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Resumo 

A interação natural diz respeito à forma natural como as pessoas se comunicam, seja 

através de gestos, expressões e movimentos. Pesquisas nessa área tentam construir sistemas 

que possam compreender essas ações. Sistemas baseados em interação natural são uma 

tecnologia não intrusiva, a qual não é notada pelo usuário no cotidiano e tem um bom tempo 

de resposta de processamento. As interfaces atuais tentam se aproximar cada vez mais das 

perspectivas humanas, sendo ainda limitadas por tecnologias de entrada de dados não 

adequadas.  

Dentro deste contexto se encontram as técnicas de realidade aumentada sem 

marcadores (MAR), que realizam o rastreamento e o registro de objetos virtuais em cenas 

reais sem a utilização de elementos intrusivos às cenas, fator que possibilita sua utilização em 

ambientes pouco controlados e tornam sua definição mais complexa. Um ramo de aplicação 

em destaque nos meios acadêmico e industrial é o rastreamento de faces tanto do ponto de 

vista de aplicações de MAR quanto de sistemas de segurança, devido à possibilidade de 

facilitar o reconhecimento automático de faces em cenários de tempo real. 

A capacidade de estimar a pose da cabeça de outra pessoa é uma habilidade humana 

comum, mas que representa um desafio para os sistemas de visão computacional. Um 

rastreador de posição de face ideal deve ser invariante a rotação e escala, ser robusto, 

inicializar automaticamente, suportar oclusão parcial e total, além de mudança de iluminação 

e movimentos de cabeça rápidos. 

Neste trabalho desenvolvemos um sistema de rastreamento de face interativo que 

utiliza técnicas 2D, uma câmera e características naturais da cena para se obter um 

rastreamento que contenha as requisições necessárias por um estimador de face ideal. O 

algoritmo utilizado para o rastreamento de face de longo prazo integrou duas técnicas para 

obtenção de uma aplicação robusta e em tempo real: algoritmo de Haar e TLD (tracking 

learnig detect), sendo que o primeiro é responsável pela inicialização automática da face no 

ambiente, enquanto o segundo utiliza técnicas de aprendizado supervisionado, usando os 

próprios erros para aprimorar o rastreamento. 

Palavras chave: Interação Natural, Rastreamento de faces, TLD e algoritmo de Haar. 
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Abstract 

The natural interaction concern the natural way people communicate, through 

gestures, expressions or movements. Researches in this area try to build systems that can 

understand those actions. Natural interaction based systems is a non-intrusive technology, 

which isn't noticed by the user in his daily life and have a good response time for the 

processing. The current interfaces try to get closer to the human perspectives, but are yet 

limited by not appropriate input data technologies. 

Within this context are found techniques of Markerless Augmented Reality (MAR), 

which perform the tracking and the registration of virtual objects in real scenes without the 

use of intrusive elements to the scene, that makes possible it's utilization in environments that 

are not very controlled and make it's definition more complex. A field of application 

highlighted in the academic and industrial contexts is the face tracking in both MAR 

applications and security systems, given the possibility of making easier to recognize faces in 

3D after the initial tracking. 

The capacity to estimate the pose of the head of another person is a common human 

ability, but it represents a challenge for the computer vision systems. An ideal estimator of 

facial poses must be invariant to the rotation, scale, be robust, start automatically and support 

partial and total occlusion, and changes in the illumination and fast movements of the head. 

In this work we developed an iteractive face tracking system that uses 2D techniques, 

a camera and natural features of the scene to obtain tracking that contains the requirements of 

an ideal face estimator. The algorithm utilized for the face tracking in a long-term integrated 

two tecnics to obtain a robust application and in real time: Haar´s algorithm and TLD 

(tracking learning detect), the former is responsible for the automatic initialization of the face 

in the environment and the latter uses supervised learning techniques, using it's own mistakes 

to improve tracking. 

 

 Key-words: Natural Interaction, Face Tracking, TLD and Haar algorithm.  
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1. INTRODUÇÃO 

O ser, o ter e o fazer são como triângulo, no qual cada lado 

serve de apoio para os demais. Não há conflito entre eles. 

—SHAKTI GAWAIN 

 

A interação natural diz respeito à forma natural como as pessoas se comunicam, seja 

através de gestos, expressões e movimentos. As pesquisas nessa área visam a criação de 

sistemas que compreendam essas ações e envolvam as pessoas em um diálogo, permitindo-

lhes interagir naturalmente com outras pessoas e com o ambiente. 

É desejável que as pessoas não necessitem usar qualquer dispositivo ou aprender qualquer 

instrução, sendo a interação intuitiva. Interfaces naturais acompanham os novos paradigmas a 

fim de respeitar a percepção humana (VALLI, A.; LINARI, L., 2008). 

Atualmente, é comum encontramos sistemas que fazem uso da interação natural; como 

exemplo, podemos citar diversas aplicações industriais tais como navegação autônoma, 

câmeras de segurança inteligentes, interface humano computador, jogos, captura de 

movimento e realidade aumentada. 

Dentro deste contexto se encontram as tecnologias que possibilitam aos jogadores 

interagir com os jogos eletrônicos sem a necessidade de ter em mãos um controle/joystick. 

Um exemplo é o Kinect, que permite controle de filmes e músicas com as mãos ou com a voz, 

além de responder a todos os movimentos do corpo, como demonstrado na Figura 1. 

 

Figura 1. Uso de Kinect para interação com jogos eletrônicos através de movimentos do corpo 
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Um ramo de aplicação em destaque nos meios acadêmico e industrial é o rastreamento 

de faces do ponto de vista de sistemas de segurança, devido à possibilidade de facilitar o 

reconhecimento automático de faces em cenários de tempo real. 

 

1.1 Motivação 

A capacidade de seguir a face de uma pessoa em um determinado ambiente é uma 

habilidade humana comum, mas que representa um desafio para os sistemas de visão 

computacional. Em tais sistemas, essa capacidade é comumente interpretada como a 

habilidade para inferir a posição da cabeça das pessoas relativa à visão de uma câmera.  

Um rastreador de posição de cabeça ideal deve demonstrar invariância a uma 

variedade de fatores dinâmicos. Esses fatores incluem fenômenos físicos como a distorção da 

câmera, geometria projetiva, múltiplas fontes de iluminação, bem como aspectos biológicos, 

tais como expressão facial e presença de acessórios como óculos e chapéus (WU, J.; 

TRIVEDI, M.M., 2008). No mundo virtual, assim como no mundo real, os movimentos 

acontecem no espaço tridimensional, sendo resultante da combinação de movimentos de 

translação e de rotação. Isto resulta no que se chama de 6 graus de liberdade (três de 

translação e três de rotação). 

Baseado nos conceitos já mencionados sobre interação natural, queremos neste 

trabalho desenvolver um sistema de rastreamento de face interativo que utilize técnicas 2D, 

uma câmera e características naturais da cena para se obter um rastreamento robusto, preciso 

(boas estimativas de posição de cabeça, levando em consideração 6 DOF e ser um sistema em 

tempo real) e que lide bem com problemas como mudanças de iluminação, ruído, falhas de 

rastreamento tratadas com inicialização automática e oclusão.  

 

1.2 Objetivos 

O estudo realizado tem por finalidade implementar uma técnica de rastreamento 2D de 

faces baseada em modelo de tracking, mais especificamente, o template matching. 
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Pretendemos atacar as deficiências encontradas em tal modelo, de forma a obter uma 

técnica robusta, se comparado ao estudo do que foi desenvolvido na área nos últimos oito 

anos  (WU J. et al., 2004). Tais deficiências consistem em estimar precisamente a posição da 

cabeça quando houver movimentos rápidos, rotações, translações, mudança de escala, 

mudança de iluminação, oclusão parcial e inicialização automática do rastreamento. O 

rastreamento de face ocorrerá em tempo real e utilizará apenas uma câmera. 

 

1.3 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos. O segundo capítulo constitui uma 

revisão bibliográfica onde são tratados os principais trabalhos e conceitos relacionados com 

rastreamento de face, enfatizando os métodos baseados na técnica de template matching. O 

capítulo 3 trata da solução proposta para obtenção de uma técnica de rastreamento de face 

robusta. No capítulo 4 temos os resultados obtidos utilizando as técnicas descritas no capítulo 

anterior, enfatizando as melhorias alcançadas. No capítulo 5 apresentaremos a conclusão do 

trabalho realizado, bem como as limitações encontradas e os desafios futuros a serem 

alcançados. 
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2. MÉTODOS DE RASTREAMENTO DE FACE 

O conhecimento é o processo de acumular dados; 

a sabedoria reside na sua simplificação. 

—MARTIN H. FISCHER 

 

Uma habilidade comum do ser humano é a capacidade de seguir a face das pessoas, 

ação esta que representa um desafio para os sistemas de visão computacional. Entretanto, têm 

surgido abordagens com um bom índice de precisão. No contexto de visão computacional, 

rastreamento de faces é o processo de inferir a posição da face a partir de imagens digitais 

com relação à visão de câmera. Sendo assim, exige uma série de etapas de processamento 

para obter a localização e área da face dentro de uma imagem digital. Alguns fatores 

dificultam esse processo: fenômenos físicos como distorção da câmera, geometria projetiva e 

iluminação, aparência biológica, expressão facial e presença de acessórios como chapéus e 

óculos. 

 O movimento da cabeça do ser humano é limitado a 3 graus de liberdade (DOF – 

degrees-of-freedom), como pode ser visto na Figura 2. 

 

Figura 2. Os três graus de liberdade da cabeça humana podem ser descritos pelos ângulos pitch, yaw e roll  

(CHUTORIAN, E.M.; TRIVEDI, M.M., 2008). 

A estimativa de pose está intrinsecamente ligada à estimativa do olhar, isto é, a capacidade de 

caracterizar a direção e o foco do olhar de uma pessoa. Por si só, a pose da cabeça fornece 

uma informação grosseira do olhar, que pode ser estimada em situações nas quais os olhos de 

uma pessoa não estão visíveis (baixa resolução ou na presença de objetos que ocludam os 

olhos, como óculos de sol). Quando os olhos estão visíveis a pose da cabeça torna-se um 
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requisito para definir com precisão a direção do olhar. A organização dos diferentes métodos 

de estimativa de pose levou em consideração alguns critérios: 

 Sistemas que utilizam visão estéreo e aqueles que utilizam apenas uma câmera 

(monocular); 

 Sistemas que exigem campo de visão próximo da cabeça de uma pessoa e aqueles que 

podem se adaptar a baixa resolução de um campo de visão distante; 

 Estimativa inicial automática ou manual requerendo previamente posições de 

características faciais. 

A seguir, descreveremos as oito principais categorias que tratam as abordagens conceituais 

utilizadas para estimar pose de cabeça: 

2.1  Métodos baseados em templates de aparência  (appearance template 

methods) 

2.2  Método baseados em array de detectores(detector array methods) 

2.3  Métodos baseados em regressão não-linear (nonlinear regression methods) 

2.4  Métodos baseados em embutimento de manifold (manifold embedding 

methods) 

2.5 Modelos flexíveis (flexible models) 

2.6 Métodos geométricos (geometric methods) 

2.7 Métodos de rastreamento (tracking methods) 

2.8 Métodos híbridos (hybrid methods) 

 

2.1 Métodos Baseados em Templates de Aparência  

  

Utilizam métricas baseadas na comparação de imagens para casar uma nova visão da 

cabeça de uma pessoa com um conjunto de templates contendo as medidas das respectivas 

poses. Na implementação deste método, a imagem é buscada e atribuída a ela a mesma pose 

que é atribuída à imagem (visão) mais similar dentre os templates, como pode ser visto na 

Figura 3. 
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Figura 3. Compara uma nova visão da cabeça com um conjunto de exemplares treinados (cada rótulo com 

uma pose discreta) e encontra a visão mais similar  (CHUTORIAN, E.M.; TRIVEDI, M.M., 2008). 

 Este método apresenta como vantagem o fato de poder ser expandido para um 

conjunto maior de templates a qualquer momento, permitindo que os sistemas se adaptem às 

novas condições. Além disso, não requer exemplos de treinamento negativos ou pontos de 

características faciais e é adequado para altas e baixas resoluções. Como desvantagem, possui 

a necessidade de usar métodos de interpolação para estimar a localização de poses não 

discretas. Quando não se usa tais métodos, a abordagem supõe que a região da cabeça já foi 

detectada e localizada, e erros de localização podem degradar a precisão da estimativa de pose 

da cabeça. Também podem ocorrer problemas de eficiência, já que quanto mais templates são 

adicionados ao conjunto de exemplares, mais comparações de imagens computacionalmente 

custosas serão necessárias para serem computadas.  

 Uma solução proposta para este problema é formar um conjunto de Máquinas de Vetor 

Suporte (SVMs) para detectar e localizar a face e, posteriormente, usar os vetores de suporte, 

como templates de aparência para estimar a pose da cabeça (JEFREY,N.G; GONG ,S., 2002). 

Apesar destas limitações, o problema mais significativo com template de aparência é que 

poderá haver falhas equiparando pares semelhantes de imagens espaciais à poses semelhantes. 

Devido a isso, as imagens podem ser convoluídas com filtros Laplaciano-Gaussiano 

(GONZALEZ R. C.; WOODS, R.E., 2002) para destacar alguns dos mais comuns contornos 
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faciais, enquanto removem algumas das variações de textura identidade específica entre 

diferentes indivíduos. Da mesma forma, as imagens podem ser convoluídas com um 

complexo de Wavelets Gabor para enfatizar características dirigidas, tais como as linhas 

verticais do nariz e orientação horizontal da boca (SHERRAH, J.;GONG, S. et al., 2001). A 

magnitude desta convolução complexa também fornece algumas invariâncias à mudança, que 

concebivelmente podem reduzir o aparecimento de erros que surgem a partir da variância nas 

localizações de características faciais entre as pessoas. 

2.2 Métodos Baseados em Array de Detectores 

Uma extensão natural da técnica anterior para estimar a pose da cabeça é a por 

detectores de treinamento compostos por múltiplas faces, cada um específico para uma pose 

discreta diferente, como pode ser visto na Figura 4. 

 

Figura 4. O array de detectores compreende uma série de detectores de cabeça, cada um sintonizado com 

uma pose específica e uma pose discreta que é atribuída ao detector com maior suporte (CHUTORIAN, E.M.; 

TRIVEDI, M.M., 2008). 

 Para arrays de classificadores binários, a detecção com sucesso de face irá especificar 

a pose da cabeça, assumindo que nenhum dos dois classificadores está em desacordo. Para 

detectores com saída contínua, a pose pode ser estimada por detectores com maior suporte. O 

método array de detectores é semelhante ao de templates de aparência devido a operarem 

diretamente sobre um pedaço da imagem. Em vez de comparar uma imagem com um grande 
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conjunto de templates individuais, a imagem é avaliada por um detector treinado com muitas 

imagens com um algoritmo de aprendizado supervisionado. 

 Uma vantagem deste método é que a detecção da cabeça é separada e o passo da 

localização não é necessário, uma vez que cada detector também é capaz de fazer a distinção 

entre o que é cabeça e o que não é. A detecção simultânea e a estimativa de pose podem ser 

realizadas mediante a aplicação do detector de múltiplas sub-regiões da imagem. Outra 

melhoria é que, ao contrário do template de aparência, o array de detectores emprega 

algoritmos de treinamento que aprendem a ignorar as variações de aparência que não 

correspondem à mudança da pose. Arrays de detectores também são adequados para imagens 

de altas e baixas resoluções.  

A desvantagem é que o método é pesado para treinar múltiplos detectores para cada 

pose discreta. Para um array de detectores funcionar como um detector de face e estimador de 

pose, também deve ser treinado com muitos exemplos negativos não faciais que requerem 

muito mais dados de treinamento. Além disso, podem haver problemas sistemáticos que 

surgem com o número de detectores adicionais. Se dois detectores estão sincronizados com 

poses muito semelhantes, as imagens que são exemplos de treinamento positivos para um 

podem ser exemplos de treinamento negativo para outro. Na prática, estes sistemas têm-se 

limitado a um grau de liberdade e menos de 12 detectores. Além disso, a maioria dos 

detectores tem saídas binárias, não permitindo a obtenção de uma estimativa confiável 

contínua a partir do resultado, permitindo apenas estimativas de pose de face grosseiras e 

criando ambiguidades quando múltiplos detectores simultâneos classificam uma imagem 

positiva.  

Os requisitos computacionais aumentam linearmente com o número de detectores, 

tornando difícil a implementação de sistemas em tempo real com arrays grandes. Como 

solução, tem sido sugerido que um classificador roteador seja usado para escolher um único 

detector para estimar a pose (ROWLEY, H. et al., 1998). Neste caso, o roteador determina 

efetivamente a pose (isto é, assumindo esta é a face, qual é a sua pose?), e um detector 

subsequente confirma a escolha (ou seja, este é um rosto na pose especificada pelo roteador?). 

Embora essa técnica pareça ser promissora, ela não demonstra a mudança de pitch e yaw, mas 

apenas a rotação da câmera no plano, usando em primeiro lugar detectores de face baseados 
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em redes neurais (ROWLEY, H. et al., 1998) e, posteriormente, detectores em cascata 

AdaBoost (VIOLA, M. et al., 2003). 

2.3 Métodos Baseados em Regressão Não-Linear 

Estimam a pose por aprendizagem de um mapeamento funcional não-linear do espaço 

de imagem para uma ou mais direções de pose, como mostrado na Figura 5. 

 

Figura 5. Regressão não-linear provê um mapeamento funcional das imagens ou dados característicos para 

uma medida de pose da cabeça  (CHUTORIAN, E.M.; TRIVEDI, M.M., 2008). 

 Nesta abordagem, com um conjunto de dados de treino rotulados, um modelo pode ser 

construído e proporcionar uma estimativa discreta ou contínua de pose para qualquer amostra 

nova de dados. O problema é que não está claro o quão bem uma ferramenta de regressão 

específica será capaz de aprender o mapeamento adequado. A alta dimensionalidade de uma 

imagem representa um desafio para algumas ferramentas de regressão. O sucesso tem sido 

demonstrado através de vetores de suporte regressivos (SVRs) se a dimensionalidade dos 

dados puder ser reduzida, como por exemplo, com análise de componentes principais (PCA) 

(LI, Y. et al, 2004), ou com a orientação do gradiente local de histogramas (CHUTORIAN, 

E.M. et al., 2008) - o último fornece maior precisão para estimativa de pose da cabeça. 

Alternativamente, se a localização das características faciais é conhecida de antemão, as 

ferramentas de regressão podem ser usadas em relação às características de dados de baixa 

dimensão extraídas destes pontos  (YONG, M. ET AL., 2006)  (MOON, H; MILLER, M.L., 

2004). Das ferramentas de regressão linear utilizada para estimativa de pose de cabeça, redes 

neurais têm sido as mais amplamente utilizadas na literatura. 
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 As vantagens das abordagens de redes neurais são diversas, uma vez que estes 

sistemas são muito rápidos, apenas exigem faces cortadas rotuladas para treinamento, 

trabalham bem com imagens de campo de visão próximo e de campo de visão distante, e dão 

algumas das mais precisas estimativas de pose de cabeça. Embora o método de regressão 

linear funcione, ele é semelhante ao array de detectores e templates de aparência, os quais 

fornecem apenas uma estimativa grosseira de pose para localizações discretas. A principal 

desvantagem desses métodos é que eles são propensos a erros. Como solução, uma rede 

convolucional, que estende de uma rede MLP pode ser usada para reduzir esta fonte de erro. 

2.4 Métodos Baseados em Manifold Embedding 

Embora a imagem de uma cabeça possa ser considerada uma amostra de dados em um 

espaço de grande dimensão, há inerentemente muito menos dimensões em que a pose pode 

variar. Portanto, é possível considerar que cada amostra da imagem de alta dimensão situa-se 

num intervalo de baixa dimensionalidade forçado pelas variações admissíveis da pose. Para 

estimar a pose da cabeça, o manifold deve ser modelado, e uma técnica embarcada é 

necessária para projetar uma nova amostra dentro do manifold (Figura 6). 

 

Figura 6. Procuram por manifolds de baixa dimensão que modelam a variação contínua da pose da cabeça. 

Novas imagens podem ser embutidas nestes manifolds e então usadas para casamento de templates ou 

regressão embutidos (CHUTORIAN, E.M.; TRIVEDI, M.M., 2008). 

Esta incorporação de baixa dimensão pode ser usada para estimar a pose da cabeça 

com técnicas como a regressão no espaço embarcado ou casamento de templates embarcado. `
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 Qualquer algoritmo de redução de dimensionalidade pode ser considerado uma 

tentativa para manifold embedding, mas o desafio reside na criação de um algoritmo que 

recupere poses sucessivamente enquanto ignora outras fontes de variação de imagens. Duas 

das técnicas de redução de dimensionalidade mais populares, Análise de Componentes 

Principais (PCA) e sua versão não-linear kernealizável KpCa, descobrem os principais modos 

de variação de um conjunto de amostras de dados  (DUDA, R.O. et al., 2001). A pose da 

cabeça pode ser estimada com o PCA, por exemplo, projetando uma imagem em um 

subespaço PCA e comparando os resultados de um conjunto de templates integrados 

(MCKENNA, S.J.; GONG ,S., 1998).   

Tem sido demonstrado que a semelhança neste espaço de baixa dimensionalidade é 

mais provável que seja correlacionada com a pose similar do que com o casamento de 

templates de aparência com pré-processamento Gabor wavelet  (SHAOGANG, J. S. et 

al.,1999)(SHERRAH, J. et al., 2001). No entanto PCA e KpCa são técnicas inferiores para 

estimar a pose de cabeça (CHUTORIAN, E.M.; TRIVEDI, M.M., 2008). Além das limitações 

do PCA padrão linear que não pode representar adequadamente as variações de imagens não-

lineares causadas por mudanças de poses, essas abordagens são técnicas não supervisionadas 

que não incorporam o rótulo da pose que normalmente está disponível durante o treinamento. 

Como resultado, não há garantia de que os componentes primários irão se relacionar com 

variações de pose e não com variações de aparência. 

 Para atenuar estes problemas, as informações de aparência podem ser dissociadas da 

pose, dividindo os dados de treinamento em grupos que compartilham cada pose de cabeça 

discreta. No entanto, mesmo esta abordagem tem suas fraquezas, porque a variação de 

aparência pode ser devido a outros fatores além de identidade e de pose, como iluminação. 

Para uma solução mais geral, em vez de fazer manifolds separados para cada variação, um 

único manifold pode ser criado que usa uma métrica de distância que é tendenciosa para 

amostras com pequenas diferenças de pose (BALASUBRAMANIAN, V.N. et al., 2007). 

Outra dificuldade a ser considerada é a heterogeneidade da formação de dados que é comum 

em muitos cenários de treinamento no mundo real. Para modelos identidade, várias pessoas 

são necessárias para treinar um manifold, mas é muitas vezes impossível obter uma 

amostragem regular de poses de cada indivíduo. Em vez disso, as imagens de treinamento 
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compreendem um conjunto disjunto de poses para cada amostra de pessoa de algum 

dispositivo de medição contínua. A solução proposta para este problema é criar submanifolds 

individuais para cada indivíduo, e usá-los para processar reconstruções virtuais de poses 

discretas que estão ausentes entre os indivíduos (YAN S. et al., 2007). 

 As técnicas de manifold embedding são abordagens lineares ou não-lineares. As 

técnicas lineares têm a vantagem de que a incorporação (embedding) pode ser realizada por 

multiplicação de matriz, mas falta-lhes a capacidade de representação das técnicas não-

lineares. Como um meio termo entre essas abordagens, o manifold de pose de cabeça global 

pode ser aproximado por um conjunto de manifolds de localização linear. 

2.5 Modelos Flexíveis 

 Nesse método, um modelo não-rígido é ajustado à imagem conforme a estrutura facial 

de cada indivíduo, como mostrado na Figura 6. Além de colocar rótulos, estes métodos 

requerem dados de treinamento com anotação das características faciais, mas permitem fazer 

comparações de mais níveis de características ao invés de somente usar níveis de aparência 

global. 

 

Figura 7. Modelos flexíveis são adaptados à estrutura facial individual no plano da imagem. A pose da cabeça 

é estimada a partir de comparações a nível de características ou da instanciação dos parâmetros do modelo 

(CHUTORIAN, E.M.; TRIVEDI, M.M., 2008). 

Para estimar a pose, a nova visão da cabeça é sobreposta a cada template e uma 

métrica baseada em pixels é utilizada para comparar as imagens. É usado um modelo baseado 

em um gráfico deformado de pontos de características faciais (cantos dos olhos, nariz, cantos 

da boca, etc.). Para treinar esse sistema, características faciais locais são marcadas 

manualmente em cada imagem treinada e descritores de características locais, como Gabor-
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jets, podem ser extraídos em cada local. Esses recursos podem ser extraídos de vários pontos 

de vista das faces, e invariância extra pode ser alcançada através do armazenamento de um 

grupo de descritores em cada nó. Esta representação tem sido chamada de Gráfico de Grupo 

Elástico (LADES, M. et al., 1993), e possui a capacidade de representar objetos não-rígidos 

ou deformáveis. Para comparar um grupo de gráficos para uma imagem de uma nova face, o 

gráfico é colocado sobre a imagem, e exaustivamente ou iterativamente deformado para 

encontrar a distância mínima entre as características de cada localização do nó gráfico.  Para 

estimar a pose da cabeça, um grupo de gráficos diferentes é criado para cada pose discreta, e 

cada um destes é comparado com uma nova visão da cabeça. O grupo gráfico com a máxima 

similaridade atribui uma pose discreta para a cabeça (KRÜGER, N. et al., 1997) 

(CHUTORIAN, E.M.; TRIVEDI, M.M., 2008). 

 A desvantagem desse método é que a estimativa da pose é discreta, exigindo muitos 

grupos gráficos para alcançar uma boa estimativa da pose. A comparação de vários grupos 

gráficos, cada um com muitas deformações, é computacionalmente caro, em comparação à 

maioria das outras técnicas de estimação de pose da cabeça. 

2.6 Métodos Geométricos 

A abordagem geométrica para estimativa de pose de cabeça usa a forma e a 

configuração relativa das características faciais, determinada a partir da sua localização, para 

estimar a pose, como mostrado na Figura 8. 

 

Figura 8. Métodos geométricos encontram características locais como os olhos, boca e ponta do nariz e 

determinam a pose a partir da configuração relativa dessas características (CHUTORIAN, E.M.; TRIVEDI, 

M.M., 2008). 
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 Usando cinco pontos faciais (os cantos externos de cada olho, os cantos externos da 

boca e a ponta do nariz), o eixo de simetria facial é encontrado por uma linha que conecta o 

ponto médio dos olhos e da boca (CIPOLLA, R.; GEE, H.A., 1994). Assumindo uma relação 

fixa entre os pontos faciais e o comprimento fixo do nariz, a direção facial pode ser 

determinada em geometria perspectiva fraca do ponto de vista 3D do nariz. 

 Esta técnica não apresenta solução para melhora da estimativa de pontos de vista 

frontais próximos. Essas configurações são chamadas ângulos degenerativos, uma vez que 

exigem uma precisão muito elevada para estimar com acurácia a pose da cabeça com este 

método. Outro método foi proposto recentemente com o interior e cantos externos de cada 

olho e os cantos da boca, que são automaticamente detectados na imagem (WANG, J.G.; 

SUNG, E., 2007).  

 Os métodos geométricos são rápidos e simples. Com apenas algumas características 

faciais, uma estimativa razoável de pose de cabeça pode ser obtida. A dificuldade óbvia 

consiste em detectar as características com alta precisão e exatidão. Imagens capturadas com 

campo de visão distante é um problema, dado que a resolução pode tornar difícil ou 

impossível determinar com precisão as características locais. Além disso, muitas vezes 

surgem situações que podem obscurecer permanentemente marcas faciais, como quando uma 

pessoa usa óculos e obscurece seus cantos dos olhos. Considerando que as abordagens 

geométricas dependem da detecção precisa dos pontos faciais, estas são tipicamente mais 

sensíveis à oclusão do que os métodos baseados em aparência que usam informações de toda 

a região facial. 

2.7 Métodos de Rastreamento 

 Métodos de rastreamento funcionam seguindo o movimento relativo da cabeça entre 

quadros consecutivos de uma sequência de vídeo, como mostrado na Figura 9. 
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Figura 9. Métodos de rastreamento encontram o movimento relativo entre os frames de vídeo para estimar 

o movimento global da cabeça (CHUTORIAN, E.M.; TRIVEDI, M.M., 2008). 

 Restrições de continuidade temporal e movimentos suaves são utilizados para fornecer 

uma estimativa visualmente plausível ao longo do tempo. Estes sistemas normalmente 

demonstram um elevado nível de precisão, mas a inicialização de uma pose de cabeça 

conhecida é necessária. Normalmente, a pessoa deve manter uma pose frontal antes que o 

sistema comece, e deve reinicializá-lo quando o rastreamento é perdido. Como resultado, as 

abordagens baseiam-se frequentemente em inicialização manual ou uma visão da câmera de 

modo que a pose da cabeça do sujeito esteja virada para frente e o sistema seja facilmente 

reinicializado com um detector de face frontal. 

 O rastreamento pode, alternativamente, empregar uma abordagem baseada em 

modelos para encontrar a transformação de um modelo que melhor represente os movimentos 

da cabeça observada. Para estimativa de pose de cabeça é comum usar um modelo 3D rígido 

da cabeça. Para estimar a pose da cabeça é necessário simplesmente encontrar a rotação e a 

translação do modelo que melhor se ajusta a cada imagem base observada. Isto pode ser 

conseguido através de mapeamento de textura da imagem da cabeça em um modelo 3D. Na 

implementação mais simples, isto pode ser feito manualmente e, em seguida a pose da cabeça 

pode ser estimada procurando por um conjunto discreto de transformações para encontrar o 

que minimize a diferença na aparência entre o novo frame e do modelo (PAPPU, R.; 

BEARDSLEY, P.A., 1998). Isso pode ser melhorado por medida contínua usando uma busca 

de gradiente descendente e refinando ainda mais com fluxo óptico para orientar a otimização 

(MALCIU, M; PRÊTEUX, F., 2000). 
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 A principal vantagem das abordagens de rastreamento é a habilidade para rastrear a 

cabeça com alta acurácia descobrindo os pequenos deslocamentos de pose entre frames de 

vídeo. Uma vantagem adicional com modelos baseados em rastreamento é a habilidade para 

construir dinamicamente um arquétipo individual da cabeça de uma pessoa. Isso permite que 

essas abordagens evitem os efeitos negativos da variação da aparência. 

 A dificuldade com os métodos de rastreamento é a requisição de uma inicialização 

precisa da posição e pose para gerar um novo modelo ou adaptar um modelo existente. Sem 

uma localização separada e a etapa de estimativa de pose, estas abordagens podem ser 

utilizadas para descobrir uma transformação relativa entre frames. Neste modo de operação, 

estes métodos não estão estimando pose de cabeça no sentido absoluto, mas sim seguindo o 

movimento da cabeça. No entanto, para algumas aplicações, somente movimentos relativos 

são necessários. Abordagens de rastreamento podem ser inicializadas automaticamente 

usando templates dinâmicos para recriar o modelo sempre que o modelo de estimativa de pose 

de cabeça estiver próximo ao ponto de vista original (XIAO, J. et al., 2003). 

2.8 Métodos Híbridos 

 Métodos híbridos combinam um ou mais dos métodos mencionados acima para 

estimar a pose, como ilustrado na Figura 10 , a qual ilustra um exemplo do método baseado em 

templates de aparência combinado com um sistema de rastreamento. 

 

Figura 10. Métodos híbridos combinam uma ou mais abordagens para estimar a pose (CHUTORIAN, E.M.; 

TRIVEDI, M.M., 2008).  
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Estes sistemas podem ser projetados para superar as limitações de qualquer categoria 

específica de estimadores de pose de cabeça. Uma modalidade comum é completar uma 

abordagem de estimativa de pose de cabeça estática com um sistema de rastreamento. O 

sistema estático é responsável pela inicialização e o sistema de rastreamento é responsável 

pela manutenção das estimativas de pose ao longo do tempo. Se o rastreador falhar, o sistema 

estático pode reinicializar o rastreamento. Este método produz alta precisão em abordagens de 

rastreamento puro sem inicialização e limitações de drift.  

 Sistemas híbridos podem usar duas ou mais técnicas independentes e fundir as 

estimativas de cada sistema em um único resultado. Neste caso, o sistema ganha informações 

de múltiplas abordagens, que juntas aumentam a precisão das estimativas. Exemplos 

específicos incluem casamento de templates de aparência com abordagem geométrica 

(também com filtro de partículas) e estimativas baseadas em embutimento de manifold 

reforçadas por casamento de gráficos elásticos  (CHUTORIAN, E.M.; TRIVEDI, M.M., 

2008) (WU J. et al., 2004). 

2.9 Comparações de Estimativas de Pose de Cabeça 

Para avaliar e comparar sistemas de estimativa de pose de cabeça é necessário um método 

preciso para medir a verdade absoluta para um conjunto de dados avaliados. Tipicamente, a 

verdade absoluta é necessária para treinar alguma abordagem de estimativa de pose de cabeça. 

A lista abaixo descreve os métodos mais comuns para capturar essa verdade absoluta dos 

dados, em uma ordem apurada de menor precisão (natural) para maior precisão (boa). 

 Sugestão direcional – um conjunto de marcadores é colocado em uma localização 

discreta ao redor da sala e cada sujeito humano é perguntado sobre a localização 

seguinte da cabeça, enquanto a câmera captura imagens discretas para cada 

localização  (GOURIER, N. et al., 2004). Esse método é uma fonte pobre da verdade 

absoluta. Primeiramente, assume-se que cada cabeça do sujeito está em uma 

localização física exata no espaço 3D, até que alguma posição da cabeça corresponda 

a alguma orientação de pose. Segunda e mais importante, é assumir que as pessoas 

têm habilidade para direções precisas de sua cabeça seguindo um objeto. Infelizmente, 
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esta é uma tarefa subjetiva na qual as pessoas tendem a ter um desempenho bastante 

fraco.  

 Sugestão direcional com ponto de laser – essa abordagem é idêntica à sugestão 

direcional, mas um ponteiro de laser é fixado na cabeça da pessoa (RAE, R.; RITTER, 

H. J., 1998). Isso permite que o sujeito identifique em tal direção posições discretas no 

quarto com uma precisão muito maior do feedback visual, mas ainda assume que a 

cabeça da pessoa está localizada em algum ponto do espaço tal que essa direção é 

equivalente a pose da cabeça. Na prática, isso é difícil de garantir, já que as pessoas 

têm uma tendência a mudar a sua posição de cabeça durante a captura de dados.  

 Manual de anotação – imagens de rostos humanos são vistas por uma pessoa que 

atribui uma etiqueta de pose com base na sua própria percepção da pose. Para um 

conjunto grosseiro de poses em 1 grau de liberdade isso pode ser suficiente, mas é 

inadequado para uma boa estimativa de pose de cabeça.  

 Arrays de câmera – nesta abordagem, várias câmeras capturam imagens do rosto de 

uma pessoa de ângulos diferentes. Deve-se tomar cuidado para garantir que a cabeça 

de cada sujeito está no mesmo local durante a captura. Este método fornece um 

conjunto altamente preciso da verdade absoluta. A desvantagem é que isto só é 

aplicável para as imagens de campo de visão próximo e não pode ser aplicado a 

múltiplas poses ou vídeo do mundo real. 

 Sensores magnéticos – mede um campo magnético. O sensor pode ser afixado à 

cabeça do sujeito e usado para determinar a posição e orientação dos ângulos da 

cabeça (JEFFREY, N.G.; GONG, S., 1999). Estes produtos oferecem uma precisão 

referencial teórica inferior a um grau, mas são altamente susceptíveis ao ruído e à 

presença até mesmo da menor quantidade de metal no ambiente. Os ambientes em que 

os dados podem ser coletados são severamente restritos, e determinados aplicativos, 

como os de estimativa de pose de cabeça, são inviáveis com esses sensores. 

 Sensores inerciais – utilizam acelerômetros, giroscópios, ou outros dispositivos com 

sensores de movimento, muitas vezes associados a um Filtro de Kalman para reduzir o 

ruído. Os sensores inerciais mais baratos não medem a posição, mas somente a 

orientação em três DOFs. A vantagem sobre os sensores magnéticos é que não há 

interferência metálica enquanto realizam precisão teórica semelhante. Para estimar a 
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pose da cabeça o sensor pode ser afixado à cabeça do sujeito durante a captura de 

dados (MORENCY, L. P. et al., 2003). 

 Sistema de captura de movimentos ópticos –  é robusto, sua implantação é cara, devido 

a isso são mais frequentemente utilizados para a captação cinematográfica profissional 

do movimento do corpo articulado. Para a estimativa de pose de cabeça, esses 

marcadores podem ser fixados na parte de trás da cabeça de um sujeito  

(CHUTORIAN, E. M. et al., 2007) e usados para controlar a posição absoluta e 

orientação. 

  

2.10 Comparações dos Resultados Obtidos 

 A média do erro angular absoluto de pitch, roll e yaw é uma métrica comum para 

avaliar as informações das estimativas do sistema de pose de cabeça. Essa métrica pode ser 

usada para avaliar um sistema em cima de um banco de dados com rótulos de poses grosseiras 

ou boas, e que prevê uma única estatística que proporciona uma dica sobre a precisão dos 

métodos concorrentes. Para estimativas de pose de cabeça grosseiras, o usual é avaliar uma 

abordagem por erro de classificação (ou seja, quantas vezes uma imagem para ângulo de pose 

discreta específica é corretamente identificado com o rótulo de pose correta). Os resultados 

dependem do número de poses discretas (mais poses discretas tornam o conjunto de dados 

mais desafiadores). A classificação do erro tem sido frequentemente utilizada para avaliar 

abordagens de estimativa de pose de cabeça. De acordo com os conjuntos de dados utilizados, 

uma série de observações pode ser feita: 

O conjunto de dados Pointing '04, que utilizou o método de regressão não-linear com 

redes neurais MLP apresentou o menor erro médio angular (MAE), demonstrando a poderosa 

capacidade de representação desta abordagem de regressão não-linear não só para estimativa 

de pose de cabeça, mas para aprender um mapeamento que pode tolerar os erros sistemáticos 

no dados de treinamento. Em comparação, as pessoas não aprendem invariância a esse erro e 

demonstram pior desempenho quando solicitado para executar a tarefa semelhante na 

estimativa do yaw (GOURIER, N. ET AL., 2006). Já o conjunto de dados CHILL-CLEAR07 

utilizou o método Manifold Embedding e obteve os resultados mais precisos. Uma série de 

comparações foi feita para diferentes abordagens do Manifold Embedding. No conjunto de 
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dados Pointing '04, LDA Local produz as melhores estimativas de yaw comparados ao PCA, 

LDA, LPP, PCA local e LPP-LPP (LI, Z. et al., 2007), mas para a estimativa pitch, no 

entanto, LDA padrão, proporcionou melhores resultados do que estas outras técnicas. 

Os métodos que rastreiam a cabeça em sequência de vídeo usam modelos flexíveis e 

métodos de rastreamento e obtiveram um erro significativamente menor que sistemas que 

estimam pose em imagens individuais. Embora esses sistemas usem conjuntos de dados 

diferentes que não podem ser comparados diretamente, abordagens de rastreamento visual 

fornecem erro substancialmente inferior a sistemas que calculam o erro de pose de cabeça de 

frames de vídeos individuais e filtram temporariamente os resultados. 

2.11 Comparações de Aplicações 

 Para um sistema de estimativa de pose de cabeça ser de uso geral, deve ser invariante a 

identidade, ter alcance suficiente para permitir movimentos, não necessitar de intervenção 

manual, e deve ser facilmente implantado em hardware convencional. Embora alguns 

sistemas abordem todos estes problemas, que muitas vezes assumem uma ou mais condições 

que simplifiquem o problema de estimação de pose, em detrimento de aplicações gerais. Nós 

identificamos o seguinte conjunto de hipóteses que têm sido comumente utilizadas na área: 

A. Vídeo contínuo - há um fluxo de vídeo contínuo com apenas mudanças de pose 

pequenas entre os frames, assim a pose da cabeça pode ser estimada pelos 

deslocamentos relativos incrementais entre cada frame. 

B. Inicialização - a pose da cabeça do sujeito é conhecida quando o processo de 

estimativa de pose começa. Na prática, o assunto é tipicamente assumir uma 

pose frontal, até o sistema começar, ou o sistema esperar até que o detector 

facial frontal descubra uma pose frontal. 

C. Anti-Drift - a pose da cabeça só será calculada por um curto período de tempo, 

durante o qual não haverá anormalidades significativas da informação visual. 

Se esta hipótese for violada, o sistema de estimativa de pose estará sujeito a 

drift, e as próximas estimativas de pose terão grandes erros.  
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D. Visão estéreo - o sujeito é visualizado por duas ou mais câmeras em uma 

distância pequena o suficiente para discriminar informações de profundidade 

em toda a face. Alternativamente, informações de profundidade podem ser 

obtidas por outros meios especializados, tais como um sensor de tempo de vôo. 

E. Visão frontal - variação de pose está restrita a um intervalo que contém todas 

as características faciais vistas de uma visão frontal. 

F. Único grau de liberdade - a cabeça só poderá girar em torno de um eixo. 

G. Características locais - a localização das características faciais é fornecida ao 

sistema. Isso normalmente significa que características faciais são rotuladas 

manualmente nos dados de teste. 

H. Identidade familiar- o sistema precisa estimar a pose só para a pessoa ou grupo 

de pessoas para o qual foi treinado. 

I. Dados sintéticos - o sistema só funciona em imagens sintéticas que não 

contenham variação de aparência encontrada em imagens do mundo real. 

Essas hipóteses limitam a aplicabilidade de qualquer sistema, mesmo quando parecem 

ser bem sucedidos em um ambiente restrito. Independentemente da precisão da 

estimativa, é importante identificar os sistemas que são aplicáveis para estimar pose de 

cabeça em ambientes do mundo real, como automóveis e espaços inteligentes. Tais 

sistemas devem fornecer uma estimativa de identidade invariante de pose de cabeça 

em pelo menos dois graus de liberdade, sem qualquer intervenção manual. Para 

sistemas com estimativa de pose discreta, o número de poses fixas deve ser 

suficientemente grande para provar o espaço de poses contínuas.  
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3. TÉCNICAS UTILIZADAS: TLD E CLASSIFICADOR DE HAAR 

 

Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas,  

que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos,  

que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia:             

e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem 

de nós mesmos. 

—FERNANDO PESSOA 

 

Rastreamento de face por longo período de tempo está no centro de diversas 

aplicações, tais como: navegação autônoma, vídeo de segurança, interface humano 

computador, jogos, captura de movimento e realidade aumentada. Esta tarefa, apesar de ser 

simples para um humano, ainda é considerada desafiadora para a área de visão computacional. 

O algoritmo utilizado neste trabalho para o rastreamento de face de longo prazo aplica 

duas técnicas para obtenção de uma aplicação robusta e em tempo real: o TLD (tracking 

learning detect) e o algoritmo de Haar. Estas técnicas devem suprir algumas características 

essenciais. Dentre essas características estão a invariância à escala, invariância à rotação, 

suporte para mudanças de iluminação, inicialização automática, mudança de aparência da 

face, oclusão parcial, grandes deslocamentos, e movimento dentro ou fora do campo de visão 

da câmera.  Estas técnicas são descritas a seguir. 

3.1 TLD (tracking learning detect) 

TLD é uma técnica que faz uso dos próprios erros, os quais são relembrados afim de 

serem evitados no futuro. Tal técnica introduz um novo paradigma de aprendizado, uma vez 

que aceita que todos os métodos eventualmente falham e por explorar falhas com o objetivo 

de melhorar performance  (KALAL, Z. et al., 2010).  

O TLD decompõe a atividade de rastreamento a longo prazo em 3 componentes: 

rastreamento, aprendizagem e detecção (TLD – tracking, learning, detect). Cada um desses 

três componentes lida com aspectos diferentes do problema, as componentes estão rodando 

em paralelo e são combinadas para suprimir suas desvantagens.  

O TLD treina um detector de um objeto após a inicialização de um único fragmento e 

suas deformações. O rastreador e o detector estão rodando em paralelo e ambos contribuem 
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para a localização estimada do objeto. “Não visível” é um resultado possível. As atualizações 

do rastreador e do detector dependem do modo de aprendizagem como descrito na Figura 11. 

 

Figura 11. Diagrama de bloco proposto pelo rastreador de faces TLD  (KALAL, Z.; MIKOLAJCZYK, K.; MATAS, J., 

2010). 

 Neste diagrama cada quadro é processado por um rastreador e um 

detector e suas saídas são passadas para um integrador que estimata a localização do objeto. A 

localização do objeto, bem como a detecções e a trajetória são analisados por um bloco de 

aprendizagem que gera dados de treinamento para o detector.  

3.1.1 Rastreamento 

Nesta etapa do TLD é utilizado o rastreador de deslocamento mediano e o validador de 

rastreador. O rastreador de deslocamento (Figura 12) mediano corresponde ao rastreamento de 

um retângulo baseado no rastreador de Lucas-Kanade, o qual estima translações e escala, 

além de ser robusto a oclusões parciais.  
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Figura 12. Rastreador de deslocamento mediano baseado em Lucas Kanade 

Já o validador do rastreador possibilita que a detecção seja atualizada enquanto a trajetória for 

consistente, como descrito na Figura 13. 

 

Figura 13. Validador do rastreador - atualização do detector enquanto o objeto estiver dentro do campo de 

visão de câmera (KALAL, Z; MATAS, J.; MIKOLAJCZYK, K., 2010). 

3.1.2 Lucas-Kanade 

O algoritmo de Lucas-Kanade, o qual tenta alinhar um template T(x) com uma 

imagem I(x), onde x=(x,y) representa um vetor coluna contendo os pixels das coordenadas  

(BAKER, S.; MATTHEWS I., 2002). Também temos que W(x;p) é uma transformação que 

leva um pixel x das coordenadas do frame do template e mapeia ele para o sub-pixel de 
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localização W(x;p) nas coordenadas do frame da imagem I. No problema relatado, a matriz de 

transformação utilizada foi dada por: 

W=   

onde ,  e  correspondem as componentes de rotação¸ translação no eixo x e translação 

no eixo y, respectivamente. O objetivo do algoritmo de Lucas-Kanade é minimizar a soma 

dos erros quadrados entre duas imagens, a imagem T e a imagem I transformada através das 

componentes do template  (BAKER, S.; MATTHEWS I., 2002) como mostrado abaixo: 

 

Para otimizar a expressão descrita em (1), o algoritmo de Lucas-Kanade assume que uma 

estimativa atual de p é conhecida e em seguida resolvida iterativamente para incremento dos 

parâmetros Δp, isto é, a expressão seguinte é minimizada 

 

com relação a Δp, e então os parâmetros são atualizados: 

p   p + Δp  (3) 

Esses dois passos são iterativos até as estimativas de parâmetros p convergirem. Normalmente 

o teste de convergência consiste em saber se algum vetor norma ultrapassou o threshold , 

isto é, Δp . 

3.1.3 Derivação de Lucas-Kanade 

O algoritmo de Lucas-Kanade é derivado a partir do fato de que a expressão descrita 

em (2) não é linear, logo, linearizamos a mesma por uma expansão de Taylor de primeira 

ordem sobre I(W( x;p )+ Δp), obtemos então: 
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nesta expressão,  =  é o gradiente da imagem I estimado para W(x;p), isto é,  é 

calculado pelas coordenadas do frame da imagem I e transformado através das coordenadas 

do frame do template T usando a estimativa atual de transformação W(x;p). Então o termo  

é a Jacobiana da transformação. Se  =  então: 

 

a minimização da equação dada em (4) é um problema de mínimos quadrados e pode ser 

solucionado através da derivada parcial em relação a Δp: 

 

onde nós nos referimos a  como passo descendente da imagem. Igualando esta 

expressão como 0 e resolvendo a expressão de mínimos quadrados dada em (4) como: 

 

onde H é a matriz Hessiana n x n: 

 

O algoritmo de Lucas-Kanade consiste então em aplicar iterativamente as equações (7) 

e (3). Os passos abaixo resultam das equações descritas e serão repetidos em todas as 

iterações para estimar o valor de p até as estimativas do parâmetro convergirem, ou seja, 

ultrapassarem o valor do limiar previamente estabelecido: 

(1) Transformar I com  para calcular  
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(2) Calcular o erro da imagem  

(3) Transformar o gradiente com  

(4) Estimar a Jacobiana para  

(5) Calcular os passos descendentes da imagem   

(6) Estimar a Hessina usando a equação (8) 

(7) Calcular  

(8) Calcular  utilizando a equação (7) 

(9) Atualizar os parâmetros  

3.1.4 Aprendizado 

Esta etapa do TLD utiliza um paradigma para a formação de um classificador binário a 

partir de exemplos rotulados e não rotulados, denominado aprendizagem P-N. O processo de 

aprendizagem é guiado por restrições positivas (P) e negativas (N) que limitam a rotulação do 

conjunto não rotulado. Aprendizagem P-N avalia o classificador dos dados não rotulados, 

identifica exemplos que foram classificados por contradição com limitações estruturais e 

aumenta o conjunto de treinamento com as amostras corrigidas em um processo iterativo. 

Aprendizagem P-N foi aplicada ao problema de aprendizado on-line de detector de objeto 

durante o rastreamento e foi implementada dentro do framework de aprendizagem P-N 

descrito na Figura 14.  
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Figura 14. Aprendizado utilizando restrições P-N (KALAL, Z et al., 2010). 

No aprendizado P-N o objeto é seguido pelo rastreador. Os segmentos próximos à 

trajetória atualizam o detector com rótulo positivo (restrição-p). Detecções distantes da 

trajetória atualizam o detector com rótulos negativos (restrições-n). Ambas as restrições 

trazem erros, a estabilidade de aprendizado é alcançada por múltiplas compensações  

(KALAL, Z. et al., 2010). 

 

3.1.5 Aprendizagem P-N 

Atualmente, há um interesse significativo na aprendizagem semi-supervisionada, ou 

seja, a exploração dos dados classificados e dos não-classificados durante o treinamento de 

classificadores  (CHAPELLE, O. et al., 2006)  (ZHU, X. et al., 2009). Foi demonstrado que 

certas classes de problemas, os dados não rotulados podem melhorar drasticamente o 

classificador. Algoritmos de aprendizagem mais gerais (NIGAM K. et al., 1999) assumem 

que os exemplos não rotulados são independentes. Portanto, tais algoritmos não permitem 

explorar as dependências entre os exemplos não rotulados, os quais podem representar uma 

quantidade substancial de informações. Na visão computacional, os dados raramente são 

independentes já que sua rotulagem está relacionada devido às dependências espaço-

temporais. Os dados com rótulos dependentes serão chamados estruturados  (KALAL, Z. et 

al., 2010). 

Na detecção de objetos, a tarefa é rotular todos os possíveis fragmentos da imagem de 

entrada, quer como positivo (objeto) ou como negativo (fundo). Um único objeto pode ocupar 
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no máximo, uma localização, na imagem de entrada. Em um vídeo, a localização do objeto 

define uma trajetória, que é ilustrada na Figura 15. A trajetória representa uma estrutura de 

rotulagem da sequência de vídeo. Todos os segmentos próximos de parte da trajetória 

compartilham o mesmo rótulo positivo, segmentos distantes da trajetória são rotulados como 

negativos. Outros exemplos de estrutura de dados estão dentro da detecção de partes do objeto 

ou no reconhecimento multi-classe de objetos em uma cena. Nestes casos, a rotulação de toda 

a imagem pode ser limitada pela pré-definição ou aprendizado da configuração espacial de 

peças / objetos. A estrutura dos dados é explorada através das chamadas estruturas de 

restrições positivas e negativas, que impõem determinada rotulagem do conjunto sem rótulo. 

Restrições positivas especificam os padrões aceitáveis de rótulos positivos, isto é, segmentos 

próximos à trajetória de objetos são positivos. Restrições negativas especificam padrões 

aceitáveis de rótulos negativos, ou seja, em torno da trajetória é negativo. Estas restrições são 

usadas em paralelo e mostra-nos que sua combinação permite a compensação mútua dos seus 

erros.  

 

Figura 15. A trajetória de um objeto representado em uma estrutura de vídeo. Segmentos próximos a 

trajetória são positivos (amarelo), segmentos distantes da trajetória são negativos, apenas os exemplos 

negativos difíceis são mostrados (vermelhos)  (KALAL, Z. et al., 2010). 

A disponibilidade de um pequeno número de exemplos rotulados e um grande número 

de exemplos não rotulados sugere a seguinte estratégia de aprendizagem: (i) usando o rótulo 

amostrado, treinar um classificador inicial e ajustar a restrição pré-definida com os dados 

rotulados; (ii) rotular o dado não rotulado pelo classificador e identificar exemplos que foram 
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rotulados em contradição com as restrições estruturais; (iii) corrigir seus rótulos, adicionar ao 

conjunto de treinamento e retreinar o classificador. Chamamos este processo de inicialização 

de aprendizagem P-N. 

Dado  um exemplo de um espaço característico  e  ser um rótulo a partir de um 

espaço rotulado . Um conjunto de exemplos  e o conjunto correspondente de 

rótulos  serão denotados como  e chamados de conjunto rotulado. A tarefa da 

aprendizagem P-N é aprender um classificador  de um conjunto de rótulos a priori 

 e inicializá-lo a partir de um dado não rotulado . A ilustração da abordagem de 

aprendizagem P-N discutida nesta seção é dada na Figura 16. 

 

Figura 16. Aprendizagem P-N  (KALAL, Z. et al., 2010) 

 

A aprendizagem P-N descrita no diagrama de blocos acima primeiro treina um classificador a 

partir de dados rotulados e, em seguida, itera sobre: (i) rotulagem dos dados não rotulados 

pelo classificador, (ii) identificação e re-rotulagem de exemplos que os rótulos violam as 

restrições estruturais, (iii) extensão  do conjunto de treinamento, (iv) re-treinamento dos 

classificadores. 

 

3.1.6 Inicialização do Classificador  

 

O classificador  é uma função de uma família  parametrizada por . De forma 

semelhante ao ambiente supervisionado, classificador de aprendizagem P-N corresponde à 

estimativa  de conjuntos de treinamento  com uma exceção: o conjunto de 
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treinamento é aumentado iterativamente através de exemplos extraídos pelas restrições a 

partir dos dados não rotulados. O processo de formação é inicializado inserindo os exemplos 

rotulados a priori para o conjunto de treinamento, e pela estimativa dos parâmetros do 

classificador inicial . O processo então continua iterativamente. Na iteração k, o 

classificador treinado em k - 1 atribui rótulos ao exemplo não rotulado,  

para todo ∈ . O classificador opera sob um exemplo por vez. As restrições são então 

utilizadas para verificar se os rótulos atribuídos pelo classificador estão em linha com as 

suposições feitas sobre os dados. Os exemplos rotulados que violam as restrições são 

corrigidos e adicionados ao conjunto de treinamento. A iteração é concluída pelo 

retreinamento dos classificadores com a atualização do conjunto treinado. Este procedimento 

se repete até convergir ou parar por outro critério. Ao longo do treinamento, qualquer 

exemplo pode ser selecionado pelas restrições várias vezes e, portanto, podem ser 

representado no conjunto de treinamento várias vezes, mesmo com um rótulo diferente. 

3.1.7 Restrições 

Uma restrição pode ser qualquer função que aceita um conjunto de exemplos com 

rótulos dados pelo classificador  e saídas de um subconjunto de exemplos com rótulos 

alterados . Aprendizagem P-N permite utilizar um número arbitrário de tais 

restrições. Duas categorias de restrições são distinguidas como termo P e N. P-restrições são 

usadas para identificar exemplos que tenham sido rotulados negativamente pelo classificador, 

mas as restrições necessitam de rotulagem positiva. Na iteração k, P-restrições adicionam 

 exemplos para o conjunto de treinamento com rótulos alterados para positivo. Estas 

restrições estendem o conjunto de exemplos de treinamento positivo e, assim, melhoram a 

propriedade de generalização do classificador. N-restrição é usada para identificar exemplos 

que têm sido classificados como positivos, mas as restrições exigem um rótulo negativo. Na 

iteração k, a N-restrições inserem  exemplos negativos para o conjunto treinado. Estas 

restrições estendem o conjunto de treinamento de exemplos negativos e assim melhora as 

propriedades discriminativas do classificador. 

O impacto das restrições sobre a qualidade do classificador irá agora ser analisado 

analiticamente. Suponha que um classificador que atribui rótulos aleatórios para um conjunto 
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sem rótulos e depois corrige sua atribuição de acordo com a saída das restrições. As restrições 

corrigem o classificador, mas na prática também introduz erros por incorrecções da re-

rotulagem em alguns exemplos. Na iteração k, o erro de um classificador é caracterizado por 

um número de falsos positivos α (k) e um número de falsos negativos  Seja  o 

número de exemplos para os quais o rótulo foi corretamente alterado para positiva na iteração 

k por P-restrição. é então o número de exemplos para os quais o rótulo foi 

incorretamente alterado para positivo na iteração k. Assim, P-restrições muda 

 exemplos para positivo. De uma maneira semelhante mudar N-

restrições  exemplos para negativo, onde  são corretos e 

 são atribuições falsas. Os erros do classificador tornam-se: 

   (1a) 

   (1b) 

Equação 1a mostra que falsos positivos diminuem se , ou seja, número 

de exemplos que foram corretamente remarcados para o negativo é maior do que o número de 

exemplos que foram incorretamente remarcados para o positivo. Da mesma forma, os falsos 

negativos diminuem se . Para analisar a convergência, um modelo 

precisa ser definido que relacione a qualidade de P-N restrições para 

.  

A qualidade das limitações é caracterizada por quatro medidas. P-precisão é o número 

de exemplos positivos corretos dividido pelo número total de amostras de saída por P-

restrições, . P-recall é o número de exemplos positivos corretos 

divididos pelo número de falsos negativos, . N-precisão é o número de exemplos 

negativos corretos divididos pelo número de todos os exemplos de saída por N-restrições, 

. N-recall é o número de exemplos negativos corretos divididos pelo 

número total de falsos positivos, . Assumimos aqui que as restrições são 

caracterizadas por medidas fixas ao longo do treinamento e, portanto, o índice de tempo foi 

cortado da notação. 
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O número de exemplos corretos e incorretos na iteração k é expresso da seguinte 

forma: 

 

 

 

Combinando as equações 1a, 1b, 2a e 2b nós obtemos 

(3)

   

Depois definimos o vetor de estado (k) =  e a matriz de transição 

como: 

   (4) 

é possível reescrever as equações como  (k+1)  = M (k). Estas são equações recursivas que 

correspondem a um sistema dinâmico discreto  (ZHU, X; GOLDBERG, A.B., 2009). 

Com base na teoria bem fundamentada dos sistemas dinâmicos, o vetor de estado  

converge para zero se autovalores da matriz de transição M são menores do que um. 

Restrições que satisfazem estas condições serão chamadas de erro de cancelamento. A figura 

17 ilustra a evolução do erro do classificador quando  
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Figura 17. A evolução dos erros do classificador depende da qualidade das restrições estruturais, que é 

definida em termos de autovalores da matriz M. Os erros convergem para zero(esquerda), estão na borda de 

estabilidade(centro) ou estão crescendo(direita)  (KALAL, Z. ET AL., 2010). 

A matriz M representa uma transformação linear do Espaço 2D de classificador de 

erros, os autovalores pode ser interpretados como escala ao longo das dimensões definidas por 

autovetores. Se a escala é menor que um, os erros são reduzidos em cada iteração. Na prática, 

pode não ser possível identificar todos os erros do classificador. Portanto, o treinamento não 

converge para classificadores de erros menores, mas pode estabilizar em um determinado 

nível. Com base na análise, nós ainda concluímos que é possível combinar as restrições 

imperfeitas de tal forma que seus erros estão cancelando. Aprendizagem P-N não coloca 

qualquer exigência sobre a qualidade das limitações individuais, mesmo restrições com uma 

precisão muito baixa (próximo de zero) podem ser utilizadas, desde que a matriz M tenha 

autovalores menores do que um.  

3.1.8 Detecção  

Esta seção descreve uma aplicação da aprendizagem P-N para o seguinte problema: 

dado um único exemplo de um objeto, aprender um detector de objeto on-line de uma 

sequência de vídeo sem rótulo. Este problema será formalizado como aprendizagem P-N on-

line, onde uma iteração do processo de aprendizagem corresponde em tempos discretos e um 

quadro no tempo k corresponde aos dados não rotulados  

Detectores de objetos são algoritmos que, decidem sobre a presença de um objeto em 

uma imagem de entrada e determinam sua localização. Consideramos tipo de detectores em 

tempo real que são baseados em uma estratégia de janela de verificação  (VIOLA, P.; JONES, 
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M., 2001): a imagem de entrada é verificada através de posições e escalas, em cada sub-janela 

um classificador binário decide sobre a presença do objeto. 

 
Figura 18. Um detector baseado em janela de verificação e classificadores em floresta randomizados. A 

formação e os testes são on-line. Usamos a seguinte configuração do detector: 10.000 janelas são 

verificadas, 10 brotos por janela, 10 características  posterior por segmento (KALAL, Z. ET AL, 2009). 

O classificador em floresta randomizado (BREIMAN, 2001) foi adaptado por causa da 

sua velocidade, precisão e possibilidade de atualização incremental. Nosso classificador 

consiste em um número de folhas (árvore simplificada) que são avaliadas em paralelo em 

cada segmento. Cada folha i tem um número de medidas sobre o segmento de entrada 

resultante em função do vetor xi que aponta para o nó folha com probabilidade posterior 

. Os posteriores de todas as folhas são calculados e os classificadores 

positivos de saída respondem se a média for maior do que 50%.  As medições tomadas por 

cada folha são geradas aleatoriamente a priori e permanecem inalteradas em todo o 

aprendizado. Nós adotamos padrões binários 2bit  (KALAL, Z. et al., 2009) por causa de sua 

invariância a iluminação e aplicação multi-escala eficiente usando imagens integrais. Os 

posteriores  representam os parâmetros internos θ do classificador e são 

estimados de forma incremental ao longo do processo de aprendizagem. Cada nó folha 

registra o número de exemplos positivos p e negativos n que caíram durante o treinamento. O 

posterior é computado pelo estimador de máxima verossimilhança, 

, ou é definido zero se a folha estiver vazia. 

Treinamento do classificador inicial é realizado nos primeiros frames. Os posteriores 

são inicializados com zero e são atualizados por 300 exemplos positivos gerados por 

deformação afim do segmento selecionada. O classificador é então avaliado em 

todos os segmentos. As detecções distantes da meta representam os exemplos negativos e 

atualizam as posteriores. Esta abordagem extraída de exemplos de treinamento negativo está 
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intimamente relacionada a inicialização e deriva do fato de que as classes priores são 

altamente assimétricas, . 

Para explicar restrições P-N para detector de aprendizagem on-line, o cenário de 

aplicação é ilustrado na Figura 14. Cada segmento extraído do vídeo representa um exemplo 

não rotulado. Segmentos dentro de uma imagem são relacionados espacialmente, isto é, têm 

estrutura espacial. Os segmentos são também relacionados de um quadro para outro, ou seja, 

têm estrutura temporal. Portanto, conhecer um rótulo de um único segmento, por exemplo 

o selecionado no primeiro quadro, possibilita traçar uma hipótese sobre os rótulos de outros 

segmentos.  

As restrições que serão introduzidas são baseadas no fato de que um único objeto 

aparece em apenas um local e, portanto, define sua trajetória uma curva no volume de vídeo. 

Esta curva não é contínua devido ao corte de quadro ou baixa taxa de frame , ou mesmo não 

definida se o objeto não estiver presente. Partes da curva são dadas por uma adaptação do 

rastreador Lucas-Kanade que segue o objeto selecionado de quadro a quadro. Já que o 

rastreador pode afastar-se é essencial estimar quando o rastreador for seguir o objeto 

corretamente. Para este efeito, um rastreador confiável é definido como NCC entre o 

segmento rastreado e o segmento selecionado no primeiro quadro. A trajetória contínua 

é considerada correta se o último quadro da trajetória tiver confiança maior que 80%. Se a 

trajetória é validada então desencadeia a aplicação das restrições P-N que explora a estrutura 

dos dados. P-restrições requer que todos os segmentos que estão próximos de ter trajetória 

tenham rótulo positivo. N-restrições exige que todos os segmentos em torno 

de uma trajetória validada tenham rótulo negativo. Note que o aparecimento de segmentos 

positivos não é restrito, mas eles são adicionados ao conjunto de treinamento como uma 

conseqüência da descoberta da trajetória nos dados sem rótulo. Exemplos negativos 

encontrados ao redor naturalmente discriminam desordem ou objetos da mesma classe. 

 

3.2 Classificador de Haar 

 O classificador de Haar em cascata é responsável pela detecção de faces em uma 

imagem. O uso de algoritmos para extração das características dos objetos e geração de 
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classificadores em cascata para o reconhecimento de padrões dos objetos contidos em uma 

imagem têm obtido resultados robustos, eficientes e rápidos no que se refere à detecção em 

tempo real. Entre as técnicas que abordam o problema de detecção de objetos em tempo real 

destaca-se a proposta por Viola & Jones (ABATE,A. et al., 2007), pois apresenta uma solução 

genérica para detecção de qualquer tipo de objeto e possui baixa taxa de falsos positivos. Tal 

técnica foi posteriormente estendida por Lienhart & Maydt (AZUMA, 1997).  

O uso de algumas características chaves permitiram uma implementação eficiente para 

a detecção facial. Segundo o autor, sua técnica utiliza apenas imagens simples em tons de 

cinza e com isso se distingue de outros modelos, pois não é baseada em informações relativa à 

cor. 

O modelo de Viola & Jones fornece três contribuições básicas para a detecção de face. 

A primeira delas é a representação da imagem em um espaço de características baseadas nos 

filtros de Haar. Isto é feito com o auxílio de imagens integrais. A segunda é a montagem de 

um classificador baseado em Boosting capaz de selecionar as características mais relevantes. 

Por fim é feita uma combinação em cascata destes classificadores de modo a garantir bom 

desempenho e velocidade de processamento, o que está representado na Figura 19.  

 

Figura 19. Componentes básicos do modelo de Viola & Jones 

3.2.1 Método de Viola e Jones 

Detecção automática é uma etapa inicial em muitos sistemas, incluindo os sistemas de 

detecção de características faciais. O detector de objetos Viola-Jones é capaz de detectar faces 

com precisão, baixa taxa de falsos positivos, velocidade e baixo custo computacional.  

Os objetivos principais para detecção da face humana são a precisão e velocidade, o 

que frequentemente gera um trade-off entre os dois pontos e é onde se encontra a dificuldade 

nesses tipos de sistemas. Imagens Integrais são construídas somando os valores da intensidade 
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dos pixels à esquerda e acima de um ponto (pixel) em questão. Viola & Jones  (VIOLA, M. et 

al., 2003) ressaltam que essa representação é a composição de dois cálculos: primeiro ao 

longo das linhas e depois das colunas. Um exemplo de imagem integral é ilustrado Figura 20, 

com áreas do Tipo I (Representação em intensidades de pixel) e área do Tipo II 

(Representação em Imagem Integral). O intuito em usar esta representação intermediária para 

aumentar a velocidade de extração de características, é justificada pelo fato de que qualquer 

retângulo em uma imagem poder ser calculado por meio da imagem integral. São necessários 

apenas quatro índices da imagem integral para calcular qualquer retângulo e como 

consequência imediata, precisamos de uma única passagem para obter dados desejados em 

sub-regiões de uma imagem. 

 

Figura 20. Exemplo de Imagem Integral  (VIOLA, P.; JONES, M., 2001) 

 Através da imagem integral  se obtém a representação dos dados de 

treinamento no espaço de características, o que é definido por: 

 

onde  é uma imagem de tamanho  A 

vantagem dessa representação é que possibilita calcular a soma dos elementos de qualquer 

retângulo contido na imagem com apenas quatro pontos de . 

É possível obter um conjunto de características através da diferença entre a soma dos 

pixels de regiões retangulares, o que é facilmente obtido através da imagem integral. Este tipo 

de característica é semelhante ao produto interno com as wavelets de Haar e são conhecidas 

como Haar-like features. Na abordagem de Viola-Jones foram utilizados quatro tipos de 
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características, como ilustrado na Figura 21, onde o valor de uma dada característica é a 

diferença entre a soma dos pixels da região branca e a soma dos pixels da região preta. Em 

versões mais recentes, um conjunto estendido de características é utilizado. O novo conjunto 

inclui um novo tipo de característica e versões rotacionadas das características utilizadas na 

abordagem original. O conjunto estendido está ilustrado na Figura 22. 

 

Figura 21. Formas possíveis de uma característica retangular (VIOLA, P.; JONES, M., 2001). 

 

Figura 22. Conjunto de características estendidas (VIOLA, P.; JONES, M., 2001). 

 O conjunto de treinamento do Viola-Jones é constituído de amostras do tipo  

com  amostras, onde  é uma imagem de dimensão 24×24 e  é o rótulo da 

classe. Neste caso,  corresponde a uma imagem da face e  a uma imagem 

diferente de face. A dimensão das amostras faz com que o número total de características seja 
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alto, o que torna necessário a seleção das características mais relevantes. Para tanto é utilizada 

uma versão do AdaBoost. Em cada iteração do AdaBoost, um conjunto de classificadores 

fracos  é ajustado para minimizar o erro de classificação. Cada um destes classificadores 

corresponde a uma característica e  é o total de características. 

Dado um limiar  e uma paridade  , a regra de classificação pode ser definida como: 

 

a paridade  indica a direção da desigualdade. Para obter taxas satisfatórias é feita uma 

combinação de classificadores na forma de uma árvore degenerada, também conhecida como 

cascata de classificadores. Nesta combinação, cada nó (ou estágio) é chamado 

sequencialmente e corresponde a um classificador AdaBoost ajustado para obter uma taxa de 

falso negativo próxima a zero. Para reduzir o tempo de processamento, o número de 

características selecionadas em cada estágio é menor que no estágio seguinte. Isto faz com 

que os estágios sejam sequencialmente mais complexos e o número de amostras diminua 

rapidamente à medida que eles são chamados, como pode ser visualizado na Figura 23. 

 

Figura 24. Cascata de classificadores utilizada no Viola-Jones. Em cada estágio da cascata, as amostras 

classificadas negativamente (N) são rejeitadas, enquanto as classificadas positivamente (P) são passadas ao 

estágio seguinte. 

 Na detecção, como não se sabe a posição nem o tamanho da face na imagem de teste, 

as características selecionadas no treinamento são escalonadas do tamanho mínimo até o 

tamanho da imagem, nos respectivos estágios da cascata. As versões escalonadas são 

aplicadas em todas as sub-janelas possíveis dentro da imagem de teste. A maioria das sub-

janelas são rejeitadas nos primeiros estágios enquanto os últimos são responsáveis por 

classificar as sub-janelas mais difíceis. 
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3.3 Integração de TLD e algoritmo de Haar 

 

O algoritmo TLD foi criado com o objetivo de detectar e rastrear um objeto de 

interesse em uma sequência de vídeo, sendo por isso considerado como um algoritmo 

genérico. A inicialização do TLD(tracking learning detect) era feita de forma manual, 

necessitando que o usuário selecionasse com um bouding box a área que desejasse rastrear, e 

somente a partir dessa seleção a aplicação tomava conhecimento do objeto a ser rastreado e 

dava sequência com a etapa de aprendizado. 

Transformamos o TLD especialista em faces integrando-o com o algoritmo de Harr, o 

qual se encarrega da inicialização automática. Na etapa de inicialização automática utilizamos 

uma base de dados extraída do opencv(haarcascade_frontalface_alt), que possui um 

treinamento para localização de faces frontais.  

Sendo assim, após a integração não se faz necessário a seleção do objeto a ser 

rastreado com um bounding box, pois, devido ao uso do algoritmo de Haar, a seleção será 

automática, e com o uso da base de dados para faces frontais, já definimos que a aplicação só 

será inicializada no momento em que encontrar uma face.  Uma vez inicializada a aplicação, o 

TLD da sequência a suas etapas e consequente rastreamento. 
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4. RESULTADOS 

 

O lucro do nosso estudo é tornarmo-nos melhores e mais sábios. 

—MICHEL DE MONTAIGNE 

 

Neste capítulo serão mostrados os resultados alcançados ao se integrar TLD e 

algoritmo de Haar, ressaltando as melhorias obtidas com esse método híbrido, bem como suas 

vantagens e limitações. Na sequência será feito um estudo comparativo entre os resultados por 

nós obtidos e resultados de outra abordagem de rastreamento de faces. 

4.1 Detalhes sobre a Aplicação  

A técnica TLD foi integrada ao algoritmo de Haar, o que possibilitou transformar uma 

técnica de rastreamento genérica em uma técnica especialista em faces. Além disso, a técnica 

TLD que foi reproduzida exigia que fosse selecionado o objeto de interesse na imagem, e 

após dois cliques o que foi selecionado era considerado como imagem de entrada para, a 

partir daí, ser rastreada nos frames seguintes. A integração que fizemos possibilitou que o 

algoritmo se tornasse especialista em faces, e iniciasse a execução automaticamente. Na 

sequência ocorre a etapa de aprendizado e rastreamento no decorrer do vídeo. 

No que se refere à etapa de aprendizagem, são armazenados segmentos, os quais são 

classificados como pertencentes à face (segmentes positivos) e não pertencentes a face 

(segmentos negativos). Quanto ao armazenamento destes segmentos em memória durante o 

aprendizado não existe restrição, uma vez que foi verificado que geralmente o rastreamento 

estabiliza em torno de 100 segmentos. 

Na implementação foram adicionadas algumas teclas que servem como atalho durante 

a execução da aplicação: 

Tabela 1. Teclas de atalho adicionadas à aplicação 

Tecla Significado 

N Exibir segmentos negativos durante rastreamento 

C Mostra grau de confiança durante o rastreamento 
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P Exibir segmentos positivos durante rastreamento  

I 

Q 

Inicializa o rastreamento 

Sai da aplicação 

 

O algoritmo proposto foi testado usando uma webcam Microsoft Life-Cam VX3000 

de 1.3 Mp e resolução de 640X480, Intel Core 2 Duo CPU 2.2 GHz , 4 GB RAM. Também 

foram necessárias as instalações dos seguintes aplicativos: Matlab (R2011a), MS Visual 

Studio 2010, Windows 7 (32 bits) e OpenCV2.2. 

4.2 Resultados Obtidos 

O algoritmo proposto soluciona o problema de rastreamento em tempo real de longo 

prazo de faces humanas em ambientes naturais, pois, dado um único exemplo de uma face 

específica, rastreia a mesma face em um vídeo. 

A aplicação é inicializada com a detecção  de alguma face no frame de vídeo, 

delimitando-a com um retângulo amarelo. No decorrer do rastreamento ocorrerá a etapa de 

aprendizagem que é detalhada por segmentos presentes na imagem, os classificados como 

face (lado direito da imagem), bem como os classificados como não face (lado esquerdo da 

imagem). O número do frame corrente na sequência de vídeo está descrito no canto inferior 

esquerdo da tela, bem como a quantidade média de frames por segundo obtida durante o 

rastreamento.  

O sistema proposto foi analisado através de um vídeo com duração de 3 minutos, no 

qual tentamos simular as situações consideradas críticas para um rastreador de faces. O vídeo 

contém aproximadamente 840 frames, o que resultou em 4.6 frames capturados por segundo. 

Na Figura 25 é possível verificar a inicialização automática da face presente no frame 

de vídeo (3˚ frame), bem como o aprendizado no decorrer do tempo e o consequente 

rastreamento (frames 11, 16, 27, 48, 89).  
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Figura 25. Inicialização automática e posterior rastreamento 

O rastreamento é possível devido ao aprendizado no decorrer do tempo, o qual faz uso 

do método P-N de classificação que extrai segmentos da imagem e os classifica como sendo 

positivos e negativos. Os segmentos que correspondem à face rastreada (região de interesse) 

são considerados como restrições positivas, como ilustrado na Figura 26. 

 

Figura 26. Segmentos positivos extraídos durante o rastreamento 

Os segmentos que são classificados como não pertencentes à face também tem sua 

importância, uma vez que o algoritmo procura aprender com os próprios erros durante o 

rastreamento. Tais segmentos são classificados como restrições negativas, e pode ser ilustrado 

através da Figura 27. 
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Figura 27. Segmentos negativos extraídos durante o rastreamento 

Uma das principais exigências para um rastreador de face ser considerado robusto é 

que o mesmo seja robusto a invariância de rotação e escala. O algoritmo híbrido se mostrou 

eficiente no que se refere a essas duas características. A invariância a escala foi representada 

na sequência de frames abaixo (67, 108, 117, 205, 211, 218, 221, 234 e 237), representada 

pela Figura 28. 

 

Figura 28. Invariância a escala durante rastreamento 
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A invariância a rotação esteve presente durante o rastreamento, como pode ser visualizado na  

Figura 29 (frames 84, 98, 277, 297, 817 e 794). 

 

Figura 29. Invariância a rotação durante o rastreamento 

O algoritmo é robusto o suficiente para re-detecção da face. Durante o rastreamento se 

ocorrer da face sair do campo de visão da câmera o delimitador da face desaparece do frame 

corrente, mas quando a face retorna ao campo de visão ela é rapidamente detectada, sem 

perda de robustez, como observado durante a inicialização automática, e retoma rapidamente 

o rastreamento nos frames seguintes. A re-deteção está ilustrada na Figura 30 (frames 241, 

243, 247, 253, 255 e 272). 
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Figura 30. Re-detecção da face durante o rastreamento 

As câmeras que capturam os vídeos podem estar localizadas em ambientes internos ou 

externos, sujeitos à variação de iluminação. Devido a tal fato, algoritmos de rastreamento 

devem ser sensíveis a tais variações, como representado abaixo (frames 403, 426, 531, 550, 

570, 627, 661 e 780).  
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Figura 31. Robusto mesmo quando há mudança de iluminação 

Uma vez que o TLD(tracking learning detect) baseia-se no aprendizado dos segmentos 

acumulados no decorrer do rastreamento, é possível reconhecer a face anteriormente rastreada 

dentre outras faces e após isso continuar rastreando e até aprendendo com a imagem 

reconhecida, como podemos verificar na Figura 32 (frames 120, 169, 189, 190, 193 e 204).  

 

Figura 32. Reconhecimento diante de outras faces durante o rastreamento 

A aplicação foi testada com situações de oclusão parcial e apresentou bons resultados, 

uma vez que a oclusão de parte da face não implica necessariamente na invisibilidade de todo 

o resto dela, não comprometendo assim o rastreamento (ver Figura 33). 
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Figura 33. Suporte à oclusão parcial 

 

 Durante toda a sequência de vídeo foi verificada precisão do rastreamento no decorrer 

do tempo. A sequência de testes contém 600 frames dos quais foram manualmente anotados 

as precisões e posteriomente calculada a média destas precisões  a cada 50 frames, os 

resultados obtidos podem ser visualizados no gráfico abaixo.  

 

O experimento avalia quantitativamente o desempenho do rastreador relativo à 

capacidade de identificar segmentos positivos (faces) diante de todos os segmentos extraídos, 

o que define a precisão do nosso algoritmo. Com o a técnica híbrida proposta obtivemos uma 
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precisão média de 76,42%. Esta experiência demonstra que o nosso rastreador é robusto e 

adequado para aplicações em tempo real, pois, demonstrou bom desempenho mesmo diante 

da maioria das características consideradas desafiadoras para área. 

4.3 FaceApi 

 

FaceApi é uma das técnicas de grande destaque na área de rastreamento de face. Ela 

possibilita que qualquer câmera ou webcam padrão seja utilizada como dispositivo de 

rastreamento 3D, sem a necessidade de nenhum outro hardware (SEEING MACHINES, 

2010).  

 Esta técnica possibilita o rastreamento da posição e rotação da face nos eixos x, y e z 

relativos a câmera. Possui inicialização automática. É considerada ideal para localizar usuário, 

saber se eles estão prestando atenção, detectar acenos e outros gestos de cabeça. Os 6 DOF 

(graus de liberdade) de informações de rastreamento somente estão disponíveis com hardware 

de captura de movimentos especializados. 

FaceApi utiliza técnicas híbridas para o rastreamento em tempo real a partir de uma 

única câmera. De acordo com suas características identificou-se que além da técnica de 

rastreamento foi utilizada a técnica baseada em modelos geométricos, a qual leva em 

consideração características faciais como canto dos olhos, da boca e ponta do nariz. Utiliza 

uma máscara modeladora baseada na face presente no vídeo para representar o rastreamento. 

Os testes realizados com esse framework coorporativo foram semelhantes ao realizados 

anteriormente com a técnica híbrida que faz uso do algoritmo TLD e do classificador de Haar. 

Baseados nos testes realizados com as duas abordagens na área de rastreamento de 

faces fizemos um estudo comparativo demonstrando as vantagens e deficiências de ambas as 

abordagens. 
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Figura 34. Rastreamento utilizando a ferramenta FaceApi 

De acordo com o verificado nos testes, a ferramenta FaceApi possui inicialização 

automática, é parcialmente invariante a rotação e escala, demonstrou sensibilidade a oclusão 
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parcial, lida bem com mudança de iluminação e possui re-detecção da face. Observamos que a 

aplicação tem dificuldade de manter robustez quando o movimento é mais rápido, como pode 

ser verificado em alguns frames acima onde não houve detecção. 

No entanto, a ferramenta se mostrou robusta para movimentos lentos. Possui com 

vantagem modelagem 3D e funcionalidades como a descrição de características chaves da 

face, como cantos dos olhos, canto da boca e ponta do nariz, além do rastreamento de lábios e 

sobrancelhas em tempo real, o que possibilita o envio de informações de expressão facial para 

avatares animados, reconhecendo quando os usuários estão falando, além de detectarem 

humor.  

4.4 Mapeamento da FaceApi X TLD + Algoritmo de Haar 

 Baseado nas técnicas citadas acima, e nos resultados obtidos durante os testes, 

elaboramos um mapeamento das características requeridas para rastreamento de face e as 

técnicas que a satisfazem. Com isso, percebemos que a desvantagem de uma técnica, é a 

vantagem de outra e vice versa. 

Tabela 2. Mapeamento das características faciais: FaceApi X TLD + Algoritmo de Haar 

Características do Rastreamento TLD+Algoritmo 

de Haar 

FaceApi 

Tempo real   

Monocular   

3D   

Invariante a rotação   

Inicialização automática   

Invariante a escala   

Permite movimentos rápidos   
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Oclusão parcial   

Oclusão Total   

Reconhecimento facial   

Detecção de características faciais   

Robusto a mudança de iluminação   

Rastreamento de uma única face   

Rastreamento de múltiplas faces   

Modelagem de expressões faciais   

Rastreamento de expressões faciais   

 

Através da tabela acima fica claro que ambas as abordagens (FaceApi e TLD + Haar) 

dão suporte a rastreamento de uma única face e suportam apenas oclusão parcial. Deduzimos 

também que as técnicas híbridas são as mais eficazes, uma vez que tentam unir a vantagem de 

uma técnica sobre outra suprindo as deficiências desta e vice-versa, obtendo assim um 

rastreamento mais condizente com as exigências das aplicações atuais. 
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4.5  Estudo de Caso  

 

Foi feito um estudo de caso utilizando o vídeo JAM1(Figura 35), extraído da base de 

dados BU FACE TRACKING. 

 

Figura 34 – Aplicação proposta usando o vídeo Jam1 da base de dados BU face Tracking 

 

 Na sequência nós avaliamos movimentos livres da cabeça , incluindo rotação e 

translação. Os ângulos roll, pitch e yaw variaram conforme os histogramas abaixo: 

 

 

Gráfico 1- Histograma da frequência de variação do ângulo pitch 
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Gráfico 2- Histograma da frequência de variação do ângulo roll 

 

Gráfico 3 - Histograma da frequência de variação do ângulo yaw 

Nossa hipótese é que o rastreador não se perca em pelo menos 80% dos frames de vídeo. A 

metodologia para cálculo do percentual do erro é: 

 

 

Para o melhor entendimento do comportamento do rastreador durante os experimentos foi 

realizada uma análise relacionando os ângulos descritos nos histogramas acima, fornecidos 

pela base por nós utilizada, e o erro percentual obtido por nosso rastreador relativo a estes  

ângulos.  

 

 



56 

 

 

Tabela 3 – Relação entre ângulo pitch e o percentual do erro 

Pitch(˚) 

Percentual do 

erro(%) 

+2 2.156 

+1 0.750 

0 0.009 

-1 0.690 

-2 1.975 

 

Tabela 4 - Relação entre ângulo yaw e o percentual do erro 

Yaw(˚) 

Erro 

Percentual(%) 

+12 1.643 

+5 0.015 

+0 0.002 

-5 0.018 

-12 1.527 

 

Tabela 5 - Relação entre ângulo roll e o percentual do erro 

Roll(˚) 

Erro 

Percentual(%) 

+25 1.732 

+10 0.150 

+0 0.003 

-10 0.162 

-25 1.669 

 

Notamos que o percentual de acerto é maior quando os ângulos dos movimentos da 

cabeça são menores, e que o erro aumenta proporcionalmente a variação do ângulo. Também 

percebemos que mesmo nos piores casos o rastreador manteve um acerto acima dos 80%, 

confirmando a nossa hipótese. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Não confunda jamais conhecimento com sabedoria.  

Um o ajuda a ganhar a vida; o outro a construir uma vida. 

—SANDRA CAREY 

 

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões do trabalho, enfatizando as 

contribuições desta dissertação. Por fim, as perspectivas de trabalhos futuros e considerações 

finais são apresentadas. 

5.1 Contribuições 

Sugerimos um novo sistema de rastreamento de longo prazo de faces humanas em 

vídeos naturais (dados reais) utilizando abordagens de detecção de aprendizagem de 

rastreamento (TLD) e algoritmo de Haar. Tal sistema contemplou as características exigidas 

para um eficaz rastreamento de faces em tempo real (inicialização automática, mudança de 

iluminação, invariância a rotação e a escala, suporte a oclusão parcial, robustez). O sistema 

extendeu o TLD com o conceito de um detector especialista em faces e um validador que é 

projetado para rastreamento. O sistema detecta, rastreia a face e aprende automaticamente 

através de um modelo de múltiplas visões que utiliza um único exemplo frontal e uma 

sequência de vídeo. 

5.2 Trabalhos Futuros 

Como tarefas futuras temos o estudo de caso para validação da aplicação e alguns 

melhoramentos para tornar esta aplicação mais atrativa para os projetos relacionados à 

vigilância, realidade aumentada e interface humano computador: tornar a aplicação 3D, e com 

isso possibilitar o reconhecimento de expressões faciais; capturar, aprender e rastrear 

múltiplas faces . 

5.3 Considerações Finais 

Rastreamento de longo prazo está no centro de um grande número de aplicações 

industriais (navegação autônoma, vídeo de segurança, interface humano computador, jogos, 
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captura de movimento e realidade aumentada). A abordagem que propomos fez uso de erros 

inevitáveis, e procura aprender com os mesmos, refletindo assim o processo de aprendizagem 

humana. Os resultados obtidos alcançaram a maioria das características consideradas 

desafiadoras para a área de visão computacional, sendo assim, o rastreador pode ser 

classificado como sendo uma aplicação de tempo real eficiente e de longo prazo. 



59 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

ABATE,A. F; NAPPI, M.;RICCIO, D. ; SABATINO, G. 2d and 3d face recognition: A survey. Pattern 

Recognition Letters, p. 1885-1906, 2007. 

ANDREA F. ABATE, M. N. *. D. R. G. S. 2d and 3d face recognition: A survey, 2007. 

AZUMA, R. T. A survey of augmented reality. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 

Malibu, CA, 1997. 6:355–385. 

BAKER, S.; MATTHEWS I. Lucas-Kanade 20 Years On: A Unifying Framework. Robotics Institute, 

Pittsburgh, PA, 2002. 

BALASUBRAMANIAN, V.N.; YE, J.; PANCHANATHAN, S. Biased manifold embedding: A framework for 

person-independent head pose estimation. 2007 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern 

Recognition, v. 2008, p. 1-7, 2007. 

BLUM, A.; MITCHELL, T. Combining labeled and unlabeled data with. Morgan Kaufmann Publishers, 

p. 92-100, 1998. 

BREIMAN, L. Random forests. Machine Learning. , 2001. p. 5-32. 

BU FACE TRACKING, ftp://csr.bu.edu/headtracking [Último acesso em Outubro de 2011] 

 

CHAPELLE, O.; SCHOLKOPF, B.; ZIEN, A. Semi-Supervised Learnig. Cambridge, MA: MIT Press, 2006. 

CHUTORIAN, E. M.; DOSHI, A.;TRIVEDI, M. Head pose estimation for driver assistance systems: A 

robust algorithm and experimental evaluation, Bellevue, WA, USA, setembro 2007. 709-714. 

CHUTORIAN, E.M.; TRIVEDI, M.M. Head Pose Estimation in ComputerVision: A Survey, 2008. 

CIPOLLA, R.; GEE, H.A. Determining the gaze of faces in images. Image and Vision Computing, v. 12, 

p. 639-647, 1994. 

DUDA, R.O.; HART, P.E.;STORK, D.G. Pattern Classification. Wiley-Interscience, 2001. 

GONZALEZ R. C.; WOODS, R.E. Digital Image Processing (3rd Edition).  Prentice-Hall, 2002. p. 582-584. 

GOURIER, N.; HALL, D.;CROWLEY J. Estimating face orientation from robust detection of salient 

facial structures. 2004. p. 17-25. 

GOURIER, N.; MAISONNASSE, J; HAL, D.;CROWLEY, J. L. Head pose estimation on low resolution 

images. 2006. p. 270-280. 

ftp://csr.bu.edu/headtracking


60 

 

 

JEFFREY, N.G.; GONG, S. Multi-view face detection and pose estimation using a composite support 

vector machine across the view sphere. In Proc. IEEE International Workshop on Recognition, 

Analysis, and Tracking of Faces and Gestures in Real-Time Systems, p. 14-21, 1999. 

JEFREY,N.G; GONG ,S. Composite support vector machines for detection of faces across views and 

pose estimation. Image and Vision Computing, p. vol. 20, no. 5-6, pp. 359–368, 2002. 

KALAL, Z.; MATAS, J.; K., MIKOLAJCZY. Online learning of robust object detectors during unstable 

tracking. On-line Learning for Computer Vision Workshop, 2009. 

KALAL, Z.; MIKOLAJCZYK, K.; MATAS, J. Face-TLD: Tracking-Learning-Detection Applied to Faces. IEEE 

Singal Processing Society, p. 4, 2010. 

KALAL, Z; MATAS, J.; MIKOLAJCZYK, K. P-N Learning: Bootstrapping Binary Classifiers by Structural 

Constraints. Computer Vision and Pattern Recognition, IEEE Computer Society Conference, p. 49-56, 

2010. 

KRÜGER, N.; PÖTZSCH, M.; MALSBURG, C. Determination of face position and pose with a learned 

representation based on labeled graphs. 1997. p. 665-673. 

LADES, M. ; VORBRUGEN, J.C.; BUHMANN, J.; LANJE, J.; MALSBURG, C.; WURTZ, R.P.; KONEN, W. 

Distortion invariant object recognition in the dynamic link architecture. IEEE Trans. Computers, v. 42, 

p. 300-311, 1993. 

LI, Y.; GONG,S.; LIDDELL, H. Support vector regression and classification based multi-view face 

detection and recognition.  2000. p. 303-305. 

LI, Y.;GONG, S.SHERRAH, S.; LIDDELL , H. Support vector machine based multi-view face detection 

and recognition, 2004. 

LI, Z. ET AL. Query driven localized linear discriminant models for head pose estimation. ICME, p. 

1810-1813, 2007. 

MALCIU, M; PRÊTEUX, F. A robust model-based approach for 3D head tracking in video sequences. 

IEEE Computer Society, p. 169-174, 2000. 

MCKENNA, S.J.; GONG ,S. Real-time face pose estimation. Real-Time Imaging, p. 333-347, 1998. 

MOON, H; MILLER, M.L. Estimating facial pose from a sparse representation.2004. p. 20-22. 

MORENCY, L. P.; RAHIMI, A.; DARRELL, T. Adaptive viewbased appearance models. Computer Vision 

and Pattern Recognition, IEEE Computer Society Conference, Los Alamitos, CA, USA, v. 1, p. 803-810, 

2003. 

NIGAM, K.; MCCALLUM, A. K.; THRUN, S.; MITCHELL, T. Text classification from labeled and unlabeled 

documents using EM. Machine Learning , 1999. p. 103-134. 



61 

 

 

PAPPU, R.; BEARDSLEY, P.A. A qualitative approach to classifying gaze direction. Proceedings of the 

Third IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition. Nara, Japan: IEEE 

Computer Society, 1998. p. 160-165. 

RAE, R.; RITTER, H. J. Recognition of human head orientation based on artificial neural networks. IEEE 

Transactions on Neural Networks, p. 257-265, 1998. 

ROWLEY, H.; BALUJA, S; KANADE, T. Rotation invariant neural network-based face detection. 

Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1998. 

SCHÖD, A.; HARO, A.; ESSA, I. Head tracking using a textured polygonal model, 1998. p. 43-48. 

SEEING MACHINES. FaceAPI, 2010. 

SHAOGANG, J. S. ; GONG, S.; ONG, E. Understanding pose discrimination in similarity space. 10th 

British Machine Vison Conference.  1999. p. 523-532. 

SHERRAH, J.;GONG, S.; ONG, E.J. Face distributions in similarity space under varying head pose. 

Image Vision Comput, v. 19, p. 807-819, 2001. 

STIEFELHAGEN, R. Estimating Head Pose with Neural Networks, Cambridge, UK, 2004. 

VALLI, A.; LINARI, L. Natural Interaction., 2008. 

VIOLA, M.; JONES, J.M.; VIOLA, P. Fast multi-view face detection. Proc. of Computer Vision and 

Pattern Recognition, 2003. 

VIOLA, P.; JONES, M. Rapid object detection using a boosted cascade. Computer Vision and Pattern 

Recognition, IEEE Computer Society Conference, p. 511, 2001. 

WANG, J.G.; SUNG, E. EM enhancement of 3D head pose estimated by point at infinity. Image Vision 

Comput., v. 25, p. 1864-1874, 2007. 

WU J. ET AL. A two-level pose estimation framework using majority voting of Gabor wavelets and 

bunch graph analysis . 2004. 

WU, J.; TRIVEDI, M.M. A two-stage head pose estimation framework and evaluation.2008. p. 1138-

1158. 

XIAO, J. ET AL. Robust full-motion recovery of head by dynamic templates and reregistration 

techniques. International Journal of Imaging Systems and Technology, p. 85-94, 2003. 

YAN S. ET AL. Learning a person-independent representation for precise 3d pose estimation. 

Multimodal Technologies for Perception of Humans. , 2007. 

YONG, M. ET AL. Sparse bayesian regression for head pose estimation. IEEE Computer Society, v. 3, 

p. 507-510, 2006. 



62 

 

 

ZHOU,K; DOYLE, C.J.; GLOVER, K. Robust and optimal control. , Prentice-Hall, Inc., 1996. 

ZHU, X; GOLDBERG, A.B. Introduction to semi-supervised learning. Synthesis Lectures on Artificial 

Intelligence and Machine.  Morgan \& Claypool Publishers, 2009. 

 

 


