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Abstract. Identify features such as gender, age, and ethnicity using computer
vision concepts and pattern recognition has been used extensively over the last
few years. This informations can serve as a basis for surveillance, access control
to a location, demographic control, biometrics, among others. The objective of
this work is to classify genders in a given image using different machine learning
techniques and, finally, compare the performance of each one.

Resumo. Reconhecer caracterı́sticas como gênero, idade e etnia utilizando
conceitos de visão computacional e reconhecimento de padrões, tem sido muito
utilizado durante os últimos anos. Tais informações podem servir de base para
vigilância, controle de acesso a um local, controle demográfico, biometria, en-
tre outros. O objetivo deste trabalho é classificar gêneros em uma determinada
imagem utilizando diferentes técnicas de aprendizado de máquina e, ao fim,
comparar o desempenho de cada uma.

1. Introdução
Sistemas de visão computacional para monitoramento de pessoas tem desempenhado um
papel cada vez mais importante nos últimos anos. Os exemplos incluem detecção de rosto
e corpo, reconhecimento facial, classificação de gênero, estimativa de idade e etnia.

Estas informações podem servir de base para vigilância, controle de acesso a uma
área, controle demográfico (e.g. como número de pessoas de um determinado gênero que
teve acesso a alguma área) e biometria [8].

Enquanto um humano pode facilmente identificar gêneros, computacionalmente
isto é uma tarefa complexa. Cada rosto tem caracterı́sticas e traços próprios que o torna
único. Quando olhamos para o rosto de uma pessoa, nosso cérebro inconscientemente
analisa cada caracterı́stica e as transforma em um conjunto de medidas e atributos, di-
zendo com base em padrões e observações passadas, se é um rosto masculino ou feminino
[5].

Há caracterı́sticas marcantes que diferenciam homem e mulher, começando pelo
formato do rosto. Enquanto o homem tem um formato mais quadrado, a mulher possui um
rosto tendendo a se parecer com um coração, mais arredondado. Homens tem o olhar mais
agressivo e possuem uma proeminência ları́ngea 1 mais protuberante, mulheres contam
com um nariz menor que o masculino e o tamanho médio do lábio superior até o nariz é
menor que os homens.

1Também conhecido por pomo de adão.



Tendo em vista o problema e a importância do reconhecimento de gênero, essa
pesquisa usa duas técnicas de aprendizado de máquina para a classificação de gênero:
Redes Neurais Artificiais e Máquinas de Vetores de Suporte.

Para fazer a classificação, utilizaremos a análise facial por imagens estáticas, ana-
lisaremos apenas a face para o reconhecimento. Com os resultados de cada técnica, é feita
uma comparação e é apresentado a efetividade de cada técnica.

Este documento está organizado da seguinte forma: a Seção 2 inclui os conceitos,
técnicas e métodos que estão relacionados ao trabalho; a Seção 3 é onde serão apresen-
tados os objetivos da pesquisa; a Seção 4 descreve como os objetivos serão atingidos; A
seção 1 identifica o perı́odo estimado para cada atividade descrita na Seção 4 e, por fim,
na Seção 6 são apresentados os resultados esperados.

Figura 1. Exemplificação da Entrada e Saı́da Desejada da Solução [7]

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Nesta Seção constam os detalhes sobre os conceitos, técnicas e metodologias que serão
estudados e utilizados ao decorrer da pesquisa.

2.1. Extração de Caracterı́sticas
Existem várias técnicas para extração de caracterı́sticas em imagens. Podemos destacar
algumas que são mais conhecidas:

• Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) [4]
• Speed-up Robust Features (SURF) [2]
• Histogram of Oriented Gradients (HOG) [6]
• Local Binary Patterns (LBP) [1]

onde HOG e LBP serão abordadas a seguir.

HOG ou Histograma de Gradientes Orientados, em português, é um excelente
extrator de caracterı́sticas, que calcula a magnitude e a direção do gradiente da imagem.
Em resumo, as etapas necessárias para computar o HOG são: (i) calculo do Gradiente,
(ii) geração do histograma de orientação, e (iii) normalização de histograma.

O LBP ou Padrão Binário local, em português, foi proposto inicialmente para des-
crever as texturas presentes em imagens de nı́vel de cinza. Estes descritores de textura
são muito interessantes se combinado com o HOG, melhorando consideravelmente o de-
sempenho de detecção em alguns conjuntos de dados[11]. As etapas necessárias para
computar o LBP são:



1. Divisão da janela em células;
2. Comparação do pixel central com seus vizinhos. Onde o valor do pixel central é

maior que o vizinho, escreva “1”, caso contrário escreva “0”. Isso dá um número
binário de oito dı́gitos;

3. Calculo do histograma de cada célula com base no valor do item anterior;
4. Normalização do histograma e concatenação dos histogramas de todas as células.

Isso fornece um vetor de caracterı́sticas que é inserido no classificador.

2.2. Aprendizado de Máquina

O Aprendizado de Máquina (AM) é um dos subcampos da Inteligência Artificial, consiste
em extrair dados e treinar um modelo computacional através de algoritmos inteligentes.
O AM pode ser dividido como: supervisionado ou não supervisionado. AM supervisi-
onado vem de supervisão, i.e., o aprendizado supervisionado requer que um supervisor
ofereça exemplos de quais entradas se alinham com os resultados esperados. Em resumo,
queremos fazer o modelo aprender observando fatos. Um exemplo é treinar um modelo
computacional para reconhecer fotos de aves, o supervisor forneceria os dados rotulados
como “aves” ou “não aves”e o algoritmo de treinamento deve fazer com que o modelo
tente assimilar esta informação.

Problemas de AM supervisionado podem ser divididos em classificação e re-
gressão. Problemas de classificação, que é o foco deste trabalho, consistem na
categorização dos dados de entrada. A categorização por gêneros, por exemplo, resulta
em masculino ou feminino. Da mesma forma, a categorização de um veı́culo pode re-
sultar em carro, moto ou bicicleta. Já problemas de regressão trabalham com variáveis
contı́nuas, e.g., prever o preço de uma casa baseando-se no seu tamanho e número de
quartos.

2.2.1. Redes Neurais

Redes Neurais Artificiais (RNA) são modelos computacionais de Aprendizagem de
Máquina, que consistem em vários nós interligados entre si por arestas, que comparti-
lham informações. São uma tentativa de modelar as capacidades de processamento de
informações dos sistemas nervosos[9].

Os nós das RNAs atuam como os neurônios e as arestas como sinapses 2. Com
a utilização de algoritmos sofisticados de treinamento, elas podem aprender a reconhecer
padrões, classificá-los, e, com o tempo, melhorar gradativamente.

2.2.2. Máquinas de Vetores Suporte

Máquinas de Vetores Suporte, em inglês Support Vector Machine (SVM), é um dos mais
populares modelos de Aprendizado de Máquina para classificação. Sua fama é devida
principalmente aos bons resultados, em comparação a outros algoritmos de AM.

Dado um conjunto de dados onde existam duas ou mais classes relacionadas, e
cada amostra pode ser representada por um vetor N-dimensional, o SVM cria um hiper-

2Região que transmite o impulso nervoso de um neurônio a outro



plano de separação entre as classes, de modo que a distância entre o hiperplano e os pontos
mais próximos (chamados de vetores de suporte) seja a maior possı́vel[10].

Em dados que não são linearmente separáveis, o SVM utiliza kernels não-lineares,
que podem ser aplicados em diversos algoritmos de Aprendizado de Máquina. Sua função
é mapear dados para um espaço maior de dimensões com o objetivo de encontrar um
espaço onde seja possı́vel obter a separação linear dos dados.

2.3. Análise Facial de Gênero

Para o nosso caso de Análise Facial de Gênero, o problema pode ser resolvido com a
junção das técnicas mencionadas anteriormente, i.e., fazer a detecção de caracterı́sticas
acopladas com os modelos de Aprendizado de Máquina.

Abordagens passadas para problemas relacionados com o desta pesquisa, utiliza-
ram Redes Neurais Convolutivas para a classificação de gênero e idade[3], que com uma
implementação simples, bons resultados foram alcançados. Também há a pesquisa de
Moghaddam e Yang[7], que apresentaram o tema com uma comparação de técnicas, entre
elas SVM, Radial Basis Function (RBF) e Nearest Neighbors.

3. Objetivos
Neste trabalho, os objetivos estão divididos em duas categorias: Aprendizado e Técnico.
A primeira categoria está relacionada ao estudo de AM, como algoritmos e técnicas de
aprendizado de máquina, e também ao estudo de processamento de imagens voltado para
extração de caracterı́sticas. A segunda consiste em desenvolver uma solução para o pro-
blema de reconhecimento de gênero através da utilização das técnicas aprendidas.

4. Procedimentos metodológicos
O objetivo maior deste trabalho é criar uma solução para o problema de reconhecimento
de gênero que execute as seguintes etapas:

1. Detecção de Faces
2. Pré-Processamento
3. Extração de Caracterı́sticas
4. Classificação

A primeira etapa consiste na detecção das faces nas imagens e do recorte delas.

Posteriormente, na segunda etapa é realizado um pré processamento, como redi-
mensionamento, alinhamento ou equalização de histograma.

Na terceira etapa, é feita a extração das caracterı́sticas, onde são encontrados os
aspectos mais discriminativos e então extraı́dos para assim fazer a classificação.

Por fim, na última etapa temos a classificação, onde usaremos o classificador, que
receberá as caracterı́sticas e nos dará o resultado final.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Levantamento Bibliográfico;



2. Leitura de textos;
3. Coleta da base de dados para testes;
4. Criação do Algoritmo de Classificação;
5. Implementação das Técnicas;
6. Testes de Reconhecimento;
7. Resultados e Comparações de técnicas;
8. Escrita do TCC;

Tabela 1. Cronograma de Execução
mar abr mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 x x x
Atividade 2 x x x x x
Atividade 3 x
Atividade 4 x x x
Atividade 5 x x x
Atividade 6 x x x
Atividade 7 x x x
Atividade 8 x x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Este trabalho busca a compreensão dos estudos referentes a classificação de gênero uti-
lizando Aprendizado de Máquina Supervisionado, de modo que serão implementados
técnicas e algoritmos que contribuirão para estimar qual a melhor forma de resolução do
problema.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, data por extenso.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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[9] Raúl Rojas. Neural networks: a systematic introduction. Springer Science & Business
Media, 2013.

[10] Stuart J Russell and Peter Norvig. Artificial intelligence: a modern approach. Malaysia;
Pearson Education Limited,, 2016.

[11] Xiaoyu Wang, Tony X Han, and Shuicheng Yan. An hog-lbp human detector with partial
occlusion handling. In 2009 IEEE 12th international conference on computer vision,
pages 32–39. IEEE, 2009.

http://vanessa.in/2016/03/12/diferencas-entre-rosto-masculino-e-feminino/
http://vanessa.in/2016/03/12/diferencas-entre-rosto-masculino-e-feminino/

	Introdução
	Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
	Extração de Características
	Aprendizado de Máquina
	Redes Neurais
	Máquinas de Vetores Suporte

	Análise Facial de Gênero

	Objetivos
	Procedimentos metodológicos
	Cronograma de Execução
	Contribuições e/ou Resultados esperados
	Espaço para assinaturas

