutputStream os = new FileOutputStream(mCascadeFile);
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byte[] buffer = new byte[4096];
int bytesRead;
while ((bytesRead = is.read(buffer)) != -1) {
os.write(buffer, 0, bytesRead);
}
is.close();
os.close();
mJavaDetector = new CascadeClassifier(mCascadeFile.getAbsolutePath());
cascadeDir.delete();

}
mOpenCvCameraView.enableView();
} break;
default:
{
super.onManagerConnected(status);
} break;

}
}
};

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
getWindow().addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON);
setContentView(R.layout.face_detect_surface_view);
mOpenCvCameraView = (Tutorial3View)
findViewById(R.id.tutorial3_activity_java_surface_view);
mOpenCvCameraView.setCvCameraViewListener(this);
mPath=getFilesDir()+"/facerecogOCV/";
labelsFile= new labels(mPath);
textresult = (TextView) findViewById(R.id.textView1);

mHandler = new Handler() {
@Override
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public void handleMessage(Message msg) {
if (msg.obj=="IMG")
{
Canvas canvas = new Canvas();
canvas.setBitmap(mBitmap);
if (countImages>=MAXIMG-1)
{
toggleButtonGrabar.setChecked(false);
grabarOnclick();
}
}
else
{
textresult.setText(msg.obj.toString());
ivGreen.setVisibility(View.INVISIBLE);
ivYellow.setVisibility(View.INVISIBLE);
ivRed.setVisibility(View.INVISIBLE);
if (probrec<0);
else if (probrec <50)
ivGreen.setVisibility(View.VISIBLE);
else if (probrec <80)
ivBlue.setVisibility(View.VISIBLE);
else
ivRed.setVisibility(View.VISIBLE);
}
}
};
text=(EditText)findViewById(R.id.editText1);
toggleButtonGrabar=(ToggleButton)findViewById(R.id.toggleButtonGrabar);
buttonSearch=(ToggleButton)findViewById(R.id.buttonBuscar);
toggleButtonTrain=(ToggleButton)findViewById(R.id.toggleButton1);
ivGreen=(ImageView)findViewById(R.id.imageView3);
ivBlue=(ImageView)findViewById(R.id.imageView4);
ivRed=(ImageView)findViewById(R.id.imageView2);

ivGreen.setVisibility(View.INVISIBLE);
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ivBlue.setVisibility(View.INVISIBLE);
ivRed.setVisibility(View.INVISIBLE);
text.setVisibility(View.INVISIBLE);
textresult.setVisibility(View.INVISIBLE);

toggleButtonGrabar.setVisibility(View.INVISIBLE);
text.setOnKeyListener(new View.OnKeyListener() {
public boolean onKey(View v, int keyCode, KeyEvent event) {
if
((text.getText().toString().length()>0)&&(toggleButtonTrain.isChecked()))
toggleButtonGrabar.setVisibility(View.VISIBLE);
else
toggleButtonGrabar.setVisibility(View.INVISIBLE);
return false;
}
});

toggleButtonTrain.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
public void onClick(View v) {
if (toggleButtonTrain.isChecked()) {
buttonSearch.setVisibility(View.INVISIBLE);
textresult.setVisibility(View.VISIBLE);
text.setVisibility(View.VISIBLE);
textresult.setText(getResources().getString(R.string.SFaceName));
if (text.getText().toString().length() > 0)
toggleButtonGrabar.setVisibility(View.VISIBLE);
ivGreen.setVisibility(View.INVISIBLE);
ivBlue.setVisibility(View.INVISIBLE);
ivRed.setVisibility(View.INVISIBLE);
} else {
textresult.setText("");
text.setVisibility(View.INVISIBLE);

buttonSearch.setVisibility(View.VISIBLE);
;
textresult.setText("");
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{

toggleButtonGrabar.setVisibility(View.INVISIBLE);
text.setVisibility(View.INVISIBLE);
}
Toast.makeText(getApplicationContext(),getResources().getString(R.string.Strainini
g), Toast.LENGTH_LONG).show();
fr.train();
}
}
});
toggleButtonGrabar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
public void onClick(View v) {
grabarOnclick();
}
});
buttonSearch.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
public void onClick(View v) {
if (buttonSearch.isChecked())
{
if (!fr.canPredict())
{
buttonSearch.setChecked(false);
Toast.makeText(getApplicationContext(),
getResources().getString(R.string.SCanntoPredic), Toast.LENGTH_LONG).show();
return;
}
toggleButtonGrabar.setVisibility(View.INVISIBLE);
toggleButtonTrain.setVisibility(View.INVISIBLE);
text.setVisibility(View.INVISIBLE);
faceState=SEARCHING;
textresult.setVisibility(View.VISIBLE);
}
else
{
faceState=IDLE;
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toggleButtonGrabar.setVisibility(View.INVISIBLE);
toggleButtonTrain.setVisibility(View.VISIBLE);
text.setVisibility(View.INVISIBLE);
textresult.setVisibility(View.INVISIBLE);
}
}
});
}

void grabarOnclick()
{
if (toggleButtonGrabar.isChecked())
faceState=TRAINING;
else
{ if (faceState==TRAINING)

;

countImages=0;
faceState=IDLE;
}

}

public Mat onCameraFrame(CvCameraViewFrame inputFrame) {

mRgba = inputFrame.rgba();
mGray = inputFrame.gray();

if (mAbsoluteFaceSize == 0) {
int height = mGray.rows();
if (Math.round(height * mRelativeFaceSize) > 0) {
mAbsoluteFaceSize = Math.round(height * mRelativeFaceSize);
}
}
MatOfRect faces = new MatOfRect();

if (mJavaDetector != null)
mJavaDetector.detectMultiScale(mGray, faces, 1.1, 2, 2,
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new Size(mAbsoluteFaceSize, mAbsoluteFaceSize), new Size());
Rect[] facesArray = faces.toArray();
if ((facesArray.length==1)&&(faceState==TRAINING)&&(countImages<MAXIMG)
&&(!text.getText().toString().isEmpty()))
{
Mat m=new Mat();
Rect r=facesArray[0];
m=mRgba.submat(r);
mBitmap = Bitmap.createBitmap(m.width(),m.height(),
Bitmap.Config.ARGB_8888);
Utils.matToBitmap(m, mBitmap);
Message msg = new Message();
String textTochange = "IMG";
msg.obj = textTochange;
mHandler.sendMessage(msg);
if (countImages<MAXIMG)
{
fr.add(m, text.getText().toString());
countImages++;
}
}
else
if ((facesArray.length>0)&& (faceState==SEARCHING))
{
Mat m=new Mat();
m=mGray.submat(facesArray[0]);
mBitmap = Bitmap.createBitmap(m.width(),m.height(),
Bitmap.Config.ARGB_8888);

Utils.matToBitmap(m, mBitmap);
Message msg = new Message();
String textTochange = "IMG";
msg.obj = textTochange;
mHandler.sendMessage(msg);

textTochange=fr.predict(m);
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probrec=fr.getProb();
msg = new Message();
msg.obj = textTochange;
mHandler.sendMessage(msg);
}
for (int i = 0; i < facesArray.length; i++)
Core.rectangle(mRgba, facesArray[i].tl(), facesArray[i].br(),
FACE_RECT_COLOR, 3);
return mRgba;
}
@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
item.setChecked(true);
return true;
}
}

Abaixo, segue o código classe PersonRecognizer, que implementa uma série de
métodos necessários para o reconhecimento, muitos utilizando funções do OpenCV,
como por exemplo o método getprob, que mede o grau de confiança do
reconhecimento.
public

class PersonRecognizer {
public final static int MAXIMG = 100;
FaceRecognizer faceRecognizer;
String mPath;
int count=0;
labels labelsFile;
static final int WIDTH= 128;
static final int HEIGHT= 128;;
private int mProb=999;

PersonRecognizer(String path)
{
faceRecognizer =
com.googlecode.javacv.cpp.opencv_contrib.createLBPHFaceRecognizer(2,8,8,8,200);
mPath=path;
labelsFile= new labels(mPath);
}
void changeRecognizer(int nRec)
{
switch(nRec) {
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case 0: faceRecognizer =
com.googlecode.javacv.cpp.opencv_contrib.createLBPHFaceRecognizer(1,8,8,8,100);
break;
case 1: faceRecognizer =
com.googlecode.javacv.cpp.opencv_contrib.createFisherFaceRecognizer();
break;
case 2: faceRecognizer =
com.googlecode.javacv.cpp.opencv_contrib.createEigenFaceRecognizer();
break;
}
train();
}
void add(Mat m, String description) {
Bitmap bmp= Bitmap.createBitmap(m.width(), m.height(),
Bitmap.Config.ARGB_8888);
Utils.matToBitmap(m,bmp);
bmp= Bitmap.createScaledBitmap(bmp, WIDTH, HEIGHT, false);
FileOutputStream f;
try {
f = new FileOutputStream(mPath+description+""+count+".jpg",true);
count++;
bmp.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 100, f);
f.close();
}
}
public boolean train() {
File root = new File(mPath);
FilenameFilter pngFilter = new FilenameFilter() {
public boolean accept(File dir, String name) {
return name.toLowerCase().endsWith(".jpg");
};
};
File[] imageFiles = root.listFiles(pngFilter);
MatVector images = new MatVector(imageFiles.length);
int[] labels = new int[imageFiles.length];
int counter = 0;
int label;
IplImage img=null;
IplImage grayImg;
int i1=mPath.length();
for (File image : imageFiles) {
String p = image.getAbsolutePath();
img = cvLoadImage(p);
if (img==null)
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int i2=p.lastIndexOf("-");
int i3=p.lastIndexOf(".");
int icount=Integer.parseInt(p.substring(i2+1,i3));
if (count<icount) count++;
String description=p.substring(i1,i2);
if (labelsFile.get(description)<0)
labelsFile.add(description, labelsFile.max()+1);
label = labelsFile.get(description);
grayImg = IplImage.create(img.width(), img.height(), IPL_DEPTH_8U, 1);
cvCvtColor(img, grayImg, CV_BGR2GRAY);
images.put(counter, grayImg);
labels[counter] = label;
counter++;
}
if (counter>0)
if (labelsFile.max()>1)
faceRecognizer.train(images, labels);
labelsFile.Save();
return true;
}
public boolean canPredict()
{
if (labelsFile.max()>1)
return true;
else
return false;
}
public String predict(Mat m) {
if (!canPredict())
return "";
int n[] = new int[1];
double p[] = new double[1];
IplImage ipl = MatToIplImage(m,WIDTH, HEIGHT);
faceRecognizer.predict(ipl, n, p);
if (n[0]!=-1)
mProb=(int)p[0];
else
mProb=-1;
if (n[0] != -1)
return labelsFile.get(n[0]);
else
return "Unkown";
}
IplImage MatToIplImage(Mat m,int width,int heigth)
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{
Bitmap bmp=Bitmap.createBitmap(m.width(), m.height(),
Bitmap.Config.ARGB_8888);
Utils.matToBitmap(m, bmp);
return BitmapToIplImage(bmp,width, heigth);
}
IplImage BitmapToIplImage(Bitmap bmp, int width, int height) {
if ((width != -1) || (height != -1)) {
Bitmap bmp2 = Bitmap.createScaledBitmap(bmp, width, height,
false);
bmp = bmp2;
}
IplImage image = IplImage.create(bmp.getWidth(), bmp.getHeight(),
IPL_DEPTH_8U, 4);
bmp.copyPixelsToBuffer(image.getByteBuffer());
IplImage grayImg = IplImage.create(image.width(), image.height(),
IPL_DEPTH_8U, 1);
cvCvtColor(image, grayImg, opencv_imgproc.CV_BGR2GRAY);
return grayImg;
}
protected void SaveBmp(Bitmap bmp,String path)
{
FileOutputStream file;
try {
file = new FileOutputStream(path , true);
bmp.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG,100,file);
file.close();
}
}
public void load() {
train();
}
public int getProb() {
return mProb;
}
}
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