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1 Visão global

Os autores propõem uma abordagem que possibilita a representação de uma imagem de face em termos de

sua aparência, utilizando atributos visuais descrit́ıveis. O método proposto tem duas aplicações práticas,

verificação de faces e busca de imagens, associadas a problemas reais. Os atributos visuais permitem avaliar

a presença ou ausência da caracteŕıstica, além de definir o ńıvel no qual um atributo deve ser quantificado.

2 Resumo

A maior parte dos métodos para reconhecimento facial trabalham extraindo caracteŕısticas de baixo ńıvel

nas imagens, tais como intensidades de pixels, direções dos gradientes, histogramas de gradientes orientados,

SIFT, etc. que são então utilizados para treinar diretamente classificadores para identificação ou detecção.

Os autores utilizam uma abordagem diferente, onde caracteŕısticas de baixo ńıvel são utilizadas numa etapa

inicial para aprender representações intermediárias, nas quais as imagens são rotuladas com uma lista extensa

de atributos visuais descrit́ıveis. Os atributos de faces podem se estender de simples informações demográficas

como sexo, idade, etnia; a caracteŕısticas f́ısicas tais como tamanho do nariz, formato da boca, sobrancelhas;

e até mesmo a aspectos locais ou temporais como iluminação, expressões faciais ou qualidade da imagem.

Os autores apresentam as duas principais aplicações de classificadores treinados em atributos visuais

descrit́ıveis: verificação de faces e busca de imagens. Verificação de faces consiste em determinar se duas

faces são de uma mesma pessoa. A método de busca de imagens faciais consiste em utilizar atributos visuais

para as consultas, por estes serem mais confiáveis e eficazes que o método que faz uso de anotações textuais.

As duas implementações apresentadas no trabalho requerem a criação de grandes bases de dados de

imagens faciais do mundo real. Para isto, os autores fizeram o download de um extenso número de imagens em

sites de compartilhamento como flickr.com e picasa.com e motores de busca como Google Images. As imagens

passam também por um sistema comercial de detecção de faces que extrai as coordenadas da face, além de
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pontos que representam os cantos dos olhos e da boca. Em seguida, as milhares de imagens obtidas foram

rotuladas por meio de uma eficiente ferramenta de trabalho online conhecida como Amazon’s Mechanical

Turk (MTurk). Com isso, tinha-se em mãos um vasto conjunto de imagens binariamente rotuladas para 73

atributos faciais distintos, e que foram divididas em duas bases de dados faciais disponibilizadas publicamente.

A FaceTracer inclui 15000 imagens de face e tem uma variedade de metadados e cantos marcados, além dos

rótulos das faces. A base de dados PubFig engloba 58797 imagens de 200 pessoas famosas, inclui informações

de pose, expressão e iluminação e vem acompanhada das sáıdas dos classificadores de atributos visuais.

Uma quantidade elevada de caracteŕısticas, que englobam informações não-discriminativas, pode confundir

o classificador. Por esse motivo, os autores empregam um processo de seleção de caracteŕısticas que pode

ser definido em quatro escolhas: (1) a região da face da qual as caracteŕısticas serão extráıdas; (2) o tipo de

dados de pixels a ser usado; (3) o tipo de normalização e (4) o ńıvel de agregação.

Após o processo de estração de caracteŕısticas, as informações são passadas para classificadores de atri-

butos (73 atributos) e classificadores de similaridade (60 pessoas como referência). As sáıdas geradas pelos

classificadores constituem um novo vetor de caracteŕısticas para a imagem de entrada. Finalmente, como

um método de meta-aprendizagem, vetores de caracteŕısticas para duas imagens distintas geradas na etapa

anterior são encaminhados a outro classificador que define se as imagens de entrada são da mesma pessoa.

Devido ao fato de que a quantidade de imagens disponibilizadas na internet cresce rapidamente, e que

muitas delas têm anotações textuais amb́ıguas ou incorretas, os autores utilizam uma abordagem diferente

de busca de imagens. Para facilitar buscas rápidas em uma larga coleção de imagens, todas as imagens

são rotuladas em um processo offline por meio de atributos visuais. Os rótulos de atributos resultantes são

armazenados para rápidas buscas online usando o motor de busca FaceTracer. Os autores organizam as

imagens resultantes de uma consulta em ranks, tais que as imagens mais relevantes são mostradas primeiro.

A medida de confiança utilizada para a definição da posição no rank é a distância para o hiperplano do SVM.

Para buscas com múltiplos termos, os autores combinam as pontuações dos diferentes atributos, obtendo

um rank final que apresenta as imagens em ordem decrescente de relevância levando em conta todos os

atributos citados na busca. Para prevenir altas confianças para um único atributo, a medida de confiança é

convertida para probabilidade. O produto das probabilidades é utilizado como critério de ordenação.

3 Contribuições

As principais contribuições deste trabalho são os métodos utilizados para a verificação de faces e busca de

imagens. Os autores propõem o emprego de classificadores de atributos e classificadores de similaridade para

a combinação de dados textuais e informações visuais.

A abordagem apresentada pelos autores, utilizando atributos visuais descrit́ıveis, é inovadora. Empregam

classificadores binários e avaliam a ausência ou presença de um atributo em uma imagem (classificadores de

atributos), ou se a imagem tem similaridade com uma imagem de referência (classificadores de similaridade).

Outra contribuição importante dos autores é o uso de um classificador para o processo de verificação de

faces. Este classificador tem como entrada os resultados dos classificadores de atributos e de similaridade.

O trabalho é relevante pois apresenta acurácias significativas sobre grandes base de dados (LFW, PubFig).

Outra contribuição do autores são as duas novas base de imagens, PubFig e FaceTracer, citadas na seção 2.

4 Defeitos/Desvantagens

Dentre as desvantagens do método proposto e os problemas presentes no artigo, podemos destacar:
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1. Os classificadores de atributos foram treinados em um conjunto muito limitado de imagens faciais (entre

500 e 2000).

2. O artigo não apresenta as acurácias obtidas pelos classificadores de similaridade.

3. Em relação à busca de imagens faciais, os usuários têm ao seu alcance uma lista de atributos suportados

pelo sistema. No entanto, trata-se de uma lista limitada e não permite levar em conta a certeza do

usuário em relação à presença ou ausência de um atributo.

4. Outra desvantagem do sistema de busca ocorre quando a pessoa que está sendo procurada tem atributos

que não fazem parte da lista definida pelos autores. Supomos, por exemplo, que o indiv́ıduo buscado

seja “ruivo”. Como este atributo não está dispońıvel, uma solução para busca de ruivos seria recuperar

as imagens em uma intervalo espećıfico do rank do atributo “loiro”.

5 Trabalhos correlatos

5.1 Attributes and Simile Classifiers for Face Verification – Neeraj Kumar et

al. [2]

Relação com o artigo avaliado: Na abordagem deste trabalho correlato, além de utilizar classificadores

de atributos, os autores propõem a utilização de classificadores de similaridade como complemento.

Descrição: Neste trabalho, os autores apresentam dois métodos para a verificação de faces. O primero

método, chamado Attribute Classifiers, utiliza classificadores binários para reconhecer a presença ou ausência

de aspectos descrit́ıveis da aparência visual de uma face (idade, gênero, sexo etc.). O segundo método,

textitSimile Classifiers, aprende as similaridades entre a face analisada e faces tidas como referência. Tais

similaridades podem abranger toda a face ou regiões espećıficas. A base de dados utilizada é a PubFig.

Os autores apresentam o seguinte processo para a verificação de faces: Inicialmente, para cada imagem,

são extráıdas caracteŕısticas como gradiente, valor dos pixels normalizados, histogramas dos gradientes etc.

das diferentes regiões das faces. Em seguida, são utilizados 65 classificadores de atributos e 60 classificadores

de similaridade para cada um dos vetores de caracteŕısticas obtidos na etapa anterior, e a sáıda destes

classificadores são enviadas a outro classificador que avalia se as imagens de entrada são da mesma pessoa.

5.2 Hierarchical Ranking of Facial Attributes – Ankur Datta et al. [1]

Relação com o artigo avaliado: Em qualquer sistema de busca, as instâncias ou documentos devem estar

ordenados de acordo com sua relevância. Neste trabalho correlato, os autores propõem uma nova abordagem

para ranquear imagens de faces utilizando como base os seus atributos visuais. Os autores estabelecem um

modelo que combina hierarquicamente os ranks estruturados para diferentes descritores de caracteŕısticas.

Descrição: Os autores propõem um algoritmo capaz de aprender uma função de ranking para cada

atributo usando múltiplas camadas hierárquicas. Na implementação proposta por Datta et al. [1], a primeira

camada consiste em funções de ranking independentes para cada descritor de caracteŕıstica (e.g., cor, forma,

textura). As pontuações obtidas de cada rank individual são combinadas para criar um novo vetor de

caracteŕısticas para cada imagem, que são processadas em camadas subsequentes. Em cada camada, uma

função rank é definida por meio de um problema de grafo bipartido, onde o grafo possui 2m vértices e m × m

arestas. A primeira partição do grafo bipartido representa as m imagens e a segunda representa as m posições

no rank. O problema consiste em encontrar uma função bijetora para maximizar os pesos entre os vértices

das duas partições, levando em conta os vetores de caracteŕısticas das imagens e o vetor de parâmetros.
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Os autores comparam o método de ranking hierárquico com seis técnicas não hierárquicas e com outra

que simplesmente concatena os vetores de caracteŕısticas gerados por 3 descritores (textura, forma e cor),

gerando um vetor de 896 dimensões. Os testes foram realizados para nove diferentes atributos visuais. O

método hierárquico apresenta melhores resultados que o de concatenação para oito atributos, e tem melhor

desempenho que os não hieráquicos em seis atributos.

Um ponto fraco desta abordagem está no método empregado pelos autores para realização de fusão quando

mais de um atributo é especificado. Na implementação, é realizada simplesmente uma soma das pontuações

individuais. Entretanto, uma técnica de aprendizado poderia ser utilizada nesta etapa.

6 Extensões

Há diversas aplicações que naturalmente se enquadram no contexto do trabalho realizado pelos autores, e

potencialmente seriam beneficiadas com a adoção da abordagem. O motor de busca baseada em atributos

pode ser usado, por exemplo, na aplicação da lei, onde testemunhas de crimes rapidamente diminuiriam uma

lista de suspeitos passando as caracteŕısticas do indiv́ıduo, exigindo menos tempo para a busca e aumentando

as chances de encontrar a pessoa certa. Na prática, esse sistema funcionaria como um retrato falado.

Adicionalmente, as pessoas poderiam utilizar o sistema para, facilmente, gerenciar suas fotografias pesso-

ais, realizando, por exemplo, buscas de imagens que apresentam qualidade ruim e que deveriam ser removidas.

A busca de imagens faciais também seria útil para encontrar pessoas perdidas. Pais que estejam procu-

rando um filho, por exemplo, poderiam fornecer uma descrição da criança, e com isso, as imagens coletadas

pelas câmeras internas seriam automaticamente ordenadas de acordo com os atributos especificados.

Outras possibilidades de extensão do trabalho incluem aumentar a quantidade de atributos visuais e

utilizar regressão para os atributos, ao invés de classificação onde se obtém as distâncias para o hiperplano.

7 Notas

1. Relevância:

2. Originalidade:

3. Qualidade cient́ıfica:

4. Apresentação:

5. Nota final:
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