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RESUMO 

Barcellos, W. Reconhecimento biométrico usando a região periocular e o olho por meio 

de extração de características texturais de camadas profundas de uma CNN. 93 p. 

Dissertação de mestrado – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 

2022. 

 

As Redes Neurais Convolucionais (CNN do inglês Convolutional Neural Network) se 

tornaram o estado da arte para reconhecimento de imagem. Apesar dos excelentes resultados 

em alguns problemas de visão computacional, treinar uma CNN a partir do zero às vezes é 

difícil devido ao número limitado de amostras rotuladas de imagens disponíveis. Algumas 

estratégias foram desenvolvidas visando a solução para esse tipo de problema, como aumento 

de dados, transferência de aprendizado com ajuste fino ou usando uma CNN como um 

extrator de características. Biometria da íris e da região periocular são problemas típicos. Os 

conjuntos de dados disponíveis foram gerados para algoritmos tradicionais de visão 

computacional e estratégias baseadas em abordagens de aprendizado profundo de ponta a 

ponta não são em geral viáveis. Com base em alguns bons resultados obtidos por descritores 

de textura como Local Binary Patterns (LBP) para classificação de íris e da região periocular, 

propomos neste trabalho aplicar o descritor LBP uniforme (uLBP) nas Ativações das camadas 

profundas de uma CNN, e utilizar os vetores de características extraídos em processos de 

reconhecimento biométrico da região periocular e incluindo o olho (íris, esclera, pupila). 

Avaliamos esta abordagem nas Ativações da CNN AlexNet. Estas Ativações podem ser 

interpretadas como imagens processadas pelos filtros da CNN previamente treinada, 

apresentando características discriminantes de textura. Os resultados mostram que, ao se 

aplicar esse descritor às Ativações das camadas da CNN AlexNet, foram obtidos melhores 

resultados do que com as metodologias tradicionais uLBP, HOG, SURF e SIFT, nos testes 

realizados nas bases de imagens UBIPr Std01, UBIPr_v2, VISOB e MICHE. Esta abordagem 

fornece assim, uma nova maneira de se utilizar redes neurais profundas em conjunto com 

técnicas tradicionais de visão computacional, para a solução de problemas de classificação de 

imagens em bases de imagens com número insuficiente de amostras para treinamento de uma 

CNN a partir do zero. 

 

Palavras-chave: Biometria. Periocular. Olho. Redes Neurais Convolucionais. Extração de 

características. Camadas profundas. LBP. AlexNet. UBIPr. VISOB. MICHE.  



 
 

  



ABSTRACT 

Barcellos, W. Biometric recognition using periocular region and the eye by means of 

textural feature extraction of a CNN deep layers. 93 p. Dissertação de mestrado – Escola 

de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2022. 

 

Convolutional Neural Networks have emerged as state-of-the-art for image 

recognition. Despite their excellent results in some computer vision problems, training a CNN 

from the scratch is sometimes difficult due to the limited number of available image labeled 

samples. Some strategies were developed aiming solution for this sort of problem as data 

augmentation, transfer learning with fine tuning or by using a CNN as a simple feature 

extractor. Iris and periocular biometric are typical problems. Available datasets were 

generated for handcraft computer vision algorithms and the strategies based on end-to-end 

deep learning approaches were not viable. Based on some good results obtained by texture 

descriptors like Local Binary Patterns (LBP) for iris and periocular region classification, we 

propose in this work to apply the uniform LBP (uLBP) descriptor in the Activations of deep 

layers of a CNN and to use the extracted feature vector in biometric recognition processes of 

the periocular region including the eye (iris, sclera, pupil). We evaluated this approach in the 

AlexNet Activations. These Activations can be interpreted as images processed by the 

previously trained CNN filters, and show texture discriminating features. The results show 

that, when applying this descriptor to the Activations of the AlexNet CNN layers, better 

results were obtained than with traditional methodologies uLBP, HOG, SURF and SIFT, in 

tests performed on the UBIPr Std01, UBIPr_v2, VISOB and MICHE image bases. This 

approach thus provides a new way of using deep neural networks in conjunction with 

traditional computer vision techniques to solve image classification problems in image bases 

with an insufficient number of samples to train a CNN from scratch. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Biometrics. Periocular. Eye. Convolutional Neural Networks. Feature Extraction. 

Deep Layers. LBP. AlexNet. UBIPr. VISOB. MICHE.  
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Capítulo 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 

A autenticação de pessoas é cada vez mais necessária em um mundo globalizado.  O 

uso de senhas ou cartões de identificação pessoal ou bancário foram os primeiros métodos 

empregados para isso. No entanto, a solução natural e confiável para o problema de 

identificação pessoal é o uso de características biométricas, estabelecendo a identidade de 

uma pessoa com base numa característica biológica ou comportamental. As características 

biométricas constituem um forte “elo” entre o indivíduo e a sua identidade, o que permite não 

serem facilmente perdidas, partilhadas ou forjadas. 

Visando o reconhecimento ou autenticação de indivíduos, diversos sistemas 

biométricos têm sido propostos e desenvolvidos ao longo dos anos. No entanto, os maiores 

problemas do uso de sistemas biométricos são relacionados à sua aceitação devido a 

equipamentos invasivos ou que necessitem da colaboração do usuário e a ambientes reais não 

controlados onde as imagens são geralmente de baixa qualidade, baixa resolução e ruidosas. 

Por isso, os sistemas biométricos aplicados, por exemplo, na área de vigilância, devem ser os 

mais discretos possíveis, evitando a interação direta com o usuário e resolvendo os problemas 

de ambientes não controlados. Um sistema biométrico nessas condições é não invasivo, não 

cooperativo e não controlado. 

As características biométricas de seres humanos podem ser obtidas a partir de diversas 

peculiaridades, tais como: impressão digital, face, mão, íris entre outras. Sistemas biométricos 

que utilizam características que dependem da colaboração e da interação do usuário com 

equipamentos de aquisição, tais como impressão digital e a mão, além de invasivos 

apresentam restrições sanitárias devido ao risco de contágio. 

A face humana, apesar de não depender de equipamentos invasivos, é facilmente 

disfarçável por adereços, maquiagens, barbas e bigodes. A íris além de poder ser obstruída por 

óculos ou lentes de contato, depende de equipamento de aquisição de boa resolução utilizado 

a curta distância e na faixa do infravermelho, necessitando a cooperação do usuário e sendo, 

na maioria das vezes considerado invasivo devido a possíveis riscos de danos aos olhos. 
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Uma peculiaridade que tem sido explorada nos últimos anos por diversos 

pesquisadores por ser não invasiva e não requerer em todas as situações de autenticação a 

colaboração do usuário é a região periocular. Mais recentemente com a eclosão da COVID-19 

e o uso massivo de máscaras, os sistemas de reconhecimento facial começaram a apresentar 

dificuldades, pois utilizam informação do rosto inteiro para realizar o reconhecimento. 

Sistemas que apresentavam acurácia acima dos 90% em condições normais, tiveram uma 

queda da acurácia para menos de 50% quando há oclusão do rosto pelo uso de máscaras 

(LIBBY; EHRENFELD, 2021). O reconhecimento de pessoas por meio da região periocular 

baseia-se na intrínseca capacidade humana de “reconhecer alguém simplesmente por olhar 

para seus olhos”, o que fornece quantidades substanciais de informação discriminante 

(PARK; ROSS; JAIN, 2009) (PARK et al, 2011) (AMBIKA; RADHIKA; SESHACHALAM, 

2012). 

A região da face que contém os olhos e seu entorno oferece um bom compromisso 

entre a utilização das características da íris e da  face em sistemas biométricos, podendo ser 

utilizada em imagens de face quando apenas a região dos olhos está disponível e a íris possui 

baixa resolução (PARK et al, 2011). 

Os métodos tradicionais de reconhecimento de íris ou da região periocular são 

baseados nas técnicas estabelecidas de visão computacional, ou seja, pré-processamento, 

segmentação, extração de características e classificação. No entanto, o fato de ser necessário 

processar uma imagem para extrair características e depois comparar com uma base de dados, 

torna os métodos tradicionais de visão computacional, lentos e de difícil aplicação na prática, 

principalmente se as bases para comparação forem muito grandes. 

As Redes Neurais Convolucionais ou CNN (do inglês Convolutional Neural Network) 

surgiram como o novo estado-da-arte para reconhecimento de padrões, exemplificado por 

resultados notáveis na classificação de imagens (KRIZHEVSKY; SUTSKEVER; HINTON, 

2012), detecção (GIRSHICK et al, 2014) e segmentação (HARIHARAN et al, 2014). A chave 

para seu sucesso é a capacidade de usar grandes conjuntos de dados rotulados para aprender 

cada vez mais transformações complexas da entrada e capturar invariâncias. As CNNs 

treinadas em grandes conjuntos de dados geram extratores de características polivalentes e 

transferíveis para outros domínios. 

As arquiteturas de redes profundas aplicadas em classificação de imagens são 

treinadas em bases de dados com elevado número de amostras, na ordem de milhões de 

imagens, por exemplo a ImageNet (KRIZHEVSKY; SUTSKEVER; HINTON, 2012), para 

que possam absorver as pequenas variações intraclasses e analisar com mais eficiência as 
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variações interclasses. No entanto, para uma grande maioria de problemas em visão 

computacional, o número de amostras disponíveis, para uma determinada aplicação, não é 

suficiente para o treinamento de uma CNN a partir do zero (sem nenhum parâmetro pré 

definido). Estratégias são então utilizadas tais como o aumento artificial do conjunto de 

amostras por técnicas computacionais (data augmentation), a transferência de conhecimento 

de uma rede pré-treinada em outra base diferente da base de teste (transfer learning) com 

ajuste de parâmetros via retreinamento com algumas amostras do conjunto alvo (fine tuning), 

ou apenas utilizando a rede como um extrator de características (feature extraction). 

Para se treinar uma CNN a partir do zero é necessária uma base de dados com grande 

número de amostras por classe, um computador com uma ou mais GPU (Graphic Processing 

Unit), e tempo, pois o treinamento pode levar de dias a semanas. 

Em uma CNN treinada com poucas amostras por classe pode ocorre overfitting, 

fazendo com que a rede se ajuste apenas para classificar corretamente as amostras de 

treinamento, ou seja, não generalizando a solução para o problema. 

Na técnica de fine tuning, uma ou mais camadas da CNN têm seus pesos modificados 

durante o treinamento da CNN na nova base de dados. Já na técnica de feature extraction os 

pesos das camadas da CNN não são modificados, a saída de uma das camadas é definida 

como um vetor de características, e estes são utilizados para treinar um classificador. 

Como as bases de imagens disponíveis atualmente contendo as regiões do olho e 

periocular não possuem quantidade de imagens suficientes para o treinamento de uma rede 

profunda a partir do zero, podem ser utilizadas técnicas de data augmentation, para obter 

resultados melhores de acurácia (PROENCA; NEVES, 2018). 

Quando se utiliza a técnica de fine tuning na região periocular, apesar de não 

necessitar de um grande número de amostras para o retreinamento da rede, é também alto o 

custo computacional devido a necessidade de executar esta etapa alterando-se o classificador, 

(KUMARI; SEEJA, 2020a) (KUMARI; SEEJA, 2020b). Já com a técnica de feature 

extraction, como a CNN não é retreinada, é possível obter resultados razoáveis de acurácia a 

um custo computacional menor (HERNANDEZ-DIAZ; ALONSO-FERNANDEZ; BIGUN, 

2018) (ALAHMADI et al, 2020) (IPE; THOMAS, 2020a). 

A saída de cada camada de uma CNN é um volume tridimensional denominado 

Ativações (Activations). Cada fatia bidimensional que compõe as Ativações é chamada Mapas 

de Características (Feature Maps). Os Mapas de Caracteríticas podem ser interpretados como 

uma imagem em escala de cinza, resultado da aplicação dos filtros das camadas da CNN na 

imagem de entrada na CNN. Analisando os Mapas de Características de uma CNN, obtidos da 
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aplicação de imagens da região periocular, foi observado que os Mapas de Caractaerísticas 

possuem informações texturais que vão se repetir para amostras da mesma classe e de maneira 

diversa em cada uma das camadas da rede. Esta observação motivou a proposição neste 

trabalho de uma nova metodologia de Visão Computacional usando CNN, aplicando-se um 

descritor de textura nos Mapas de Características da CNN de maneira a extrair vetores de 

características que possam ser utilizados em um sistema de reconhecimento biométrico com 

imagens da região periocular e que incluam também o olho com informações da esclera, íris e 

pupila. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho de Mestrado é propor e avaliar uma metodologia de 

Visão Computacional que possa ser aplicada em bases de imagens cujo número reduzido de 

imagens dificulte o treinamento de uma CNN a partir do zero. A proposta resume-se em: 

extrair características usando uma CNN pré-treinada, aplicar um descritor de textura nos 

Mapas de Características, extraindo vetores de características para serem utilizados no 

reconhecimento biométrico em imagens da região periocular e que inclua também o olho. 

Para realizar a avaliação, vetores de características foram extraídos dos Mapas de 

Características de cada camada da CNN AlexNet (KRIZHEVSKY; SUTSKEVER;  HINTON, 

2012) pré-treinada na base de imagens Imagenet (RUSSAKOVSKY et al., 2015). Para 

realizar a extração dos vetores de características, foi escolhido o descritor de textura LBP 

uniforme (Uniform Local Binary Pattern) (OJALA; PIETIKAINEN;  MAENPAA, 2002) 

visto que tem apresentado bons resultados na classificação de texturas de face humana e iris. 

(AHONEN; HADID; PIETIKÄINEN, 2004) (DHEKANE; SEAL; KHANNA, 2017) 

(FEDDAOUI; MAHERSIA; HAMROUNI, 2012) (HUO et al., 2019). 

Avaliações foram realizadas utilizando imagens da região periocular, incluindo o olho, 

das bases de imagens UBIPr Std01 (PADOLE; PROENCA, 2012), UBIPr v2 (PADOLE; 

PROENCA, 2012), VISOB (RATTANI et al., 2016) e MICHE (DE MARSICO et al., 2015). 

Os objetivos específicos da avaliação da metodologia proposta são: verificar se é 

possível definir qual camada oferece maior poder discriminante; comparar a eficiência do 

método proposto com metodologias já consolidadas; e verificar se a metodologia funciona de 

maneira consistente em diferentes cenários. 
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1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Esta dissertação de Mestrado está dividida da seguinte maneira. Neste Capítulo 1 foi 

abordada a motivação e os objetivos a serem atingidos. O Capítulo 2 detalha a fundamentação 

teórica necessária para o entendimento do trabalho. O método proposto, a metodologia de 

avaliação bem como as bases de imagens da região periocular que foram utilizadas na 

avaliação são descritos no Capítulo 3. Os resultados obtidos utilizando-se a AlexNet e as 

bases de imagens descritas são apresentados no Capítulo 4, assim como as conclusões. 
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Capítulo 2 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta os conceitos básicos para a compreensão deste trabalho. É 

apresentado o contexto do reconhecimento biométrico, as diferenças entre identificação e 

verificação, quais as partes que compõem a região periocular, o que são as Redes Neurais 

Convolucionais e seu funcionamento, a composição da Rede Neural Convolucional AlexNet, 

os descritores LBP Uniforme, HOG, SIFT e SURF, e o funcionamento do classificador KNN. 

 

2.1. RECONHECIMENTO BIOMÉTRICO 

 

No contexto de reconhecimento de pessoas, existem basicamente três abordagens que 

podem ser utilizadas para identificar um indivíduo: 

a) O que a pessoa sabe; 

b) O que a pessoa possui; 

c) Quem a pessoa é intrinsecamente. 

A primeira abordagem se baseia no fato de uma pessoa ter um conhecimento 

exclusivo, como uma senha, um número de identificação, ou método de criptografia. 

A segunda abordagem se baseia no fato de uma pessoa ter um objeto exclusivo, como 

uma chave, um cartão ou um documento. 

O problema com estas duas primeiras abordagens é que um conhecimento exclusivo 

pode ser esquecido ou adivinhado, e um objeto exclusivo pode ser perdido ou roubado, além 

de que ambos podem ser compartilhados com outros indivíduos. 

A terceira abordagem se baseia nas características físicas e comportamentais de uma 

pessoa, o que é chamado de reconhecimento biométrico. (JAIN; ROSS; NANDAKUMAR, 

2011) 

Os sistemas de reconhecimento biométrico utilizam características físicas como 

impressão digital, impressão palmar, geometria da mão, face, orelha, íris, retina, região 

periocular e o olho, e características comportamentais como a assinatura, padrão de voz, o 

modo de andar (marcha) e o modo de digitar. 

Os sistemas biométricos estão cada vez mais substituindo ou sendo utilizados em 

conjunto com os métodos mais antigos de identificação via conhecimento exclusivo ou posse 
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de objeto exclusivo. Atualmente já é possível sacar dinheiro em caixas eletrônicos usando 

apenas a impressão digital, sem a necessidade de cartão e da utilização de senhas. Em 

aeroportos, sistemas automatizados verificam se o rosto do passageiro é compatível com a 

foto do passaporte. Celulares podem ser desbloqueados utilizando não apenas uma senha, PIN 

(Personal Identification Number)  ou padrão gráfico, mas também por reconhecimento facial, 

impressão digital ou pela voz. 

Dentre os traços biométricos existentes, a face é provavelmente o mais estudado até os 

dias atuais. Isto se deve ao fato de que para adquirir uma imagem da face de uma pessoa é 

preciso pouca ou nenhuma cooperação do usuário, sendo possível adquirir esta imagem a uma 

grande distância com as câmeras atuais, o que torna este tipo de imagem muito interessante 

principalmente em sistemas de segurança. Porém o reconhecimento biométrico da face pode 

ser comprometido pela iluminação, por variações de pose e expressão, ou por obstrução. A 

oclusão é um grande problema em imagens não colaborativas, podendo ser ocasionada pelo 

uso de óculos, chapéus, cachecóis, máscaras, ou por objetos colocados na frente do rosto. (OU 

et al, 2014). A Figura 1 mostra exemplos de oclusões faciais que dificultam o reconhecimento 

biométrico. 

 

Figura 1 - Exemplos de oclusão facial 

 

Fonte: AKHTAR; RATTANI, 2017 
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A região periocular e o olho é de grande interesse como traço biométrico nas imagens 

de face em que há alguma oclusão, impedindo ou dificultando o reconhecimento utilizando a 

face como um todo. 

 

2.2. IDENTIFICAÇÃO VS. VERIFICAÇÃO 

 

Os sistemas de reconhecimento biométrico funcionan basicamente em dois diferentes 

contextos, o de identificação e o de verificação. 

No contexto de identificação, tenta-se definir a identidade de um indivíduo por meio 

de seus traços biométricos. Para isto, durante a fase de treinamento utilizam-se padrões 

extraídos dos traços biométricos de um determinado conjunto de indivíduos. Quando um novo 

indivíduo é apresentado para que seja feita sua identificação, seus padrões biométricos são 

comparados com os dos indivíduos da base, gerando um score (ou pontuação) ou distância, 

que descreve a similaridade entre os padrões. Verifica-se assim, qual indivíduo da base 

treinada possui maior similaridade com o indivíduo apresentado, atribuindo assim sua 

identidade. 

No contexto de verificação, um indivíduo apresenta uma identidade, e o sistema irá 

verificar se a identidade apresentada pertence ao indivíduo. Similar ao contexto de 

identificação, o sistema é treinado utilizando padrões biométricos extraídos dos traços 

biométricos de um conjunto de indivíduos. Quando um indivíduo é apresentado, juntamente 

com uma identidade, os padrões biométricos deste indivíduo são comparados com os padrões 

biométricos do indivíduo da base relacionado à identidade apresentada, gerando a medida de 

similaridade. Se a similaridade for “suficiente”, de acordo com parâmetros pré-estabelecidos, 

o indivíduo é aceito, caso contrário é rejeitado. 

O parâmetro mais utilizado para comparação de sistemas biométricos no contexto de 

identificação é a acurácia (Acc), que é o número de identificações corretas (IdC) pelo número 

total de identificações realizadas (Id TOTAL) conforme mostra a Equação 1. 

 

 
𝐴𝑐𝑐 =  

𝐼𝑑𝐶

𝐼𝑑 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

(1)

 

Já no contexto de verificação, o parâmetro mais utilizado para comparação de sistemas 

biométricos é a Taxa de Erro Igual (EER – Equal Error Rate), que é determinada no ponto de 
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operação em que a Taxa de Falsa Aceitação (FAR – False Acceptance Rate) é igual à Taxa de 

Falsa Rejeição (FRR – False Rejection Rate). 

 

2.3. REGIÃO PERIOCULAR E O OLHO 

 

A região periocular é o local da face nas imediações dos olhos, normalmente 

englobando as pálpebras, cílios, sobrancelhas e a área da pele vizinha. Algumas características 

biométricas são comumente extraídas tais como, a forma das pálpebras, o formato do olho, o 

formato da sobrancelha, a distribuições de cílios, a textura e cor da pele. 

Usualmente na mesma imagem em que se encontra a região periocular está presente o 

olho, composto pela pupila, iris e esclera, que também podem ser utilizados como 

características biométricas. A Figura 2 detalha as principais características biométricas que 

podem ser extraídas desta região da face humana. 

 

Figura 2 - Características biométricas da região periocular e do olho 

 

Fonte: Autor 

 

A primeira pesquisa utilizando a região periocular como traço biométrico foi realizada 

por Park, Ross e Jain (PARK; ROSS; JAIN, 2009). Ainda em estágio inicial, a pesquisa 

tentou definir o tamanho da região periocular e realizou testes com imagens sem sobrancelha 

e com sobrancelha, observando resultado melhor de acurácia ao utilizar os descritores HOG 

(Histogram of Gradient Orientations) e LBP em imagens com sobrancelha, mas obtendo 

resultado melhor ao utilizar o descritor SIFT (Scale Invariant Feature Transform) em 

imagens sem sobrancelha, não concluindo sobre a utilização ou não da sobrancelha. 
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Em seguida, outro grupo de pesquisa publicou alguns artigos explorando a região 

periocular (MILLER et al, 2010) (WOODARD et al, 2010a) (WOODARD et al, 2010b), 

porém, diferente de (PARK; ROSS; JAIN, 2009), aplicaram uma máscara nas imagens 

cobrindo o olho, com o intuito de utilizar efetivamente apenas a região periocular, e 

argumentando que eliminar o olho pode ser vantajoso pois fechamento e abertura do olho 

podem influenciar negativamente nas características de textura a serem extraídas. 

Park e seu colegas (PARK et al, 2011) retornaram para tentar sanar algumas dúvidas 

deixadas pelas pesquisas realizadas até então, dentre elas se deve-se utilizar ou não a 

sobrancelha, a pupila e a esclera. Para isto realizaram novos testes com os descritores HOG, 

LBP e SIFT, desta vez utilizando a base de dados FRGC 2.0 (Face Recognition Grand 

Challenge) (PHILLIPS et al., 2005), segmentando a região periocular com e sem sobrancelha, 

e aplicando máscara apenas na íris ou no olho inteiro, para comparação com a imagem sem 

máscara. Por fim concluem que é preferível utilizar a sobrancelha, e que a oclusão da íris ou 

do olho degradou a performance de reconhecimento. 

Apesar da palavra periocular vir da combinação de peri, significando “a vizinhança”, e 

ocular, significando “relativo ao olho” (AMBIKA; RADHIKA; SESHACHALAM, 2012), é 

possível observar que existe uma tendência dos pesquisadores em incluir a região do olho 

(pupila, íris e esclera) quando se referem à região periocular (ALONSO-FERNANDEZ; 

BIGUN, 2016) (BAKSHI, SA; MAJHI, 2015). Apesar de semanticamente incorreto, parece 

natural incluir o olho quando se analisa a região periocular, visto que naturalmente o olho vai 

estar presente em uma imagem da região periocular, e como os pesquisadores obtêm bons 

resultados incluindo o olho, não se faz nescessário o esforço de se realizar a oclusão na base 

de imagens a ser utilizada. 

Metodologias de reconhecimento utilizando apenas a região periocular e o olho podem 

ser combinadas com metodologias que utilizam a íris ou a face, visto que esta aparece tanto 

em imagens de íris como em imagens de face (ALONSO-FERNANDEZ;  BIGUN, 2016). 

Além disso, a região periocular têm se mostrado mais robusta com relação à variação de 

expressão, transformação de gênero e envelhecimento (SMEREKA; BODDETI; KUMAR, 

2015) (MAHALINGAM; RICANEK; ALBERT, 2014) (JUEFEI-XU et al, 2011). 

 

2.4. RECONHECIMENTO BIOMÉTRICO UTILIZANDO A REGIÃO PERIOCULAR 

E O OLHO 
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Nos últimos anos o interesse pelo reconhecimento biométrico da região periocular tem 

crescido principalmente considerando-se o avanço das redes neurais convolucionais 

profundas. Como as bases de imagens disponíveis não são suficientemente grandes para o 

treinamento de uma CNN a partir do zero, a maioria desses trabalhos utilizam as redes pré-

treinadas como extratores de características ou aplicando-se data augmentation e fine tuning. 

A CNN AlexNet foi utilizada como extrator de características, no banco de imagens de 

regiões  perioculares multiespectrais chamado IIITD Multispectral Periocular Database 

(SHARMA et al, 2014) e classificadas por meio de SVM (Suport Vector Machine) (IPE; 

THOMAS, 2020b). Os autores reportaram acurácia de 93,55% na classificação das regiões 

perioculares ao utilizar imagens dos três espectros (visível, visão noturna e infravermelho), 

mas resultado melhor (97,14%) ao utilizar apenas imagens do espectro visível.  

Em outro trabalho (IPE; THOMAS, 2020a) os mesmos autores aplicaram a técnica de 

feature extraction com a CNN AlexNet, utilizando a base de imagens UBIRIS.v2.  

(PROENCA et al., 2010). Esta base não é totalmente apropriada para reconhecimento da 

região periocular devido ao fato de ter sido gerada originalmente para o reconhecimento de 

íris. As imagens foram pré-processadas com a técnica VDSR (Very Deep Super-Resolution) 

antes de serem submetidas à CNN. A metodologia proposta aumentou cerca de 30% na 

acurácia, comparando-se aos resultados obtidos sem o pré-processamento, sendo que a maior 

acurácia obtida foi de 91,47% na camada FC6 (Fully Connected). 

A técnica de feature extraction utilizando a CNN VGG-Face foi aplicada no banco de 

imagens de regiões perioculares VISOB (subconjunto “Samsung left periocular images under 

day light condition”) (ALAHMADI et al, 2020). Os autores utilizaram PCA (Principal 

Component Analisys)  para reduzir a dimensão dos vetores de características extraídos e 

classificadores KNN e SA-CRC (Sparsity Augmented-Collaborative Representation 

Classifier) aplicados na camada Conv5_2 da CNN VGG-Face, reduzindo assim a dimensão 

do vetor de características de 100352 para 500 elementos. Houve uma pequena redução da 

acurácia, de 98,184% para 97,915% ao utilizarem o classificador SA-CRC, e de 96,167% para 

96,01% ao utilizarem o classificador KNN, relativamente aos resultados obtidos sem a 

aplicação de PCA. 

As CNNs AlexNet, GoogLeNet, ResNet-50, ResNet-101, VGG e VGG-Face, usadas 

como extratores de características, foram comparadas com as técnicas tradicionais de visão 

computacional  LBP, HOG e SIFT, aplicadas na base de regiões perioculares UBIPr 

(HERNANDEZ-DIAZ; ALONSO-FERNANDEZ; BIGUN, 2018). Os resultados obtidos 

mostraram valores de EER (Equal Error Rate) entre 5,6% e 8,4% para as CNNs, contra EER 
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= 17,8% obtidos pelo descritor LBP, EER = 16,6% obtidos utilizando-se  SIFT e EER = 

11,3% quando foi aplicado  HOG.  

A técnica fine tunning foi aplicada em 4 CNNs off-the-shelf utilizando a base de dados 

VISOB (RATTANI; DERAKHSHANI, 2017). Para comparação, uma nova rede foi treinada 

do zero (from scratch). As redes que utilizaram fine tunning obtiveram melhores resultados. 

A base de imagens de regiões perioculares UBIPr foi utilizada com as CNNs AlexNet, 

GoogLeNet, ResNet-18, ResNet-50, ResNet-101, VGG16 e VGG19  operando em fine tuning 

(KUMARI; SEEJA, 2020a). As acurácias obtidas ficaram entre 81% e 96%, ao se realizar o 

treinamento com imagens sem variação de pose e testar com imagens com variação de pose 

(mais ou menos 30 graus).  Em outro trabalho (KUMARI; SEEJA, 2020b) os mesmos autores 

aplicando fine tuning nas mesmas CNNs e na mesma base  UBIPr  obtiveram acurácias entre 

88,33% e 98,89% ao utilizar apenas imagens que continham óculos. Ao ocultarem a região do 

olho (escondendo o formato do olho, pupila, íris e esclera) obtiveram acurácias entre 62% e 

78%. Ao utilizarem toda a base de dados, obtiveram acurácias entre 79,80% e 89,50%. 

Um estudo foi realizado avaliando a utilização de 9 CNNs, sendo uma delas proposta 

pelos autores, no processo de autenticação por smartphone (REDDY; RATTANI; 

DERAKHSHANI, 2018). As CNNs foram utilizadas como extrator de carcaterísticas, sendo 

que estas foram extraídas na penúltima camada de cada CNN. Os scores foram calculados por 

similaridade usando a distância cosseno na base de dados VISOB. 

Dois modelos foram propostos para verificação em smartphones utilizando imagens da 

região periocular, um supervisionado e outro não supervisionado (AHUJA et al., 2017). O 

modelo 1, não supervisionado, utilizou a fusão dos scores de três técnicas: RootSIFT, para 

verificação por meio da íris; Openface, para verificação por meio da face; e VisobNet, uma 

CNN proposta pelos autores e treinada na base de dados VISOB. O Modelo 2, 

supervisionado, é uma CNN proposta pelos autores, treinada na base de dados MICHE-II. 

Ambos os modelos foram avaliados na MICHE-II. O modelo 1 é considerado não 

supervisionado porque não foi treinado no banco de dados alvo, já o modelo 2 é considerado 

supervisionado porque foi treinado no banco de dados alvo. Os resultados mostraram que o 

modelo supervisionado foi mais eficiente. 

Uma fusão nas camadas intermediárias de uma CNN foi proposta para realizar 

autenticação multibiométrica em dispositivos móveis (RATTANI; REDDY; 

DERAKHSHANI, 2018). Para isso, foi proposta uma CNN possuindo duas entradas, sendo 

duas ramificações que processam as duas entradas em paralelo, e as camadas totalmente 

conectadas desses dois ramos são concatenadas antes da camada de classificação. A fusão nas 
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camadas intermediárias apresentou resultado superior à fusão pós processamento por CNNs 

separadas. Foi utilizada a base de dados VISOB. 

Uma avaliação foi feita da fusão de características extraídas por descritores 

handcrafted (LBP e HOG) e da fusão de características extraídas por diferentes CNNs pré 

treinadas, além da fusão de scores da região do olho esquerdo, com a do olho direito, com a 

face (KONDAPI; RATTANI; DERAKHSHANI, 2019). Também foi avaliada a comparação 

entre imagens com diferentes tipos de iluminação na base de dados VISOB. Os resultados 

obtidos de EER foram menores quando da utilização da fusão de LBP e HOG em comparação 

com a utilização de CNNs pré treinadas. De maneira geral, tanto a fusão de características 

extraídas, como a fusão de scores, geram uma diminuição dos valores de EER. 

 

2.5. REDES NEURAIS CONVOLUCIONAIS 

 

Redes Neurais Convolucionais formam uma variação das RNA (Redes Neurais 

Artificiais), ou ANN (do Inglês Artifical Neural Network), com grande aplicação no 

processamento de imagens digitais. Assim como as RNA, as CNN são compostas de camadas 

que processam as informações fornecidas na entrada da rede, e fornecem uma classificação na 

sua saída. Nas RNA as camadas são compostas de pesos que são ajustados por meio de um 

treinamento, já nas CNN, as camadas são compostas de filtros, cujos pesos são ajustados 

também por treinamento. 

As principais camadas de uma CNN são: a camada de entrada, as camadas 

Convolucionais (ou camadas de convolução), as camadas de Pooling, as camadas totalmente 

conectadas, e a camada de saída. A arquitetura básica de uma CNN é apresentada na Figura 3. 

 

Figura 3 - Arquitetura basica de uma CNN 

 

Fonte: Adaptado de (DERTAT, 2017) 
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2.5.1. Camadas Convolucionais 

 

A convolução é uma operação de multiplicação ponto a ponto aplicada por um filtro 

em uma região de uma imagem. A Figura 4 mostra o exemplo de uma imagem de 5x5 pixels e 

um filtro de uma camada convolucional 3x3. 

 

Figura 4 - Exemplo de imagem e filtro 

 

Fonte: Adaptado de (DERTAT, 2017) 

 

 O filtro é aplicado em uma região da imagem, multiplicando-se ponto a ponto os 

elementos do filtro com os pixels da imagem. Os resultados das multiplicações são somados, 

fornecendo um valor que será um elemento do chamado Mapa de Características (Feature 

Map). A operação de convolução pode ser vista na Figura 5. 

 

Figura 5 - Convolução realizada em uma imagem 

 

Fonte: Adaptado de (DERTAT, 2017) 

 

A convolução é realizada em toda a imagem, deslizando-se o filtro pela imagem, 

gerando-se o Mapa de Características, como pode ser visto na Figura 6. 
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Figura 6 - Geração do Mapa de Características usando a convolução 

 

Fonte: Adaptado de (DERTAT, 2017) 

 

O exemplo apresentado nas figuras anteriores mostra o processo de convolução 

ocorrendo em duas dimensões ou 2D, porém as CNN trabalham com volumes tri-

dimensionais ou 3D. A Figura 7 mostra a convolução de um filtro 5x5x3 em uma imagem 

RGB 32x32x3. A profundidade do filtro deve ser a mesma da imagem na qual será aplicado. 

 

Figura 7 - Convolução de um filtro 5x5x3 sendo aplicado em uma imagem RGB 32x32x3 

 

Fonte: Adaptado de (DERTAT, 2017) 

 

A Figura 8 mostra as convoluções de um filtro sendo realizadas na imagem. Observe 

que mesmo operando sobre um volume, cada convolução gera apenas um elemento do Mapa 

de Características. 

 



33 
 

 

Figura 8 - Convoluções de um filtro em uma imagem 

 

Fonte: Adaptado de (DERTAT, 2017) 

 

A Figura 9 mostra como dois filtros geram dois mapas de características distintos. 

 

Figura 9 - Exemplo de dois filtros convolucionais diferentes aplicados em uma imagem 

 

Fonte: Adaptado de (DERTAT, 2017) 

 

No exemplo apresentado, o volume 32x32x10 é a saída de uma camada convolucional, 

sendo referido como as Ativações da camada convolucional. A camada convolucional do 

exemplo é composta por 10 filtros, sendo que cada filtro gerou um Mapa de Características de 

32x32 que compoem as Ativações. 
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2.5.2. Camadas de Pooling 

 

As camadas de Pooling são utilizadas para reduzir a dimensionalidade das Ativações. 

O tipo mais comum de Pooling é o max Pooling, onde é selecionado o maior valor dentro da 

área onde o filtro é aplicado. A Figura 10 mostra um filtro max Pooling 2x2 sendo aplicado 

em uma imagem 4x4. Cada cor representa uma região diferente onde o filtro foi aplicado e 

seu resultado. 

 

Figura 10 - Aplicação de um filtro max Pooling 2x2 em uma imagem de 4x4 pixels 

 

Fonte: Adaptado de (DERTAT, 2017) 

 

A Figura 11 mostra Ativações de 32x32x10 sendo aplicadas em uma camada max 

Pooling com filtro 2x2. 

 

Figura 11 - Aplicação de Ativações em uma camada max Pooling 

 

Fonte: Adaptado de (DERTAT, 2017) 

 

Neste caso a altura e largura foram reduzidos pela metade. A profundidade nunca é 

reduzida na camada de Pooling. 
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2.5.3. Camadas Totalmente Conectadas 

 

As camadas Totalmente Conectadas servem para finalizar a CNN, e fazem 

processamento com vetores. Após a primeira camada Totalmente Conectada, já não há 

camadas de Convolução. A saída da última camada Totalmente Conectada (Fully Connected) 

deve ser um vetor com dimensão igual ao número de classes, que então será utilizado pelo 

classificador. 

 

2.5.4. Aprendizado por Transferência 

 

Quando se têm disponível uma base de imagens com um grande número de amostras 

por classe, realiza-se o treinamento da CNN a partir do zero, porém, em grande maioria das 

aplicações em visão computacional, não se têm disponível base de imagens com número 

suficiente de imagens rotuladas para realizar o treinamento da CNN a partir do zero. Nestas 

situações são utilizadas técnicas de aprendizado por transferência, nas quais se utiliza uma 

CNN pré treinada em uma grande base de imagens para classificação de outra base de 

imagens.  

Existem duas técnicas de aprendizado por transferência que são mais utilizadas, o 

Ajuste Fino (fine tuning) e a Extração de Caractrísticas (feature extraction) (LI; WU; GAO, 

2022). 

Na técnica de Ajuste Fino, uma CNN pré treinada é retreinada com a nova base de 

imagens. Esta técnica parte do princípio de que o processamento para classificação nas duas 

bases é similar, e por isso são necessários apenas pequenos ajustes nos pesos para que a CNN 

possa ser utilizada na nova base, então não é necessário um grande número de amostras para o 

treinamento. Além disso, as primeiras camadas da CNN extraem características genéricas, e 

as últimas camadas extraem características mais específicas, sendo possível treinar apenas as 

últimas camadas, diminuindo assim a necessidade de grande número de imagens para 

treinamento, e reduzindo o tempo necessário ao treinamento. 

Na técnica de Extração de Características a CNN não é treinada, mas simplesmente 

utilizada como um extrator. As Ativações de qualquer camada podem ser transformadas em 

um vetor de características para então ser utilizado por um classificador, porém, usualmente 

são utilizadas as Ativações das camadas Totalmente Conectadas, que já são vetores. Esta 

técnica é aplicada quando se têm uma base de imagens muito pequena não sendo viável nem 
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mesmo a utilização de Ajuste Fino, ou quando não é possível realizar o treinamento de uma 

CNN pela falta de um computador robusto para esta tarefa. 

 

2.6. A CNN ALEXNET 

 

AlexNet é o nome de uma Rede Neural Convolucional (CNN) projetada por Alex 

Krizhevsky (KRIZHEVSKY; SUTSKEVER; HINTON, 2012). O trabalho que apresentou a 

arquitetura da AlexNet é considerado um dos artigos mais influentes publicados em visão 

computacional, tendo estimulado muitos outros trabalhos publicados empregando CNNs e 

GPUs para acelerar o aprendizado profundo.  

 

Tabela 1 - Estrutura de camadas da CNN AlexNet e suas Ativações 

Camada Nome Tipo Ativações 

1 data Input 227x227x3 

2 conv1 Convolução 55x55x96 

3 relu1 ReLU 55x55x96 

4 norm1 Normalização 55x55x96 

5 pool1 Pooling 27x27x96 

6 conv2 Convolução 27x27x256 

7 relu2 ReLU 27x27x256 

8 norm2 Normalização 27x27x256 

9 pool2 Pooling 13x13x256 

10 conv3 Convolução 13x13x384 

11 relu3 ReLU 13x13x384 

12 conv4 Convolução 13x13x384 

13 relu4 ReLU 13x13x384 

14 conv5 Convolução 13x13x256 

15 relu5 ReLU 13x13x256 

16 pool5 Pooling 6x6x256 

17 fc6 Fully Connected 1x1x4096 

18 relu6 ReLU 1x1x4096 

19 drop6 Dropout 1x1x4096 

20 fc7 Fully Connected 1x1x4096 

21 relu7 ReLU 1x1x4096 

22 drop7 Dropout 1x1x4096 

23 fc8 Fully Connected 1x1x1000 

24 prob Softmax 1x1x1000 

25 class Output 1x1x1 

Fonte: Autor 
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A AlexNet é composta de 25 camadas, sendo a camada 1 a camada de Input, onde é aplicada 

a imagem que se deseja classificar, e a camada 25 a camada de Output, que fornece a 

classificação da imagem. As camadas intermediárias realizam o processamento da imagem, 

sendo que 5 delas são camadas convolucionais, 3 são camadas de Pooling, e 3 são camadas 

totalmente conectadas. 

A Tabela 1 apresenta a estrutura de camadas da CNN AlexNet e suas Ativações. Neste 

trabalho foi utilizada a CNN AlexNet pré-treinada com a base de imagens ImageNet 

(RUSSAKOVSKY et al., 2015), composta de 1000 classes que contêm em média 1000 

imagens cada, totalizando 1.461.406 imagens. 

 

2.7. ANALISANDO OS MAPAS DE CARACTERÍSTICAS 

 

Os Mapas de Características que compõem as Ativações da camada de uma CNN, 

podem ser interpretados como imagens em níveis de cinza. 

Supondo que a Figura 12, imagem de região periocular, seja aplicada na CNN 

AlexNet. É possivel extrair as Ativações na camada Conv2, que será um volume de 

27x27x256. 

 

Figura 12 - Imagem de região periocular aplicada na CNN AlexNet 

 

Fonte: Autor 

 

As Ativações da camada Conv2 são compostas por 256 Mapas de Características de 

27x27 elementos. Cada elemento pode assumir qualquer valor, positivo e negativo, portanto, 

para visualizar os Mapas de Características, é necessário normalizar os valores de forma que 

possam ser interpretados como escala de cinza. A Figura 13 apresenta 64 dos 256 Mapas de 
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Características da camada Conv2 da CNN AlexNet, obtidas a partir da imagem de entrada da 

Figura 12. 

 

Figura 13 - 64 dos 256 Mapas de Características da camada Conv2 da CNN AlexNet 

 

Fonte: Autor 

 

Analisando-se os Mapas de Características, observa-se que grande parte deles é 

bastante similar à imagem aplicada na CNN, e que cada um deles possui diferentes 

informações texturais da região periocular. Devido a essa observação, foi proposta a aplicação 

de um descritor de textura nos Mapas de Características, de forma a extrair as informações 

texturais destes, gerando-se então os vetores de características. 

 

2.8. DESCRITOR DE TEXTURA LBP UNIFORME 

 

O LBP (Local Binary Patterns) (OJALA et al., 1994) é um descritor de texturas  

muito utilizado nas áreas de reconhecimento facial (AHONEN; HADID; PIETIKAINEN, 

2006) (SURULIANDI; MEENAREENA ROSE, 2012) (BAH; MING, 2020) e detecção de 

objetos (MU et al., 2008) (KARIS et al., 2016) (JABRI et al., 2018). Ao aplicar o LBP em 

uma imagem, é realizada uma operação matemática sobre cada pixel desta imagem, que 

define o valor de um pixel com a mesma posição em uma nova imagem. A operação realizada 

pelo LBP consiste em fazer uma comparação do valor de um pixel e sua vizinhança. O 

histograma desta nova imagem pode ser utilizado como um vetor de características para 
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classificação da imagem. A Figura 14 mostra um exemplo da aplicação do LBP e seu 

histograma. 

 

Figura 14 - Exemplo de imagem após aplicação do LBP e seu histograma 

 

Fonte: Autor 

 

Inicialmente deve-se definir a quantidade P de vizinhos e o raio de distância R desses 

vizinhos ao pixel central. Usualmente são utilizados 8 vizinhos e raio 1, pois raios maiores 

são utilizados geralmente para avaliação da textura em diferentes escalas. A Figura 15 mostra 

a definição de P e R para o descritor LBP.  

 

Figura 15 - Definição de P vizinhos e raio R para o LBP 

 

Fonte: OJALA; PIETIKAINEN;  MAENPAA, 2002 

 

Para cada pixel da imagem, seus vizinhos são analisados. Quando o valor do pixel 

vizinho é maior ou igual ao valor do pixel central, é atribuido o valor 1 a esse vizinho, caso 

seja menor, é atribuido o valor 0. Os valores dos vizinhos são selecionados em sequência, 

dada uma posição inicial e um sentido, horário ou anti-horário, formando um valor binário, 
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que é atribuido ao píxel da nova imagem. A Figura 16 mostra o procedimento descrito sendo 

aplicado em uma imagem. 

 

Figura 16 - Procedimento da aplicação do LBP 

 

Fonte: Autor 

 

O LBP uniforme (OJALA; PIETIKAINEN;  MAENPAA, 2002), ou uLBP (do inglês 

uniform Local Binary Pattern), é uma variante do LBP onde certos padrões de vizinhança são 

definidos como uniformes. Para definir se um padrão é considerado uniforme é utilizada uma 

medida de uniformidade U, que corresponde ao número de transições 0/1 ou 1/0 presentes na 

vizinhança. Os padrões de vizinhança com U menor ou igual a 2 são chamados de padrões 

uniformes. A Figura 17 apresenta alguns exemplos de padrões de vizinhança com U variando 

de 0 a 5. 

 

Figura 17 - Exemplos de padrões de vizinhança com U variando de 0 a 5 

 

Fonte: Autor 
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Na elaboração do histograma utilizando o uLBP, cada padrão uniforme possui um bin, 

e todos os padrões não uniformes são associados a um mesmo bin. Este procedimento de 

agrupar os números não uniformes reduz a dimensionalidade do LBP tradicional de 256 bins 

para 59 bins. Os 58 bins de números uniformes correspondem aos números decimais 0, 1, 2, 

3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 24, 28, 30, 31, 32, 48, 56, 60, 62, 63, 64, 96, 112, 120, 124, 126, 

127, 128, 129, 131, 135, 143, 159, 191, 192, 193, 195, 199, 207, 223, 224, 225, 227, 231, 239, 

240, 241, 243, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 254 e 255. 

A Figura 18 apresenta um exemplo de resultado da aplicação do LBP uniforme. 

 

Figura 18 - Resultado da aplicação do LBP uniforme 

 

Fonte: Autor 

 

2.9. HOG 

 

O descritor HOG (Histogram of Gradient Orientations) (DALAL; TRIGGS, 2005) foi 

inicialmente desenvolvido para a detecção de pedestres em imagens, porém atualmente é 

muito utilizado na área de detecção de objetos e de reconhecimento. Na aplicação do HOG, 

para cada pixel da imagem é calculado o gradiente nos sentidos x e y. Através dos gradientes 

x e y é posível calcular a magnitude e a direção do gradiente no pixel de posição xy. A 

imagem é dividida em células, e para cada célula é computado um histograma da magnitude 

dos gradientes, onde os bins são a direção dos gradientes. A Figura 19 mostra uma imagem 

com a representação dos histogramas de gradiente orientado no centro de cada célula, onde o 

comprimento das linhas representam a magnitude em cada direção. 
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Figura 19 – Representação dos histogramas de gradientes orientados a) Imagem original b) 

Representação dos histogramas no centro de cada célula c) Ampliação de uma região da imagem para 

melhor visualização da representação dos histogramas 

 

a)                                       b)                                                   c) 

Fonte: Autor 

 

A idéia do descritor HOG é que a aparência e o formato de um objeto podem ser 

caracterizados pela distribuição da intensidade dos gradientes e pela direção das bordas, sem 

necessariamente saber a posição dos gradientes. 

Como os gradientes são sensíveis à iluminação da imagem, é realizada uma 

normalização em blocos, onde cada bloco é composto de 2x2 ou mais células. Os blocos são 

selecionados com sobreposição entre eles, de maneira a tornar o descritor mais robusto a 

variações de iluminação. Os vetores gerados da normalização dos blocos são concatenados, 

formando então um vetor de caracteríticas.  

 

2.10. SIFT 

 

SIFT (Scale Invariant Feature Transform) (LOWE, 2004) é um extrator de 

características invariante à escala e à rotação, e parcialmente invariante a mudanças na 

iluminação e ao ponto de vista. As características são localizadas nos domínios da frequência 

e do espaço, tornando o SIFT robusto à oclusão e ao ruído. 

A extração pode ser dividida em quatro principais processos: detecção de extremos no 

espaço-escala; localização precisa de keypoints; atribuição de orientação; descritor dos 

keypoints. 
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2.10.1. Detecção de extremos no espaço-escala 

 

O espaço-escala é obtido da convolução do Filtro Gaussiano com a imagem original, 

para diferentes escalas. Então são calculadas as DoG (Difference-of-Gaussian), que é a 

diferença entre a imagem obtida pelo Filtro Gaussiano em uma escala, e a imagem obtida pelo 

Filtro Gaussiano da escala anterior. Este processo é realizado para diferentes oitavas da 

imagem original, onde o tamanho da imagem em uma oitava é igual à metade do tamanho da 

imagem na oitava anterior. A Figura 20 explicita este processo. 

 

Figura 20 - Diferença de Gaussiano 

 

Fonte: Adaptado de (LOWE, 2004) 

 

Para detectar um extremo local (máximo ou mínimo) em uma DoG, um pixel é 

comparado com seus oito vizinhos e com seus nove vizinhos uma escala acima e uma escala 

abaixo, como ilustrado na Figura 21. 
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Figura 21 - Detecção de extremo local em uma DoG 

 

Fonte: Adaptado de (LOWE, 2004) 

 

Se o valor do pixel é maior, ou menor, do que todos os seus vizinhos, ele é um 

candidato a keypoint. 

 

2.10.2. Localização precisa de keypoints 

 

O processo anteriormente descrito gera um número muito grande de candidatos a 

keypoint, por isto os candidatos devem ser filtrados. Os candidatos com pouco contraste 

(sensíveis a ruído) ou localizados ao longo de bordas, são descartados. 

Para determinar com precisão a localização do candidato, é feita uma interpolação 

com dados das redondezas do candidato. A interpolação é feita através da expansão 

quadrática de Taylor no epaço-escala das DoG. 

Dada a localização precisa do candidato, a intensidade neste ponto é verificada, e de 

acordo com um limiar definido, este candidato é aceito ou excluído. 

Os candidatos presentes ao longo de bordas apresentarão grande curvatura principal ao 

longo da borda, porém pequena curvatura principal na direção perpendicular. Para calcular as 

curvaturas principais é utlizada uma matriz Hessiana. A razão entre as curvaturas principais é 

utilizada como parâmetro para aceitar ou excluir um candidato. 

 

2.10.3. Atribuição de orientação 

 

A magnitude do gradiente e sua direção é calculada nos pixels de uma região ao redor 

de um keypoint. Então é feito um histograma de orientação de 36 bins cobrindo 360 graus. A 

quantidade adicionada a um bin é proporcional à magnitude do gradiente com a direção do 

bin. A formação do histograma está representada na Figura 22. 
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Figura 22 - Formação do histograma para atribuição de orientação de um keypoint 

 

Fonte: Adaptado de (LOWE, 2004) 

 

O bin com maior quantidade é utilizado como direção do keypoint. Os bins com 

quantidade maior ou gual a 80% do bin com maior quantidade, também são utilizados. Um 

novo keypoint é gerado para cada bin nesta faixa de quantidade. Isto contribui para 

estabilidade no processo de comparação. 

 

2.10.4. Descritor dos keypoints 

 

Para calcular o desritor de um keypoint, é utilizada uma região de 16x16 pixels ao 

redor do keypoint. Esta região é subdividida em em 16 sub-blocos de 4x4 conforme mostra a 

Figura 23. 

O mesmo processo de atribuição de orientação é aplicado em cada sub-bloco, porém 

utilizando 8 bins e apenas o bin com maior quantidade para definir a orientação do sub-bloco. 

 

Figura 23 - Descritor do keypoint 

 

Fonte: Autor 
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Desta forma, são obtidos 16 histogramas de 8 bins, que são concatenados formando o 

descritor do keypoint.  

 

2.11. SURF 

 

O SURF (Speeded Up Robust Features) (BAY; TUYTELAARS; GOOL, 2006) é um 

extractor de características baseado nos mesmos princípios do SIFT. Assim como o SIFT, o 

SURF é invariante à escala e à rotação, e utiliza os mesmos processos principais (detecção 

dos keypoints, atribuição de orientação, e descritor dos keypoints), porém os processos são 

feitos de maneira diferente, visando otimização, tornando o SURF mais rápido e mais robusto 

a transformações na imagem. 

 

2.11.1. Detecção dos keypoints 

 

Para detecção dos keypoints é utilizada a matriz Hessiana mostrada na Equação 2, 

 

                                   𝐻(𝑝, 𝜎) = (
𝐿𝑥𝑥(𝑝, 𝜎) 𝐿𝑥𝑦(𝑝, 𝜎)

𝐿𝑦𝑥(𝑝, 𝜎) 𝐿𝑦𝑦(𝑝, 𝜎)
)                                          (2) 

 

na qual, Lxx(p,σ) é a convolução da segunda derivada da função Gaussiana com a imagem 

original I no ponto p(x,y) na escala σ. Similarmente tem-se  Lxy(p,σ) e Lyy(p,σ). 

A função gaussiana é a função ótima para gerar espaço-escala. Para simplificar os 

cálculos, o espaço-escala não é gerado por sucessivas convoluções Gaussianas com a imagem 

original, mas são utilizadas aproximações de suas segundas derivadas. 

Os filtros 9x9, Dyy e Dxy, da Figura 24 são as aproximações da segunda derivada da 

função Gaussiana com σ = 1,2. O filtro Dxx é igual ao filtro Dyy rotacionado em 90 graus. 

Com a aproximação da segunda derivada da função Gaussiana, a convolução pode ser 

feita a um custo computacional muito baixo ao se utilizar a Imagem Integral da imagem 

original, visto que serão necesárias apenas somas de quadrados dentro da imagem original. 
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Figura 24 - Aproximações da segunda derivada da função Gaussiana 

 

Fonte: Adaptado de (BAY; TUYTELAARS; GOOL, 2006) 

 

O determinante da matriz Hessiana é calculado para cada pixel da imagem dado pela 

Equação 3. Um peso de 0.9 é aplicado a Dxy para compensar a aproximação realizada no 

filtro. 

 

                                 det(𝐻𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥) = 𝐷𝑥𝑥𝐷𝑦𝑦 − (0.9𝐷𝑥𝑦)2                                        (3) 

 

Para analisar o espaço-escala não é necessário aplicar a função Gaussiana e 

redimensionar a imagem original diversas vezes, basta aplicar na imagem original os filtros 

Dxx/Dxy/Dyy aumentando seu tamanho de 9×9 para 15×15 para 21×21 para 27×27, e assim 

por diante. Analisar o espaço-escala dessa maneira é vantajoso pois ao utilizar a Imagem 

Integral, o custo computacional é independente do tamanho do filtro, e os cálculos podem ser 

realizados paralelamente. 

Para localizar os keypoints na imagem e em escalas, uma supressão não máxima em 

uma vizinhança 3 × 3 × 3 é aplicada. 

 

2.11.2. Atribuição de orientação 

 

Para ser invariante à rotação, é atribuida uma orientação ao keypoint. 



48 
 

Para determinar a orientação, são calculadas as respostas da wavelet de Haar nas 

direções x e y, em uma região circular de raio 6s ao redor do keypoint, sendo s a escala onde o 

keypoint foi encontrado. A orientação dominante em uma janela de 60° é determinada pela 

soma das respostas da wavelet de Haar dentro dessa janela. Essa janela é rotacionada e a 

orientação dominante é calculada até que a volta seja completada. O proceso é demonstrado 

na Figura 25. 

 

Figura 25 - Atribuição de orientação 

 

Fonte: (TYAGI, 2019) 

 

A orientação do keypoint é a orientação calculada de maior valor. 

 

2.11.3. Descritor dos keypoints 

 

Uma área quadrada ao redor do keypoint é selecionada para formar o descritor. O 

quadrado é girado de acordo com a orientação do ponto significativo e seu tamanho é ajustado 

à escala em que o keypoint está localizado. Esta área quadrada é então dividida em 16 (4x4) 

subáreas quadradas de igual tamanho. Cada subárea contém 25 (5x5) pontos de amostragem 

uniformemente espaçados como apresentado na Figura 26. 

 

Figura 26 - Cálculo do descritor do keypoint 

 

Fonte: (TYAGI, 2019) 
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Em cada subárea são calculadas as respostas da wavelet de Haar para as direções dx e 

dy, de acordo com a orientação atribuída ao keypoint. Em cada subárea é realizada a soma das 

respostas em dx e dy. A fim de trazer informações sobre a polaridade das mudanças de 

intensidade, também é feita a soma dos valores absolutos em dx e dy. Dessa maneira, em cada 

subárea é formado um vetor V = (∑dx, ∑dy, ∑|dx|, ∑|dy|). A concatenação dos vetores das 

subárea forma o descritor SURF, de dimensão 64. 

 

2.12. CLASSIFICADOR K-VIZINHOS MAIS PRÓXIMOS 

 

Os k-vizinhos mais próximos, ou KNN (do inglês k-Nearest Neighbor), é um 

classificador largamente utilizado, de fácil implementação e seu treinamento é extremamente 

rápido. Seu treinamento é baseado em instâncias, ou seja, consiste apenas em armazenar as 

instâncias de treinamento. 

Para classificar uma nova instância, calcula-se a distância entre esta nova instância e 

todas as instâncias de treinamento. Esta distância pode ser calculada pela métrica Euclidiana, 

Manhattan, Chebychev ou outra, de acordo com a aplicação. 

Após o cálculo das distâncias, são selecionados os k elementos mais próximos, sendo 

k uma variável inteira maior ou igual a 1, e verifica-se a classe destes elementos. A classe da 

nova instância é definida como a classe com maior número de elementos dentre os k 

elementos selecionados. 

As desvantagens na utilização do KNN são o custo de memória utilizado, necessário 

para o armazenamento das amostras de treinamento, o custo computacional e o tempo de 

classificação devido à necessidade de se calcular as distâncias para cada nova instância. A 

Figura 27 mostra um gráfico exemplo do uso do classificador KNN para uma nova instância 

ser classificada em uma de duas classes. 
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Figura 27 - Funcionamento do kNN 

 

Fonte: Autor 

 

2.13.  CONSIDERAÇÕES FINAIS DESTE CAPÍTULO 

 

Neste segundo capítulo foram apresentados os principais tópicos que envolvem a 

teoria necessária para o desenvolvimento deste trabalho. Os conceitos básico de 

reconhecimento biométrico bem como o detalhamento da região da face humana que contém 

o olho formado pela íris, pupila e esclera, e a chamada região periocular que possui 

características importantes para o reconhecimento que podem ser extraídas da pele (cor e 

textura), da sobrancelha e cílios, bem como do formato do próprio olho (contorno, cantos, 

pálpebra). Foram apresentados também os principais trabalhos correlatos que propõe o 

reconhecimento biométrico da região periocular apenas ou também incluindo o olho. Como as 

redes neurais profundas, especialmente as Redes Neurais Convolucionais (CNN) tem 

despontado como estado da arte em visão computacional, foi apresentado também a teoria 

básica de uma CNN e a estrutura da AlexNet, rede esta escolhida para validação da proposta 

deste trabalho. Foram também detalhados os descritores LBP Uniforme, HOG, SIFT e SURF, 

além do classificador KNN, métodos que serão utilizados neste trabalho para implementar e 

avaliar a abordagem proposta.  
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Capítulo 3 
 

MATERIAL E MÉTODO 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia proposta, as bases de imagens UBIPr, 

UBIPr_v2, VISOB e MICHE, utilizadas na avaliação da metodologia proposta, e o método de 

avaliação da metodologia porposta. 

 

3.1.BASES DE IMAGENS DA REGIÃO PERIOCULAR 

 

Para avaliar a abordagem proposta neste trabalho, foram utilizadas as seguintes bases 

de imagens formadas por imagens da região periocular, incluindo o olho. 

 

3.1.1. UBIPr 

 

A base de imagens UBIPr versão Std01 (PADOLE; PROENCA, 2012) é composta por 

344 classes contendo 30 imagens por classe, exceto a classe C129 que possui 24 amostras, a 

classe C162 que possui 28 amostras, e as classes 213 e 214 que estão ausentes nesta versão. 

As 30 imagens são resultado de 15 amostragens com variação de distância de 4m a 8m a cada 

1m, e variação de pose, frontal, giro para esquerda e giro para direita, sendo que cada 

amostragem gera duas imagens, uma do olho direito e outra do olho esquerdo. A resolução da 

imagem varia de acordo com a distância, sendo que à 1m a imagem possui 501x401 pixels e à 

8m a imagem possui 1001x801 pixels. A Figura 28 mostra um exemplo destas amostras 

capturadas nas diversas distâncias e a Figura 29 mostra um exemplo destas imagens nas 

diversas poses. 

 

Figura 28 - Amostras de imagens da base UBIPr em diversas distâncias 

 

Fonte: Autor 
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Figura 29 - Amostras de imagens da base UBIPr nas diversas poses 

 

Fonte: Autor 

 

3.1.2. UBIPr_v2 

 

Em 2021 a base UBIPr versão Std01 foi atualizada, sendo aqui denominada de 

UBIPr_v2. Esta nova versão é composta por 253 indivíduos que se apresentaram para duas 

sessões de aquisição de imagens, sendo que todos se apresentaram para a primeira sessão, e 

90 se apresentaram para segunda sessão. As mesmas imagens da UBIPr foram utilizadas, 

sendo adicionadas as da segunda sessão e feita uma nova separação. As imagens foram 

separadas em olho direito e olho esquerdo, e também por sessão. Cada olho é considerado 

uma classe. 

 

3.1.3. VISOB 

 

A base de imagens Visible light mobile Ocular Biometric (VISOB) é composta por 

imagens de olho de 586 indivíduos, capturadas por 3 smartphones diferentes, um iPhone 5S, 

um Samsung Note 4 e um Oppo N1. Os indivíduos se apresentaram em duas sessões, 

separadas por 10 a 15 minutos, onde foram instruidos a tirar selfies (foto do próprio rosto) 

com a câmera frontal do smartphone. Os usuários utilizaram o smartphone naturalmente, 

segurando este a uma distância de 20 a 30 centímetros da face. As fotos foram tiradas em três 

iluminações diferentes: luz de escritório, luz fraca e luz diurna natural. 

As fotos tiradas com o iPhone 5S foram capturadas na resolução 720p e as fotos do 

Samsung Note 4 e Oppo N1 na resolução 1080p. A região de cada olho foi recortada, 

produzindo imagens de 240x160 pixels. Em média cada indivíduo possui 162 imagens, sendo 

que o indivíduo com maior número de imagens possui 276 imagens e o indivíduo com menos 

número possui 10 imagens. Esta variação ocorre porque o indivíduo pode ter tirado fotos com 
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apenas um smartphone em apenas um tipo de iluminação, ou ter tirado fotos com os três 

smartphones nos três tipos de iluminação. 

A Figura 30 apresenta imagens de um indivíduo, tiradas com cada smartphone, em 

cada tipo de iluminação. 

 

Figura 30 - Imagens de um indivíduo da base VISOB 

 

Fonte: Autor 

 

3.1.4. MICHE 

 

A base de dados MICHE é composta por imagens da região periocular de 75 

indivíduos, capturadas utilizando três celulares diferentes, iPhone 5, Samsung Galaxy S4 e 

Samsung Galaxy Tab2. Cada indivíduo selecionou tirar fotos do olho esquerdo ou do olho 

direito. Todas as fotos de um indivíduo são do mesmo olho. Não há fotos do olho direito e do 

olho esquerdo para um mesmo indivíduo. As fotos foram tiradas em dois tipos de iluminação 

diferentes, iluminação interna e iluminação externa, utilizando a câmera frontal e a traseira 

(quando disponível).  

A Figura 31 apresenta imagens de um indivíduo, tiradas com cada smartphone, em 

cada tipo de iluminação. 
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Figura 31 - Imagens de um indivíduo da base MICHE 

 

Fonte: Autor 

 

3.2. MÉTODO PROPOSTO  

 

A abordagem proposta neste trabalho objetiva extrair informações discriminantes de 

imagens geradas por filtros das camadas profundas de uma CNN pré-treinada. Para isso, 

propomos aplicar uma rede como extrator de características em uma base com número 

insuficiente de imagens para que se possa treinar a CNN do zero. A base escolhida contém 

imagens da região periocular incluindo o olho. 

Arquiteturas de CNNs bem conhecidas como AlexNet (KRIZHEVSKY; 

SUTSKEVER;  HINTON, 2012), VGGNET (SIMONYAN; ZISSERMAN, 2015), 

GoogLeNet (SZEGEDY et al, 2015) e ResNet (HE et al, 2016)  já foram previamente 

treinadas com imagens genéricas, em bases com elevado número de amostras por classe, tais 

como  ImageNet (RUSSAKOVSKY et al., 2015), CIFAR-10 (KRIZHEVSKY, 2009), 

Places365 (ZHOU et al, 2014), Kaggle Cats and Dogs (ELSON et al., 2007), CelebA (LIU et 

al, 2015), PascalVOC2012 (EVERINGHAM et al, 2009) e SceneParse150 (ZHOU et al, 

2017). Estas CNNs pré-treinadas em alguma destas bases com grande número de imagens são 

chamadas de CNN de prateleira (off-the-shelf CNN) (RAZAVIAN et al, 2014). 

A utilização de vetores de características de CNN de prateleira é, em muitos casos, 

mais eficiente do que a utilização de métodos tradicionais de visão computacional (handcraft) 

para diversas tarefas como classificação de imagens, detecção de objetos, reconhecimento de 
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subclasses (Fine Grained Recognition), detecção de atributos, adaptação de domínio e 

reconhecimento de cena (DONAHUE et al, 2014). 

Na maioria das publicações, o vetor de características utilizado para que a rede opere 

como extrator de características é obtido da saída de uma das camadas completamente 

conectadas (Fully Connected), que são as últimas camadas da CNN mais próximas ao 

classificador. 

A proposta deste trabalho é utilizar as saídas das demais camadas da CNN, chamadas 

de Ativações, que são compostas pelos Mapas de Características, os quais podem ser 

interpretados como imagens processadas pelos filtros, nas quais deverá ser aplicado o 

descritor de textura LBP uniforme.  

Na abordagem proposta é aplicada a técnica de feature extraction nas camadas 1 a 22 

da CNN AlexNet. As camadas 23 a 25 não são utilizadas, pois fazem parte do classificador 

original da CNN. Para isso, extrai-se um vetor de características da camada desejada, que será 

utilizado para treinar o classificador. O vetor de características das camadas 17 a 22 são as 

Ativações destas camadas, que já são vetores. As Ativações das camadas 1 a 16, que são 

volumes, serão processadas e transformadas nos vetores de características. Um diagrama da 

aplicação da técnica feature extraction na CNN Alexnet é apresentada na Figura 32. 

 

Figura 32 - Diagrama da aplicação da técnica feature extraction na CNN Alexnet 

 

Fonte: Autor 

 

Usualmente a vetorização das Ativações é realizada concatenando-se as linhas de cada 

Mapa de Características, e então, concatenando estas linhas com as linhas dos outros Mapas 

de Características que compõem as Ativações. O problema desta abordagem é que o vetor de 

características fica muito grande, por exemplo, a dimensão do vetor extraído da camada conv2 
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da AlexNet é de 186624 elementos. O processo de vetorização das Ativações pode ser 

visualizado na Figura 33. 

 

Figura 33 - Concatenação dos Mapas de Características 

 

Fonte: Autor 

 

 Para reduzir a dimensionalidade do vetor de características, e ao mesmo tempo extrair 

características texturais discriminantes, propomos a utilização do descritor LBP Uniforme 

com oito vizinhos e raio igual a um. 

O LBP Uniforme é então aplicado de duas maneiras diferentes.  

Na primeira maneira o LBP Uniforme é aplicado em cada Mapa de Características 

realizando-se a soma dos histogramas, fornecendo um vetor de características de dimensão 59 

independente da camada de extração, conforme pode ser visualizado na Figura 34. 

 

Figura 34 - Soma dos LBPs 

 

Fonte: Autor 

 

Na segunda maneira é aplicado o LBP Uniforme em cada Mapa de Características 

realizando-se a concatenação dos histogramas, fornecendo vetores com diferente número de 

elementos em cada camada. Por exemplo, para a camada conv2 da AlexNet é gerado um vetor 

de características de 15104 elementos, conforme pode ser visualizado na Figura 35.  
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Figura 35 - Concatenação dos LBPs 

 

Fonte: Autor 

 

Além disso, propomos também realizar a normalização dos Mapas de Características 

entre 0 e 1, antes da aplicação do LBP Uniforme, visto que as Ativações podem assumir 

qualquer valor (tanto positivos como negativos). 

Assim, as seguintes técnicas são propostas neste trabalho: 

 FE raw – vetor de características extraído diretamente dos Mapas de 

Características apenas por concatenação das linhas. 

 FE-LBP-FM-Conc – vetor de características extraído dos Mapas de 

Características por meio da aplicação do descritor LBP Uniforme concatenando-se os 

histogramas gerados. 

 FE-LBP-FM-Soma – vetor de características extraído dos Mapas de 

Características por meio da aplicação do descritor LBP Uniforme somando-se os 

histogramas gerados. 

 FE-LBP-FM+Norm-Conc – vetor de características extraído dos Mapas 

de Características normalizados entre 0 e 1, por meio da aplicação do descritor LBP 

Uniforme concatenando-se os histogramas gerados. 

 FE-LBP-FM+Norm-Soma - vetor de características extraído dos Mapas 

de Características normalizados entre 0 e 1, por meio da aplicação do descritor LBP 

Uniforme somando-se os histogramas gerados. 

 

A Tabela 2 mostra o número de elementos de cada vetor de características para cada 

camada profunda da AlexNet em cada técnica proposta. 
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Tabela 2 - Número de elementos do vetor de características de cada técnica proposta em cada camada da 

AlexNet                                                            

Camada Nome FE raw 
FE-LBP-FM-Conc / 

FE-LBP-FM+Norm-Conc 

FE-LBP-FM-Soma / 

FE-LBP-FM+Norm-Soma 

1 data 154587 177 59 

2 conv1 290400 5664 59 

3 relu1 290400 5664 59 

4 norm1 290400 5664 59 

5 pool1 69984 5664 59 

6 conv2 186624 15104 59 

7 relu2 186624 15104 59 

8 norm2 186624 15104 59 

9 pool2 43264 15104 59 

10 conv3 64896 22656 59 

11 relu3 64896 22656 59 

12 conv4 64896 22656 59 

13 relu4 64896 22656 59 

14 conv5 43264 15104 59 

15 relu5 43264 15104 59 

16 pool5 9216 15104 59 

17 fc6 4096 - - 

18 relu6 4096 - - 

19 drop6 4096 - - 

20 fc7 4096 - - 

21 relu7 4096 - - 

22 drop7 4096 - - 

Fonte: Autor 

 

3.3. AVALIAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO 

 

Para realizar a avaliação do método proposto, foram utilizadas quatro bases de 

imagem de região periocular que incluem o olho: UBIPr, UBIPr_v2, VISOB e MICHE. 

O método proposto será avaliado tanto no contexto de identificação como no contexto 

de autenticação. 

No contexto de identificação o conjunto de treinamento é utilizado para treinar um 

classificador KNN utilizando K=1 e distância euclidiana. O conjunto de teste é aplicado no 

classificador treinado, gerando as classificações corretas e incorretas. Com as classificações 

obtidas calcula-se a acurácia. 

No contexto de verificação são calculados os scores dos elementos do conjunto de 

teste. Os scores são utilizados para gerar o gráfico DET (Detection Error Tradeoff) de eixos 
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FAR (False Acceptance Rate) e FRR (False Rejection Rate). Através do gráfico DET obtêm-

se o EER (Equal Error Rate). 

Devido à falta de padronização dos protocolos experimentais e de informações 

precisas de trabalhos correlatos, foram utilizados como parâmetro de comparação para 

avaliação da metodologia proposta os descritores LBP uniforme, HOG, SIFT e SURF, por 

serem metodologias bem consolidadas e largamente utilizadas em Visão Computacional. 

 

3.3.1. Cálculo dos scores 

 

O cáclulo dos scores é feito de maneira diferente, de acordo com a metodologia de 

extração de características utilizada. 

Nas metodologias FE-raw, FE-LBP-FM-Conc e FE-LBP-FM+Norm-Conc, os vetores 

de características são extraídos em uma camada específica. Utilizando-se os vetores de 

características, calcula-se a distância entre uma amostra do conjunto de teste, e todos os 

elementos da suposta classe presentes no conjunto de treinamento. O score é definido como a 

menor distância encontrada. É utilizada distância euclidiana. 

Na metodologia uLBP, a imagem é subdividida em 9 células de modo a obter-se 

informações de regiões específicas, e consequentemente um vetor de característica mais 

discriminante. A íris estará localizada na célula central, os cantos dos olhos nas células 

adjacentes, nas células superiores estará localizada a sobrancelha, e nas células inferiores a 

área de pele. O histograma uLBP é extraído em cada célula e então os histogramas são 

concatenados, gerando o vetor de características. Utilizando-se os vetores de características, 

calcula-se a distância entre uma amostra do conjunto de teste, e todos os elementos da suposta 

classe presentes no conjunto de treinamento. O score é definido como a menor distância 

encontrada. É utilizada distância euclidiana. 

Na metodologia HOG os vetores de características são extraídos utilizando células de 

8x8, blocos 2x2 e 9 bins no histograma de magnitude dos gradientes. Utilizando-se os vetores 

de características, calcula-se a distância entre uma amostra do conjunto de teste, e todos os 

elementos da suposta classe presentes no conjunto de treinamento. O score é definido como a 

menor distância encontrada. É utilizada distância euclidiana. 

Nas metodologias SIFT e SURF são detectados os keypoints e então são extraídos o 

vetores de características de cada keypoint. Os vetores de características da amostra do 

conjunto de teste são comparados com os vetores de características de cada elemento da 

suposta classe presentes no conjunto de treinamento. É calculada a distância euclidiana entre 
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os keypoints com vetores de características mais similares, e então é feita a média destas 

distâncias. O score é dado pelo menor valor de média de distâncias. 

 

3.3.2. Avaliação na base UBIPr 

 

A base de imagens UBIPr foi utilizada para avaliação no contexto de identificação. Do 

total de imagens de cada classe, 85% foram utilizadas para formar o conjunto de treinamento, 

e 15% para o conjunto de teste. O conjunto de treinamento foi utilizado para o treinamento de 

um classificador KNN. O conjunto de teste é submetido ao classificador e os resultados são 

utilizados no cálculo da acurácia. Foram avaliadas as metodologias FE raw, FE-LBP-FM-

Conc, FE-LBP-FM-Soma, FE-LBP-FM+Norm-Conc, FE-LBP-FM+Norm-Soma e uLBP. 

 

3.3.3. Avaliação na base UBIPr_v2 

 

A base de imagens UBIPr_v2 foi utilizada para avaliação no contexto de verificação. 

As imagens da segunda sessão (S2) foram utilizadas como conjunto de treinamento, e as 

imagens da primeira sessão (S1) foram utilizadas como conjunto de teste. Os 163 indivíduos 

presentes apenas na primeira sessão foram considerados como impostores. Os testes foram 

realizados utilizando apenas imagens do olho direito ou do olho esquerdo. Foram avaliadas as 

metodologias FE raw, FE-LBP-FM-Conc, FE-LBP-FM+Norm-Conc, uLBP, HOG, SIFT e 

SURF. 

 

3.3.4. Avaliação na base VISOB 

 

A base de imagens VISOB foi utilizada para avaliação no contexto de verificação. As 

imagens da primeira sessão foram utilizadas como conjunto de treinamento, e as imagens da 

segunda sessão foram utilizadas como conjunto de teste. As classes presentes no conjunto de 

teste, mas não presentes no conjunto de treinamento, foram considerados como impostores. 

Os testes foram realizados utilizando imagens apenas do olho esquerdo ou do olho direito, em 

cada smartphone e em cada condição de iluminação. Foram avaliadas as metodologias FE 

raw, FE-LBP-FM-Conc, FE-LBP-FM+Norm-Conc, uLBP, HOG, SIFT e SURF. 

 

3.3.5. Avaliação na base MICHE 
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A base de imagens MICHE foi utilizada para avaliação no contexto de verificação. As 

imagens foram recortadas de modo a se obter apenas a região periocular. A Figura 36 

apresenta imagens recortadas de um indivíduo, tiradas com cada smartphone, em cada tipo de 

iluminação. As imagens obtidas com iluminação interna foram utilizadas como conjunto de 

treinamento, e as imagens obtidas com iluminação externa foram utilizadas como conjunto de 

teste. Para cada classe, todas as classes restantes foram utilizadas como impostores. Os testes 

foram realizados para cada smartphone. Foram avaliadas as metodologias FE raw, FE-LBP-

FM-Conc, FE-LBP-FM+Norm-Conc, uLBP, HOG, SIFT e SURF. 

 

Figura 36 - Imagens recortadas de um indivíduo da base MICHE 

 

Fonte: Autor 

 

3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS DESTE CAPÍTULO 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia proposta. Esta consiste em aplicar o 

descritor de textura LBP Uniforme nas camadas profundas da CNN AlexNet para extração de 

características discriminates das Ativações que são imagens processadas pelos filtros 

treinados pela rede em uma base de imagens diferente da que deve ser utilizada neste 

trabalho. Somente as camadas Totalmente Conectadas (Fully Conected) não são utilizadas, 

pois já são vetores e não imagens com características texturais. Para avaliar o desempenho, 

testes são propostos  no contexto de identificação e de verificação. Para a realização dos 

testes, serão utilizadas quatro bases de imagens, UBIPr, UBIPr_v2, VISOB e MICHE. A 

metodologia proposta deverá ser confrontada com as metodologias tradicionais uLBP, HOG, 

SIFT e SURF. 
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Capítulo 4 

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

4.1 RESULTADOS OBTIDOS 

 

4.1.1 Testes na base UBIPr 

 

A Figura 37 mostra as acurácias obtidas para cada camada ao se utilizar cada uma das 

técnicas propostas neste trabalho sobre toda a base UBIPr. 

Na técnica de Feature Extraction (FE raw), observa-se que ocorre aumento da 

acurácia nas camadas de Convolução e Pooling, exceto para a camada fc7, e ocorre 

diminuição da acurácia nas camadas ReLU e Normalização, exceto para a camada relu7. 

Obtêm-se a maior acurácia na camada fc6 de 94,15%. É importante salientar que esta técnica 

não aplica o descritor de textura e é utilizada apenas como referência comparativa com a 

abordagem proposta usando o LBP Uniforme. Os métodos existentes que utilizam a técnica 

de Feature Extraction o fazem apenas nas camadas Totalmente Conectadas (fc6 ou fc7). Isso 

é comprovado nos resultados apresentados na Figura 37 que denota desempenho superior na 

fc6 do que os obtidos com as camadas profundas volumétricas vetorizadas. 

Na técnica proposta FE-LBP-FM-Conc, observa-se que ocorre aumento da acurácia 

nas camadas de Convolução e Pooling, exceto para camada fc6 e pool5. As camadas ReLU 

possuem sempre a mesma acurácia da camada de Convolução imediatamente anterior. A 

maior acurácia de 97,15% foi obtida na camada conv4 e na relu4. 

Na técnica proposta FE-LBP-FM+Norm-Conc, observa-se que ocorre aumento da 

acurácia nas camadas de Convolução, Pooling e Normalização, exceto para camada pool5, e 

ocorre diminuição da acurácia nas camadas ReLU. A maior acurácia de 97,59% foi obtida na 

camada conv5. 

Quando os histogramas gerados pela aplicação do descritor LBP Uniforme são 

somados, o vetor de características reduz drasticamente sua dimensão para apenas 59 

elementos, perdendo poder de discriminação. Isso pode ser observado pelos baixos resultados 

de acurácias obtidas para as duas técnicas propostas que envolvem a soma ao invés da 

concatenação. Na técnica de FE-LBP-FM-Soma, observa-se que ocorre aumento da acurácia 

nas camadas conv1, conv2 e conv3. As camadas ReLU possuem sempre a mesma acurácia da 
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camada de convolução imediatamente anterior. Nas demais camadas, há uma redução da 

acurácia. A maior acurácia de apenas 34,87% foi obtida na camada conv2 e na relu2.  

O mesmo ocorre com a técnica FE-LBP-FM+Norm-Soma, na qual se observa que 

ocorre aumento da acurácia nas camadas de convolução e diminuição da acurácia nas 

camadas ReLU e Pooling. A maior acurácia de 65,20% foi obtida na camada conv2. 

 

Figura 37 - Resultados de acurácias obtidas pela abordagem proposta aplicada na base de imagens UBIPr, 

nas diversas camadas da AlexNet 

 

Fonte: Autor 

 

A Tabela 3 mostra todas as acurácias obtidas pelas técnicas propostas em cada camada 

da CNN AlexNet. As camadas de 1 a 16 são volumes enquanto as camadas 17 a 22 são 

vetores. O método proposto é aplicado nas camadas que representam volumes, pois o 

descritor atua sobre imagens em nível de cinza.   
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Tabela 3 - Acurácias obtidas pela abordagem proposta aplicada na base de imagens UBIPr, nas diversas 

camadas da AlexNet 

Acurácia [%] 

Camada Nome FE raw 
FE-LBP-

FM-Conc 

FE-LBP-

FM-Soma 

FE-LBP-

FM+Norm-Conc 

FE-LBP-

FM+Norm-Soma 

1 data 2,78 42,54 24,93 60,6 52,85 

2 conv1 12,21 80,92 29,02 90,13 56,87 

3 relu1 10,53 80,92 29,02 79,46 55,48 

4 norm1 9,21 80,63 28,14 79,61 54,61 

5 pool1 31,94 82,02 24,27 86,77 51,54 

6 conv2 58,77 92,47 34,87 96,86 65,2 

7 relu2 56,51 92,47 34,87 87,94 55,41 

8 norm2 55,92 92,62 34,65 88,08 56,29 

9 pool2 69,66 92,84 24,56 91,74 44,96 

10 conv3 76,68 96,64 28,58 97,44 64,4 

11 relu3 74,93 96,64 28,58 94,15 44,3 

12 conv4 79,97 97,15 25,51 97,44 58,92 

13 relu4 79,24 97,15 25,51 94,08 38,45 

14 conv5 80,92 92,03 10,96 97,59 56,29 

15 relu5 74,05 92,03 10,96 88,96 14,99 

16 pool5 85,67 84,5 8,04 79,53 7,75 

17 fc6 94,15 - - - - 

18 relu6 93,57 - - - - 

19 drop6 93,57 - - - - 

20 fc7 88,45 - - - - 

21 relu7 89,62 - - - - 

22 drop7 89,62 - - - - 

Fonte: Autor 

 

A Tabela 4 apresenta o melhor resultado de cada teste realizado na base UBIPr. 

 

Tabela 4 - Comparação das melhores acurácia obtidas na base UBIPr 

Métodos Técnicas Camada Acurácia [%] 

FE raw CNN Feature extraction fc6 94,15 

FE-LBP-FM-Conc CNN+LBPu conv4 97,15 

FE-LBP-FM-Soma CNN+LBPu conv2 34,87 

FE-LBP-FM+Norm-Conc CNN+LBPu conv5 97,59 

FE-LBP-FM+Norm-Soma CNN+LBPu conv2 65,20 

uLBP imagem original uLBP - 86,99 

Fonte: Autor 
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O descritor uLBP foi também aplicado diretamente sobre a imagem original, método 

este amplamente utilizado em publicações de visão computacional para reconhecimento 

biométrico de faces humanas. 

Devido aos baixos resultados de acurácias obtidas para as duas técnicas propostas que 

envolvem a soma ao invés da concatenação, estas duas técnicas não foram utilizadas nos 

testes subsequentes. 

 

4.1.2 Testes na base  UBIPr_v2 

 

As imagens da primeira sessão (S1) da base UBIPr_v2 foram utilizadas para calcular 

os scores. Através dos scores foram gerados os gráficos DET, de cada metodologia, para 

determinar o EER. Os testes foram realizados separadamente para o olho direito ou o olho 

esquerdo. Os testes das metodologias propostas foram realizados em todas as camadas da 

CNN, os resultados apresentados correspondem ao melhor resultado obtido, e é referenciado à 

camada em que este resultado foi obtido. A Figura 38 apresenta os gráficos DET obtidos para 

o olho esquerdo e a Figura 39 os gráficos DET obtidos para o olho direito. 

 

Figura 38 - Gráficos DET - UBIPr_v2 - Olho esquerdo 

 

Fonte: Autor 
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Figura 39 - Gráficos DET - UBIPr_v2 - Olho direito 

 

Fonte: Autor 

 

A Tabela 5 apresenta os resultados em termos de EER, obtidos nos testes realizados na 

base UBIPr_v2. 

 

Tabela 5 – EER de cada metodologia aplicada à base UBIPr_v2 

EER [%] 

 

Olho 

esquerdo 

Olho 

direito 

LBP 27,58 24,47 

HOG 26,84 28,34 

SURF 41,79 42,41 

SIFT 14,29 12,20 

FE-raw* 16,82 18,33 

FE-LBP-

FM-Conc* 
17,98 18,52 

FE-LBP-

FM+Norm-

Conc* 

11,00 11,11 

                                 * melhor resultado 

Fonte: Autor 

 

Dentre as metodologias tradicionais, o SIFT apresenta os melhores resultados, com 

EER de 14,29% para o olho esquerdo e 12,20% para o olho direito. Os melhores resultados 
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são obtidos com a metodologia proposta FE-LBP-FM+Norm-Conc, com EER de 11,00% e 

11,11% respectivamente para o Olho esquerdo e direito. As metodologias FE-raw e FE-LBP-

FM-Conc apresentaram resultados similares, um pouco piores do que a metodologia SIFT. 

A Tabela 6 apresenta a camada onde foi obtido o melhor resultado para as 

metodologias propostas. 

 

Tabela 6 - Camada de obtenção do melhor resultado para cada técnica proposta 

  
FE-raw FE-LBP-FM-Conc FE-LBP-FM+Norm-Conc 

EER [%] Camada EER [%] Camada EER [%] Camada 

Olho 

esquerdo 
16,82 fc7 17,98 relu3 11,00 conv4 

Olho 

direito 
18,33 fc7 18,52 relu3 11,11 conv4 

Fonte: Autor 

 

Na metodologia FE-raw os melhores resultados foram obtidos na camada totalmente 

conectada fc7. Nas metodologias FE-LBP-FM-Conc e FE-LBP-FM+Norm-Conc os melhores 

resultados foram obtidos nas camdas relu3 e conv4, respectivamente. 

 

4.1.3 Testes na base VISOB 

 

As imagens da segunda sessão da base VISOB foram utilizadas para calcular os 

scores. Através dos scores foi gerado o gráfico DET, de cada metodologia, para determinar o 

EER. Os testes foram realizados separadamente para o olho direito ou o olho esquerdo, em 

cada smartphone e em cada condição de iluminação. Os testes das metodologias propostas 

foram realizados em todas as camadas da CNN, sendo que os resultados apresentados 

correspondem ao melhor resultado obtido, e é referenciado à camada em que este resultado foi 

obtido. Da Figura 40 à Figura 57 são apresentados os gráficos DET obtidos para cada 

configuração de teste. 
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Figura 40 - Gráficos DET - VISOB - iPhone - Luz diurna natural - Olho esquerdo 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 41 - Gráficos DET - VISOB - iPhone - Luz diurna natural - Olho direito 

 

Fonte: Autor 
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Figura 42 - Gráficos DET - VISOB - iPhone - Luz fraca - Olho esquerdo 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 43 - Gráficos DET - VISOB - iPhone - Luz fraca - Olho direito 

 

Fonte: Autor 
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Figura 44 - Gráficos DET - VISOB - iPhone - Luz diurna natural - Olho esquerdo 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 45 - Gráficos DET - VISOB - iPhone - Luz diurna natural - Olho direito 

 

Fonte: Autor 
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Figura 46 - Gráficos DET - VISOB - Oppo - Luz diurna natural - Olho esquerdo 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 47 - Gráficos DET - VISOB - Oppo - Luz diurna natural - Olho direito 

 

Fonte: Autor 
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Figura 48 - Gráficos DET - VISOB - Oppo - Luz fraca - Olho esquerdo 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 49 - Gráficos DET - VISOB - Oppo - Luz fraca - Olho direito 

 

Fonte: Autor 
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Figura 50 - Gráficos DET - VISOB - Oppo - Luz de escritório - Olho esquerdo 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 51 - Gráficos DET - VISOB - Oppo - Luz de escritório - Olho direito 

 

Fonte: Autor 
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Figura 52 - Gráficos DET - VISOB - Samsung - Luz diurna natural - Olho esquerdo 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 53 - Gráficos DET - VISOB - Samsung - Luz diurna natural - Olho direito 

 

Fonte: Autor 
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Figura 54 - Gráficos DET - VISOB - Samsung - Luz fraca - Olho esquerdo 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 55 - Gráficos DET - VISOB - Samsung - Luz fraca - Olho direito 

 

Fonte: Autor 
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Figura 56 - Gráficos DET - VISOB - Samsung - Luz de escritório - Olho esquerdo 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 57 - Gráficos DET - VISOB - Samsung - Luz de escritório - Olho direito 

 

Fonte: Autor 
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A Tabela 7 apresenta os resultados em termos de EER, obtidos nos testes realizados na 

base VISOB.  

 

Tabela 7 - EER de cada técnica aplicada à base VISOB 

EER [%] 

 Luz diurnal natural Luz fraca Luz de escritório 

 
iPhone Oppo Samsung iPhone Oppo Samsung iPhone Oppo Samsung 

 

Olho 

Esq. 

Olho 

Dir. 

Olho 

Esq. 

Olho 

Dir. 

Olho 

Esq. 

Olho 

Dir. 

Olho 

Esq. 

Olho 

Dir. 

Olho 

Esq. 

Olho 

Dir. 

Olho 

Esq. 

Olho 

Dir. 

Olho 

Esq. 

Olho 

Dir. 

Olho 

Esq. 

Olho 

Dir. 

Olho 

Esq. 

Olho 

Dir. 

LBP 30,65 29,08 50,73 42,91 19,85 29,33 53,22 48,91 25,80 27,32 27,45 27,74 41,66 35,54 32,15 30,19 26,72 30,44 

HOG 30,02 29,63 47,43 43,97 27,27 33,08 44,06 44,04 31,67 30,69 31,97 36,62 30,89 33,70 33,18 32,11 30,61 40,34 

SURF 18,09 18,52 19,40 21,29 20,68 20,60 17,01 16,66 19,34 17,71 22,31 21,62 26,45 25,90 27,72 27,84 27,16 27,22 

SIFT 7,79 8,50 9,26 10,78 8,62 7,22 7,93 7,68 7,73 7,35 8,32 8,94 8,31 9,86 14,37 15,69 12,41 10,08 

FE-raw* 5,84 6,47 10,03 9,91 9,46 7,87 5,54 5,59 4,57 5,13 6,99 5,54 7,78 8,93 9,29 11,91 16,71 13,31 

FE-LBP-

FM-Conc* 
7,76 8,22 11,56 12,30 11,53 11,32 10,35 12,23 7,38 8,62 8,15 6,73 9,77 11,35 11,35 13,36 13,37 12,88 

FE-LBP-

FM+Norm-

Conc* 

3,37 3,96 9,77 9,34 7,09 5,59 5,94 5,98 4,09 4,00 4,07 2,71 5,78 6,38 7,63 9,55 7,17 5,61 

* melhor resultado 

Fonte: Autor 

 

Dentre as metodologias tradicionais, o SIFT apresenta os melhores resultados. Dentre 

as metodologias propostas, na maior parte das configurações de teste, a metodologia FE-LBP-

FM+Norm-Conc apresenta o melhor resultado, seguida da FE-raw e da FE-LBP-FM-Conc. 

De maneira geral, a metodologia FE-LBP-FM+Norm-Conc apresenta os melhores resultados. 

A Tabela 8 apresenta a camada onde foi obtido o melhor resultado para as 

metodologias propostas. 

Na metodologia FE-raw, na maioria das configurações de teste, o melhor resultado foi 

obtido na camada conv5. Na metodologia FE-LBP-FM-Conc, na maioria das configurações 

de teste, o melhor resultado foi obtido na camada relu3. Na metodologia FE-LBP-FM+Norm-

Conc, na maioria das configurações de teste, o melhor resultado foi obtido na camada conv5. 
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Tabela 8 - Camada de obtenção do melhor resultado para cada técnica proposta 

      
FE-raw FE-LBP-FM-Conc 

FE-LBP-

FM+Norm-Conc 

EER [%] Camada EER [%] Camada EER [%] Camada 

iPhone 

Day Light 
Left 5,84 conv5 7,76 relu4 3,37 conv3 

Right 6,47 conv3 8,22 pool2 3,96 conv5 

Dim Light 
Left 5,54 conv5 10,35 relu4 5,94 conv5 

Right 5,59 conv5 12,23 relu3 5,98 conv2 

Office Light 
Left 7,78 conv5 9,77 relu3 5,78 conv4 

Right 8,93 conv5 11,35 relu3 6,38 conv5 

Oppo 

Day Light 
Left 10,03 conv5 11,56 pool2 9,77 conv5 

Right 9,91 pool2 12,30 pool2 9,34 conv2 

Dim Light 
Left 4,57 conv3 7,38 pool2 4,09 conv3 

Right 5,13 conv3 8,62 pool2 4,00 conv3 

Office Light 
Left 9,29 conv5 11,35 relu4 7,63 conv2 

Right 11,91 drop6 13,36 relu3 9,55 conv3 

Samsung 

Day Light 
Left 9,46 conv5 11,53 relu3 7,09 conv4 

Right 7,87 conv5 11,32 relu3 5,59 conv3 

Dim Light 
Left 6,99 conv5 8,15 relu3 4,07 conv5 

Right 5,54 conv5 6,73 relu2 2,71 conv4 

Office Light 
Left 16,71 conv5 13,37 relu3 7,17 conv5 

Right 13,31 conv5 12,88 relu2 5,61 conv2 

Fonte: Autor 

 

4.1.4 Testes na base MICHE 

 

As imagens obtidas com iluminação externa da base UBIPr_v2 foram utilizadas para 

calcular os scores. Através dos scores foi gerado o gráfico DET, de cada metodologia, para 

determinar o EER. Os testes foram realizados em cada smartphone. Os testes das 

metodologias propostas foram realizados em todas as camadas da CNN, sendo que os 

resultados apresentados correspondem ao melhor resultado obtido, e é referenciado à camada 

em que este resultado foi obtido. A Figura 58 apresenta os gráficos DET obtidos para o 

smartphone iPhone, a Figura 59 os gráficos DET obtidos para o Galaxy S4 e a Figura 60 os 

gráficos DET obtidos para o Galaxy Tab2. 
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Figura 58 - Gráficos DET - MICHE - iPhone 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 59 - Gráficos DET - MICHE – Galaxy S4 

 

Fonte: Autor 
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Figura 60 - Gráficos DET - MICHE – Galaxy Tab2 

 

Fonte: Autor 

 

A Tabela 8 apresenta os resultados em termos de EER, obtidos nos testes realizados na 

base MICHE.  

 

Tabela 8 - EER de cada técnica aplicada à base MICHE 

 

EER [%] 

 

iPhone Galaxy S4 Galaxy Tab2 

LBP 45,13 48,52 37,02 

HOG 45,35 46,30 37,95 

SURF 41,06 44,67 40,19 

SIFT 22,94 25,21 26,57 

FE-raw* 26,00 26,81 29,01 

FE-LBP-FM-Conc* 29,37 28,15 27,11 

FE-LBP-FM+Norm-

Conc* 
19,04 23,49 24,26 

                                                                                     * melhor resultado 

Fonte: Autor 

 

Dentre as metodologias tradicionais, a SIFT apresenta os melhores resultados. De 

maneira geral, a metodologia FE-LBP-FM+Norm-Conc apresenta os melhores resultados, 

seguida da SIFT e da FE-raw ou da FE-LBP-FM-Conc. 
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A Tabela 9 apresenta a camada onde foi obtido o melhor resultado para as 

metodologias propostas. 

 

Tabela 9 - Camada de obtenção do melhor resultado para cada técnica proposta 

  
FE-raw FE-LBP-FM-Conc FE-LBP-FM+Norm-Conc 

EER [%] Camada EER [%] Camada EER [%] Camada 

iPhone 26,00 conv5 29,37 relu3 19,04 conv5 

Galaxy S4 26,81 conv5 28,15 relu4 23,49 conv5 

Galaxy Tab2 29,01 conv4 23,49 relu3 24,26 conv5 

Fonte: Autor 

 

Na metodologia FE-raw, os melhores resultados foram obtidos nas camadas conv4 e 

conv5. Na metodologia FE-LBP-FM-Conc, os melhores resultados foram obtidos nas 

camadas relu3 e relu4. Na metodologia FE-LBP-FM+Norm-Conc, os melhores resultados 

foram obtidos na camada conv5. 

 

4.2 CONCLUSÕES 

 

Um dos grandes problemas em Visão Computacional relativamente ao uso de redes 

neurais convolucionais, refere-se à necessidade do uso de bases de imagens de treinamento 

com grande número de amostras para que se possa treinar uma CNN a partir do zero. Na 

maioria das aplicações, as bases de imagens são suficientes para se avaliar métodos 

tradicionais de Visão Computacional com análise estatística, porém são insuficientes para o 

treinametno de uma CNN a partir do zero. Quando da utilização de redes neurais profundas 

com base insuficiente para treinamento a partir do zero, diversas técnicas têm sido 

empregadas, ou para se aumentar artificialmente o conjunto de treinamento, ou para realizar a 

transferência de conhecimento com uma rede pré-treinada por meio de ajuste fino na nova 

base ou apenas utilizando a rede como extrator de características, não necessitando assim de 

nenhum treinamento novo. Neste caso, a camada da rede utilizada é em geral uma das 

camadas totalmente conectadas que é então classificada por um novo classificador treinado 

para a nova base. Neste trabalho foi proposta uma nova metodologia utilizando uma CNN 

como extrator de características. 

Ao invés de utilizar as Ativações das camadas totalmente conectadas como vetores de 

características, foram utilizadas as Ativações das demais camadas, que são compostas por 

mapas de características, que podem ser interpretadas como imagens. A extração de 
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característica é feita nos mapas de características, usando-se o descritor uLBP. As Ativações 

das demais camadas também foram utilizadas realizando a vetorização das Ativações para se 

obter vetores de características. 

Para avaliar a metodologia proposta, optou-se por utilizar bases de imagens de região 

periocular, por serem bases de imagens que possuem poucas amostras por classe, 

impossibilitando o treinamento de uma CNN a partir do zero. 

Nos testes realizados na UBIPr,  a melhor acurácia foi obtida com a camada Fully 

Connected fc6 (94,15%), compatível com outras aplicações previamente publicadas na 

literatura.  

Os melhores resultados de acurácia foram obtidos ao se realizar a concatenação dos 

histogramas gerados pelo descritor uLBP aplicado aos mapas de características, de modo a 

formar o vetor de características. A normalização dos Mapas de Características no intervalo 

entre 0 e 1 melhorou o desempenho da técnica proposta obtendo melhor acurácia (97,59%) na 

camada conv5 sendo que a concatenação sem normalização teve seu melhor desempenho na 

camada conv4 com 97,15% de acurácia.  

Somando-se os histogramas para redução da dimensionalidade dos vetores de 

características houve uma perda drástica de desempenho. Mesmo normalizando-se os Mapas 

de Caraterísticas, o que praticamente dobrou a acurácia da técnica de soma mas sem 

normalização, o máximo desempenho foi de 65,2%. Devido à baixa performance na utilização 

de soma dos histogramas, não foram realizados mais testes nesta configuração da metodologia 

proposta. 

Nos testes realizados nas bases UBIPr_v2, VISOB e MICHE, observa-se uma 

tendência em se obter melhores resultados com a metodologia FE-LBP-FM+Norm-Conc. Em 

apenas três situações a metodologia FE-LBP-FM+Norm-Conc não obteve o melhor resultado, 

porém, obteve o segundo melhor resultado em termos de EER, com diferença de menos de 

0,5%. A metodologia FE-LBP-FM-Conc obteve resultado melhor que a metodologia FE-raw 

em apenas três situações, porém com resultado pior do que a metodologia FE-LBP-

FM+Norm-Conc, mostrando a importâcia da normalização dos mapas de características antes 

da aplicação do descritor uLBP. Dentre as metodologias tradicionais, a metodologia SIFT 

apresenta consistentemente os melhores resultados. Em comparação com as metodologias 

propostas, a metodologia SIFT apresenta resultados similares, porém em apenas uma situação 

obteve o melhor resultado. Com os resultados obtidos, podemos concluir que a metodologia 

FE-LBP-FM+Norm-Conc apresenta os melhores resultados de maneira geral, para os 
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diferentes cenários apresentados. Já as metodologias propostas FE-LBP-FM-Conc e FE-raw 

disputam a segunda, terceira e quarta colocação com a metodologia tradicionial SIFT. 

Nos testes realizados na base UBIPr_v2, os melhores resultados obtidos com a 

metodologia FE-raw foram obtidos na camada fc7, compatível com a utilização usual de CNN 

como simples extrator de características. Porém, nos testes realizados nas bases VISOB e 

MICHE, os melhores resultados foram obtidos nas camadas pool2, conv3, conv4, conv5 e 

drop6. Por estes resultados, podemos concluir que as camadas totalmente conectadas não são 

necessariamente as camadas com maior poder discriminante. Os melhores resultados obtidos 

com a metodologia FE-LBP-FM+Norm-Conc foram obtidos nas camadas convolucionais 

conv2, conv3, conv4 e conv5. Os melhores resultados obtidos com a metodologia FE-LBP-

FM-Conc foram obtidos nas camadas pool2, relu2, relu3, relu4. Com os resultados obtidos, 

podemos concluir que não é possível estabelecer uma camada como sendo a camada com 

maior poder discriminante, sendo necessário analisar todas as camadas caso a caso. 

Os resultados obtidos pelas abordagens propostas demonstram que as imagens 

intermediárias geradas pelos filtros previamente treinados por uma CNN off-the-shelf 

apresentam características texturais discriminantes que podem ser extraídas, melhorando o 

reconhecimento da região periocular com a inclusão do olho, comparativamente a métodos 

tradicionais de Visão Computacional. 

 

4.3 TRABALHOS PUBLICADOS E FUTUROS 

 

No decorrer deste trabalho foram publicados os trabalhos Evaluation of Fine Tuning 

and Feature Extraction methods in Biometric Periocular Recognition, no XV Workshop de 

Visão Computacional (WVC 2019), e Periocular authentication in smartphones applying 

uLBP descriptor on CNN Feature Maps no XVII Workshop de Visão Computacional (WVC 

2021). 

Trabalhos futuros alinhados a este trabalho podem ser realizados nos seguintes 

sentidos: 

Análise da aplicação da metodologia proposta em diferentes Redes Neurais 

Convolucionais; 

Análise da aplicação de outros descritores nos Mapas de Características de uma Rede 

Neural Convolucional; 

Avaliação da utilização de técnicas de redução de dimensionalidade nos vetores de 

características gerados pela metodologia proposta; 
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Utilização da metodologia proposta em outros bancos de imagens de contextos 

diferentes; 
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