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Resumo

Técnicas para reconhecimento facial têm sido extensivamente pesquisadas há
vários anos. Uma das principais razões para essa popularidade é o fato de que
amostras da face podem ser capturadas de maneira não-intrusiva viabilizando
aplicações atualmente impossíveis com outras biometrias. Os desafios envolvi-
dos, contudo, são proporcionais à popularidade. A maior parte dos descritores
faciais atualmente utilizados não possuem poder discriminatório suficiente
para permitir operação em cenários não-controlados. Por essa razão, cada
vez mais pesquisadores têm-se focado na melhoria da etapa de classificação
desses sistemas empregando técnicas de Aprendizagem de Máquina. Uma
estratégia popular é combinar diversos descritores por meio de classificadores
do tipo ensemble na expectativa de que um dos descritores utilizados forneça
a capacidade discriminatória necessária. Embora eficaz, essa abordagem é
computacionalmente custosa. Alternativamente, Aprendizagem de Métrica
pode ser empregada para encontrar um mapeamento para um novo espaço
de descritores no qual a separabilidade induzida por uma função de distância
específica seja aumentada. Apesar de conhecida, essa estratégia não é bem
explorada no domínio de reconhecimento facial. Nesse contexto, este trabalho
analisa o Estado-da-Arte da aplicação de Aprendizagem de Métrica ao pro-
blema de reconhecimento facial e propõe o algoritmo `2-Norm Metric Learning
(L2ML) baseado na métrica Euclidiana e especificamente projetado para opera-
ção em modo casamento de pares. L2ML introduz um problema de otimização
envolvendo uma função objetivo simples com solução de cômputo eficiente
ao contrário de outros métodos similares. Os experimentos mostram que o
algoritmo L2ML atinge performance no Estado-da-Arte no protocolo Image
Restricted da base de dados não-controlada Labeled Faces in the Wild (LFW).
De fato, uma precisão média de 85,50% foi obtida nesse protocolo combinando
três medidas de distância. Este resultado põe L2ML em destaque em relação a
técnicas mais complexas descritas em trabalhos recentes e reafirma Aprendiza-
gem de Métrica como uma estratégia promissora para reconhecimento facial
em ambientes irrestritos.

Palavras-chave: reconhecimento facial, Aprendizagem de Métrica, distância
Euclidiana, casamento de pares
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Abstract

Techniques for face recognition have been extensively studied for many years.
A major reason for this popularity is the fact that pictures of the face can
be captured in a non-intrusive way. This makes possible applications that
are presently non-viable with other biometrics. However, the challenges
involved are proportional to this popularity. Most facial descriptors currently
being used do not have sufficient discriminatory power to enable operation
in unconstrained environments. For this reason, researchers have been
increasingly focused on improving the classification step of face recognition
systems by the employment of Machine Learning techniques. A common
strategy is to combine multiple descriptors using ensemble classifiers in the
hope that one of them provides the discrimination needed. Although effective,
this approach is computationally expensive. Alternatively, Metric Learning can
be used to find a mapping to a new space in which the separability induced
by a specific distance function is increased. Despite being a mature area of
Machine Learning, it is not well explored in the field of facial recognition. In
this context, this dissertation analyzes the State-of-the-Art for the application
of Metric Learning to the problem of face recognition and proposes the
algorithm `2-Norm Metric Learning (L2ML) based on the Euclidean distance
and specifically targeted to the pair-matching mode. L2ML introduces an
optimization problem involving an objective function whose solution is simple
and efficient to compute unlike other similar methods. The experiments
demonstrate the effectiveness of the proposal and show that it yields a State-
of-the-Art performance in the challenging Image Restricted benchmark of the
unconstrained database Labeled Faces in the Wild (LFW). An average accuracy
of 85,50% is achieved in this benchmark combining three distance measures.
This result sets L2ML apart from more complex techniques described in recent
works and reaffirms Metric Learning as a promising strategy for face recognition
in real world environments.

Keywords: face recognition, Metric Learning, Euclidean distance, pair-
matching
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1
Introdução

After such an introduction,
I can hardly wait to hear what I’m going to say. . .

—EVELYN ANDERSON

Técnicas para reconhecimento facial têm sido extensivamente pesquisadas
há vários anos. De fato, a primeira tentativa de utilização da face como traço
biométrico remonta à década de 1960, na qual um sistema semiautomático foi
desenvolvido. Nesse sistema pioneiro, pontos característicos - tais como olhos,
orelhas, sobrancelhas e boca - precisavam ser indicados manualmente por um
operador para posterior comparação com descritores armazenados em um
banco de dados. Foi apenas em 1991 que o primeiro sistema capaz de operar
sem intervenção humana e em tempo real tornou-se viável com o algoritmo
Eigenfaces proposto por Turk e Pentland (1991).

Uma das principais razões para o interesse em reconhecimento facial é o
fato de que, ao contrário de outras modalidades biométricas em uso, amos-
tras da face podem ser capturadas de maneira não-intrusiva, ou seja, sem a
participação ativa dos usuários. Isso abre a possibilidade para operação à dis-
tância, viabilizando aplicações atualmente impossíveis com outras biometrias.
Clusterização de pessoas em álbuns fotográficos e vigilância automatizada são
exemplos clássicos.

Os desafios envolvidos, contudo, são proporcionais à popularidade do re-
conhecimento facial. Com efeito, a imagem de uma face contém consideravel-
mente mais informação do que apenas a identidade da pessoa representada.
Essa informação adicional inclui variações devido a fatores específicos à cir-
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

(a) Mesma pessoa. (b) Pessoas diferentes.

Figura 1.1: A significativa quantidade de informação adicional à identidade das
pessoas representadas por imagens de faces torna reconhecimento facial uma
biometria particularmente desafiadora - imagens extraídas da base de dados
Labeled Faces in the Wild (Huang et al., 2007a).

cunstância em que a imagem da face foi obtida, como oclusões causadas pelo
uso de acessórios, iluminação, pose e expressões faciais. Esse excesso de infor-
mação atrapalha a comparação da identidade contida nas imagens, o que torna
o reconhecimento facial particularmente desafiador (Figura 1.1).

Com o intuito de recuperar a informação de identidade, é necessário norma-
lizar as imagens de faces com respeito às variações circunstanciais. No entanto,
esta tarefa tem-se provado difícil pela inexistência de um método formal capaz
de especificar as propriedades da identidade facial de modo a possibilitar o seu
isolamento de maneira precisa.

A abordagem mais comum para esse problema é extrair da imagem de
face uma representação mais robusta no contexto de reconhecimento. A ideia
subjacente é que um descritor de face aproximadamente insensível a certas
variações indesejadas pode ser extraído dos valores de intensidade da imagem
facial. Por não haver um modelo formal capaz de descrever precisamente
as propriedades da face, os descritores propostos são, em geral, de natureza
heurística e justificados empiricamente. Gabor jets (Zou et al., 2007) e Local
Binary Patterns (LBP; Ahonen et al., 2006) são representantes no Estado-da-Arte
dessa abordagem (Ruiz-del Solar et al., 2009).

Após a extração, o descritor é comparado com outros anteriormente ar-
mazenados de modo a casar a identidade com alguma já conhecida. Isso é
normalmente feito pela transformação do domínio dos descritores em espaço
métrico através da introdução de uma função de distância (métrica) apropriada
(e.g., Euclidiana). O objetivo é capturar a intuição de que, para identidades
iguais, os descritores devem estar próximos no espaço, enquanto que para

2



identidades distintas, eles devem estar distantes. A decisão em si é tomada
pela simples limiarização da distância. Dessa forma, esse conjunto de téc-
nicas costuma concentrar a complexidade na representação da identidade,
simplificando a etapa de comparação.

Infelizmente, de acordo com o estudo executado por Ruiz-del Solar et al.
(2009), os métodos atuais baseados nessa abordagem não são bem sucedidos
quando a quantidade de variação não é controlada, o que, de fato, é o cenário
típico das aplicações no mundo real. Por esta razão, recentemente muitos
pesquisadores têm-se concentrado na melhoria da etapa de comparação pelo
emprego de técnicas de Aprendizagem de Máquina (Nowak e Jurie, 2007; Wolf
et al., 2008; Guillaumin et al., 2009; Taigman et al., 2009; Wolf et al., 2010; Nguyen
e Bai, 2011; Seo e Milanfar, 2011).

Uma possibilidade é combinar diversos tipos distintos de descritores e mé-
tricas utilizando classificadores do tipo ensemble (Duda et al., 2000). Nessa
estratégia, várias representações da identidade facial e medidas de distância
são avaliadas simultaneamente. Observando-se que cada descritor é capaz
de normalizar apenas um conjunto restrito de variações indesejadas e que
nenhuma função de distância captura perfeitamente a intuição do problema,
espera-se que a combinação de diferentes descritores e distâncias levem a
um maior poder discriminatório, melhorando, portanto, a performance geral
do reconhecimento. Com efeito, trabalhos recentes mostram que essa é uma
estratégia eficaz (Wolf et al., 2008, 2010; Seo e Milanfar, 2011).

Por outro lado, na prática, diferentes descritores, embora distintos em mé-
todo e eficácia, tendem a normalizar os mesmos tipos de variações. Isso implica
em grande interseção no poder de representação dos descritores. Consequen-
temente, métodos de combinação em geral exigem a utilização de um grande
número de espaços de descritores, o que torna essa estratégia computacional-
mente custosa.

Alternativamente, técnicas de Aprendizagem de Máquina podem ser empre-
gadas para aumentar diretamente a performance de uma métrica de distância.
A ideia consiste em fazer uso das propriedades de uma função de distância
específica e de uma massa de dados formatada apropriadamente para achar
um mapeamento para um novo espaço de descritores no qual a separabilidade
induzida pela distância escolhida seja maior. Essa é uma ideia estabelecida co-
nhecida como Metric Learning ou Aprendizagem de Métrica. Dentre os vários
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

métodos existentes, Large Margin Nearest Neighbor (LMNN; Weinberger e Saul,
2009) e Information Theoretic Metric Learning (ITML; Davis et al., 2007) são
algoritmos no Estado-da-Arte.

Surpreendentemente, como apontado por Guillaumin et al. (2009), ape-
sar de Aprendizagem de Métrica ser uma área madura, poucos trabalhos no
domínio de reconhecimento facial a exploram. Os métodos propostos por
Guillaumin et al. (2009); Nguyen e Bai (2011) são exemplos notáveis cujos ex-
celentes resultados na base de dados Labeled Faces in the Wild (LFW; Huang
et al., 2007a) - projetada especialmente para o estudo de reconhecimento facial
em condições não-controladas - sugerem que técnicas de Aprendizagem de
Métrica são, de fato, promissoras para reduzir as limitações na representati-
vidade dos descritores faciais, melhorando assim a performance geral sem a
introdução de penalidade significativa no custo computacional.

Nesse contexto, este trabalho estuda o Estado-da-Arte da aplicação de A-
prendizagem de Métrica ao problema de reconhecimento facial com foco no
modo de operação pair-matching (casamento de pares). Neste modo, o objetivo
é decidir se dois descritores faciais representam a mesma identidade sem o uso
de qualquer anotação no momento da decisão. Como resultado do estudo, o
algoritmo `2-Norm Metric Learning (L2ML) baseado na métrica Euclidiana é
proposto, introduzindo um problema de otimização que envolve uma função
objetivo simples e de fácil compreensão.

É demonstrado que a formulação do L2ML é uma instância do problema
Trace-Ratio, conhecido pela dificuldade para a obtenção de solução exata. En-
tretanto, avanços recentes no estudo desse problema (Wang et al., 2007; Jia et al.,
2009) permitiram o emprego de um algoritmo iterativo relativamente eficiente
para o cálculo da solução com exatidão. Além disso, como uma alternativa, a
técnica de data sphering (Duda et al., 2000) é utilizada de maneira específica
para a estimativa de uma solução que, embora aproximada, é expressivamente
mais eficiente de se computar. Evidência empírica sugere a ausência de perda
significativa de performance pelo uso da aproximação no contexto em questão.

Os experimentos mostram que o algoritmo L2ML atinge performance no
Estado-da-Arte no protocolo Image Restricted da base de dados não-contro-
lada Labeled Faces in the Wild (Huang et al., 2007a) utilizando um número
comparativamente menor de descritores e métricas. De fato, uma precisão
média de 85,50% foi obtida nesse protocolo combinando apenas três medidas
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1.1. OBJETIVOS

de distância contra 83,98% de Wolf et al. (2010) (20 medidas) e 85,10% de Seo
e Milanfar (2011) (14 medidas). Este resultado põe L2ML em destaque em
relação a técnicas mais complexas descritas em trabalhos recentes e reafirma
Aprendizagem de Métrica como uma estratégia eficaz para reconhecimento
facial em ambientes irrestritos.

O trabalho desenvolvido neste mestrado levou à publicação do artigo L2-
Norm Metric Learning Applied to Unconstrained Face Pair-Matching na IEEE
International Conference on Image Processing (Barreto et al., 2012).

1.1 Objetivos

Os objetivos desta dissertação são:

• Estudar a aplicabilidade de Aprendizagem de Métrica como forma de
aumentar o poder discriminatório de descritores faciais em tarefas de
reconhecimento em modo casamento de pares;

• A partir do estudo realizado, propor um modelo de Aprendizagem de
Métrica baseado na distância Euclidiana direcionado ao modo casamento
de pares;

• Demonstrar empiricamente a eficácia do método proposto no problema
de casamento de pares de faces em ambientes não-controlados.

1.2 Estrutura da dissertação

Esta dissertação está organizada em quatro Capítulos descritos a seguir.

Capítulo 2: é definido o problema de reconhecimento facial e apresentada
uma revisão do Estado-da-Arte na modalidade casamento de pares em
cenários não-controlados. O foco é dado aos trabalhos relacionados a
Aprendizagem de Métrica com a intenção de compreender o potencial
dessa abordagem. Entretanto, para fins de contextualização, outros mé-
todos de destaque seguindo estratégias diferentes também são descritos
brevemente.

Capítulo 3: partindo de uma análise do objetivo geral das técnicas de Apren-
dizagem de Métrica, é formulado o modelo L2ML. Duas soluções para o
problema de otimização introduzido pela formulação são descritas.
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

Capítulo 4: toda a metodologia dos experimentos e os resultados são apresen-
tados e discutidos.

Capítulo 5: finalmente, a dissertação é concluída com as considerações finais.
Melhorias e extensões da técnica proposta são discutidas como trabalhos
futuros.
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2
Contexto e o Estado-da-Arte

If classical music is the state of the art. . .
. . . then the arts are in a sad state.

—FRANK ZAPPA

2.1 Reconhecimento facial

Reconhecimento facial é a tarefa de decidir a identidade de uma pessoa a partir
de imagens de faces. Existem basicamente três modos de operação:

Identificação: a entrada é a imagem de uma face e o objetivo é recuperar a
identidade da pessoa representada. Para que isso seja viável, a identidade
facial da pessoa que se deseja identificar deve estar codificada e armaze-
nada de alguma maneira em uma base de dados de referência. Em geral,
essa codificação consiste em uma coleção de descritores extraídos de
várias imagens faciais anteriormente capturadas em condições variadas
para cada uma das pessoas que se deseja reconhecer. Diz-se nesse caso
que o reconhecimento é 1-para-N (ou um para vários), significando que
uma imagem de face é comparada com N identidades (Figura 2.1a).

Verificação: neste modo, além da imagem de face, é fornecida uma anotação
da identidade da pessoa representada, a qual deve ser confirmada (verifi-
cada) pelo sistema. Assim, a correspondência é 1-para-1 (Figura 2.1b). A
imagem de entrada é comparada apenas com representações referentes à
identidade indicada e a saída deve ser identidade correta ou identidade
incorreta, o que caracteriza um problema de classificação binário. Em
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CAPÍTULO 2. CONTEXTO E O ESTADO-DA-ARTE

(a) Identificação.

(b) Verificação.

(c) Casamento de pares.

Figura 2.1: Modalidades de reconhecimento facial.

certas formulações, entretanto, o sistema pode optar pela recusa em de-
cidir caso o grau de certeza esteja abaixo de um determinado limiar de
aceitação.

Casamento de pares: o intuito é decidir se duas imagens de faces representam
a mesma identidade ou não (Figura 2.1c). Da mesma forma que verifi-
cação, é uma tarefa de classificação binária e, ao contrário dos modos
anteriores, não há utilização de qualquer anotação no momento da com-
paração. Apenas a informação contida nas imagens de faces fornecidas
como entradas é considerada.

Casamento de pares é o modo mais básico. Sistemas que o implementam
tentam responder à pergunta fundamental: quais características diferenciam
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2.2. CASAMENTO DE PARES

duas identidades em imagens faciais? Todos os outros modos podem ser imple-
mentados, mesmo que de maneira subótima, a partir de um sistema funcional
de casamento de pares. Pela quantidade limitada de informação disponível no
momento da decisão, este modo é normalmente considerado o mais desafiador
como indicam os resultados dos benchmarks1 da base de dados Labeled Faces
in the Wild (Huang et al., 2007a). Esta dissertação concentra-se nesse modo.

De forma geral, a primeira etapa de um sistema de reconhecimento facial,
independentemente do modo de operação, é a extração de características ou
descritores a partir dos valores de intensidade das imagens faciais. Esse passo
é o responsável por normalizar a entrada em relação à informação irrelevante
para o reconhecimento.

Após essa etapa, os descritores são comparados utilizando algum tipo de
classificador. Embora a escolha específica dependa, dentre outros fatores, do
modo de operação, normalmente o domínio dos descritores é transformado em
espaço métrico pela introdução de uma função de distância (métrica) conveni-
ente (e.g., Euclidiana). O objetivo é capturar a intuição de que, para identidades
iguais, os descritores devem estar próximos no espaço, enquanto que para
identidades distintas, eles devem estar distantes.

No caso de casamento de pares e verificação, a decisão em si é tomada
pela simples limiarização da distância. A diferença entre os dois modos é que
verificação leva em conta a distância da entrada para, potencialmente, vários
descritores de uma mesma identidade, enquanto que casamento de pares
decide baseado apenas em uma distância (entre um par de descritores).

2.2 Casamento de pares

Formalmente, o decisor de um sistema clássico de casamento de pares pode
ser definido como a função booleana:

h (u,v) = d (u,v) ∑ µ
↵⌦ � 2.1

na qual u e v são vetores correspondentes aos descritores faciais, d (u,v) é uma
métrica de distância definida no espaço dos descritores e µ é um limiar de
decisão. Na prática, u,v 2 Rn e uma escolha típica para d (u,v) é a métrica

1 Disponíveis em: http://vis-www.cs.umass.edu/lfw/results.html.
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CAPÍTULO 2. CONTEXTO E O ESTADO-DA-ARTE

Euclidiana, a qual é definida como a norma `2 da diferença entre os vetores u e
v. Logo:

h (u,v) = ku°vk2 ∑ µ
↵⌦ � 2.2

A fim de que a distância Euclidiana proveja a separação necessária para que
o decisor da equação

↵⌦ � 2.2 funcione de maneira aceitável, a diferença de vetores
u°v deve formar um agrupamento compacto em torno da origem para os pares
de mesma identidade, e deve divergir para os pares de identidades distintas.

Supondo descritores bidimensionais, o caso ideal está ilustrado na Figu-
ra 2.2a. Nessa situação, a limiarização da distância é suficiente para separar
as classes. Por outro lado, quando o ambiente não é controlado, os vetores
diferença u°v se distribuem de maneira similar ao mostrado na Figura 2.2b.
De fato, esse gráfico foi gerado a partir das duas dimensões mais relevantes
(no sentido da Principal Component Analysis, PCA, Alpaydin (2009)) de veto-
res diferença calculados para pares de descritores faciais no Estado-da-Arte
em uma base de dados com variações irrestritas. A distribuição mostrada su-
gere a impossibilidade de separar as classes apropriadamente por meio da
equação

↵⌦ � 2.2 .

Naturalmente, a Figura 2.2b retrata a situação real de maneira incompleta
uma vez que os descritores empregados normalmente possuem maior dimen-
sionalidade. Entretanto, por se tratar das duas dimensões de maior variância
(dado que foram transformadas usando PCA), é possível ter uma visão aproxi-
mada do que ocorre na prática.

O principal problema está na baixa capacidade discriminatória dos des-
critores. Com efeito, como mostra Ruiz-del Solar et al. (2009), os descritores
faciais disponíveis atualmente não são eficazes em representar a identidade
contida nas imagens de faces quando a quantidade de informação adicional
devido a fatores circunstanciais - uso de acessórios, mudanças de iluminação,
pose e expressões faciais - é irrestrita. Além disso, investigar analiticamente as
limitações das representações comumente utilizadas é uma tarefa complexa
dado que não existe modelo capaz de definir formalmente as propriedades de
uma identidade facial. Assim, muitos avanços propostos para os descritores
tendem a possuir natureza heurística.

Recentemente muitos pesquisadores têm-se concentrado na melhoria da
etapa de decisão (equação

↵⌦ � 2.1 ) pela introdução de técnicas de Aprendizagem
de Máquina como mostram os trabalhos de Nowak e Jurie (2007); Wolf et al.
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(a) Caso ideal.
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(b) O que ocorre na prática.

Figura 2.2: Distribuição das primeiras duas dimensões de vetores diferença
u° v obtidos a partir de descritores faciais u, v. (a) mostra a situação ideal
no que diz respeito à separabilidade induzida pela equação

↵⌦ � 2.2 . (b) ilustra o
que ocorre na prática pelo uso de descritores no Estado-da-Arte em condições
não-controladas.
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(2008, 2010); Meyers e Wolf (2008); Guillaumin et al. (2009); Taigman et al. (2009);
Nguyen e Bai (2011); Seo e Milanfar (2011).

2.2.1 Métodos baseados em classificadores do tipo ensemble

Uma estratégia é combinar diversos descritores e métricas de distância por
meio de técnicas do tipo ensemble (Duda et al., 2000). Ensembles podem ser
considerados meta-classificadores uma vez que utilizam a saída de outros
classificadores como entrada. Seu objetivo é combinar vários modelos de de-
cisão diferentes na expectativa de que a fusão produza melhor performance.
Observando-se que cada descritor é capaz de normalizar apenas um conjunto
limitado de variações indesejadas e que nenhuma função de distância é global-
mente adequada, espera-se que a combinação de representações e medidas de
distância distintas levem a um maior poder discriminatório. A Figura 2.3 ilustra
como essa técnica pode ser empregada.

Figura 2.3: Classificadores do tipo ensemble são uma possibilidade para reduzir
o efeito da baixa representatividade de descritores faciais no Estado-da-Arte.

Com efeito, os métodos propostos por Wolf et al. (2008, 2010) e Seo e Milan-
far (2011) demonstram a eficácia dessa abordagem. Nestes trabalhos, várias
medidas de distância são tomadas em diferentes espaços de descritores para a
formação de um novo vetor de características. Em seguida, esse vetor é proces-
sado por um classificador do tipo Support Vector Machine (SVM; Cristianini e
Shawe-Taylor, 2000) que irá decidir se as medidas de distância correspondem
a um par de faces de mesma identidade ou não. Nesse caso, o SVM corres-
ponde ao meta-classificador (ensemble). Estruturado dessa forma, o cálculo
das distâncias é uma nova etapa de descrição. É importante notar que, ao con-
trário do decisor por limiarização da equação

↵⌦ � 2.1 , um classificador SVM exige
treinamento, o que demanda a existência de uma base de dados apropriada.
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Embora eficazes, métodos baseados em ensembles possuem a desvantagem
de exigirem a combinação de um número grande de espaços de descritores. Na
prática, a despeito das particularidades no funcionamento, diferentes descrito-
res tendem a normalizar os mesmos tipos de variações. Isso implica em grande
interseção no poder de representação dos mesmos. Assim, para que haja real
vantagem no uso de ensembles, diversos descritores devem ser combinados,
implicando em expressivo custo computacional já que as várias representações
precisam ser extraídas para uma mesma imagem de face a cada execução.

De fato, apesar de introduzirem novos descritores (e.g., Three-Patch e Four-
Patch Local Binary Patterns) e métricas sofisticadas (e.g., One-Shot e Two-Shot
Similarities), os trabalhos de Wolf et al. (2008, 2010) combinam 20 medidas de
distância para a obtenção de performance no Estado-da-Arte. Seo e Milanfar
(2011), por sua vez, mesmo utilizando um novo descritor (Locally Adaptive
Regression Kernel), requer a combinação de 14 medidas de distância para atingir
performance levemente superior.

2.2.2 Métodos baseados em Aprendizagem de Métrica

É instrutivo notar que dois fatores principais determinam a eficácia da equa-
ção
↵⌦ � 2.1 como um decisor:

(1) A capacidade dos descritores de normalizar as imagens de faces em relação
às variações circunstanciais durante a captura;

(2) A competência da métrica d (u,v) em modelar a intuição de que u deve estar
próximo (distante) de v quando as identidades representadas forem iguais
(diferentes).

A proposta de novos descritores bem como a evolução de representações
tradicionais buscam atacar o fator 1. Métodos baseados em ensembles, por
sua vez, pressupõem que tanto 1 quanto 2 estão no limite e a solução está em
combinar modelos já existentes.

Como afirma Guillaumin et al. (2009), entretanto, poucos trabalhos no do-
mínio de reconhecimento facial buscam melhorar o desempenho das métricas
de distância em si (fator 2). Esse fato é particularmente curioso uma vez que
muitas técnicas de Aprendizagem de Máquina podem ser utilizadas para esse
fim (Xing et al., 2002; Davis et al., 2007; Kosinov e Pun, 2008; Weinberger e
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Saul, 2009). A ideia fundamental consiste em explorar propriedades específicas
da métrica d (u,v) e de uma base de dados formatada apropriadamente para
achar um mapeamento para um novo espaço métrico no qual a separabilidade
induzida pela distância seja maior. Essa é uma ideia estabelecida conhecida
como Metric Learning ou Aprendizagem de Métrica.

Com efeito, embora pouco explorada, técnicas recentes de Aprendizagem
de Métrica desenvolvidas com foco em casamento de pares de faces, como
Logistic Discriminant Metric Learning (LDML; proposta por Guillaumin et al.,
2009) e Cosine Similarity Metric Learning (CSML; proposta por Nguyen e Bai,
2011), demonstram o potencial dessa abordagem na melhoria da precisão
dos sistemas de reconhecimento facial. Além desses algoritmos, pensados
com foco específico no problema em questão, outros métodos mais gerais
como Information Theoretic Metric Learning (ITML; Davis et al., 2007) já foram
reportados como eficazes (Guillaumin et al., 2009) nesse domínio.

As métricas de similaridade One-Shot Similarity (OSS; Wolf et al., 2009) e
Two-Shot Similarity (TSS; Wolf et al., 2010), a despeito de não implicarem em
transformação do espaço métrico, também podem ser consideradas métodos
de Aprendizagem de Métrica na medida em que são definidas a partir de um
modelo de aprendizagem supervisionado.

Apesar do foco dessa dissertação ser o modo casamento de pares, é impor-
tante mencionar que Aprendizagem de Métrica também pode ser empregada
em outros modos. O algoritmo Large Margin Nearest Neighbor (LMNN; Wein-
berger e Saul, 2009) é particularmente apropriado para identificação já que foi
desenvolvido no contexto do k-Nearest Neighbors (k-NN ; Duda et al., 2000), o
qual é o classificador prevalente nesse modo. Em seu trabalho, além de propor o
LDML e o Marginalized k-NN (MkNN), Guillaumin et al. (2009) avalia o LMNN
e o ITML nesse modo de operação e demonstra, de fato, a aplicabilidade deles.

No que se segue, os aspectos gerais do problema de Aprendizagem de Mé-
trica são introduzidos no contexto do casamento de pares de faces. Em seguida,
as técnicas LDML, CSML, ITML e as métricas OSS e TSS são descritas. Esses
métodos foram escolhidos por representar o Estado-da-Arte dessa abordagem
em reconhecimento facial no modo casamento de pares (Huang et al., 2007a).
Para finalizar, é discutida a relação entre Aprendizagem de Métrica e métodos
gerais de análise de discriminante como Linear Discriminant Analysis (LDA;
Duda et al., 2000; Alipanahi et al., 2008).
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Aspectos gerais

Seja P = {(ui ,vi , li )}N
i=1 um conjunto de N pares de descritores faciais ui ,vi 2 Rn

anotados por li de tal forma que:

li =

8
<

:
1 se ui e vi representam a mesma identidade

0 caso contrário

Para que a equação
↵⌦ � 2.1 seja capaz de discernir apropriadamente os pares

de descritores em P anotados com li = 0 daqueles com li = 1, é razoável esperar
que:

X

8i |li=1
d (ui ,vi ) ø

X

8i |li=0
d (ui ,vi )

↵⌦ � 2.3

Embora seja possível que outliers invalidem essa condição, a equação
↵⌦ � 2.3

provê uma boa aproximação para os requisitos necessários ao bom funciona-
mento do decisor da equação

↵⌦ � 2.1 . Como exemplo, para a distância Euclidiana
é fácil ver que a condição

↵⌦ � 2.3 é respeitada na Figura 2.2a, enquanto é violada
na Figura 2.2b.

Como a discussão da Seção 2.2 sugere, a condição
↵⌦ � 2.3 não se verifica a priori

quando os dados do conjunto P são obtidos em ambientes não-controlados.
Nesse caso, técnicas de Aprendizagem de Métrica podem ser utilizadas para
achar uma transformação do espaço em que a distância d (u,v) está definida
para um novo espaço no qual

↵⌦ � 2.3 seja, de fato, obedecida. Essa transformação
é um mapeamento x ! f (x), com x 2Rn e f(x) 2Rm, que define, implicitamente,
um novo espaço métrico induzido por uma distância d 0 (u,v) , d (f (u) , f (v)). A
função f (x) é obtida de maneira supervisionada (aprendizado) a partir de uma
base de dados (e.g., P) considerando-se propriedades específicas de d (u,v).

Naturalmente, como em todo problema de aprendizagem, o espaço de bus-
ca para o mapeamento é infinito e, portanto, um viés deve ser introduzido pela
parametrização de f (x) (Abu-Mostafa et al., 2012). A escolha típica de muitas
técnicas de Aprendizagem de Máquina, por simplicidade, é uma transformação
linear. Ou seja, f (x) = T t x com T 2Rn£m. A diferença entre elas geralmente está
na forma como a matriz T é computada e na métrica original d (u,v).
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Logistic Discriminant Metric Learning (LDML)

Esta técnica foi proposta por Guillaumin et al. (2009) e busca estimar indireta-
mente a matriz de parâmetros S 2Rn£n , S ¬ 0 (positiva definida; Horn e Johnson,
2012) da métrica de Mahalanobis (ao quadrado). Embora não seja de aplica-
ção exclusiva em casamento de pares de faces, LDML foi desenvolvida nesse
contexto.

Observa-se que, no caso em que S é simétrica, S ¬ 0 implica na existência de
uma decomposição T T t com T 2Rn£n (fatoração de Cholesky; Horn e Johnson,
2012) e, portanto, isso é equivalente a achar uma transformação linear para a
distância Euclidiana:

dS (u,v) = (u°v)t S (u°v)
↵⌦ � 2.4

= (u°v)t T T t (u°v)

=
∞∞T t u°T t v

∞∞2
2

= d(T t u,T t v)

S é estimada indiretamente uma vez que LDML modela o problema através
de uma função de probabilidade definida utilizando

↵⌦ � 2.4 . Seja:

p (l = 1|u,v;S,b),æ (b °dS (u,v))
↵⌦ � 2.5

onde æ (z) =
°
1+exp(°z)

¢°1 é a função logística e b é um termo de bias. A Figu-
ra 2.4 mostra o comportamento de æ (z). É importante notar que p depende de
S uma vez que está definido em função de dS (u,v). Além disso, independente-
mente do valor de b, p cresce (decresce) rapidamente quando dS (u,v) diminui
(aumenta). Dessa forma, otimizar o comportamento de p em função de S é
equivalente a aumentar a separabilidade induzida por dS (u,v), caracterizando
a Aprendizagem de Métrica.

É possível mostrar que a equação
↵⌦ � 2.4 pode ser reescrita como um pro-

duto escalar de vetores. Considere as seguintes identidades algébricas (Horn e
Johnson, 2012):

(AB)t = B t At
↵⌦ � 2.6

Tr
£

At §= Tr[A]
↵⌦ � 2.7

Tr[ABC ] = Tr[BC A]
↵⌦ � 2.8

16



2.2. CASAMENTO DE PARES

!6 !4 !2 0 2 4 6
0

0.5

1

z

!
(z

)

Figura 2.4: Comportamento da função logística æ (z) =
°
1+exp(°z)

¢°1.

Tr
£

At B
§
= vec (A)t vec (B) vec (·) indica vetorização

↵⌦ � 2.9

De fato:

dS (u,v) = Tr
£
(u°v)t S (u°v)

§

= Tr
£
(u°v)t St (u°v)

§
por
↵⌦ � 2.6 e

↵⌦ � 2.7

= Tr
£
St (u°v) (u°v)t § por

↵⌦ � 2.8

= st d por
↵⌦ � 2.9

↵⌦ � 2.10

na qual s e d são as representações vetoriais (i.e., operador vec (·)) das matrizes
S e (u°v) (u°v)t , respectivamente.

Substituindo
↵⌦ � 2.10 na equação

↵⌦ � 2.5 tem-se que p é um modelo de regressão
logística (Abu-Mostafa et al., 2012) com parâmetros b e s:

p =
°
1+exp

°
b °st d

¢¢°1 ↵⌦ � 2.11

Logo, nada mais natural do que utilizar os métodos aplicáveis à regressão
logística (e.g., estimação por máxima verossimilhança) para achar b e s. O nome
Logistic Discriminant Metric Learning é justificado por essa conexão com a
regressão logística. Por completude, segue o problema de otimização do LDML:

s§,b§ = argmax
s,b

L (s,b;P )
↵⌦ � 2.12

onde L é a medida de verossimilhança (log-likelihood) no conjunto de dados
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P , definida nesse caso por:

L (s,b;P ) =
NX

i=1
li ln

h°
1+exp

°
b °st di

¢¢°1
i
+ (1° li ) ln

h
1°

°
1+exp

°
b °st di

¢¢°1
i

Como L é côncava, o problema de otimização
↵⌦ � 2.12 pode ser resolvido exata e

eficientemente com algoritmos do tipo gradient ascent.

De posse de s§,b§, embora seja possível empregar diretamente dS (u,v) como
medida de distância na forma da equação

↵⌦ � 2.10 , Guillaumin et al. (2009) utiliza
a função de probabilidade da equação

↵⌦ � 2.11 como similaridade.

Guillaumin et al. (2009) reporta a eficácia do técnica LDML em melhorar
a performance do reconhecimento facial no modo casamento de pares. En-
tretanto, para que seja efetiva, a dimensionalidade dos descritores deve ser
reduzida sob o risco de overfitting ou impossibilidade de resolver

↵⌦ � 2.12 pela
carga computacional elevada.

Cosine Similarity Metric Learning (CSML)

CSML é uma técnica de Aprendizagem de Métrica proposta por Nguyen e Bai
(2011). Da mesma forma que LDML, foi pensada no contexto de casamento
de pares de faces. Porém, ao invés da distância de Mahalanobis, baseia-se na
métrica de cossenos:

d (u,v) = 1° ut v

kuk2 kvk2

↵⌦ � 2.13

Por simplicidade, CSML ignora o termo constante de
↵⌦ � 2.13 e considera

somente o segundo termo, o qual define uma medida de similaridade ao invés
de uma métrica de distância (o nome do método se dá por essa razão):

cs (u,v) = ut v

kuk2 kvk2

↵⌦ � 2.14

Apesar de lidar com uma similaridade, CSML é uma técnica legítima de
Aprendizagem de Métrica uma vez que é trivial definir

↵⌦ � 2.13 em função de↵⌦ � 2.14 . O objetivo é achar uma transformação linear T 2 Rn£m que aumente a
separabilidade induzida pela similaridade de cossenos (e, por consequência,
pela distância). CSML propõe o seguinte problema de otimização para alcançar
esse objetivo:

T § = argmax
T

f (T )
↵⌦ � 2.15
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com f (T ) = g (T )°h(T ) e

g (T ) =
X

8i |li=1
cs

°
T t ui ,T t vi

¢
°Æ

X

8i |li=0
cs

°
T t ui ,T t vi

¢

h(T ) =ØkT °T0k2
F

A função f (T ) é composta por termos g (T ) e h(T ) com propósitos bem dis-
tintos. g (T ) busca capturar o comportamento especificado pela condição

↵⌦ � 2.3
no contexto de uma similaridade, ou seja:

X

8i |li=1
cs

°
T t ui ,T t vi

¢
¿

X

8i |li=0
cs

°
T t ui ,T t vi

¢

O parâmetro Æ foi introduzido para controlar o balanceamento entre as classes
li = 0 e li = 1. Na prática, como indicado por Nguyen e Bai (2011), o valor de Æ
é fixado como a razão entre o número de amostras com li = 1 e com li = 0. O
termo h(T ), por sua vez, tenta reduzir as chances de overfitting regularizando
(Abu-Mostafa et al., 2012) a matriz de transformação. A ideia é penalizar a
diferença entre a transformação computada e uma transformação inicial T0

(considerada como possuindo boas propriedades para o problema). Ou seja, a
regularização induz T0 como um prior para T . No caso de h(T ), a diferença entre
as transformações é medida pela norma de Frobenius k·kF (Horn e Johnson,
2012) e o grau de regularização é controlado pelo parâmetro Ø, o qual é de
extrema importância para a eficácia do CSML.

Dada essa formulação, a questão que se impõe é como resolver o problema
de otimização

↵⌦ � 2.15 . f (T ) não é uma função côncava (Boyd e Vandenberghe,
2004) e, portanto, não possui necessariamente apenas um máximo global. Adi-
cionalmente, embora o parâmetro Ø seja crucial para a peformance do CSML,
sua escolha não é imediatamente óbvia e, na verdade, é parte do problema de
otimização.

A estratégia proposta por Nguyen e Bai (2011) consiste em empregar dois
passos de otimização guiados por validação cruzada. Inicialmente, a matriz
T0 e um intervalo com vários valores de Ø são fixados. Em seguida, várias
transformações são obtidas pela solução de

↵⌦ � 2.15 para cada um dos valores
de Ø utilizando algoritmos do tipo gradient ascent. Se a melhor transformação
possuir performance superior a T0, ela é definida como a nova matriz T0 e os
valores de Ø associados às duas melhores transformações são escolhidos para
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formar os limites de um novo intervalo. O processo é repetido com a nova
matriz T0 e o novo intervalo de Ø. Melhor ou pior, nesse caso, são definidos por
uma medida de performance extraída de um conjunto de controle (validação).
Esse processo continua até que nenhuma nova transformação consiga melhor
performance.

Embora a necessidade de especificar uma transformação inicial T0 revele
um componente heurístico forte nessa técnica, Nguyen e Bai (2011) indicam
através dos experimentos que, de fato, a transformação final T § leva a uma
performance mais elevada do que aquela obtida com T0. Assim, mesmo que
T0 seja a matriz identidade (ou seja, nenhuma transformação), o uso de CSML
deve levar a um desempenho superior.

Uma fraqueza clara do método é a complexidade computacional da solução
do problema de otimização. Várias execuções de algoritmos do tipo gradient
ascent são exigidas por conta da necessidade de ajuste do parâmetro de regu-
larização Ø. Além disso, mesmo para uma única instância de execução, tanto
f (T ) quanto o gradiente de f (T ) são funções de cômputo custoso, implicando
em ineficiência das técnicas baseadas em gradient ascent.

Information Theoretic Metric Learning (ITML)

Dentre as técnicas apresentadas nesse Capítulo, ITML é a única que foi desen-
volvida fora do domínio de reconhecimento facial (Davis et al., 2007). Apesar
disso, ela também será descrita por conta do bom desempenho relatado por
Guillaumin et al. (2009) no casamento de pares de faces.

Da mesma forma que LDML, este método busca achar a matriz S ¬ 0 que
parametriza a função de distância de Mahalanobis. Sua formulação tenta
estimar S de modo que a distância de Mahalanobis seja menor ou igual a um
certo valor c para todos os pares de padrões considerados similares (classe
positiva), enquanto é maior ou igual a um valor k para os pares considerados
não similares (classe negativa), com k > c. Analogamente à CSML, a fim de
evitar overfitting, ITML regulariza a estimativa de S pela introdução de um prior
S0. Isso é feito pelo emprego de conceitos de Teoria da Informação, dando
origem ao nome da técnica.

Antes de prosseguir, é instrutivo notar que a distribuição de probabilidade
Normal multivariada é uma função da distância de Mahalanobis com S =ß°1
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(Duda et al., 2000):

p(x;µ,ß) = 1
K

exp
µ
°1

2

°
x°µ

¢t
ß°1 °

x°µ
¢∂

Adicionalmente, a divergência Kullback-Leibler (Bishop, 2007), também conhe-
cida como entropia relativa ou ganho de informação, definida como:

KL
£
p0 (x)kp1 (x)

§
=

Z
p0 (x) ln

p0 (x)
p1 (x)

dx

é uma excelente medida da diferença entre duas distribuições p0 e p1. Con-
sequentemente, se p0 e p1 fossem distribuições Normal de mesma média, a
divergência Kullback-Leibler entre elas mediria, indiretamente, a diferença
entre as respectivas matrizes de covariância.

Motivado por essas observações e considerando a existência de um con-
junto de pares de padrões ui ,vi anotados por li = 1 ou li = 0 (como P definido
na página 15), o método ITML propõe estimar a matriz de parâmetros S da
distância de Mahalanobis pela solução do seguinte problema de otimização:

min
S

KL
£
pSkpS0

§ ↵⌦ � 2.16

sujeito a dS (ui ,vi ) ∑ c se li = 1

dS (ui ,vi ) ∏ k se li = 0

no qual dS (u,v) é a distância de Mahalanobis parametrizada pela matriz S; c e k

são constantes tais que k > c; pS e pS0 são distribuições Normal multivariadas
de mesma média (a escolha é arbitrária) com covariâncias S°1 e S°1

0 , respec-
tivamente. A matriz S0 é o prior e deve possuir propriedades desejadas para
a solução. Por exemplo, caso seja de interesse que a matriz S final produza a
menor alteração possível no espaço métrico, uma boa escolha para S0 é a matriz
identidade.

Naturalmente, na maior parte dos casos práticos, não é possível obedecer
as restrições do problema

↵⌦ � 2.16 dada a inseparabilidade natural das classes
ou a existência de outliers. Por isso, ITML suaviza as restrições pela adição
dos chamados “termos de folga” no mesmo espírito da versão soft margin
do classificador SVM (Cristianini e Shawe-Taylor, 2000). Os detalhes dessa
formulação (Davis et al., 2007), contudo, são omitidos por não adicionar novos

21



CAPÍTULO 2. CONTEXTO E O ESTADO-DA-ARTE

conceitos à discussão.

Similarmente à técnica LDML, a solução da otimização proposta pelo ITML é
extremamente custosa quando os padrões possuem alta dimensionalidade (e.g.,
600 dimensões; Guillaumin et al., 2009). Além disso, de acordo com Guillaumin
et al. (2009), LDML apresenta performance levemente superior a ITML no
problema de casamento de pares de faces. Outra vantagem do algoritmo LDML
sobre o ITML é a simplicidade conceitual. Enquanto o LDML é formulado
em termos de um problema de aprendizagem bem compreendido (regressão
logística), ITML evoca conceitos complexos de Teoria da Informação.

One-Shot Similarity (OSS) e Two-Shot Similarity (TSS)

OSS e TSS são técnicas fundamentalmente diferentes das anteriores. Não bus-
cam transformar o espaço métrico com o objetivo de aumentar a separabilidade
induzida por uma função de distância. Entretanto, por envolverem a definição
de medidas de similaridade (que depois podem ser convertidas em distâncias)
dependentes de modelos de aprendizagem supervisionados, essas técnicas são
relevantes no contexto dessa dissertação. Adicionalmente, os trabalhos de Wolf
et al. (2008, 2010) demonstram que esses métodos são bastante eficazes na
tarefa de casamento de pares de faces.

A ideia básica é inspirada no problema de Single Sample Learning (Wolf
et al., 2009) e consiste em utilizar um conjunto de padrões que, garantidamente,
nunca serão encontrados pelo sistema (background samples) para a criação
de um modelo discriminatório para as entradas. Concretamente, sejam u e v

dois padrões de teste. O conjunto BS de background samples deve ser tal que
u,v › BS. No domínio de reconhecimento facial, os padrões correspondem a
descritores faciais.

Na OSS, definida pelo Algoritmo 2.1, Mu √ model ({u},BS) cria um modelo
de classificação binário em que u é o único padrão positivo e BS é o conjunto
de padrões negativos. Por sua vez, s1 √ scor e(v, Mu) computa o suporte de
v de acordo com Mu. As linhas 3 e 4 executam o mesmo procedimento tro-
cando u por v. Finalmente, a linha 5 dá o suporte médio como a medida de
similaridade entre u e v. O princípio fundamental é que se u e v formam um
casamento, então ambos devem se aproximar mais um do outro do que de BS

conforme os modelos gerados, implicando em suportes s1 e s2 elevados. Caso
contrário, os modelos devem indicar u e v como mais próximos de BS e, assim,
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os suportes gerados devem ser pequenos. A definição das funções model e
scor e complementam a especificação da OSS, mas as escolhas particulares são
arbitrárias.

Algoritmo 2.1 One-Shot Similarity (OSS).
Entrada: padrões de teste u,v
Entrada: conjunto BS de padrões nunca encontrados como entradas
Saída: medida de similaridade s entre u e v

1: Mu √ model ({u},BS)
2: s1 √ scor e (v, Mu)
3: Mv √ model ({v},BS)
4: s2 √ scor e (u, Mv)
5: s √ 1

2 (s1 + s2)

Em tese, qualquer técnica de aprendizagem supervisionada pode ser empre-
gada para criar os modelos e produzir os suportes. Por exemplo, model poderia
retornar um classificador SVM e scor e poderia computar a distância da entrada
para o hiperplano definido pelo SVM. Embora essa seja uma instância possível
da OSS, não é atraente por conta do custo computacional elevado. Idealmente,
medidas de similaridade devem ser eficientes, o que significa que o algoritmo
de aprendizagem deve ser simples. Por essa razão, originalmente Wolf et al.
(2009) adota um modelo baseado na Linear Discriminant Analysis (Duda et al.,
2000) e mostra que, nesse caso, o Algoritmo 2.1 resume-se à expressão:

ossLD A (u,v,BS) =
°
u°µBS

¢t S+
W

°
v° u+µBS

2

¢
∞∞S+

W

°
u°µBS

¢∞∞ +
°
v°µBS

¢t S+
W

°
u° v+µBS

2

¢
∞∞S+

W

°
v°µBS

¢∞∞

na qual S+
W e µBS são parâmetros. O importante na definição de ossLD A(u,v,BS)

é que tanto µBS quanto S+
W podem ser computados de BS a priori independen-

temente de u e v. Essa propriedade faz com que LDA seja, de fato, um modelo
apropriado para a OSS.

A TSS possui o mesmo intuito da OSS. Entretanto, ao contrário desta, TSS
usa apenas um modelo binário M no qual os padrões u e v formam uma classe e
o conjunto BS forma outra. A similaridade é computada como a separação entre
classes pelo modelo M . Esse comportamento é explicitado pelo Algoritmo 2.2.
Como exemplo, se o modelo escolhido fosse o SVM, uma medida da separação
poderia ser a margem.
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Algoritmo 2.2 Two-Shot Similarity (TSS).
Entrada: padrões de teste u,v
Entrada: conjunto BS de padrões nunca encontrados como entradas
Saída: medida de similaridade s entre u e v

1: M √ model ({u,v},BS)
2: s √ separação entre classes através de M

Wolf et al. (2010) demonstrou a importância dessas técnicas ao atingir per-
formance no Estado-da-Arte no problema de casamento de pares de faces com
o uso combinado da TSS e da OSS.

É importante perceber que, na verdade, tanto a OSS quanto a TSS são meta-
similaridades no sentido de que definem um framework pelo qual várias simila-
ridades distintas podem ser especificadas.

Conexão com técnicas gerais de análise de discriminante

Nessa discussão de Aprendizagem de Métrica não se pode deixar de notar
a conexão com técnicas gerais de análise de discriminante. De fato, muitos
aspectos da caracterização dada ao problema na página 15 poderiam se aplicar
a qualquer tarefa de aprendizagem binária. Particularmente, o que a assertiva↵⌦ � 2.3 especifica é, na realidade, uma condição para que haja separabilidade em
problemas de classificação envolvendo duas classes (com o intuito de se obter
níveis de performance aceitáveis). Entretanto, como aponta Kosinov e Pun
(2008), o aspecto preponderante dos métodos de Aprendizagem de Métrica
é a busca pela garantia da condição

↵⌦ � 2.3 através da utilização exclusiva de
medidas de distância como fatores, sem a admissão de nenhum outro viés
sobre a distribuição dos dados.

Linear Discriminant Analysis (LDA; Duda et al., 2000), por exemplo, possui
motivação basicamente probabilística e assume que os dados gozam de certas
propriedades que, em muitos cenários, são irreais (e.g., gaussianidade). Por
essa razão, embora o emprego da LDA leve à obediência da condição

↵⌦ � 2.3 em
vários casos, LDA não é uma técnica de Aprendizagem de Métrica.

A situação é totalmente diferente para os métodos LDML, CSML e ITML
apresentados neste Capítulo. Em todos eles, a formulação exige apenas o co-
nhecimento de propriedades específicas de uma distância ou de uma função
definida sobre uma métrica de distância para um conjunto de treinamento.
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Para as técnicas OSS e TSS, a distinção é ainda mais clara uma vez que a Apren-
dizagem de Métrica é caracterizada pela própria definição desses métodos.
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3
`2-Norm Metric Learning

An algorithm must be seen to be believed. . .

—DONALD KNUTH (The Art of Computer Programming)

Neste Capítulo, uma formulação geral para o problema de Aprendizagem
de Métrica é proposta a partir de uma formalização para o objetivo desse
tipo de técnica inspirada pelos métodos estudados no Capítulo 2. Com base
nessa formulação, o modelo L2ML é derivado para a métrica Euclidiana e duas
soluções são descritas para a tarefa de otimização resultante.

3.1 Formulação geral

Como mostrado na Subseção 2.2.2 existem diversas formas de modelar o pro-
blema de Aprendizagem de Métrica. Entretanto, todas, de uma forma ou de
outra, buscam a aderência da seguinte condição:

X

8i |li=1
d (ui ,vi ) ø

X

8i |li=0
d (ui ,vi )

↵⌦ � 3.1

na qual ui ,vi 2Rn representam padrões anotados com li = 1 (se ui ,vi são simila-
res) ou li = 0 (se ui ,vi não são similares), e d (u,v) é uma métrica de distância. O
conjunto P das triplas (ui ,vi , li ) é referido como a base de dados do problema.

Curiosamente, embora
↵⌦ � 3.1 seja o objetivo de virtualmente todas as técnicas

de Aprendizagem de Métrica, essa condição não é empregada explicitamente
como o ponto de partida de nenhum dos métodos estudados neste trabalho de
mestrado (Capítulo 2).
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Se
↵⌦ � 3.1 for tratada como uma inequação comum, é possível reescrevê-la da

seguinte forma: X

8i |li=0
d (ui ,vi )

X

8i |li=1
d (ui ,vi )

¿ 1

Logo, assumindo que a função de distância d (u,v) é parametrizada por £, uma
formulação natural para o problema é a seguinte tarefa de otimização:

£§ = argmax
£

f (£)
↵⌦ � 3.2

com:

f (£) =

X

8i |li=0
d (ui ,vi ;£)

X

8i |li=1
d (ui ,vi ;£)

↵⌦ � 3.3

Tal modelagem é genérica na medida em que se aplica a qualquer métrica
parametrizável.

Certamente, para que essa formulação dê origem a um algoritmo, a forma
de d (u,v;£) deve ser especificada e um esquema de otimização derivado. Essas
atividades são relacionadas e não-triviais dado que a solução de

↵⌦ � 3.2 depende
das propriedades da função objetivo f (£), a qual, por sua vez, obviamente
depende da forma de d (u,v;£). Por exemplo, caso a métrica escolhida seja a
de cossenos (como em CSML, página 18), f (£) não será côncava e o problema
de otimização poderá não possuir solução ótima (Boyd e Vandenberghe, 2004).
Adicionalmente, pode ser de interesse a introdução de um fator de regularização
(Abu-Mostafa et al., 2012) para £. Nesse caso, a função

↵⌦ � 3.3 deve ser alterada
com esse propósito.

É importante mencionar que o método Distance-based Discriminant Ana-
lysis (DDA), proposto por Kosinov e Pun (2008), sugere uma função objetivo
cuja forma é muito similar a da equação

↵⌦ � 3.3 . Na DDA, entretanto, os somató-
rios são substituídos por produtórios, os quais possuem certas propriedades
indesejáveis para esse caso. É fácil ver que se o denominador da expressão

↵⌦ � 3.3
envolver um produtório, um único par de padrões ui ,vi tal que d (ui ,vi ;£) º 0

pode fazer com que f (£) !1. Assim, a otimização da razão entre produtórios
de distâncias é muito sensível ao comportamento individual dos padrões.
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3.2 Derivação do L2ML

Nesta Seção, as expressões
↵⌦ � 3.2 e

↵⌦ � 3.3 são utilizadas para a derivação de um
algoritmo de Aprendizagem de Métrica baseado na distância Euclidiana, a
qual é definida como a norma `2 entre dois vetores (Boldrini et al., 1986). Pela
conexão com essa norma, o método é referido como `2-Norm Metric Learning
(L2ML).

O primeiro passo consiste em parametrizar a distância Euclidiana. Isso pode
ser feito pela transformação do espaço métrico através de um mapeamento
linear. A fim de simplificar a derivação, a métrica Euclidiana é elevada ao
quadrado. Logo:

d (u,v;T ) =
∞∞T t u°T t v

∞∞2
2

↵⌦ � 3.4

na qual u,v 2Rn e T 2Rn£m (m ∑ n) define o mapeamento. A matriz de transfor-
mação T assume o papel do parâmetro £ na função objetivo

↵⌦ � 3.3 . Consequen-
temente:

f (T ) =

X

8i |li=0

∞∞T t ui °T t vi
∞∞2

2

X

8i |li=1

∞∞T t ui °T t vi
∞∞2

2

↵⌦ � 3.5

Seja di = ui °vi . Considerando-se que:

∞∞T t ui °T t vi
∞∞2

2 =
∞∞T t di

∞∞2
2

=
°
T t di

¢t °
T t di

¢

= di
t T T t di

= Tr
£
T t di di

t T
§

verifica-se que um somatório de termos
↵⌦ � 3.4 pode ser escrito em notação

matricial como:

X

i

∞∞T t ui °T t vi
∞∞2

2 =
X

i

∞∞T t di
∞∞2

2

=
X

i
Tr

£
T t di di

t T
§

= Tr

"

T t

√
X

i
di di

t

!

T

#
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= Tr
£
T t ST

§
com S =

X

i
di di

t

Substituindo na função objetivo
↵⌦ � 3.5 , tem-se que:

f (T ) =
Tr

£
T t S°T

§

Tr
£
T t S+T

§
↵⌦ � 3.6

com S° =P
8i |li=0 di di

t , S+ =P
8i |li=1 di di

t (S°,S+ 2Rn£n). Uma propriedade inte-
ressante de f (T ) é que toda a informação do conjunto P das triplas (ui ,vi , li ) é
capturada por S° e S+. Por conta disso, computadas essas matrizes, a avaliação
de
↵⌦ � 3.6 para diferentes transformações T não depende mais dos dados em P

e envolve apenas operações matriciais triviais. Isso contrasta com as técnicas
LDML (página 16) e CSML (página 18), cujas funções objetivo dependem da
presença constante dos dados para serem calculadas, o que as torna ineficientes
sob o ponto de vista da tarefa de otimização.

De modo a garantir que as dimensões do espaço transformado sejam inde-
pendentes e possuam escala uniforme, é necessário que os vetores da trans-
formação sejam ortonormais, ou seja T t T = I . A imposição dessa propriedade
sobre T é interessante porque, como T 2Rn£m com m ∑ n, o método L2ML pode
implicar em redução de dimensionalidade. Assim, T t T = I garante que não há
redundância na informação representada por cada uma das dimensões do novo
espaço. A partir dessa restrição sobre T e da função objetivo

↵⌦ � 3.6 , o problema
de otimização do L2ML pode ser estabelecido como:

T § = argmax
T

Tr
£
T t S°T

§

Tr
£
T t S+T

§
↵⌦ � 3.7

sujeito a T t T = I

Uma observação relevante na especificação do problema
↵⌦ � 3.7 é que apenas

propriedades da distância Euclidiana (ao quadrado) foram utilizadas. Não foi
assumido nenhum conhecimento sobre a distribuição dos dados. Por con-
sequência, L2ML é, de fato, um modelo de Aprendizagem de Métrica.

O problema da equação
↵⌦ � 3.7 é uma instância de um problema mais geral

conhecido como Trace-Ratio Optimization (Wang et al., 2007; Jia et al., 2009;
Kokiopoulou et al., 2011). No que se segue, duas soluções são descritas.
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3.2.1 Solução aproximada com data sphering (L2ML-DS)

Nesta Seção, será assumida inicialmente a existência de uma etapa de pré-
processamento. Para que se evite confusão, quando as matrizes S° e S+ forem
referidas no contexto dos dados pré-processados, serão denotadas por S0

° e S0
+,

respectivamente.

Supondo que o pré-processamento implique em S0
+ = I , como T t T = I :

Tr
£
T t S0

+T
§
= Tr

£
T t I T

§
por S0

+ = I

= Tr
£
T t T

§

= Tr[I ] = k por T t T = I

Assim, o denominador da função objetivo
↵⌦ � 3.6 é constante e, portanto, irrele-

vante para a otimização. Logo
↵⌦ � 3.7 pode ser reescrito como:

T § = argmax
T

Tr
£
T t S0

°T
§ ↵⌦ � 3.8

sujeito a T t T = I

Pela forma simplificada, é natural esperar que
↵⌦ � 3.8 seja mais fácil de resolver

do que
↵⌦ � 3.7 . Com efeito,

↵⌦ � 3.8 é uma instância de um problema de otimização
clássico com solução bem conhecida. Como S0

° é simétrica, a solução de
↵⌦ � 3.8

é dada pela matriz E =
£
e j

§
na qual e j 2Rn é o autovetor associado ao j -ésimo

maior autovalor de S0
° (Kokiopoulou et al., 2011; Horn e Johnson, 2012).

Esse mesmo problema também aparece na Principal Component Analysis
(PCA; Alpaydin, 2009). A diferença é que, no caso de PCA, S0

° representa uma
matriz de covariância. Como a formulação do L2ML não exige que os dados
possuam média nula, S0

° não é uma matriz de covariância no sentido estrito.
Entretanto, essa diferença não impacta na solução do problema de otimização
em si, implicando apenas em distinções conceituais.

A questão em aberto é como pré-processar os dados de tal forma que S0
+ =

I . Isso pode ser feito pela exploração de propriedades da decomposição em
autovetores e autovalores de S+:

S+U =U§
↵⌦ � 3.9

onde U é uma matriz cujas colunas são formadas pelos autovetores de S+ e
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§ é uma matriz diagonal cujas entradas correspondem aos autovalores asso-
ciados aos autovetores em U . Como S+ é real e simétrica, os autovetores são
ortonormais e, portanto, U tU = I (Horn e Johnson, 2012).

Com base nisso, é fácil mostrar que a transformação dos dados com H =
U§° 1

2 , na qual §° 1
2 representa § com os elementos da diagonal elevados a °1

2 ,
implica em S0

+ = I . De fato, se os di forem transformados com H , S0
+ pode ser

expressa em função de S+ como:

S0
+ =

X

8i |li=1

°
H t di

¢°
H t di

¢t

=
X

8i |li=1
H t di di

t H

= H t

√
X

8i |li=1
di di

t

!

H

= H t S+H
↵⌦ � 3.10

Além disso, uma consequência direta da decomposição
↵⌦ � 3.9 e da ortonormali-

dade dos vetores em U (i.e., U tU = I ) é que S+ =U§U t (Horn e Johnson, 2012).
Substituindo na equação

↵⌦ � 3.10 , tem-se:

S0
+ =

≥
§° 1

2

¥t
U t S+U§° 1

2 por H =U§° 1
2

=§° 1
2 U tU§U tU§° 1

2 por S+ =U§U t

=§° 1
2§§° 1

2 por U tU = I

= I pela definição de §° 1
2

o que prova que a transformação H implica em S0
+ = I .

Este pré-processamento é normalmente chamado de data sphering (Duda
et al., 2000). A razão é que, para uma massa de dados com média nula, essa
transformação normaliza a variância de cada dimensão para a unidade, des-
correlacionando dimensões distintas no processo. Isso força os dados a se
dispersarem aproximadamente como uma hiperesfera. Tal comportamento é
ilustrado no caso bidimensional pela Figura 3.1b, a qual foi obtida pela aplica-
ção desse pré-processamento aos dados da Figura 3.1a.

Uma dificuldade imediata no uso do data sphering é que alguns dos au-
tovalores de S+ podem ser nulos, fazendo com que algumas das entradas de
§° 1

2 tendam a infinito. Nesses casos, a transformação H não é bem definida.
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(a) Antes do data sphering. (b) Após o data sphering.

Figura 3.1: Efeito do pré-processamento com data sphering.

Uma forma de contornar essa dificuldade, entretanto, segue pela observação
de que, para matrizes simétricas e reais, um autovalor é uma medida do peso
do respectivo autovetor na reconstrução da matriz correspondente1. Logo, au-
tovetores associados a autovalores de baixa magnitude podem ser ignorados
sem perda significativa de informação. Esse fato é explorado pela Principal
Component Analysis (Alpaydin, 2009) para redução de dimensionalidade e pode
ser utilizado aqui para o mesmo fim pelo descarte dos autovetores associados a
autovalores pequenos, tanto na matriz U quanto na matriz E .

Sumarizando a discussão acima, a solução do problema de otimização
↵⌦ � 3.7

por data sphering envolve achar H =U§° 1
2 a partir de S+, transformar os dados

com H e resolver
↵⌦ � 3.8 , o que implica em calcular a matriz E de autovetores de

S0
°. A transformação final T § é a combinação de H e E (i.e., T § = HE). Redução

de dimensionalidade pode ser obtida ao ignorar-se alguns dos autovetores em
U e em E associados a autovalores de baixa magnitude. Esse fluxo é explicitado
pelo Algoritmo 3.1.

O método aqui descrito para a solução do problema de otimização
↵⌦ � 3.7 é no-

tadamente eficiente. As primitivas requeridas pelo Algoritmo 3.1 (multiplicação
de matrizes e decomposição em autovetores e autovalores) são bastante típicas
e bem implementadas em pacotes de Álgebra Linear amplamente disponíveis
(e.g., LAPACK; Anderson et al., 1999). Contudo, a solução resultante é apenas

1Com efeito, seja e j um autovetor associado ao autovalor ∏ j de uma matriz simétrica real
A. Nesse caso, os e j formam a base de um subespaço (Boldrini et al., 1986). Além disso, por
definição Ae j =∏e j . Então, quanto menor o valor de ∏ j , menor a magnitude da projeção de A
na direção e j do subespaço.

33



CAPÍTULO 3. `2-NORM METRIC LEARNING

Algoritmo 3.1 `2-Norm Metric Learning (L2ML) por data sphering.
Entrada: Matrizes S° =P

8i |li=0 di di
t , S+ =P

8i |li=1 di di
t

Saída: Matriz de transformação T § do L2ML

Pré-processamento por data sphering
1: §,U √ decomposição em autovetores e autovalores de S+
2: H √U§° 1

2

3: S0
° √ H t S°H

Solução de
↵⌦ � 3.8

4: E √ matriz dos autovetores de S0
°

5: T § √ HE

aproximada. A imposição do data sphering muda a tarefa de otimização de↵⌦ � 3.7 para:

T § = argmax
T

Tr
£
T t S°T

§

Tr
£
T t S+T

§

sujeito a T t S+T = I ao invés de T t T = I

Este problema é uma simplificação de
↵⌦ � 3.7 (Kokiopoulou et al., 2011) e, por-

tanto, sua solução é apenas uma aproximação da solução de
↵⌦ � 3.7 . Contudo,

como os experimentos do Capítulo 4 mostram, no contexto de casamento de
pares de faces, foco dessa dissertação, o impacto negativo de tal aproximação
no reconhecimento não é significativo.

A solução do L2ML com o Algoritmo 3.1 será referida como L2ML-DS.

3.2.2 Solução com Iterative Trace-Ratio (L2ML-ITR)

Como destacado anteriormente, o problema
↵⌦ � 3.7 é uma instância de uma tarefa

de otimização mais geral referida como Trace-Ratio Optimization. Atualmente
não se conhece solução fechada (Kokiopoulou et al., 2011) e, por muito tempo,
mesmo métodos iterativos não estiveram disponíveis. Contudo, avanços recen-
tes nesta área levaram à proposta de algoritmos iterativos eficientes capazes de
obter solução ótima (Wang et al., 2007; Jia et al., 2009). Um desses algoritmos, o
Iterative Trace-Ratio (ITR; Wang et al., 2007), será descrito aqui para a resolução
da tarefa de otimização introduzida pelo L2ML.

Antes de prosseguir é importante notar que tanto S° quanto S+ são matrizes
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positivas semi-definidas (S°,S+ ∫ 0). Sem perda de generalidade, seja a matriz
S =P

8i di di
t com di 2Rn . Pode ser observado que S = Dt D onde D é uma matriz

cujas linhas são os vetores di
t . Para que S seja positiva semi-definida, deve-se

ter xt Sx ∏ 0, 8x 2Rn. Com efeito:

xt Sx = xt Dt Dx

= (Dx)t (Dx)

= (Dx) · (Dx) ∏ 0 da definição de produto escalar

Pela mesma razão, T t ST ∫ 0, 8T 2 Rn£m. Uma característica interessante de
matrizes semi-definidas é que seus autovalores são sempre maiores ou iguais
a zero2. Além disso, para uma matriz A qualquer, verifica-se que Tr[A] =P

i ∏i

onde os ∏i são autovalores de A (Horn e Johnson, 2012) e, portanto, Tr
£
T t ST

§
∏ 0.

Assim, se for assumido que S+ possui pelo menos um autovalor não nulo e que
T § é solução do problema

↵⌦ � 3.7 , então:

∞§ , Tr
£
T §t S°T §§

Tr
£
T §t S+T §§

↵⌦ � 3.11

é um valor finito e, obviamente:

∞§ ∏
Tr

£
T t S°T

§

Tr
£
T t S+T

§ ) Tr
£
T t S°T

§
°∞§ Tr

£
T t S+T

§
∑ 0

Simplificando, tem-se que:

Tr
£
T t °

S°°∞§S+
¢

T
§
∑ 0

↵⌦ � 3.12

Da mesma forma, de
↵⌦ � 3.11 nota-se que para T § ser uma solução ótima, a

seguinte condição é necessária:

Tr
£
T §t °

S°°∞§S+
¢

T §§
= 0

↵⌦ � 3.13

Assim, as expressões
↵⌦ � 3.12 e

↵⌦ � 3.13 implicam que achar T § é equivalente a

2 Afinal, se A é uma matriz positiva semi-definida com autovetor e e respectivo autovalor ∏,
então: Ae =∏e ) et Ae =∏et e ∏ 0. Como et e ∏ 0, ∏et e ∏ 0 )∏∏ 0.
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resolver:

T § = argmax
T

Tr
£
T t °

S°°∞§S+
¢

T
§ ↵⌦ � 3.14

sujeito a T t T = I

Caso o valor de ∞§ pudesse ser estimado, resolver
↵⌦ � 3.14 não seria difícil como

mostrado na discussão da Subseção 3.2.1 (problema
↵⌦ � 3.8 ) 3. Entretanto, a

dificuldade reside exatamente nesse ponto uma vez que ∞§ é definido a partir
de T § (equação

↵⌦ � 3.11 ).
Felizmente, Wang et al. (2007) mostra que o valor de ∞§ pode ser sucessiva-

mente aproximado através de um processo iterativo, levando à obtenção de
uma solução ótima T §. Por conta do refino contínuo do Trace-Ratio, o método
proposto por Wang et al. (2007) é chamado de Iterative Trace-Ratio (ITR). O
passo-a-passo é explicitado pelo Algoritmo 3.2.

Algoritmo 3.2 `2-Norm Metric Learning (L2ML) com Iterative Trace-Ratio.
Entrada: Matrizes S° =P

8i |li=0 di di
t , S+ =P

8i |li=1 di di
t

Entrada: Tolerância ≤ para a convergência de ∞§

Saída: Matriz de transformação T § do L2ML

1: T §
n°1 √ I

2: ∞§n°1 √°1
3: repetir

4: ∞§n √ Tr
£
T §

n°1
t S°T §

n°1
§

Tr
£
T §

n°1
t S+T §

n°1
§ . refino de ∞§

5: T §
n √ matriz dos autovetores de S°°∞§nS+ . solução de

↵⌦ � 3.14

6: até que ∞§n °∞§n°1 ∑ ≤
7: T § √ T §

n

De fato, é fácil demonstrar que esse algoritmo leva a um crescimento mo-
notônico na estimativa de ∞§. Seja:

gn (T ) = Tr
£
T t °

S°°∞§nS+
¢

T
§

Da linha 4 segue que gn
°
T §

n°1

¢
= 0. Mas como T §

n maximiza gn (T ) (da linha 5),

3 A solução T § seria dada pela matriz cujas colunas são os autovetores de S°°∞§S+ (Kokio-
poulou et al., 2011).
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então:

gn
°
T §

n
¢
∏ gn

°
T §

n°1
¢
= 0

Tr
£
T §

n
t °

S°°∞§nS+
¢

T §
n
§
∏ 0

Tr
£
T §

n
t S°T §

n
§
°∞§n

£
T §

n
t S+T §

n
§
∏ 0

Tr
£
T §

n
t S°T §

n
§
∏ ∞§n

£
T §

n
t S+T §

n
§

∞§n+1 =
Tr

£
T §

n
t S°T §

n
§

Tr
£
T §

n
t S+T §

n
§ ∏ ∞§n

↵⌦ � 3.15

A inequação
↵⌦ � 3.15 mostra que as iterações do Algoritmo 3.2 não pioram a

estimativa de ∞§. Contudo, por não ser estrita, essa inequação não indica que
∞§n realmente se aproxima de ∞§. Adicionalmente, não é claro se a condição
para a convergência do ITR (∞§n °∞§n°1 ∑ ≤) é alcançada em um número N finito
de passos. Como estabelece teorema demonstrado por Wang et al. (2007),
entretanto, isso de fato ocorre e, consequentemente, limn!N T §

n = T §.

É importante destacar que, da mesma forma que para o L2ML-DS, redução
de dimensionalidade pode ser obtida pelo descarte de autovetores associados a
autovalores de baixa magnitude na linha 5 do Algoritmo 3.2.

O ITR é notadamente mais custoso do que a abordagem com data sphering
já que implica em resolver problemas do tipo

↵⌦ � 3.14 reiteradas vezes. Embora o
Algoritmo 3.2 convirja em um número N finito de iterações, N não é conhecido
a priori. Apesar disso, os experimentos de Wang et al. (2007) evidenciam que,
na verdade, N não costuma ser um número excessivo de modo que o ITR é
um algoritmo eficiente na prática. Os resultados do Capítulo 4 reforçam essa
avaliação. Somado à optimalidade da solução obtida, esse fato sugere que o ITR
é um bom método para o problema de otimização introduzido pela formulação
do L2ML.

A solução do L2ML com o ITR será referida como L2ML-ITR.

3.2.3 Desvantagens da modelagem

Uma das razões pelas quais a distância Euclidiana ao quadrado foi escolhida
para compor o método de Aprendizagem de Métrica apresentado é a tratabili-
dade do problema de otimização resultante como demonstram as Subseções
3.2.1 e 3.2.2. Entretanto, da mesma forma que trás benefícios, essa escolha trás
problemas. O principal deles resulta da facilidade com que padrões distantes
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no espaço dominam o somatório do numerador da função objetivo
↵⌦ � 3.5 .

A fim de tornar essa discussão concreta, sejam 2 pares de padrões u0,v0 e
u1,v1 anotados com l0 = l1 = 0 tais que ku0 °v0k2 øku1 °v1k2. Nessa situação, na
tarefa de achar uma transformação T que maximize:

kT t u0 °T t v0k2
2 +kT t u1 °T t v1k2

2

o segundo termo tem um peso muito maior. Afinal de contas, mesmo um
aumento pequeno na distância entre u1,v1 implicaria em um ganho total relati-
vamente grande já que os termos são quadráticos. Para produzir mesmo ganho,
o aumento da distância entre u0,v0 teria que ser significativamente maior. Posto
de outra forma, a função objetivo

↵⌦ � 3.5 atribui, implicitamente, um peso maior
a padrões não similares distantes no espaço, o que é indesejado dado que esses
padrões já estão separados por boa margem.

Outro aspecto negativo da utilização da distância Euclidiana é que uma
forma eficaz de alterar a distância entre vetores no espaço é mudar a relação
entre as escalas dos mesmos. Como consequência, para certas bases de dados,
a transformação obtida com o L2ML tende a produzir um desbalanceamento
na magnitude dos padrões, o que pode prejudicar o reconhecimento posto
que um padrão de grande magnitude pode, facilmente, dominar outro de
baixa no cálculo da métrica Euclidiana. Embora tal fenômeno não possa ser
completamente eliminado após a transformação com o L2ML, seu efeito pode
ser amenizado pela normalização dos padrões antes do cômputo da distância.
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4
Experimentos e Resultados

It doesn’t matter how beautiful your theory is.
It doesn’t matter how smart you are.

If it doesn’t agree with experiment, it’s wrong.

—RICHARD FEYNMAN

Este Capítulo investiga a performance da técnica L2ML (Capítulo 3) no con-
texto de reconhecimento facial. Com esse objetivo, a base de dados Labeled
Faces in the Wild (LFW; Huang et al., 2007a), especialmente projetada para o
estudo de reconhecimento facial em ambientes não-controlados, é introduzida
na Seção 4.1. Além de imagens de faces, a LFW incorpora especificações de
dois protocolos de avaliação padrões que viabilizam a comparação direta entre
algoritmos distintos. Um desses protocolos, denominado Image Restricted, é
direcionado ao modo casamento de pares e foi escolhido para os experimentos.
Por essa razão, é discutido em detalhes. Em seguida, o fluxo de um sistema
padrão de casamento de pares utilizado durante as avaliações é descrito na
Seção 4.2. Finalmente, os resultados são apresentados e interpretados na Se-
ção 4.3.

4.1 Labeled Faces in the Wild

A base Labeled Faces in the Wild (LFW; Huang et al., 2007a)1 é uma coletânea de
imagens de faces montada por membros do laboratório de Visão Computacio-
nal da Universidade de Massachusetts com o objetivo específico de promover o

1 Disponível em: http://vis-www.cs.umass.edu/lfw/.
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Figura 4.1: Amostras de imagens de faces da base Labeled Faces in the Wild
(Huang et al., 2007a).

estudo do problema de reconhecimento facial em ambientes não-controlados.
Criada a partir de milhares de fotografias oriundas do portal de notícias online
Yahoo! News2, a única exigência para que uma imagem fosse adicionada à LFW
era que uma face fosse detectada pela implementação do algoritmo de Viola
e Jones (2004) disponível na biblioteca de código aberto OpenCV (Bradski e
Kaehler, 2012). Dessa forma, ao contrário de outras bases mais tradicionais
e antigas como FERET (Phillips et al., 1998), a LFW não impõe um viés nas
circunstâncias de captura das imagens de faces além daquele proveniente das
próprias limitações do detector de Viola e Jones, de forma que não há qual-
quer controle explícito sobre fatores como iluminação, expressão facial, pose e
uso de acessórios. Essa característica faz com que a LFW seja uma excelente
massa de dados para a experimentação e análise de técnicas que tratam do
reconhecimento facial em cenários irrestritos, como nas aplicações do mundo
real. Algumas das imagens contidas na LFW são mostradas na Figura 4.1.

2
http://news.yahoo.com/.
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A LFW contém 13233 imagens de faces anotadas com as identidades de
5749 pessoas distintas. Entretanto, apesar do tamanho da base, apenas 1680

indivíduos contam com mais de uma imagem. Todas elas são coloridas e
possuem tamanho 250£250. Como é possível notar pela Figura 4.1, as faces
são sempre centradas, com mesma escala e parte considerável das imagens
é tomada pelo pano de fundo. A LFW foi elaborada dessa forma a fim de
possibilitar um alto grau de liberdade no recorte da face, permitindo estudos
como os de Ruiz-del Solar et al. (2009) sobre o impacto da variação na relação
altura/largura no reconhecimento facial.

Pela natureza não-controlada da LFW, muitas de suas imagens apresentam
rotação da face. Embora teoricamente seja papel das técnicas de reconheci-
mento neutralizar o impacto dessas distorções, existem algoritmos robustos
de alinhamento capazes de eliminar a rotação de maneira automática (e.g.,
Huang et al., 2007b) em uma fase de pré-processamento, de modo que, do
ponto de vista do reconhecimento facial, é possível assumir que tal problema
não existe. Por conta disso, a LFW original vem sendo preterida (Nowak e Jurie,
2007; Meyers e Wolf, 2008; Wolf et al., 2008; Guillaumin et al., 2009; Wolf et al.,
2010; Nguyen e Bai, 2011; Seo e Milanfar, 2011; Cox e Pinto, 2011) em favor de
versões com todas as imagens pré-processadas para a eliminação da rotação:

LFW funneled: pré-processamento com método proposto por Huang et al.
(2007b)3.

LFW-a: pré-processamento com algoritmo de alinhamento comercial (Wolf
et al., 2010)4.

Dessas duas versões, a LFW-a tem sido escolha frequente em trabalhos recentes
(Wolf et al., 2010; Nguyen e Bai, 2011; Seo e Milanfar, 2011; Cox e Pinto, 2011)
devido a uma maior eficácia do algoritmo de alinhamento. Para que fosse pos-
sível comparar a técnica L2ML com esses trabalhos, essa versão foi empregada
para os experimentos neste Capítulo.

Além de conter milhares de imagens de faces anotadas, a LFW engloba
dois protocolos que especificam metodologias para a avaliação de técnicas
de reconhecimento facial de maneira padronizada. O objetivo é garantir que
reportes de experimentos executados com a LFW possam ser comparados dire-
tamente. De fato, os responsáveis pela LFW mantém um registro com o reporte

3Disponível em: http://vis-www.cs.umass.edu/lfw/.
4Disponível em: http://www.openu.ac.il/home/hassner/data/lfwa/.
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de performance dos trabalhos publicados usando a base, o que facilita ainda
mais a comparação 5. Um desses protocolos, denominado Image Restricted, é
direcionado ao modo casamento de pares e, portanto, é a escolha natural para
este trabalho.

4.1.1 Protocolo Image Restricted

Este protocolo especifica coleções de pares de imagens de faces anotados de
acordo com a igualdade (ou não) das identidades representadas e, consequen-
temente, é ideal para o estudo do casamento de pares de faces. Os pares estão
organizados em duas configurações com propósitos distintos (denominadas
View 1 e View 2) descritas a seguir.

View 1: o objetivo é facilitar a avaliação dos algoritmos durante a etapa de
desenvolvimento (model selection). Assim, essa configuração não deve ser
utilizada para o reporte final de performance já que ela pode influenciar
diretamente alterações no método avaliado (e.g., parâmetros). Ela contém
a especificação de 2200 pares de imagens de faces destinados para treina-
mento e outros 1000 para teste. Os conjuntos dos pares para treinamento
e teste são disjuntos em relação às identidades. Ou seja, nenhuma iden-
tidade representada por imagens no conjunto de treinamento aparece
no de teste. Além disso, as anotações são balanceadas, significando que
metade dos pares corresponde a identidades iguais, enquanto a outra
metade corresponde a identidades diferentes.

View 2: a finalidade desta configuração é a análise final de performance. É
assumido que o algoritmo está concluído e todos os parâmetros fixados.
6000 pares de imagens de faces anotados estão divididos igualmente
em 10 folds disjuntos em relação à identidade. Da mesma forma que
na View 1, as anotações são balanceadas em cada fold. A divisão em
folds sugere validação cruzada (Bishop, 2007) como método de avaliação.
Nesse caso, iterativamente, cada um dos folds é escolhido para o cálculo
de medidas de performance (teste) enquanto os 9 folds restantes são
utilizados para derivar o algoritmo de reconhecimento (treinamento). A
Figura 4.2 ilustra a ideia. A performance final é dada pela média e desvio

5Esse registro pode ser acessado em: http://vis-www.cs.umass.edu/lfw/results.
html.
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Figura 4.2: Validação cruzada com 10 folds. Em cada iteração, o fold destacado
é utilizado para a avaliação de performance enquanto os demais são utilizados
para treinamento.

padrão das medidas obtidas para cada um dos folds individualmente.
Dessa forma, o reporte de performance é menos sensível a outliers. Uma
vez que o conteúdo dos folds é fixo, se as mesmas medidas de performance
forem utilizadas, é possível comparar diretamente duas técnicas distintas
avaliadas nessa configuração.

Embora existam várias medidas de performance diferentes, a LFW especifica
que pelo menos a precisão (taxa de classificação correta) do algoritmo avaliado
seja reportada (Huang et al., 2007a).

4.2 Sistema avaliado

O fluxo básico de um sistema de reconhecimento facial em modo casamento de
pares compreende 4 etapas: pré-processamento, extração de descritores, redu-
ção de dimensionalidade e limiarização de uma métrica de distância. Técnicas
de Aprendizagem de Métrica podem ser introduzidas logo após a redução de
dimensionalidade. Esse fluxo está ilustrado na Figura 4.3 e compõe o sistema
avaliado. No que se segue, cada uma das etapas é detalhada no contexto dos
experimentos executados.

4.2.1 Pré-processamento

Como supracitado, as imagens da LFW possuem tamanho 250£250 e as faces
estão no centro cercadas por pano de fundo. Assim, podem ser segmentadas
trivialmente pelo recorte do centro das imagens. Seguindo Nguyen e Bai (2011),
o tamanho do recorte escolhido é 80£150. Ruiz-del Solar et al. (2009) mostra
que, de fato, esta é uma proporção adequada para as imagens da base LFW,
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Figura 4.3: Fluxo de um sistema de casamento de pares de faces típico. O bloco
em destaque mostra onde o método de Aprendizagem de Métrica L2ML se
encaixa.

justificando a escolha. Após o recorte, a imagem é convertida para escala de
cinza e o contraste da imagem é aumentado através da normalização da faixa
dinâmica. Ou seja, os valores de intensidade são escalados de tal forma que a
menor intensidade seja 0 e a maior seja 255.

4.2.2 Extração de descritores

A etapa de extração de descritores é a responsável por transformar a imagem
de face em uma representação mais conveniente para o sistema de reconhe-
cimento. O número de descritores faciais atualmente disponíveis é imenso e
o foco dessa dissertação é em Aprendizagem de Métrica, de modo que não há
interesse em avaliar descritores. Por essa razão, apenas três foram escolhidos
para os experimentos: Intensidade, Local Binary Patterns (LBP; Ahonen et al.,
2006) e a raiz quadrada do LBP (referida como

p
LBP).

Intensidade

Nesse caso, os valores de intensidade da imagem facial são empregados como
representação. É o modo mais simples de descrição da face. Foi escolhido
para aferir a eficácia do L2ML quando não há qualquer tipo de tratamento das
variações circunstanciais (e.g., iluminação, pose, expressões faciais). O descritor
é criado pela vetorização da imagem facial. Como o pré-processamento retorna
imagens de tamanho 80£150 em tons de cinza, o vetor resultante possui 12000
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010111012 = 9310

(a) Exemplo da definição dos Local Binary Patterns.

(b) Imagem da base LFW. (c) Codificação usando LBP.

Figura 4.4: Ilustração do comportamento do descritor Local Binary Patterns
(LBP). A imagem (c) foi extraída de Wolf et al. (2008).

dimensões.

LBP e
p

LBP

Local Binary Patterns (LBP) é considerado um dos descritores mais poderosos
atualmente disponíveis para reconhecimento facial (Ruiz-del Solar et al., 2009)
e, por conta disso, foi selecionado para os experimentos. Originalmente criado
para a representação de texturas, o LBP foi testado como descritor facial pela
primeira vez por Ahonen et al. (2006). Desde então, várias extensões foram
propostas.

Para ajudar a entender o seu funcionamento básico, seja uma janela 3£3 ao
redor de um ponto em uma imagem convertida para tons de cinza. O LBP forma
uma matriz 3£3 temporária contendo a limiarização dos pixels na janela pela
intensidade do ponto central. Em seguida, os valores das limiarizações (0 ou 1)
são concatenados percorrendo essa matriz em sentido horário e descartando o
centro. A concatenação forma um número binário, o qual é então convertido
para a base decimal concluindo a codificação LBP para aquele ponto. Esse
comportamento é mais fácil de compreender pelo exemplo da Figura 4.4a. A
Figura 4.4c mostra o efeito visual dessa codificação para a Figura 4.4b.

Depois da etapa de codificação, uma representação final é criada pela com-
putação de um histograma. Como o centro da matriz de limiarização é ignorado,
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a codificação LBP é representada por 8 bits, levando a 256 possíveis valores.
Assim, o histograma pode conter no máximo 256 intervalos discretos (i.e., bins).
Por outro lado, como indicado por Ahonen et al. (2006), apenas uma pequena
parte dos códigos LBP (59 valores), denominados uniformes, são relevantes
para a maioria das aplicações. Portanto, nesse caso o histograma possui 59
intervalos discretos, formando um vetor de 59 dimensões. O histograma da
codificação LBP será referido como representação LBP daqui por diante.

Na aplicação em reconhecimento facial, a imagem da face é dividida em
blocos retangulares disjuntos (Ahonen et al., 2006). Posteriormente, representa-
ções LBP são extraídas de cada bloco e concatenadas para a formação de um
único vetor de descrição. A divisão em blocos é feita para ajudar a capturar ca-
racterísticas locais da face. Nos experimentos deste trabalho, seguindo Nguyen
e Bai (2011), os blocos possuem tamanho 10£10. Como o pré-processamento
retorna imagens 80£150, tem-se 8 ·15 = 120 blocos. Cada bloco dá origem a
uma representação LBP com 59 dimensões. Logo, a concatenação de 120 ve-
tores com 59 dimensões resulta em uma representação final de 120 ·59 = 7080

dimensões.

Curiosamente, alguns trabalhos têm reportado performance pouco superior
pela aplicação da raiz quadrada a cada dimensão do vetor descrito no último
parágrafo (Nguyen e Bai, 2011; Seo e Milanfar, 2011). Por tratar-se de operação
simples, tal representação, denotada

p
LBP, também é avaliada.

4.2.3 Redução de dimensionalidade

A etapa de extração de descritores normalmente retorna vetores de alta dimen-
sionalidade. Com efeito, as representações Intensidade e LBP introduzidas
na Subseção 4.2.2 produzem vetores com 12000 e 7080 dimensões, respectiva-
mente. É observado que essa alta dimensionalidade é nociva para tarefas de
reconhecimento (fenômeno conhecido como maldição da dimensionalidade;
Duda et al., 2000) e é fácil entender a razão. Seja um hipercubo no espaço Rd

com lado L. O volume do hipercubo Ld é exponencial no número de dimensões.
Dessa forma, à medida que d cresce, uma massa de dados finita restrita a esse
hipercubo tende a se tornar esparsa rapidamente, dificultando a detecção de
padrões na distribuição dos dados.

Entretanto, em muitos problemas práticos nota-se que algumas das dimen-
sões são redundantes. Por exemplo, o descritor Intensidade utiliza um vetor
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de 12000 dimensões correspondente a uma imagem de tamanho 80£150 para
representar a face. Contudo, diversas outras estruturas (e.g., carros, animais de
estimação) podem ser representadas por uma imagem desse tamanho. Logo,
para imagens de faces, é de se esperar que haja uma correlação significativa
entre os pixels. Nesses casos, técnicas de redução de dimensionalidade podem
ser empregadas para eliminar (ou reduzir) a correlação e achar um novo espaço
no qual a massa de dados pode ser reconstruída com um número menor de
dimensões (Burges, 2009).

Um dos métodos mais tradicionais é a Principal Component Analysis (PCA;
Alpaydin, 2009), a qual calcula uma matriz de transformação para um novo
espaço capaz de preservar a variância dos dados com o menor número de
dimensões possível. As dimensões do novo espaço são ordenadas decrescente-
mente em relação à variância capturada, de modo que as primeiras possuem
maior relevância. Dessa forma, as últimas dimensões tendem a possuir caráter
residual. O descarte delas possibilita uma redução de dimensionalidade ainda
mais agressiva com pouca perda de informação. A proporção entre a variância
preservada pela transformação e a total é chamada de energia no contexto da
Principal Component Analysis.

Pela sua pervasividade nos trabalhos de reconhecimento facial, PCA foi
escolhida para compor o fluxo do sistema aqui avaliado. De fato, o uso do
descritor Intensidade com PCA originou uma das técnicas mais conhecidas
para reconhecimento facial: Eigenfaces (Turk e Pentland, 1991). Por outro lado,
é importante destacar que essa escolha não é crucial. Qualquer método eficaz
de redução de dimensionalidade poderia ser utilizado.

Vale notar que após à redução de dimensionalidade com PCA, L2ML pode
levar a uma nova redução como explicado na Seção 3.2.

4.2.4 Limiarização da distância

A decisão final de se as duas faces de entrada correspondem à mesma identi-
dade é tomada pela limiarização de uma função de distância. Como a técnica
L2ML proposta por essa dissertação é baseada na distância Euclidiana ao qua-
drado, ela é a escolha óbvia:

d (u,v) = ku°vk2
2
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No entanto, como discutido na Subseção 3.2.3, a aplicação da transformação
obtida com o L2ML pode levar a um desbalanceamento na magnitude dos
vetores correspondentes aos descritores. Isso tende a prejudicar a performance
da distância Euclidiana dado que, nesse caso, é fácil uma entrada de grande
magnitude dominar outra de baixa. Contudo, esse desbalanceamento pode
ser reduzido pela normalização dos vetores em relação à magnitude antes do
cálculo da distância Euclidiana ao quadrado:

d (u,v) =
∞∞∞∞

u

kuk2
° v

kvk2
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2
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distância de cossenos

o que, na verdade, é equivalente à distância de cossenos. Por essa razão, ela
também é avaliada nos experimentos.

4.3 Experimentos

Nesta Seção são detalhados os experimentos executados para avaliar o L2ML.
Os objetivos são:

1. Aferir o ganho de performance no casamento de pares pela introdução do
L2ML no fluxo da Figura 4.3;

2. Comparar as implementações L2ML-DS e L2ML-ITR tanto em relação ao
custo computacional quanto à performance no casamento de pares;

3. Comparar com o Estado-da-Arte.

Como explicado na Seção 4.1, o protocolo Image Restricted da base Labeled
Faces in the Wild (versão LFW-a) foi utilizado para os experimentos. Inicial-
mente, alguns parâmetros foram escolhidos de acordo com a performance
medida na configuração View 1 desse protocolo, a qual é especificamente dire-
cionada para esse uso. Os parâmetros em questão são:

48



4.3. EXPERIMENTOS

Sem L2ML Com L2ML-DS Com L2ML-ITR
Intensidade n = 56 n = 99,m = 10 n = 220,m = 70

LBP n = 193 n = 60,m = 20 n = 60,m = 30p
LBP n = 550 n = 141,m = 100 n = 141,m = 60

(a) Distância Euclidiana.

Sem L2ML Com L2ML-DS Com L2ML-ITR
Intensidade n = 220 n = 99,m = 45 n = 220,m = 30

LBP n = 700 n = 410,m = 270 n = 410,m = 150p
LBP n = 1318 n = 195,m = 190 n = 1662,m = 950

(b) Distância de cossenos.

Tabela 4.1: Parâmetros obtidos com a configuração View 1 do protocolo Image
Restricted da base Labeled Faces in the Wild (versão LFW-a).

n: número de dimensões do espaço transformado com Principal Component
Analysis (Subseção 4.2.3);

m: número de dimensões preservadas pela transformação com L2ML.

A estratégia de busca consistiu em achar um mapeamento para um espaço
de menor dimensionalidade (parâmetro n) usando PCA a partir do conjunto
de treinamento. Em seguida, esse conjunto, devidamente mapeado para o
novo espaço, é utilizado para calcular a matriz de transformação T § 2Rn£m do
L2ML (parâmetro m). Todas as combinações de n e m (m ∑ n) foram avaliadas
no conjunto de teste da configuração View 1 e a melhor foi selecionada de
acordo com a taxa de acerto do classificador por limiarização da distância
(equação

↵⌦ � 2.1 )6. Naturalmente, essa taxa depende do limiar escolhido, o qual
foi setado em todos os casos de modo a maximizá-la. Todos os descritores
foram testados sem L2ML e com as implementações L2ML-DS e L2ML-ITR. Os
valores dos parâmetros obtidos são mostrados nas Tabelas 4.1a e 4.1b para as
distâncias Euclidiana e de cossenos, respectivamente.

De posse desses parâmetros, a configuração View 2 foi empregada para o
reporte final de performance. Como destacado na Subseção 4.1.1, essa confi-
guração estabelece 10 folds para avaliação através de validação cruzada (Figu-
ra 4.2). Nos experimentos deste trabalho, em cada iteração 8 foram usados para
o cômputo das transformações PCA e L2ML (analogamente ao descrito para a

6 A taxa de acerto é definida como a razão entre os pares corretamente classificados e o
número total de pares.
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View 1). Dos folds restantes, um foi empregado para o cálculo do limiar para
taxa de acerto máxima. Posto que o limiar é outro parâmetro do sistema final,
a taxa de acerto medida nesse fold não serve para o reporte da performance.
Por essa razão, o limiar calculado foi fixado para medir a taxa de acerto no fold
remanescente. A média e o desvio padrão das taxas de acerto para todas as 10
iterações definem a performance final do reconhecimento, a qual é mostrada
nas Tabelas 4.2a e 4.2b para todas as combinações de descritores, ausência
do L2ML e implementações L2ML-DS e L2ML-ITR utilizando as distâncias Eu-
clidiana e de cossenos, respectivamente. Os melhores resultados para cada
distância estão destacados em negrito.

Sem L2ML Com L2ML-DS Com L2ML-ITR
Intensidade 67,53±1,89% 76,52±1,93% 72,97±1,87%

LBP 66,47±1,74% 73,52±1,67% 73,15±1,83%p
LBP 70,47±0,92% 78,07±2,23% 78,70±1,49%

(a) Distância Euclidiana.

Sem L2ML Com L2ML-DS Com L2ML-ITR
Intensidade 68,82±2,30% 79,57±1,77% 71,73±1,96%

LBP 73,85±1,36% 80,57±1,31% 81,23±1,50%p
LBP 74,72±1,02% 84,07±1,10% 84,48±1,98%

(b) Distância de cossenos.

Tabela 4.2: Taxas de acerto médias (± desvio padrão) obtidas através de va-
lidação cruzada com os 10 folds da configuração View 2 do protocolo Image
Restricted da base Labeled Faces in the Wild (versão LFW-a) usando os parâme-
tros da Tabela 4.1. Os melhores resultados para cada distância estão destacados
em negrito.

É fácil ver que em todas as combinações testadas, o método L2ML produ-
ziu um ganho não-trivial de performance. Esse ganho está sumarizado na
Tabela 4.3. Mesmo no pior caso (destacado em itálico), houve um aumento de
2,91 pontos percentuais na taxa de acerto média. Esse resultado demonstra
empiricamente a eficácia da Aprendizagem de Métrica com L2ML em melhorar
a capacidade discriminatória dos descritores no problema de casamento de
pares de faces.

Outra observação importante é que as maiores taxas de acerto médias se
deram com o emprego da distância de cossenos. Mesmo quando apenas Princi-
pal Components Analysis foi utilizada, essa métrica foi mais eficaz (Tabela 4.2),
o que sugere que ela é particularmente apropriada para reconhecimento facial.
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Entretanto, os maiores ganhos por conta da técnica L2ML também foram regis-
trados com a distância de cossenos. Tal fenômeno parece indicar que, de fato,
há um incremento no desbalanceamento da magnitude dos descritores pela
transformação com L2ML (Subseção 4.2.4).

L2ML-DS L2ML-ITR
Intensidade 8,99 pp 5,44 pp

LBP 7,05 pp 6,68 ppp
LBP 7,60 pp 8,23 pp

(a) Distância Euclidiana.

L2ML-DS L2ML-ITR
Intensidade 10,75 pp 2,91 pp

LBP 6,72 pp 7,38 ppp
LBP 9,35 pp 9,76 pp

(b) Distância de cossenos.

Tabela 4.3: Ganhos na taxa de acerto média pelo uso da transformação L2ML
medidos em pontos percentuais (pp). Os melhores resultados para cada dis-
tância estão destacados em negrito. O pior resultado também está realçado em
itálico.

Surpreendentemente, nem sempre os maiores ganhos foram obtidos com
a implementação L2ML-ITR, a qual dá solução exata à tarefa de otimização
introduzida pelo L2ML. Em certos casos, como para o descritor Intensidade,
essa implementação produziu ganho de performance significamente menor
quando comparada com a solução aproximada retornada pelo algoritmo L2ML-
DS.

Embora a taxa de acerto seja uma boa medida de performance, ela é limitada.
Apenas com ela não é possível entender o comportamento de um decisor
quando diferentes limiares são empregados. Para esse tipo de análise, curvas
Receiver Operating Characteristic (ROC) são mais apropriadas. Uma curva ROC
é um gráfico que relaciona a taxa de Falso Positivo (FP)7 e a de Verdadeiro
Positivo (VP)8. Da mesma forma que para a taxa de acerto, essas medidas
dependem do limiar fixado. Então, para a construção da curva, o limiar deve
ser variado apropriadamente e as taxas FP e VP calculadas a partir de distâncias

7 Proporção em que pares de faces que não possuem a mesma identidade são classificados
incorretamente como de mesma identidade.

8 Proporção em que pares de faces possuindo a mesma identidade são classificados correta-
mente como de mesma identidade.
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tomadas em um dado conjunto de teste. Assim, em cada ponto, uma curva ROC
ilustra uma possível configuração do sistema de reconhecimento em questão e,
como um todo, provê uma visão geral de sua capacidade. Caso seja necessário
capturar essa visão holística em um único número para simples comparação,
isso pode ser feito pela medição da área abaixo da curva (Fawcett, 2006).

Por conta das vantagens analíticas, curvas ROC foram computadas para as
combinações de descritores e distâncias da Tabela 4.2 - sem e com a aplicação
do método L2ML - utilizando os resultados da avaliação na View 2. Como essa
avaliação é feita por validação cruzada em 10 folds, existem 10 curvas para cada
combinação. De modo a simplificar a análise, entretanto, uma única curva mé-
dia foi criada a partir da concatenação das distâncias medidas nos conjuntos de
teste de cada iteração (Fawcett, 2006). Elas estão mostradas nas Figuras 4.5, 4.6
e 4.7 para os descritores Intensidade, LBP e

p
LBP, respectivamente. A análise

dessas curvas reforça a conclusão de que o emprego do L2ML melhora a perfor-
mance geral do reconhecimento consistentemente, mas também revela uma
característica importante da implementação L2ML-ITR. Com efeito, embora
tenha sido notado anteriormente que o uso do L2ML produziu ganho na taxa de
acerto média em todos os casos experimentados (Tabela 4.3), a curva ROC da
Figura 4.5b mostra que, para o descritor intensidade, implementação L2ML-ITR
e distância de cossenos, houve uma piora na performance do reconhecimento
para baixas taxas de FP (< 0,1). Uma vez que para o uso em aplicações reais
deve-se ter baixas taxas de FP, isso indica que a implementação L2ML-ITR im-
plicou, na prática, em degradação no desempenho. O mesmo não ocorreu para
a versão L2ML-DS, o que é, como destacado anteriormente, inesperado dado
que a solução retornada pelo L2ML-DS é aproximada. De fato, pela inspeção
das curvas ROC é fácil perceber que em todos os cenários a implementação
L2ML-ITR foi inferior ou equivalente à L2ML-DS quando operando em uma
configuração de baixas taxas de FP.

4.3.1 Custo computacional

Com o objetivo de aferir o custo computacional das implementações L2ML-DS
e L2ML-ITR, a média e o desvio padrão dos tempos de convergência desses
algoritmos em 10 execuções foram tomadas para n = 1000 e m variando de 100 a
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Figura 4.5: Curvas ROC para o descritor Intensidade sem e com a aplicação do
L2ML para as distâncias Euclidiana e de cossenos. As áreas sob as curvas estão
indicadas em parênteses na legenda.

53



CAPÍTULO 4. EXPERIMENTOS E RESULTADOS

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Falso Positivo (FP)

V
er

da
de

iro
 P

os
iti

vo
 (

V
P

)

 

 

Sem L2ML (Área = 0.7252)
Com L2ML!DS (Área = 0.7984)
Com L2ML!ITR (Área = 0.7913)

(a) Distância Euclidiana.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Falso Positivo (FP)

V
er

da
de

iro
 P

os
iti

vo
 (

V
P

)

 

 

Sem L2ML (Área = 0.8152)
Com L2ML!DS (Área = 0.8742)
Com L2ML!ITR (Área = 0.8829)

(b) Distância de cossenos.

Figura 4.6: Curvas ROC para o descritor LBP sem e com a aplicação do L2ML
para as distâncias Euclidiana e de cossenos. As áreas sob as curvas estão indica-
das em parênteses na legenda.
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Figura 4.7: Curvas ROC para o descritor
p

LBP sem e com a aplicação do
L2ML para as distâncias Euclidiana e de cossenos. As áreas sob as curvas estão
indicadas em parênteses na legenda.
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1000 em intervalos de 100 com o descritor Intensidade na View 19. Os resultados
estão mostrados no gráfico da Figura 4.8 e é possível ver que o parâmetro m não
impacta na performance do L2ML-DS, o que é previsível dado que, nesse caso,
a redução de dimensionalidade adicional é feita pelo descarte de autovetores
associados a baixos autovalores na fase final do Algoritmo 3.1 (após já terem
sido calculados). Contudo, para a implementação L2ML-ITR, a convergência é
mais rápida à medida que m ! n. Isso sugere que mais iterações são necessárias
para que o valor de ∞§ estabilize quando mais autovetores são ignorados no
passo 5 do Algoritmo 3.2.
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Figura 4.8: Tempos de convergência médios em 10 execuções dos algoritmos
L2ML-DS e L2ML-ITR para o descritor Intensidade com n = 1000 e m variando
de 100 até 1000 em intervalos de 100. O desvio padrão é representado por barras
verticais.

Adicionalmente, observa-se que o L2ML-DS é a implementação mais efici-
ente, como esperado da discussão na Subseção 3.2.2. Entretanto, o tempo de
convergência é na ordem de segundos para ambas. Como elas são usadas ape-
nas na fase de treinamento, na prática essa diferença no custo computacional
não é tão relevante.

9 Experimento executado com o software MATLAB 2011b em um computador equipado com
8 GB de memória RAM e processador Intel Core i7-3615QM operando a 2,30 GHz.

56



4.3. EXPERIMENTOS

Método Taxa de acerto (%)
One-Shot Similarity + Vários descritores
(10 medidas de distância combinadas)

Wolf et al. (2010)

82,07±0,41

One-Shot e Two-Shot Similarities + Vários descritores
(20 medidas de distância combinadas)

Wolf et al. (2010)

83,98±0,35

LARK + Vários descritores
(14 medidas de distância combinadas)

Seo e Milanfar (2011)

85,10±0,59

Cosine Similarity Metric Learning +
p

LBP
Nguyen e Bai (2011)

85,57±0,52
(incapaz de reproduzir)

Cosine Similarity Metric Learning + Vários descritores
(6 medidas de distância combinadas)

Nguyen e Bai (2011)

88,00±0,37
(incapaz de reproduzir)

High-Throughput Brain-Inspired Features
Cox e Pinto (2011)

88,13±0,58

L2ML +
p

LBP 84,48±1,98

Tabela 4.4: Taxas de acerto médias (± desvio padrão) reportadas por trabalhos
no Estado-da-Arte utilizando o protocolo Image Restricted da base Labeled
Faces in the Wild (versão LFW-a). A melhor performance do L2ML também é
listada em destaque na última linha.

4.3.2 Comparação com o Estado-da-Arte

Uma das razões para a existência dos protocolos de avaliação da base La-
beled Faces in the Wild, é permitir a comparação direta com outras técni-
cas (Seção 4.1). De modo a facilitar ainda mais essa tarefa, os responsáveis
pela LFW mantém um registro atualizado das performances reportadas por
trabalhos utilizando a base. Esse registro pode ser encontrado online em
http://vis-www.cs.umass.edu/lfw/results.html e forneceu as infor-
mações empregadas por essa dissertação para a comparação do método L2ML
com o Estado-da-Arte em casamento de pares de faces. A Tabela 4.4 sumariza
os resultados reportados para a versão LFW-a10.

Empregando apenas um único descritor, L2ML é capaz de superar ensembles
(Subseção 2.2.1) envolvendo até 20 medidas de distância como o proposto por
Wolf et al. (2010) (incluindo métricas definidas com modelos de aprendiza-
gem supervisionada como as One-Shot e Two-Shot Similarities detalhadas na

10De acordo com os dados disponíveis no dia 23 de Setembro de 2012.
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Subseção 2.2.2, página 22). Seo e Milanfar (2011), por sua vez, alcançam taxa
levemente maior. Mas, para isso lançam mão do complexo descritor Locally
Adaptive Regression Kernel e da combinação de 14 medidas de distância.

Nguyen e Bai (2011) também reportam performance superior com o algo-
ritmo de Aprendizagem de Métrica Cosine Similarity Metric Learning (CSML).
Dado que este tipo de técnica é o foco desta dissertação, uma comparação
mais aprofundada se faz necessária. Por essa razão, o CSML foi implementado
(em MATLAB) e avaliado usando a LFW neste trabalho. A primeira dificul-
dade encontrada deveu-se ao elevado custo computacional do CSML. Para
convergência utilizando os parâmetros indicados por Nguyen e Bai (2011) na
configuração View 1, a qual contém 2200 pares de faces para treinamento, levou-
se um tempo médio (± desvio padrão) de 13207,1297±1835,27 segundos (em
3 execuções), o que dá mais de 3 horas e meia11. Como a função objetivo do
problema de otimização introduzido pelo CSML é dependente do número de
pares de faces para treinamento (equação

↵⌦ � 2.15 ), a avaliação na View 2 (9 folds
com 600 pares de faces para treinamento totalizando 5400 pares) levaria um
tempo ainda maior. Além disso, a performance obtida na View 1 foi inferior
àquela reportada por uma margem significativa. Naturalmente, não é possível
comparar diretamente avaliações de desempenho feitas na View 1 e na View 2.
Entretanto, espera-se que a diferença não seja drástica, o que não foi verificado.
De fato, foi observada uma taxa de acerto de 76,54% com o descritor

p
LBP

na View 1, o que constitui uma diferença de quase 10 pontos percentuais em
relação ao relatado por Nguyen e Bai (2011). Por conta disso, tentou-se contatar
e questionar os proponentes do CSML a fim de tirar quaisquer dúvidas sobre a
implementação, mas nenhuma resposta foi recebida. Somado ao extremo custo
computacional, esse fato desmotivou a avaliação na View 2 e levou à conclusão
de que os resultados reportados para o CSML não são confiáveis.

Da Tabela 4.4, a técnica proposta por Cox e Pinto (2011) é a que possui
melhor desempenho. Este método envolve uma busca de força bruta em um
conjunto de descritores inspirados em características do cérebro humano. A
busca é guiada de modo a otimizar a performance no reconhecimento facial.
Por ser fundamentalmente diferente da abordagem desta dissertação, esse
algoritmo não foi implementado e avaliado neste trabalho.

11Experimento executado com o software MATLAB 2011b em um computador equipado com
8 GB de memória RAM e processador Intel Core i7-3615QM operando a 2,30 GHz.
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L2ML+
p

LBP LDML+
p

SIFT ITML+SIFT
77,35±1,40% 77,5±0,7% 76,2±0,5%

Tabela 4.5: Comparação das melhores taxas de acerto médias (± desvio padrão)
reportadas para as técnicas LDML e ITML com o melhor resultado da L2ML
neste trabalho utilizando a versão funneled da LFW.

Analogamente ao método CSML, a técnica de Aprendizagem de Métrica
LDML (Subseção 2.2.2, página 16) também foi desenvolvida no contexto de
casamento de pares de faces. Consequentemente, é imperativo compará-la
com o L2ML. Apesar do reporte de performance da LDML ter sido feito usando a
Labeled Faces in the Wild (Guillaumin et al., 2009), a versão da base empregada
foi a LFW funneled e, portanto, as medidas de performance apresentadas até
o momento para o L2ML não podem servir de base para uma comparação (já
que foram tomadas com a versão LFW-a). Assim, novos experimentos foram
executados na versão LFW funneled. Entretanto, apenas o descritor de melhor
performance na Tabela 4.2 (i.e.,

p
LBP) foi testado. Infelizmente, Guillaumin

et al. (2009) relata as taxas de acerto médias na View 2 somente para o descritor
Scale Invariant Feature Transform (SIFT; Lowe, 2004), o qual não foi utilizado
neste trabalho. Logo, a comparação não permite concluir com clareza qual
algoritmo de Aprendizagem de Métrica é mais eficaz para a tarefa em ques-
tão. Guillaumin et al. (2009) também relata a performance do algoritmo ITML
(Subseção 2.2.2, página 20). Os resultados estão sumarizados na Tabela 4.5 e
percebe-se que L2ML +

p
LBP empata com LDML +

p
SIFT e é superior a ITML

+ SIFT.

4.3.3 Combinação de descritores

É importante reafirmar que a técnica L2ML foi capaz de atingir performance
superior a de estratégias no Estado-da-Arte baseadas na combinação de várias
distâncias e descritores (Tabela 4.4). Naturalmente, o emprego de Aprendiza-
gem de Métrica não anula o benefício da combinação. Sendo assim, é instrutivo
avaliar essa abordagem após a transformação com L2ML.

Com esse fim, o mesmo procedimento de Wolf et al. (2010) e Seo e Milanfar
(2011), descrito na Subseção 2.2.1, foi utilizado. A ideia é formar um vetor
contendo as medidas de distância tomadas para os descritores que se deseja
combinar e treinar um classificador Support Vector Machine (SVM; Cristianini
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e Shawe-Taylor, 2000). Embora o classificador específico não seja crucial, o
SVM foi escolhido pelas suas boas características de generalização. Durante
a avaliação com a View 2 na LFW-a, o fold anteriormente empregado para o
cálculo do limiar foi usado para o treinamento do SVM12. Após certa exploração
informal sobre quais descritores, implementações do L2ML e métricas seriam
interessantes de se combinar (dentre aquelas testadas neste trabalho), verificou-
se que o maior ganho adivinha da combinação da distância de cossenos com:

• descritor Intensidade transformado com L2ML-DS;

• descritor
p

LBP transformado com L2ML-DS;

• descritor
p

LBP transformado com L2ML-ITR.

A partir dessa combinação, a taxa de acerto média (± desvio padrão) obtida foi
85,50±1,84%. Ou seja, apenas pouco superior àquela sem a combinação. Isso
é previsível uma vez que

p
LBP é um descritor mais poderoso para a tarefa de

reconhecimento do que a Intensidade. De qualquer forma, houve um ganho e é
razoável esperar que à medida que mais descritores sejam empregados, maior
o benefício.

12Com kernel linear e parâmetro C = 1 (Cristianini e Shawe-Taylor, 2000).
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5
Conclusões e Trabalhos Futuros

A conclusion is the place where you got tired of thinking.

—DESCONHECIDO

Neste trabalho, foi estudada a aplicabilidade de técnicas de Aprendizagem
de Métrica para a tarefa de casamento de pares de faces como forma de superar
limitações no poder de representação de descritores atuais quando as condições
de captura das imagens de faces não são controladas.

Com esse fim, no Capítulo 2 o problema de reconhecimento facial foi defi-
nido e uma revisão do Estado-da-Arte focada em métodos de Aprendizagem de
Métrica foi apresentada. A estratégia de combinação de descritores por meio
de classificadores do tipo ensemble também foi mencionada brevemente para
fins de contextualização e por sua popularidade.

A partir da observação do objetivo comum das técnicas de Aprendizagem
de Métrica destacadas no estudo, uma formulação geral foi introduzida no
Capítulo 3. Essa formulação, por sua vez, serviu de base para a derivação do
modelo L2ML baseado na distância Euclidiana, o qual é demonstrado ser uma
instância do problema de otimização Trace-Ratio. Embora conhecido pela
dificuldade na obtenção de solução exata, avanços recentes no estudo desse
problema permitiram o emprego de um algoritmo eficiente levando à imple-
mentação L2ML-ITR. Outra implementação, denominada L2ML-DS, de menor
complexidade computacional utilizando uma etapa de pré-processamento por
data sphering foi descrita e seu caráter aproximado estabelecido. Além disso,
desvantagens da modelagem L2ML oriundas da natureza quadrática da função
objetivo, como o peso excessivo dado a pares de padrões não similares já dis-
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tantes no espaço métrico e um possível incremento no desbalanceamento da
magnitude dos descritores, foram discutidas.

De modo a aferir a performance e o custo computacional das implementa-
ções L2ML-DS e L2ML-ITR para o problema de casamento de pares de faces em
ambientes irrestritos, experimentos foram executados e os resultados relatados
no Capítulo 4. Ambas as implementações do modelo L2ML foram capazes de
produzir um aumento não trivial na taxa de acerto de um sistema de reconhe-
cimento de faces típico. De fato, uma precisão média (± desvio padrão) de
84,48±1,98% foi atingida utilizando o descritor

p
LBP, a implementação L2ML-

ITR e a distância de cossenos no protocolo Image Restricted da base de dados
Labeled Faces in the Wild, projetada para a avaliação de métodos de casamento
de pares de faces em condições não controladas. Esse resultado é superior a de
duas propostas no Estado-da-Arte (Wolf et al., 2010) envolvendo a combinação
de 10 (82,07±0,41%) e 20 (83,98±0,35%) medidas de distância, respectivamente,
tomadas com vários descritores e empregando as sofisticadas similaridades
OSS e TSS, definidas com modelos de aprendizagem supervisionados. Adicio-
nalmente, a performance do L2ML é apenas levemente inferior àquela obtida
pelo ensemble de 14 medidas de distância descrito por Seo e Milanfar (2011)
(85,10±0,59%), que além de empregar as similaridades OSS e TSS, introduz um
novo descritor.

Por outro lado, o algoritmo de Aprendizagem de Métrica CSML, também
motivado pelo problema de casamento de pares de faces, é reportado como
atingindo performance superior (85,57±0,52%) com o mesmo descritor

p
LBP

(Nguyen e Bai, 2011). Por tratar-se de uma técnica de Aprendizagem de Métrica,
foco dessa dissertação, uma versão foi implementada e avaliada. Contudo, não
foi possível reproduzir esse desempenho e, embora os autores tenham sido
contatados e questionados sobre isso, nenhuma resposta foi obtida.

No que concerne ao custo computacional, como era esperado, a implemen-
tação L2ML-DS demonstrou ser mais eficiente que a L2ML-ITR. Entretanto, o
tempo de execução médio de ambas é na ordem de segundos, o que contrasta
fortemente com o algoritmo CSML (ordem de horas).

Outra observação relevante é que, embora a implementação L2ML-ITR
retorne uma solução ótima para o problema de otimização do L2ML, na prática
a solução aproximada obtida com o algoritmo L2ML-DS foi capaz de atingir
nível de performance similar. Na verdade, em certos casos (e.g., descritor
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Intensidade), o desempenho do L2ML-DS foi superior.

Como um teste final, em que pese não seja o foco do trabalho, foi avaliado o
impacto da combinação dos descritores após a transformação com L2ML. Com
efeito, três medidas de distância combinadas levaram a uma taxa de acerto
média (± desvio padrão) de 85,50±1,84%, apenas pouco superior àquela sem a
combinação. Entretanto, esse ganho modesto é previsível dados os descritores
empregados.

De um modo geral, os resultados dos experimentos põem L2ML em destaque
em relação a técnicas baseadas em complexos ensembles propostas recente-
mente e reafirma Aprendizagem de Métrica como uma estratégia promissora
para reconhecimento facial em ambientes irrestritos.

5.1 Contribuições

As principais contribuições deste trabalho de mestrado podem ser sumarizadas
como:

• Um estudo da aplicabilidade de Aprendizagem de Métrica como forma
de aumentar o poder discriminatório de descritores faciais em tarefas de
reconhecimento em modo casamento de pares;

• A formulação de um modelo de Aprendizagem de Métrica baseado na
distância Euclidiana (`2-Norm Metric Learning ou L2ML) especialmente
motivado pelo problema de casamento de pares de faces em ambientes
não-controlados;

• A descrição de duas soluções para o problema de otimização introduzido
pela formulação proposta;

• Experimentos que mostram a eficácia do L2ML em melhorar a separa-
bilidade induzida pela métrica Euclidiana no problema de casamento
de pares de faces, o qual atinge precisão no Estado-da-Arte utilizando
comparativamente menos recursos computacionais.

• Publicação do artigo L2-Norm Metric Learning Applied to Unconstrained
Face Pair-Matching (Barreto et al., 2012).
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5.2 Trabalhos futuros

Desvantagens da modelagem L2ML, bem como certas distorções notadas nos
experimentos, abrem espaço para os seguintes trabalhos futuros:

L2ML robusto: como destacado na Subseção 3.2.3, um dos problemas com
o L2ML é o fato de que a natureza quadrática do numerador da função
objetivo faz com que seja atribuído implicitamente um peso maior a pares
de padrões não similares já distantes no espaço métrico. Esse fenômeno
também ocorre, pela mesma razão, em regressão linear e uma das formas
de contorná-lo é pelo emprego de funções objetivo ditas robustas como
a função de Huber (Hastie et al., 2009), a qual é quadrática tornando-se
linear após um certo limiar. Essa propriedade, quando interpretada no
contexto do numerador da função objetivo do L2ML, reduz o impacto de
pares de padrões dissimilares já distantes:

¡ (u°v) =

8
<

:

1
2 ku°vk2

2 ku°vk2 ∑ c

c
°
ku°vk2 ° 1

2 c
¢

caso contrário

Análise de overfitting : L2ML é um modelo de aprendizagem supervisionada
como qualquer outro. Logo, o objetivo final é encontrar um conjunto
de hiperparâmetros, os quais, neste caso, são as entradas da matriz de
tranformação T § 2 Rn£m. Ou seja, existem m ·n hiperparâmetros para
serem aprendidos na modelagem do L2ML. Para que isso funcione bem,
em general é necessário que o número de amostras para treinamento
seja significativamente superior a m ·n, o que raramente é uma situação
prática. Por essa razão, é necessário tomar particular cuidado com overfit-
ting. Nesta dissertação, nenhum experimento foi executado para analisar
especificamente as características de generalização do L2ML. Portanto,
essa análise é fortemente recomendada como trabalho futuro.

L2ML-DS versus L2ML-ITR: a implementação L2ML-ITR, embora produza so-
lução ótima para o problema de otimização introduzido pela modelagem
do L2ML, teve a performance superada em alguns casos pela versão apro-
ximada L2ML-DS. Mais experimentos precisam ser executados para verifi-
car o porquê desse fenômeno. Entender isso é de extrema importância na
medida em que pode permitir a melhoria da função objetivo do L2ML.
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