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“De tudo, ficaram três coisas:
a certeza de que estamos sempre começando...
a certeza de que é preciso continuar ...
a certeza de que seremos
interrompidos antes de terminar ...
Portanto, DEVEMOS
fazer da interrupção um caminho novo ...
da queda um passo de dança ...
do medo, uma escada ...
do sonho, uma ponte ...
da procura ... um encontro”
Fernando Sabino

RESUMO
BIANCHI, F. M. (2006). Extração de características de imagens de faces humanas
através de Wavelets, PCA e IMPCA. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de
São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2006.

Reconhecimento de padrões em imagens é uma área de grande interesse no mundo
científico. Os chamados métodos de extração de características, possuem as habilidades
de extrair características das imagens e também de reduzir a dimensionalidade dos dados
gerando assim o chamado vetor de características.
Considerando uma imagem de consulta, o foco de um sistema de reconhecimento de
imagens de faces humanas é pesquisar em um banco de imagens, a image m mais similar
à imagem de consulta, de acordo com um critério dado. Este trabalho de pesquisa foi
direcionado para a geração de vetores de características para um sistema de
reconhecimento de imagens, considerando bancos de imagens de faces humanas, para
propiciar tal tipo de consulta.
Um vetor de características é uma representação numérica de uma imagem ou parte
dela, descrevendo seus detalhes mais representativos. O vetor de características é um
vetor n-dimensional contendo esses valores. Essa nova representação da imagem
propicia vantagens ao processo de reconhecimento de imagens, pela redução da
dimensionalidade dos dados. Uma abordagem alternativa para caracterizar imagens para
um sistema de reconhecimento de imagens de faces humanas é a transformação do
domínio. A principal vantagem de uma transformação é a sua efetiva caracterização das
propriedades locais da imagem.
As wavelets diferenciam-se das tradicionais técnicas de Fourier pela forma de localizar a
informação no plano tempo-freqüência; basicamente, tê m a capacidade de mudar de
uma resolução para outra, o que as fazem especialmente adequadas para análise,
representando o sinal em diferentes bandas de freqüências, cada uma com resoluções
distintas correspondentes a cada escala. As wavelets foram aplicadas com sucesso na
compressão, melhoria, análise, classificação, caracterização e recuperação de imagens.
Uma das áreas beneficiadas onde essas propriedades tem encontrado grande relevância é
a área de visão computacional, através da representação e descrição de imagens.
Este trabalho descreve uma abordagem para o reconhecimento de imagens de faces
humanas com a extração de características baseado na decomposição multiresolução de
Wavelets utilizando os filtros de Haar, Daubechies, Biorthogonal, Reverse Biorthogonal,
Symlet, e Coiflet. Foram testadas em conjunto as técnicas PCA (Principal Component
Analysis) e IMPCA (Image Principal Component Analysis), sendo que os melhores
resultados foram obtidos utilizando a wavelet Biorthogonal com a técnica IMPCA.
Palavras-Chaves: Reconhecimento de faces humanas, Wavelets, PCA (Principal
Component Analysis), IMPCA (Image Principal Component Analysis), Extração de
Características.

ABSTRACT

BIANCHI F. M. (2006). Features extraction of human faces images through Wavelets,
PCA and IMPCA . M.Sc. Dissertation – Escola de Engenharia de São Carlos,
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2006.

Image pattern recognition is an interesting area in the scientific world. The features
extraction method refers to the ability to extract features from images, reduce the
dimensionality and generates the features vector.
Given a query image, the goal of a features extraction system is to search the database
and return the most similar to the query image according to a given criteria. Our
research addresses the generation of features vectors of a recognition image system for
human faces databases.
A feature vector is a numeric representation of an image or part of it over its
representative aspects. The feature vector is a n-dimensional vector organizing suc h
values. This new image representation can be stored into a database and allow a fast
image retrieval. An alternative for image characterization for a human face recognition
system is the domain transform. The principal advantage of a transform is its effective
characterization for their local image properties.
In the past few years researches in applied mathematics and signal processing have
developed practical wavelet methods for the multi scale representation and analysis of
signals. These new tools differ from the traditional Fourier techniques by the way in
which they localize the information in the time- frequency plane; in particular, they are
capable of trading on type of resolution for the other, which makes them especially
suitable for the analysis of non-stationary signals. The wavelet transform is a set basis
function that represents signals in different frequency bands, each one with a resolution
matching its scale. They have been successfully applied to image compression,
enhancement, analysis, classification, characterization and retrieval. One privileged area
of application where these properties have been found to be relevant is computer vision,
especially human faces imaging.
In this work we describe an approach to image recognition for human face databases
focused on feature extraction based on multiresolution wavelets decomposition, taking
advantage of Biorthogonal, Reverse Biorthogonal, Symlet, Coiflet, Daubechies and
Haar. They were tried in joint the techniques together the PCA (Principal Component
Analysis) and IMPCA (Image Principal Component Analysis).

Key-words: Human face recognition, Wavelets, PCA (Principal Component Analysis),
IMPCA (Image Principal Component Analysis), Features extraction.
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