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Resumo

Re-Identi�cação de pessoas é um problema de correspondência entre identidades cap-

turadas por câmeras de vigilância não sobrepostas.

Essa correspondência, também conhecida como rastreamento multi-câmeras é

uma tarefa da área de visão computacional. Tem grande foco por se tratar, principal-

mente, de demandas nas esferas de segurança pública e/ou pessoal. Esse foco se dá

em vista das possíveis incapacidades humanas na realização de tarefas repetitivas por

um tempo prolongado, por exemplo. Intenciona-se com essa abordagem suavizar, quão

possível, os custos inerentes ao processo computacional tradicional.

A abordagem proposta é fracionada em duas partes: aprendizado de um espaço

métrico de baixa dimensionalidade (denominado fase inicial) e reorganização de rank de

amostras a partir de uma classi�cação binária ponderada, a�m de reduzir a incompa-

tibilidade entre várias câmeras. Usa-se handcrafted image descriptors como ferramen-

tas. Adicionalmente, emprega-se na abordagem proposta, um modelo de aprendizado

métrico discriminante para representar features em uma nova dimensão; aprendizado

métrico de similaridade em larga escala e distância métrica para construção dos ranks

primários entre amostras de teste e imagens da galeria. Em todo o trabalho as imagens

amostrais foram divididas a partir da imagem original em secções, a�m de aumentar a

discriminação entre as amostras.

A abordagem foi validada a partir dos conjuntos de dados CUHK01, PRID450s

e VIPeR, usando o protocolo single-shot.
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Abstract

Re-identi�cation of people is a problem of matching identities captured by non-

overlapping surveillance cameras.

This matching, also known as multi-camera tracking is a task of the area of

computer vision. It has a great focus for dealing mainly with demands in the areas

of public and/or personal security. This focus is given in view of possible human

disabilities in performing repetitive tasks for a prolonged time, for example. It is

intended to soften, as possible, the costs inherent in the traditional computational

process.

The proposed approach is divided into two parts: learning a low dimensional

metric space (called the initial phase) and re-ranking from a weighted binary classi-

�cation in order to reduce the incompatibility between several cameras. It is used

as tools of manual selection characteristics, the descriptors GoG and LOMO. Addi-

tionally, a discriminant metric learning model is used to represent features in a new

dimension; large-scale metric learning of similarity and metric distance for constructing

the primary ranks between test gallery and gallery images. Throughout the work the

sample images were divided from the original image into sections in order to increase

the discrimination between the samples.

The approach was validated from the data sets CUHK01, PRID450s and VIPeR,

using the single-shot protocol.
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Capítulo 1

Introdução

O rastreamento multi-câmeras está entre as tarefas com grande enfoque em visão com-

putacional. Utiliza-se de imagens capturadas em ambientes diversos para tratarem,

principalmente, de demandas nas esferas de segurança pública e/ou pessoal. Talvez,

a acessibilidade na aquisição/manipulação dos equipamentos e seus dados quanto ao

custo versus benefício, seja uma justi�cativa à crescente adesão aos sistemas de rastre-

maneto multi-câmeras. Também, a notória quantidade de câmeras presentes em vários

ambientes rati�ca esse fato.

Proporcional a esta quantidade de dispositivos, rastreamentos multi-câmeras cos-

tumam gerar grandes volumes de informações e dados. A maior parte dos dispositivos

de captura trabalham com 30 a 60 quadros por segundo (QPS). Isso signi�ca que a

cada um segundo são processadas 30 ou 60 quadros/imagens, o que em uma hora de

gravação equivalem a 108×103 quadros a 30 QPS ou 216×103 quadros a 60 QPS. Esse

vasto número de dados é, geralmente, analisado manualmente, isto é, com a supervisão

humana. A análise desses dados, também acontece por sistemas semi ou totalmente

automatizados. A primeira opção (análise manual) ainda é a mais comumente encon-

trada.

Por vezes, devido ao montante de informações ou a �nalidade da aplicação, aque-

las análises de dados são restritivas, por exemplo: exploração dos dados somente quando

ocorrer incidentes. Porém, não são em todas as situações que esse tipo de abordagem

se adequa. Há casos, em que se faz necessário analisar todo o conteúdo de dados

capturado. Nesses casos, a abordagem manual pode se tornar precária ou mesmo im-

praticável.

Uma das causas dessa inviabilidade está na capacidade humana de manter-se

focado numa mesma tarefa repetitiva por um tempo prolongado. Tarefas desse tipo

podem tornar o monitoramento impreciso, demorado e exaustivo, reduzindo critica-

1



1. Introdução 2

mente sua e�ciência.

Outro fator é a íntima ligação da atividade de monitoramento com a experiência

do pro�ssional que executa essas atividades. Watson [2015] acrescenta que a capacidade

de atenção do ser humano �cou pior nos últimos anos, fruto da revolução móvel.

Dessas cotidianas atividades e circunstâncias surgem variadas aplicações que se

assemelham em certo grau quanto ao seu escopo, como: reconhecimento de pessoas,

biometria ou faces, comparação caligrá�ca, etc.. A demasiada adesão à esses siste-

mas de�agram, portanto, uma grande necessidade de aperfeiçoamentos na extração de

suas informações essencialmente relevantes. Esse tipo de informação é o motivo pelo

qual �rma-se o propósito de implantação dessas aplicações. Elas apresentam, essencial-

mente, uma medida de semelhança quando estão submetidas a sistemas computacionais

e são relacionadas para �nalidades tais como: rastreamento multi-câmera, busca fo-

rense, vídeo de vigilância, etc.. Existem, obviamente, particularidades intrínsecas a

cada área. Algumas se preocupam em investigar, por exemplo, a identidade do seu

objeto alvo. Outras áreas aprofundam mais essa investigação buscando informações de

caráter pessoal sobre a identidade, por exemplo.

Re-identi�cação de pessoas (Re-ID), foco desse trabalho, difere de algumas dessas

áreas relacionadas por se ater a predizer se em outras cenas, em contextos diferentes

(ângulos, visões, etc.) mas com características (features) mínimas em ambas as captu-

ras, o alvo previamente selecionado é ou não encontrado. É importante destacar que

a re-ID não se empenha em detectar o indivíduo na cena. Esse ramo de investigação

pode ser fatiado e delegado à outras metodologias. Re-ID é, então, o problema de com-

binar imagens de identidades de pessoas capturadas por sistemas de câmeras distintas,

não sobrepostas, em tempos ou locais distintos [Khan & Brémond, 2016]. Mais clara-

mente, imagine o cenário ilustrado na Figura 1.1 onde existe um conjunto de câmeras

instaladas num certo ambiente. Um indivíduo caminha do campo de visão (CV) da

câmera �A� para o CV da câmera �B�. A re-ID tenta concluir se o indivíduo veri�cado

na câmera �A� é ou não o mesmo indivíduo veri�cado no outro CV da câmera �B�.

Essa funcionalidade por trás de re-ID, tornou-a um tópico intensamente pesqui-

sado na última década [Hamdoun et al., 2008; Farenzena et al., 2010; Prosser et al.,

2010; Cheng et al., 2011; Li et al., 2012, 2013; Xiong et al., 2014]. Pode ser considerada

como um problema desa�ador inclusive para o olho humano.

Um dos desa�os predominantes em re-ID é a discrepância na aparência dos indi-

víduos em relação a capturas de diferentes câmeras e/ou CVs [Bedagkar-Gala & Shah,

2014]. Em geral, CVs de câmeras diferem entre si. Pressupõe-se que causas na variação

da �aparência� de uma pessoa tem relação direta com essas diferenças de iluminação

entre câmeras distintas.
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Figura 1.1. Ilustração de um ambiente de câmeras não sobrepostas do problema
de re-ID. O objetivo é predizer se um indivíduo selecionado na câmera �A� é o
mesmo indivíduo da câmera �B�.

Fatores físicos (como uma má instalação das câmeras de vigilância), baixa qua-

lidade de captura e outros pontos também desa�am uma boa resposta ao problema

de re-ID. O primeiro desses dois pontos pode gerar distorções, inserir ruídos às ima-

gens capturadas (exemplo, se estiverem próximas à algum tipo de fonte de vibração ou

similares), etc.. Já o outro fator pode gerar baixa taxa de quadros, baixa resolução,

proporções desiguais, etc..

Além disso, há grande chance dos indivíduos serem totalmente ou parcialmente

obstruídos por objetos ou outras pessoas (oclusão parcial ou total) e sofrerem pelas

condições desfavoráveis de iluminação [Zhong et al., 2017b].

Ou seja, varrer features e especi�cidades quaisquer em imagens de forma bruta

requer um largo expediente computacional com possibilidades de se deparar com mui-

tas situações desfavoráveis. Ademais, rastrear/percorrer pixel por pixel trazendo uma

verossimilhança entre indivíduos alvo não é uma tarefa trivial. Disso depreende-se

diligenciar boas técnicas para se obter boa predição. E não pára por aqui, outras

di�culdades podem onerar o processo ou até mesmo impossibilitar a sua efetivação.

Sabe-se, por exemplo, que a própria ação comparativa computacional feita sem crité-

rios �inteligentes� é, em si, custosa e/ou senão impossível [Zheng et al., 2016b], mas,

ainda, muito usual [Zhao et al., 2013a].

Existem várias abordagem para conceber re-ID. As técnicas que mais se desta-

cam são as de aprendizado profundo (do inglês Deeply-learned Systems). Diz-se que

elas tiveram uma grande ascensão com o trabalho de Hinton (ver Salakhutdinov et al.

[2007] 1), que propôs melhorias consideráveis no que se refere à redes neuronais pro-

1https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1273596



1. Introdução 4

fundas, justamente pelo fato do seu modelo de rede não se limitar a poucas camadas

de neurônios. Hinton propôs um treinamento preliminar conseguindo, assim, uma

conversão satisfatória da saída �nal da rede. O diferencial foi, basicamente, carregar

previamente ao treinamento da rede, pesos considerados �bons� para os neurônios. Até

então, quando se tratava de redes profundas essa conversão era de difícil viabilidade.

As técnicas de aprendizado profundo, em particular, as redes neuronais são ins-

piradas em processos biológicos se assemelhando à organização do córtex cerebral.

Acontece que, regiões restritas de neurônios apresentam reação para certos estímulos.

De certa forma, essas redes de aprendizado profundo tentam imitar esses processos

biológicos. A grosso modo, são feitas atribuições de pesos às correlações dos neurô-

nios. A distribuição desses pesos em cada ligação de neurônios formatam, portanto, a

�nalidade dessa estrutura de rede � treinamento da rede. Quase sempre a construção

dessas arquiteturas seguem, convencionalmente, princípios estabelecidos. Porém, pro-

cessos computacionais �inteligentes� ainda são tidos como uma �caixa preta� em muitos

aspectos, apesar de vários estudos zelarem por desvendá-los [LeCun et al., 2015].

Outra abordagem que se destaca são as alternativas remanufaturadas, também,

chamados de handcrafted image descriptors. De certa forma, handcrafted image des-

criptors são caminhos que simpli�cam o convencional e tentam �rmar competitividade

ao que o estado da arte sustenta. Principalmente, porque existem alguns gargalos nas

técnicas de aprendizagem profunda, como por exemplo, a complexidade computacio-

nal. No entanto, é dito que handcrafted image descriptors não são capazes de lidar com

cenários complexos devido às suas limitações e incapacidades [Sargano et al., 2017].

Para ambas as vertentes elucidadas acima, são de�nidos protocolos que padro-

nizam a forma com que as amostras de dados serão manipuladas pelos métodos. Wei

& Lin [2013] explicam que, na literatura, o protocolo mais explorado em re-ID é com-

posto de �imagens únicas� (do inglês single-shot), isto é, apenas um indivíduo de cada

identidade estará disponível em cada conjunto de treinamento e teste. Existem, con-

tudo, casos multi-shots, quando vários indivíduos estão disponíveis tanto nos conjuntos

de treinamento quanto nos conjuntos de testes. Logo, este trabalho, foca em aborda-

gens single-shot. O seu primeiro estágio compreende a forma com que são extraídas e

combinadas as features geradas pelos seus descritores.

Várias abordagens, portanto, costumam mesclar essas duas técnicas, aprendizado

profundo e handcrafted image descriptors, enredando arquiteturas mais robustas e, con-

sequentemente, resultados promissores [Lejbølle et al., 2017a,b]. Nesse mesmo sentido,

levantou-se a hipótese de que, mesclar descritores e/ou combiná-los com outras fer-

ramentas dentro do escopo das técnicas handcrafted image descriptors, repercutiriam

bons resultados.
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Empregou-se, portanto, dois descritores de features : Hierarchical Gaussian of

Gaussian (GoG) [Matsukawa et al., 2016] e Local Maximal Occurrence (LOMO) [Liao

et al., 2015]. A relevância desses descritores está associada principalmente à robustez

àquelas variações de câmeras descritas anteriormente. Isto é, são descritores de features

com larga discriminalidade e que consideram a transição entre as câmeras, o que já

seria, por si só, um bom motivo para empregar esses descritores na abordagem aqui

proposta.

No segundo estágio, o método executa uma classi�cação em duas etapas usando

métricas de distâncias seguido por uma reordenação nas posições de rankings de carac-

terísticas de correspondência acumulativa - CMC (do inglês, Cumulative Match Charac-

teristic) [Gray et al., 2007] das amostras de testes. Essa última parte, a re-ordenação,

utiliza classi�cadores/distância métrica, quais foram inspirados nos modelos de classi-

�cadores do trabalho de Vareto et al. [2017]. O trabalho deles mira para abordagens de

veri�cação facial e tem por objeto determinar se duas faces dadas são de uma mesma

pessoa. Levam em consideração que qualquer par de features de uma mesma face

apresentaria pequenas diferenças. Consequentemente, essa diferença aumentaria, se

comparada com imagens de faces diferentes. Então, usam múltiplos modelos de clas-

si�cadores para mensurar uma �competição entre amostras�, considerando a diferença

de features como um novo vetor de features para um par de faces, categorizando esse

novo vetor em uma das duas classes: faces iguais (genuíno) ou diferentes (impostor).

Diante disso, o que se propõe é uma competição entre partes de uma amostra,

dada uma consulta de teste. Depois de se obter uma lista de classi�cação inicial,

uma boa prática consiste em adicionar uma etapa de reclassi�cação, com a expectativa

de que as imagens relevantes recebam classi�cações mais altas [Zhong et al., 2017a].

Depreende-se, portanto, um pequeno conjunto dentre os candidatos que passaram para

esse estágio. Daí sucederá um �re-ranking� feito por conjuntos de classi�cadores binários

ponderados ou métricas de distâncias ponderadas. Técnicas de re-ranking são usuais

entre as abordagens de re-ID [Chum et al., 2007; Jegou et al., 2007; Qin et al., 2011;

Shen et al., 2012; Zhong et al., 2017a]. Zhong et al. [2017a] a�rmam que re-ranking é

visto como um passo crítico para melhorar a precisão do método.
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1.1 Motivação

Hampapur et al. [2005] a�rmam que sistemas de vigilância �inteligentes�, compostos por

informações de diversas vertentes são fundamentais para o exercício de segurança cons-

ciente em vários cenários nos dias de hoje. A�rmam, também que, a análise automática

de vídeo é capaz de detectar ações não intrusivas e prever atividades indesejáveis, tor-

nando a equipe de segurança pró-ativa [Hampapur et al., 2003].

Esses sistemas de vigilância podem servir-se de aplicações re-ID direta ou indi-

retamente. Uma dentre várias áreas que se bene�cia com essa exploração direta de

imagens é a computação forense, no intuito de desvendar/prever crimes.

Em contrapartida, em cenários como sistemas de câmeras ativas (controlá-

veis) [Murray & Basu, 1994; Collins et al., 2002], re-ID pode ser empregada de forma

indireta. Em casos como esses, uma câmera �xa poderia detectar um indivíduo e uma

câmera ativa poderia seguir esse indivíduo. Mesmo secundariamente, a utilização de

re-ID seria guia para o posicionamento do CV da câmera ativa, no indivíduo detectado

pela primeira câmera. O trabalho de Schwartz [2012], por exemplo, empregou re-ID

indiretamente como parte da etapa de um sistema que prevê ações de indivíduos para

o problema de observação de pessoas.

Mitigar as di�culdades inerentes ao problema re-ID é importante, pois impacta

aplicações já existentes e tecnologias que surgirão. O aprendizado de subespaço de

dimensionalidade reduzida dos CVs, por exemplo, é uma demanda reputada por muitas

aplicações. Isso possibilita atenuar a in�uência que a inserção de novas câmeras causam

no contexto atual de um sistema [Liao et al., 2015; Matsukawa et al., 2016; Zhong et al.,

2017b].

Por �m, a alta dispensação de recursos para se realizar re-ID nas melhores abor-

dagens apresentadas pela literatura, pode ser suavizada com o uso de ferramentas

diferenciadas. A maioria das técnicas que obtêm melhores resultados na literatura

apresentam custos computacionais naturalmente onerosos. São, geralmente, técnicas

que fazem uso de aprendizado em profundidade [Lejbølle et al., 2017a,b; Hou et al.,

2018]. No entanto, essas ferramentas diferenciadas, devem aproximar/superar os me-

lhores resultados dessas abordagens �naturalmente onerosas�. Uma solução simpli�cada

para o problema de re-ID, uma redução no espaço temporal de execução dos algoritmos,

etc., possibilitaria aplicar re-ID em sistemas dedicados e/ou com baixa capacidade de

recursos, por exemplo.
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1.2 Objetivos

O objetivo geral desse trabalho é prover a re-ID através handcrafted image descriptors,

criando um ranking CMC �nal pela reordenação das posições de amostras em conjuntos

de features ponderados, criados a partir das secções dessas imagens de identidades

candidatas, as quais são condicionadas à uma determinada busca de identidade.

Secundariamente intenciona-se suavizar, quão possível, os custos inerentes ao pro-

cesso computacional tradicional, principalmente com relação ao treinamento de redes

convolucionais presentes nas metodologias de ponta dessa área de pesquisa.

Essencialmente, a abordagem aqui descrita procura maximizar a discriminação

das features extraídas das amostras fazendo secções nessas imagens e submetendo-as

à um aprendizado de subespaço de dimensionalidade reduzida. A priori, com esse

passo pretende-se mitigar os efeitos dos diferentes CVs de câmeras. Posteriormente,

essas amostras serão separadas de acordo com protocolo especí�co em amostras de

treino e teste. Assim, serão contrapostas através do cálculo de métricas de distâncias.

Disso, obter-se-á uma listagem inicial das melhores identidades em um conjunto de

amostras que se assemelham à amostras de busca. Por �m, acontecerá um re�no nessa

listagem, através de iterações de conjuntos ponderados que reorganizarão os candidatos

da listagem inicial.

Assim, dois passos fundamentais enredam este trabalho:

• um algoritmo construtivo que estabelece métricas de distância resultando em uma

lista reduzida de candidatos, e;

• modelos binários de classi�cação/métricas de distância - capazes de re�nar o de-

sempenho geral da abordagem. Em outras palavras, experimentos demonstram

que a execução de uma coleção desses modelos seguindo um critério de similari-

dade ponderada, melhoram, signi�cativamente, a precisão do método.

Acredita-se que, com a implementação dessa abordagem haja melhoria no ranking

CMC �nal do problema de re-ID, competindo, então, com abordagens do estado-da-

arte.

1.3 Contribuições Cientí�cas

Este trabalho procura mitigar os efeitos do processamento de re-ID; apresentar um

comparativo do método proposto com os métodos tradicionais da literatura; propor

um modelo equilibrado e bem ajustado às necessidades cotidianas de captura de ima-

gens/cenas, onde se possa processar a �busca�, reduzindo as interferências presentes
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no contexto dessas imagens que fazem com que o processamento se torne di�cultoso e

analisar melhores técnicas de predição diante dos cálculos conclusivos produzidos.

Dito isso, destaca-se a essência das contribuições mais relevantes deste trabalho:

• combinação de diferentes descritores de features, métodos de redução de dimen-

sionalidade e aprendizado de similaridade considerados bons pela literatura;

• o emprego de métricas de distâncias simples seguidas por um conjunto de classi-

�cadores binários ponderados/métricas de distância ponderadas;

• um algoritmo de fácil implementação com apenas alguns parâmetros a serem

de�nidos;

• um método de baixo custo computacional, em comparação com os custos de

treinamento das redes dos métodos de aprendizagem profunda, adequado para

ser implantado em sistemas com menores recursos computacionais como: sistemas

embarcados, por exemplo.

As seguintes publicações estão em conformidade com o relatado nesse trabalho e

foram submetidas às conferências de aplicações em visão computacional.

• Sales, A., Vareto, R., Schwartz, W. R., and Chavez, G. (2018). Single-Shot

Person Re-Identi�cation Combining Similarity Metrics and Support Vectors. In

31st Conference on Graphics, Patterns and Images (SIBGRAPI).

• Sales, A., Vareto, R., Schwartz, W. R., and Chavez, G. (2018). Fusion Features

in Person Re-Identi�cation Combining Similarity Metrics and Support Vectors.

In XIV Workshop on Computer Vision (WVC).

1.4 Roteiro da Dissertação

As demais seções desta dissertação estão organizadas da seguinte forma: a Seção 2

contém trabalhos de literatura que são relevantes para nossa abordagem; na Seção 3 é

descrito, em detalhes, a abordagem proposta e trata de alguns conceitos básicos para

o entendimento desse trabalho; na Seção 4 apresenta-se, detalhadamente, protocolos e

experimentos utilizados na metodologia proposta e por �m, a Seção 5 conclui-se essa

dissertação com principais inferências obtidas e observações �nais.



Capítulo 2

Trabalhos Relacionados

Nesse capítulo, são expostos alguns trabalhos e seus principais atributos para resol-

verem o problema de re-ID. Sua leitura enriquecerá o entendimento e exposição da

metodologia proposta no Capítulo 3, enquanto retoma e avalia abordagens relevantes

para o assunto cerne dessa dissertação, re-ID.

Apesar de não ser uma revisão extensa e completa da literatura, resume-se, aqui,

publicações consideradas relevantes e atuais. Grande parte desses trabalhos foram

selecionados com base em seu foco, isto é, abordagens que utilizam handcrafted image

descriptors em seu escopo.

Assim, este Capítulo é então dividido em duas partes principais: (i) abordagens

baseadas em handcrafted image descriptors ; (ii) abordagens baseadas em aprendizagem

em profundidade.

2.1 Baseadas em Handcrafted Image Descriptors

Abordagens baseadas em handcrafted image descriptors, basicamente, usam descritores

baseados em cores e, opcionalmente, empregam segmentação em primeiro plano para

detectarem pedestres [Zheng et al., 2016b].

Zhang et al. [2016a] asseguram que a maioria das abordagens encontradas na lite-

ratura fazem uso de duas fases para resolver re-ID. Essas metodologias se concentram

basicamente em:

• Representação de features discriminatórias : buscam distinguir uma representa-

ção consistente de features correspondentes entre indivíduos pesquisados.

• Aprendizagem de métricas de distância: diante de uma representação de fea-

tures e um conjunto de dados de treinamento que contenha pares de imagens

9
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correspondentes, o objetivo é aprender uma métrica de distância ideal. Isto é,

comparando-se duas amostras correspondentes de uma mesma identidade e duas

amostras de identidades diferentes, os resultados gerados pela métrica (scores)

deverão apresentar valores inferiores para as identidade iguais em relação aos

valores comparativos das identidades diferentes.

2.1.1 Extração de Features

Um dos elementos mais importantes para a re-ID é a forma como as informações de

cores e texturas são caracterizadas. Quando se trata de vigilância, as câmeras cobrem

áreas amplas. Como resultado, os indivíduos das cenas são comumente enquadrados

em baixa resolução e em uma mistura de variações de poses. No entanto, essas repre-

sentações de features são sensíveis à mudança de pose e iluminação. Isso pode fazer

com que sejam evidenciadas diferenças entre features da mesma pessoa mais do que

features de pessoas diferentes [Zheng et al., 2016b].

Há, assim, um grande número de pesquisadores trabalhando em descritores ba-

seados em aparência. Esses descritores são responsáveis por manter informações de

aparência das roupas e das pessoas [Zhao et al., 2013b; Ma et al., 2014; Zhao et al.,

2014; Yang et al., 2014].

Yang et al. [2014], por exemplo, propõem um novo descritor de cores combinado

com um método simples de aprendizado métrico que enriquece a representação da

feição. O propósito disto é melhorar a robustez dos valores RGB (do inglês, red, green

and blue) contra variação fotométrica.

Liu et al. [2014] extraem o histograma de gradiente, histograma de cores HSV

(do inglês, hue, saturation and intensity value) e o histograma LBP - padrões biná-

rios locais (do inglês, local binary patterns) para cada caminho local, isto é, para cada

parte que está sendo analisada em um determinando momento. Para isso, propuse-

ram um tipo de dicionário de aprendizado LCC - codi�cação de coordenadas locais

(do inglês, local coordinate coding). Este dicionário é usado na fase de treinamento

tanto para pares de imagens rotuladas, como para imagens não rotuladas da galeria.

Posteriormente, na fase de testes, os dados do LCC são recuperados e codi�cados para

serem combinados com imagens correspondentes da galeria provendo a predição de

similaridade/classi�cação.

Alguns pesquisadores preferem combinar diferentes descritores de features de co-

res com alguns descritores de textura. O LBP de Ahonen et al. [2006] é um exemplo

de trabalho que combina descritores de cores e texturas. Ma et al. [2014], também,

surgem com uma nova representação de cor para re-ID. Um descritor de característica
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que não apenas modela features de cor, mas também representa estruturas espaciais e

de textura. Existem ainda, métodos para representar imagens e sinais, por exemplo,

transformadas wavelet e bancos de �ltros.

Já, Zhao et al. [2013b] projetam um método para aprender saliência humana de

maneira não supervisionada. Para reduzir o desalinhamento entre múltiplas câmeras,

o método constrói correspondências entre os pares de amostras de imagens a partir de

fragmentos dessas imagens.

Em seu trabalho, Liao et al. [2015] apresentam uma representação de features

denominada Ocorrência Máxima Local - LOMO (do inglês Local Maximal Occurrence).

São usadas ocorrências de features locais para fazer uma descrição robusta, na tentativa

de reduzir a variabilidade resultante de diferentes CVs. Features baseadas em atributos

são mais robustas do que features de cor e textura. Esse descritor é emprego, também,

nos trabalhos de Zhang et al. [2016a,b]

Zheng et al. [2015] mostram que, o modelo de descritor usado em seus experi-

mentos produz uma precisão competitiva em alguns conjuntos de dados usados para

re-ID. Além disso, a intenção deste modelo é ser escalável para conjunto de dados de

grande porte. Esse descritor, na verdade é uma adaptação do modelo BoW - bolsa

de palavras (do inglês, Bag-of-Words). Com esse descritor, os autores combinaram

features locais para se obter alguma invariância à iluminação, ao invés de realizar uma

correspondência visual exaustiva entre as imagens. A proposta extrai o descritor CN

(do inglês, color names descriptor) e agrega-o em um vetor global por meio de um

modelo BoW.

Lisanti et al. [2015] adicionaram ao seu trabalho um método de representação

esparsa iterativa com estratégias de ponderações adaptativas para classi�car as imagens

da galeria com base no erro de reconstrução. O método combina três aspectos da

aparência humana: conteúdo geral do corpo através de histograma de cores HSV;

arranjo espacial das cores, i.e. como as cores se deslocam em certas regiões da imagem

- MSCR (do inglês Maximally Stable Colour Regions) e a presença de estruturas locais

recorrentes com alta entropia, estimado por meio de uma nova análise de similaridade.

Toda essa informação é derivada de diferentes partes do corpo e ponderada por meio

da exploração de princípios de simetria e assimetria. Os autores justi�caram que, dessa

forma, alcançaram robustez contra baixa resolução, oclusões e alterações de pose, CVs

e iluminação.
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Por �m, um artigo muito citado é o Dalal & Triggs [2005]. Este trabalho tenta re-

solver reconhecimento de pedestres por meio de conceitos de histograma de orientações

de gradientes - HOG (do inglês, Histogram of Oriented Gradient). Este estudo avaliou

diversos esquemas de normalização de contraste, vez que, esse tipo de normalização se

mostra, essencialmente, e�caz no quesito desempenho comparativo entre amostras. A

hipótese levantada é de que a aparência e a forma de um objeto podem ser bem ca-

racterizadas pela distribuição de intensidade de gradientes locais ou direções de borda.

Isso é implementado dividindo-se a imagem em pequenas �células�. Dessa forma, a

representação do objeto é feita pela combinação dos histogramas dessas células. As

melhores técnicas utilizadas fazem a sobreposição dos blocos de modo que cada grupo

de célula contribua com vários componentes no descritor �nal.

2.1.2 Aprendizagem

Nessa Seção, relata-se alguns trabalhos que, de certa forma, tentam garantir uma cor-

respondência discriminativa das amostras de forma mais con�ável, fazendo transfor-

mações de features ou métricas de distância. A implementação dessas transformações

são, geralmente, chamadas de �aprendizado�. Sargano et al. [2017] a�rmam que a per-

formance dos métodos é intimamente dependente de uma apropriada representação de

seus dados. De certa forma, métodos que fazem algum uso de aprendizagem, visão

estreitar essa ligação entre a representação de seus dados. Esse tipo de abordagem tem

a capacidade de aprender features automaticamente a partir dos dados brutos, introdu-

zindo assim o conceito de aprendizado de ponta a ponta, o que signi�ca transformação

do nível de pixel para classi�cação de ação [Sargano et al., 2017].

Os trabalhos de Prosser et al. [2010] e Zhao et al. [2014] são exemplos de abor-

dagens que usam métodos supervisionados. O primeiro propõe o uso de �ltros de nível

de aprendizado. O segundo trabalho, reformulou o problema re-ID para um problema

de classi�cação: uma imagem correspondente verdadeira (probabilidade de ser o ob-

jeto procurado) é rankeada com um alto rank sem a necessidade de se usar quaisquer

medidas de distância direta.

Das et al. [2014], por exemplo, propõem descritores do tipo histograma de cores

HSV. É mais comum usar features de cores do que texturas na tarefa de descrever pe-

destres. O método extrai features locais das silhuetas das identidades: tronco, cabeça

e pernas, descartando informações irrelevantes mensuradas pelo quantitativo de featu-

res que carregam. Features da cabeça, por exemplo, são descartadas nesse caso. São

geradas, então, pontuações de similaridade que aprendem como as features se transfor-

mam entre as câmeras através de distorção de feições que usam o princípio de tempo
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dinâmico de deformação - DTW (do inglês Dynamic Time Warping). A classi�cação

�nal é feita baseando-se nas pontuações dessas transformações de feições que foram

aplicadas entre os pares de imagens.

Em seu trabalho, Liao et al. [2015] apresentam um método de aprendizado mé-

trico chamado XQDA - análise discriminante quadrática de visão cruzada (do inglês

Cross-view Quadratic Discriminant Analysis). Propõem um modelo que leva em con-

sideração as correlações de seus conjuntos de dados. Considera, subespaço e distância

de aprendizado como um único framework. Simultaneamente, uma métrica de análise

discriminante quadrática é aprendida no subespaço derivado. Em outras palavras, a

estrutura aprende um subespaço discriminante e uma métrica de distância para que

seja capaz de escolher a dimensionalidade ideal.

Chen et al. [2015a] apresentam um mapa de features com a intenção de obter

informações de similaridade entre duas imagens, mantendo somente as features mais

discrepantes entre elas. O método não se atêm somente à aprendizagem de similaridade

das features de maneira direta. Mas, concilia essa técnica com um tipo de codi�cação

dos descritores de cada região da imagem, a partir da extração de seus histogramas de

cores ou texturas. Isso é feito para formar features de alto nível dessas imagens.

Alguns artigos fazem uso de descritores de features através de métodos não-

supervisionados. Geralmente, nesse caso, usa-se pares de imagens sem rótulos no trei-

namento da rede, como nos artigos de Wang et al. [2014]; Kodirov et al. [2015].

Wang et al. [2014] propõem uma forma de se aprender como as identidades são

e, simultaneamente a isso, como a aparência das pessoas pode ser representada por

uma coleção de partes locais chamadas de saliências (calça jeans, terno escuto, etc.).

Construíram o modelo GTS (do inglês Generative Topic Saliency) que remove a inter-

ferência do fundo da imagem de amostra e descobre uma relevância na aparência dessa

identidade. Segundo os autores, essa abordagem foi capaz de diferenciar alguns tipos

de desordens nos cenários das amostras, como aquelas citadas no Capítulo introdutório

desse trabalho.

Kodirov et al. [2015] criaram um modelo de dicionário que aprende a explorar

informações discriminativas de identidades a partir de dados não rotulados. É, então,

computado um espaço de features de menor dimensão que gera correspondências entre

as identidades e suas CVs. A cada iteração, esse espaço se torna, cada vez, mais

discriminativo.

Zheng et al. [2016b] discorrem em seu trabalho que, para abordagens de re-ID,

pode-se aproveitar tanto os conceitos de classi�cação quanto de recuperação. Classi�-

cação e recuperação são conceitos essencialmente próximos e suas aplicações costumam

empregar ferramentas que, por vezes, são concomitantes. Técnicas como, treinamento
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de classes, métricas discriminativas de incorporação de features são úteis para aprender

a discriminar pessoas, além disso, estruturas de indexação e técnicas de hashing podem

ser bené�cas para galerias de grande porte [Philbin et al., 2007; Li et al., 2014; Liao

et al., 2015; Zheng et al., 2016a].

Alguns trabalhos incrementam funções de distância considerando não somente a

diferença entre as amostras, mas assumindo, que exista uma considerável correlação na

distribuição de dados. Isso é feito, por exemplo, usando uma distribuição Gaussiana.

Matsukawa et al. [2016] propõem um descritor de representação de features baseado na

covariância hierárquica dos pixels. O método descreve regiões locais em uma imagem

com uma distribuição Gaussiana hierárquica. Esta distribuição Gaussiana considera

um conjunto de outras distribuições múltiplas de Gauss, onde cada Gaussiano retrata

a forma de um fragmento local. Para isso, o descritor necessita de apurar a média e a

covariância dos dados. Os autores concluíram que a cor média nas partes locais têm

grande contribuição discriminativa para os objetos correspondentes nas câmeras.

Outra proposta, a de Zheng et al. [2016c], cria um modelo de comparação de

distância relativa para o problema de re-ID. A comparação é feita por meio de uma

veri�cação que extrai informações �relevantes� de um conjunto de dados não-alvo (ima-

gens de pessoas que não serão veri�cadas no treinamento) rotulado de �open world�.

A crítica que se faz às demais metodologias é que nenhuma das demais metodologias,

segundo os autores do artigo, são adequadas para resolver esse tipo de problema, pois

assumem uma con�guração de �mundo fechado�. Nesta con�guração, o conjunto de

amostras compreende, exatamente, as mesmas pessoas contidas na galeria de imagens.

Contudo, no contexto real, o conjunto de amostras contém, principalmente, pessoas

não-alvo. Isso torna o problema de re-ID signi�cativamente mais difícil. Os autores

basearam o método na aprendizagem de distância de transferência: grandes quantida-

des de pares de pessoas não-alvo são exploradas e, informações úteis são armazenadas.

Assim, essas informações devem ser fontes para se classi�car um pequeno grupo de

pessoas-alvo por meio de comparações locais restritas à uma região de vizinhança.

Hirzer et al. [2011] trabalham com a combinação de duas estratégias de descrição

e aprendizado de aparências. Neste trabalho, os autores fazem uma amostragem de

features baseadas em similaridade, onde a aparência buscada é modelada para um

região de descritores de covariância1. Primeiramente, �zeram uma estimativa baseada

numa descrição de covariância genérica, calculando-se a similaridade. Após isso, um

modelo descriminador adiciona features à seleção. O segundo passo dessa abordagem

é o aprendizado de um modelo descritor de features que aprimora o classi�cador. Em

1Covariância é um tipo de medida do grau de interdependência (ou inter-relação) numérica entre
duas variáveis aleatórias.
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cada amostra aplica-se um descritor de modelo de pessoas para se gerar um rank

inicial para o processo. Essa metodologia, em geral, apresentou melhores resultados na

acurácia do que na velocidade. A combinação das abordagens demonstrou melhoras

signi�cativas se comparadas às abordagens individuais. Os autores concluíram que dois

tipos de features que descrevem transições de intensidade e informações de cores, isto é,

características de Haar e Pontos Sigma (permite descrever as matrizes de covariância

em um espaço vetorial euclidiano) são os mais adequados para a tarefa dada.

Li et al. [2012] abordam o problema de re-ID através de uma estrutura de apren-

dizagem de transferência. Nessa estrutura, as amostras de treinamento são escolhidas

e re-ponderadas de acordo com sua distância em relação à imagem de busca e uma

lista de candidatos. A estrutura de aprendizado aprende métricas especí�cas para

con�gurações individuais da imagem de busca candidata.

Hirzer et al. [2012a] propõem a aprendizagem de uma métrica de pares de amos-

tras de diferentes câmeras. Com isso, pretendem que features menos �robustas� e que

descrevem informações de cor e textura sejam su�cientes para se obter bons resultados

de classi�cação. A abordagem segue três etapas: extração de features, aprendizagem

de métricas e classi�cação. Durante o treinamento a métrica entre duas câmeras é

estimada e então usada para se calcular as distâncias entre amostras desconhecidas e

as amostras dadas na base de dados. Como as câmeras não se sobrepõem na parte de

classi�cação, o trabalho está concentrado em encontrar a imagem de uma pessoa que

tenha sido selecionada em todas as visões/imagens. Isso foi feito pela medida das dis-

tâncias entre a imagem amostrada e todas as imagens da galeria. A métrica aprendida

no método deles �retorna� imagens potenciais, isto é, com as menores distâncias entre

si. A abordagem garantiu que, através de seus resultados, os custos computacionais

foram obtidos em níveis muito mais baixos que o convencional.

Hirzer et al. [2012b] apresentam um método que aprende a transição de uma

câmera para outra por meio da distância de Mahalanobis. Isso é feito usando pares de

amostras de câmeras distintas. Roth et al. [2014] também usaram técnicas derivadas da

distância deMahalanobis em seu trabalho. Roth et al. [2014] avaliaram a aprendizagem

de métricas como técnica aplicada à re-ID individual, ou seja, considerando indivíduos

com uma única amostra de imagem.

Yang et al. [2016] propõem um medida de similaridade, a qual chamaram de

aprendizagem de similaridade de grande escala - LSSL (do inglês Large Scale Simila-

rity Learning) e uma estratégia de aprendizado dessa medida usando a diferença de

uniformidade de pares de imagens para aumentar a sua discriminatividade. Daí, se

obtém matrizes de covariância correspondentes. Como dito anteriormente, métodos

em que se fazem combinações de estratégias são utilizados em grande escala dentre as
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abordagens que melhor apresentam resultados na área de re-ID.

2.2 Baseadas em Deep Learning

Zheng et al. [2016b] dizem que o sucesso da aprendizagem em profundidade na clas-

si�cação de imagens alcançou re-ID em 2014. Segundo os autores, dois trabalhos [Yi

et al., 2014; Li et al., 2014] se destacaram com o emprego de redes neurais siamesas.

Essas redes tinham como �nalidade determinar se um par de imagens de entrada per-

tenciam à uma mesma identidade. Embora seus desempenhos, naquela época, ainda

não fossem estáveis nos pequenos conjuntos de dados, os métodos de aprendizado em

profundidade tornaram-se uma opção popular em re-ID [Zheng et al., 2016b].

Diferentemente dos métodos mencionados anteriormente, Xiao et al. [2016] apre-

sentam uma estrutura contendo Redes Neurais Convolucionais - CNNs (do inglês Con-

volutional Neural Network), baseados em um método de �muting� de neurônios em um

algoritmo de dropout para aprender representações de features profundas. Varior et al.

[2016a] também utilizam CNN para re-ID. Porém, propõem uma CNN siamesa que au-

menta, adaptativamente, as features locais para melhorar a capacidade discriminativa

da rede.

Geralmente os métodos que utilizam descritores de features particionam previa-

mente a imagem em seções menores para serem analisadas separadamente como em Yi

et al. [2014]; Ahmed et al. [2015]; Chen et al. [2016b].

Em ambos os trabalhos Prates et al. [2016]; Prates & Schwartz [2016], usaram a

combinação de handcrafted image descriptors e CNNs para extraírem features. Prates

& Schwartz [2016] atingiram um desempenho considerável de correspondência usando

o PCA do kernel (do inglês Principal Component Analysis). Um método estatístico

que aprende um subespaço compartilhado e captura a maior parte da variabilidade

com apenas uma pequena base vetorial. O trabalho envolve uma estrutura que aborda

as transições de câmera e a redução de dimensionalidade com um número reduzido de

dimensões. Em outro trabalho, Prates et al. [2016] propõem algumas adaptações para

os mínimos quadrados parciais do kernel - PLS (do inglês Partial Least Squares). PLS

é uma técnica estatística capaz de diminuir, simultaneamente, a dimensionalidade e

aumentar o poder de discernimento. Kernel PCA e PLS são amplamente utilizados em

outras áreas, como a medicina, para a previsão genômica e detecção de doenças [Iwata

et al., 2015; Lehtinen et al., 2015; Wang et al., 2016]. Embora os métodos derivados do

kernel tenham uma grande contribuição para a re-ID, o kernel PLS negligencia o fato

de que as câmeras são capturadas em diferentes CVs, o que é crítico para o problema
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de re-ID.

Acredita-se, portanto, que uma saída para se avançar de forma mais generalizada

quanto aos aspectos de predição na re-ID está no compartilhamento de informações en-

tre os componentes do processamento. Essas técnicas tomam para si informações que

podem ser úteis a demais partes do processo de descrever features de uma amostra.

No caso de métodos de aprendizado em profundidade, quando compartilham informa-

ções, esses métodos possibilitam que a rede não se apoie em regiões que apresentam

poucas vantagens ou mesmo regiões inóspitas de features mas, dão peso a vizinhanças

abastadas de boas informações [Yi et al., 2014; Varior et al., 2016a,b].

Lejbølle et al. [2017a,b] propõem um esquema de fusão de features complemen-

tares, baseado em uma análise experimental. Em Lejbølle et al. [2017a], os autores

combinam três sistemas que focam na extração de features e fornecem aprendizado

supervisionado em diferentes níveis de abstração. Já em Lejbølle et al. [2017b], pro-

põem um sistema que aplica o mesmo algoritmo de aprendizado separadamente, em

representações de features de diferentes partes do corpo. A intenção disso é aprovei-

tar situações nas quais features de certas partes do corpo são mais discriminativas do

que outras. Os autores demonstraram que o esquema de fusão proposto aumentou os

resultados em conjuntos de dimensões variadas.



Capítulo 3

Metodologia

Este capítulo, descreve, em detalhes, o método proposto. Assim como, urde conceitos

essenciais para o entendimento dos demais tópicos que compõem este trabalho.

Será exposto, portanto, uma versão desse método e alguns re�namentos (deta-

lhados no Capítulo 4), que certi�cam as melhorias implementadas.

O método proposto é fracionado em duas etapas: aprendizado de um novo espaço

métrico de baixa dimensionalidade (fase inicial) e reorganização de ranks (re-ranking).

Na Figura 3.1, pode-se observar as etapas citadas acima em uma visão global das partes

que constituem o método proposto.

A fase inicial é integrada por quatro elementos: bloco/parte de interseção de

imagem (BII), extração de features, aprendizado de novo subespaço métrico (NSM)

e Similaridade. Essa fase é caracterizada pela sutil combinação de suas ferramentas,

o que viabiliza uma melhora signi�cativa das posições de ranks na segunda fase. As

diferenças entre as duas versões implementadas acontecem, principalmente, no módulo

NSM.

O método, portanto, particiona a imagem original em BIIs (Figura 3.1-A) em

uma tentativa de aumentar a discriminação das features dessas amostras. Apenas

uma porção desses BIIs (a imagem de corpo completa) é utilizada na fase inicial da

primeira versão dessa abordagem. No entanto, em toda a segunda versão e na fase de

re-ranking da primeira versão, os fatiamentos (BIIs) das imagens são empregados em

sua totalidade.

A combinação das diferentes representações, a partir dos dois descritores, empre-

gados para extração de features, acontecem no módulo (B). Essas combinações surtiram

diferentes resultados em relação às bases a que foram submetidas.

A extração de features (Figura 3.1-B) é executada de forma combinada com

NSM (Figura 3.1-C). Nesse módulo (C) são executados os métodos para geração de

18
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Figura 3.1. Ilustração das duas etapas que compõem o método proposto, par-
tindo de uma visão global das partes que integram o esquema da abordagem.
Fase Inicial: módulo (A) acontecem os particionamentos sobreposicionados das
imagens; em (B) as extrações de features; em (C) são executados os métodos para
a criação de um subespaço métrico comum entre os CVs de câmeras e em (D)
são geradas métricas de similaridade entre as amostras de probe e galeria. Fase

Re-ranking: módulo de reordenação das posições de rank.

um novo subespaço métrico comum à diferentes CVs de câmeras. O principal objetivo

disso é mitigar a supressão de informações relevantes que deveriam ser ressaltadas nas

capturas desses diferentes CVs [Zhong et al., 2017b; Lumini et al., 2017]. Uma vez

obtido o novo subespaço de features, pressupõe-se alcançar uma maior precisão nos

cálculos de similaridade entre as amostras (ver Capítulo 4.3.2).

Daí, uma lista primária de ranks, com base em uma taxa de correspondência é

gerada na primeira fase da proposta. LSSL e o XQDA são usados no aprendizado de

métricas de similaridade e, Mahalanobis para o cálculo de distâncias entre as amostras.

Essas distâncias são calculadas de acordo com o protocolo de treino/testes para cada

BIIs das amostras. Depois de calculadas, o produto pontual dos descritores somado às

distância de seus BIIs correspondentes é ordenado, resultando, então, na lista primária.

Posteriormente a isso, admite-se uma promissora reordenação de ranks de respos-

tas na segunda fase da proposta, re-ranking. Isso é feito através de um tipo de votação

ponderada, onde cada secção de features (BII) recebe um peso empírico de acordo com

sua carga de informações. Como dito, nesse ponto, todas as BIIs são consideradas, em

ambas abordagens propostas.
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Ressalta-se que, uma discussão estendida e aprofundada dos conceitos expostos

neste Capítulo poderá ser obtida através das demais fontes referenciadas em todo o

texto destas páginas e, também, que esse trabalho não considera erros de segmentação,

uma vez que as amostras utilizadas estão previamente segmentadas.

Passa-se, então, a descrever os componentes, as funcionalidades e a evolução

dos módulos que compõem as duas etapas, bem como os conceitos essenciais que os

medeiam.

3.1 Fase Inicial

É geral, em re-ID, manipular as imagens amostrais (datasets) a partir de dois sub-

conjuntos: subconjunto de busca (probe) e subconjunto de amostras de identidades

comparativas (galeria). Em outras palavras, o indivíduo do CV da câmera �A�, probe,

é a identidade da qual o processo de busca e identi�cação será foco. Os demais indiví-

duos com os quais uma imagem de probe serão contrapostos são chamados de imagens

da galeria. Essas subdivisões representam sugestões de protocolos, as quais, permi-

tem conceber resultados com um justo padrão comparativo entre as abordagens que as

implementam.

A fase de aprendizado de um novo espaço métrico de baixa dimensão foi apeli-

dada de fase inicial. O objetivo dessa fase é gerar uma lista de candidatos com base

em métricas de distância. Essa lista é efetivamente criada no módulo Similaridade

(Figura 3.1-D). Contudo, esse processo começa com a secção das imagens de amostra

no módulo BII, que se segue.

3.1.1 BII

É fato que a quantidade de features descritivas é correspondente às proporções das

amostras, i.e., quanto maior forem as quantidades de amostras, mais informações pode-

se obter das mesmas. Isso torna o �aprendizado� das representações de features dos

descritores mais generalista [Zhong et al., 2017b].

Supõe-se que as secções sobrepostas das imagens amostrais, podem aguçar featu-

res implícitas nas imagens. Quando analisadas como um todo e isoladamente, features

de imagens são de alguma forma desprezadas. Presume-se, à vista disso, que as secções

das amostras carregam contingentes diferentes de informações e que essas informações

obedecem uma lógica que pode ajudar na avaliação �nal do ranking. Pode-se, assim,

ponderar mensurações das secções de features de imagens baseando-se nas informações

relevantes que cada uma carrega. Isso é feito, efetivamente, na fase de re-ranking.
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Para tarefas de re-ID, parece que não há bom senso quando se trata de secção

de imagens sobrepostas [Yi et al., 2014; Li et al., 2017; Sun et al., 2017]. No entanto,

é comum dividir a amostra de uma imagem humana em cabeça, tronco, abdômen e

pernas, onde as primeiras amostras tendem a ser gradualmente mais discriminativas

que suas sucessoras [Yi et al., 2014].

Nas partições BIIs das amostras originais, parte de uma imagem seccionada re-

aparece no fragmento precedente e subsequente, como exempli�cado na Figura 3.2.

Pode-se observar que as BIIs foram compostas da seguinte forma: cada parte se sobre-

põe em 50% da porção inferior da imagem antecedente e 50% da porção superior da

imagem subsequente, exceto para a primeira e última partes que têm apenas 50% da

segunda imagem e 50% da penúltima imagem, respectivamente.

Figura 3.2. Ilustração da geração de novas amostras através da secção da imagem
original em bloco/parte de interseção de imagem sobrepostos (BII). Observe que
em nossa abordagem nós geramos novas amostras com cinquenta por cento das
imagens precedentes e subsequentes.

3.1.2 Extração de Features e NSM

A grande maioria dos métodos de re-ID, inicialmente, extraem features de um conjunto

de câmeras. O ideal é que os descritores miniminizem as diferenças entre classes iguais

e, entre classes distintas as diferenças precisam ser potencializadas. Esse conceito é,

também estendido à métricas de distância. A intenção, mesmo que secundariamente é

de se separar diferentes classes.

Conforme citado no Capítulo introdutório deste trabalho (ver Capítulo 1), foram

empregados dois descritores para extração das features, na tentativa de reduzir a incom-

patibilidade entre câmeras diferentes: o GoG e o LOMO. O descritor GoG, apresenta

um modelo baseado em partes que subdivide a imagem de uma pessoa em segmentos.

Essa conduta tendencia uma melhor construção de features das imagens [Satta, 2013;
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Matsukawa et al., 2016]. Já o descritor LOMO, maximiza a ocorrência de features

locais para obter uma representação de cores consistente a partir de diferentes CVs.

O método proposto combina, então, essas diferentes representações de features

através de interações com o módulo NSM. A extração de features mantém um estreito

laço de proximidade com esse módulo. Assim, a extração de features pode acontecer

de forma isolada ou conciliada com o módulo NSM.

Usualmente, as features extraídas originalmente apresentam um alto subespaço

dimensional. Porém, um subespaço de baixa dimensão é visto com maior favoritismo,

quando se trata de tarefas de classi�cação [Liao et al., 2015]. Infere-se, portanto, a

hipótese de dispor LSSL e XQDA no módulo NSM. LSSL utiliza PCA como parte

da sua abordagem, mas não leva em consideração o aprendizado de distância métrica

ao proceder com a redução de dimensão do seu subespaço [Liao et al., 2015], como

acontece com o XQDA. Assim, conciliar as duas técnicas seria uma boa prática.

Então, nesse módulo NSM, as features extraídas das imagens amostrais são pro-

jetadas de um subespaço de alta dimensionalidade para um subespaço comum de baixa

dimensionalidade, através do XQDA. Essa métrica apresenta um custo de aprendizado

rápido e e�ciente, além de ser capaz de reduzir variações na aparência humana causa-

das por diferentes CVs [Liao et al., 2015]. XQDA é uma versão ampliada do método

KISSME proposto por Koestinger et al. [2012]. Ambos os métodos têm como funda-

mentos, os conceitos de distância de Mahalanobis. Desta feita, o XQDA considera um

correlação entre os dados, i.e., a matriz de distâncias é representada pelas diferenças:

intra e inter classes (diferença entre pares semelhantes de imagens versus pares dissimi-

lares de imagens amostrais). XQDA considera, então, um mapa de features para dois

subespaços de diferentes CVs que maximiza a variação da relação intra/inter classes.

Isso é usado como parâmetro, para efetuar o cálculo de distâncias. Vez que se obtêm

um novo subespaço de features comuns a ambos CVs é possível calcular com maior

precisão o grau de similaridade entre as amostras.

Concebeu-se, então, dois modelos de combinação para as interações dos módulos

de extração de features e NSM. A Figura 3.3 cuida em demonstrar esses dois modelos,

sendo que o modelo (II) é uma evolução do (I). Empiricamente, observou-se que, a

melhor abordagem foi a da interação isolada (Figura 3.3-II), isto é, usando-se um dos

descritores por vez (essa é a abordagem usada na segunda versão do método). A sua

concepção segue os seguintes passos: extração de característica das imagens amostrais

e posteriormente submissão desses dados ao NSM, usando XQDA. Posteriormente a

isso, procedeu-se com a concatenação simples dos vetores de features gerados, GoG e

LOMO, nessa ordem.
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Na Seção 4.3.2, do próximo Capítulo, serão apresentados resultados comparativos

para algumas possíveis combinações dos dois descritores.

Figura 3.3. Ilustração de duas possíveis formas de combinação dos vetores de
features. (I ) a concatenação das features antecede à posterior submissão do vetor
resultante ao NSM e (II ) a concatenação de features e submissão ao NSM de cada
descritor individualmente antecedem à sua concatenação.

3.1.3 Similaridade

A junção dos insumos de informações/features gerados até aqui, se convergem nesse

módulo para a criação da listagem de candidatos. A Figura 3.4 exempli�ca a geração

de uma lista de candidatos para amostras arbitrárias de probe. Assim, dada uma probe

desconhecida e um conjunto composto por indivíduos conhecidos - galeria, a ideia

é construir uma lista ordenada (lista de candidatos) contendo todos os indivíduos da

galeria, levando em conta suas semelhanças com cada probe desconhecida. As amostras

da galeria que mais se assemelham à imagem de probe lideram essa lista.

As linhas (a), (b) e (c) da Figura 3.4, referem-se a uma probe consultada repre-

sentada na primeira coluna desta linha. As imagens à direita consistem em todas as

n amostras da galeria que mais correspondem à imagem de probe. Podemos inferir

que, quanto mais próximas as amostras da galeria estão das colunas da esquerda, mais

semelhantes elas são da probe. Desta forma, a probe (a), na �gura 3.4, capturada com

a câmera d1, encontrou satisfatoriamente sua identidade correspondente obtida com a

câmera d2. Isso signi�ca que a identidade legítima correspondente para a probe (a)
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Figura 3.4. Exemplo da lista de candidatos para três buscas arbitrárias: dada
uma amostra de probe pi (primeira coluna da esquerda), indivíduos ci ∈ Ĝ (co-
lunas restantes) são organizados de tal forma que amostras mais à esquerda são
mais semelhantes a pi. Observe que neste exemplo, (a) tem uma identidade cor-
respondente de rank-1, indicando que o algoritmo encontrou com sucesso o sujeito
correto, (b) tem sua probe correspondente em rank-2 e (c) é um caso indesejável,
pois confunde n− 1 identidades antes de retornar o sujeito certo em rank-n.

é o primeiro candidato (também delimitado por amarelo) entre todas as amostras da

galeria. Em (b), sua identidade correspondente foi encontrada em segundo lugar. E o

pior caso é representado pela probe (c), que encontrou sua identidade correspondente

na última posição da galeria.

Assim são calculadas as distâncias Mahalanobis de uma probe contraposta à ga-

leria, dadas as amostras de probe e galeria de uma BII, projetadas em um subespaço de

dimensão reduzida. A distância é concebida pelo produto puntual das distâncias, gera-

das com os parâmetros LSSL e XQDA. Como explicado anteriormente (ver Seção 3.1.2),

XQDA faz uma melhor correlação de métrica de distância que o PCA do LSSL. O vetor

de distâncias obtido é classi�cado em ordem crescente para que os sujeitos que mais se

assemelham à probe sejam os primeiros da lista de candidatos.

3.2 Re-ranking

O módulo re-ranking trabalha com parte da lista de candidatos gerada pela fase inicial.

Zhong et al. [2017a] dizem que a e�cácia da reclassi�cação depende muito da qualidade

da lista inicial de classi�cação. Empiricamente, percebeu-se que grande parte das
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identidades procuradas estavam entre as 15 primeiras posições da lista de candidatos.

Daí, apenas os indivíduos no topo do ranking dessa lista, seguem para o estágio de

re-ranking. Isso reduz a quantidade de comparações entre probe e galeria, além de

agilizar o processo de reordenação e evita que amostras irrelevantes sejam erroneamente

inseridas nas posições iniciais da lista de candidatos.

A Figura 3.5 ilustra os passos do processo de re-ranking. Divide-se esse módulo

em três partes: (A), (B) e (C). O processo empírico de de�nição das amostras can-

didatas que passarão para a fase de re-ranking está demonstrado na Figura 3.5-A. A

partir daí são formados cinco modelos para cada par de amostras candidatas em (B).

Cada modelo tem sua correspondente secção BII e é composto por: BII da amostra

candidata (i) e BII da amostra candidata subsequente (ii). Convencionou-se que a

primeira amostra candidata (i) será de�nida como classe positiva (+1) e a outra amos-

tra candidata (ii), como classe negativa (−1). Nessa fase (C), duas técnicas diferentes

podem ser empregadas para geração de scores: máquinas de vetores de suporte (SVM)

ou métricas de distância euclidiana. Cada classi�cador é dedicado a um segmento da

imagem. Empiricamente, foram de�nidos valores de pesos para cada BII. Os scores

resultantes dos modelos são ponderados de acordo com esses valores de pesos. São,

então, executadas as classi�cações para cada modelo criado, contrapostos à cada probe

de busca do protocolo de testes. A soma dos scores de cada modelo ponderado indicará

se haverá ou não uma troca entre as posição do par de amostras candidatas. Se a soma

correspondente à amostra candidata (i) for menor que a soma correspondente à amostra

candidata (ii) é indicativo que para a probe buscada, as informações de features entre

os BIIs apresentam maior grau de semelhança entre a amostra (ii) do que a amostra

(i). Nesse caso, ocorrerá uma troca de posição entre os pares de amostras candidatas,

reposicionado-as na lista de candidatos inicial. Esse processo é repetido até que todas

as amostras candidatas tenham sido re-classi�cadas para cada probe de busca de�nida

no protocolo de testes.

As duas técnicas (SVM e distância métrica), tiveram resultados aproximados. O

SVM, no entanto, é uma ferramenta mais robusta. Apesar disso, para esta tarefa, o

seu uso pode ser considerado um desperdício de capacidade devido à pouca carga de

trabalho ou mesmo a falta de amostras para um devido treinamento do classi�cador.

Além disso, não se tem garantias de que as amostras de treino tenham features se-

melhantes às de teste, de forma que o hiperplano que divide as classes no SVM, seja

uniformemente distribuído. Uma vez que, os modelos de re-ranking trabalham somente

com duas amostras de treinamento, há chances de comprometimento da uniformidade

de distribuição do hiperplano SVM.
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Figura 3.5. O esquema do módulo re-ranking acontece em três passos: para cada
n amostras candidatas que estão no topo do ranking da lista de candidatos inicial
(A), são formados cinco modelos contendo amostras BIIs candidatas, escolhidas
da galeria (B). Cada modelo será correspondente à uma secção BII, produzindo
uma avaliação ponderada de acordo com valores de pesos, contraposta com uma
amostra BII-probe (C). Essa avaliação impulsiona ou não uma troca de posições
entre as amostras candidatas (D).

Desse modo, predileciona-se fazer o processo de escolha ponderada dos mode-

los, por métricas de distância. A sua utilização é legítima por estar pareada com os

interesses motivacionais desta proposta.

Em resumo, o módulo re-ranking assume que há amostras BIIs mais discrimina-

doras do que outras. Por isso, os scores dos modelos classi�cadores são multiplicados

por pesos de�nidos empiricamente. Isso corrobora com a a�rmativa de Yi et al. [2014]:

partes da imagens contendo cabeça e o tronco tendem a obter melhores resultados que

o abdômen e as pernas, mas não conseguem superar a associação de todos os cinco

juntos.
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3.3 Visão Geral da Metodologia

Considerando-se a Figura 3.6, descreve-se, a seguir, a proposta sob uma ótica geral,

para um entendimento mais claro.

Figura 3.6. Ilustração da abordagem proposta: Partição das amostras: (A-B)
Imagem original é seccionada em partes sobrepostas. Extração da representa-
ção de features pelos descritores GoG e LOMO são executadas nas imagens de
corpo completo e em todas as quatro partes separadamente. GoG e LOMO são
usados para aprender uma representação de baixa dimensionalidade XQDA. Pro-
cedimento de teste: (C-E) Dada uma probe p e uma amostra da galeria gi ∈ Ĝ,
é computada a distância métrica entre p e gi, resultando em uma listagem inicial
de candidatos. (F-G) Para os potenciais candidatos, amostras originais de corpo
completo e derivadas são usadas para treinar cinco modelos classi�cadores, com o
objetivo de melhorar o desempenho geral do método, resultando em uma listagem
�nal de candidatos.

3.3.1 Estágio de Treinamento

Na abordagem, percorre-se cada indivíduo i a partir do conjunto de amostras G para

gerar sua correspondente coleção de imagens sobrepostas ci ∈ C, conforme mostrado

na Figura 3.6-A. Consequentemente, pares de features GoG e LOMO são obtidos e

mesclados para cada imagem em ci. C contém cinco imagens (BII) para cada i: a

imagem de entrada original e quatro imagens complementares cobrindo principalmente

cabeça, tronco, abdômen e pernas (Figura 3.6-B). Como essas features são adquiridas

para todos os n sujeitos conhecidos individualmente, onde n = |G| e 1 ≤ i ≤ n, eles são

armazenados em um novo conjunto análogo de vetores de features fi ∈ F . De maneira
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equivalente, cada fi contém cinco vetores, um para cada imagem associada a ci. Depois

dessa etapa, o método aprende métricas de similaridades (LSSL) e projeta as features

extraídas em um subespaço XQDA de baixa dimensão, tentando tornar essas features

mais robustas aos impasses predominantes em re-ID, principalmente com relação à

CVs de câmeras diferentes. As features das imagens BIIs desempenham um papel

essencial no estágio de teste quando algoritmos de distância métrica são empregados

para melhorar o desempenho geral do método.

3.3.2 Estágio de Teste

O estágio de teste é, inicialmente, análogo ao treino (Figura 3.6-A/B), porém, gerando

features de baixa dimensionalidade para as amostras desse estágio. Dada uma probe

pi, o processo começa com a geração das amostras BIIs de pi e galeria Ĝ. Em seguida,

o método proposto extrai as features GoG e LOMO para cada imagem que compõe

pi e Ĝ, concatenando-as individualmente, seja, features únicas de baixa dimensionali-

dade. Após a extração dessas features, a abordagem cria uma lista de cinco vetores de

features, armazenados em um contêiner denominado f̂ . Em resumo, os cinco vetores

correspondem às amostras BIIs. A busca pela identidade correta de uma determinada

imagem de probe é organizada em dois passos, os quais são descritos a seguir.

3.3.2.1 Primeiro passo

Esse passo é usado para calcular as métricas de similaridades entre as features da

probe e galeria em uma k-vizinhança mais próxima. O algoritmo gera uma lista de

candidatos que abrange a distância métrica da probe atual até cada sujeito inscrito no

vetor galeria. Isso é feito calculando-se o produto das métricas LSSL e distância de

Mahalanobis de todas as amostras BIIs. A lista é classi�cada em ordem crescente para

que os sujeitos que mais se aproximam da probe sejam os primeiros. A Figura 3.6-C e

a Figura 3.4 ilustram a lista de candidatos para amostras arbitrárias de probe (como

descrito na Fase Inicial deste Capítulo).
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3.3.2.2 Segundo passo

De acordo com a Figura 3.6-E, o algoritmo seleciona os xn principais indivíduos da lista

ordenada de candidatos, culminando em duas amostras da galeria: fm e fn, onde m e

n mantém a identidade do primeiro e do segundo melhor candidato, respectivamente.

Conforme relatado na Figura 3.6-F, cinco modelos classi�cação, mj ∈ M são aprendi-

dos, cada um trabalhando com uma única amostra BII. Cada vetor de features fm é

alocado para o respectivo modelo como uma classe positiva (+1), enquanto o vetor de

features fn é atribuído ao modelo de classi�cação apropriado como uma classe negativa

(−1). No �nal, as features da probe são projetadas em seus modelos de classi�cação

correspondentes em busca de seus respectivos valores de resposta. A maioria das res-

postas positivas indica que é mais provável que m corresponda à identidade correta.

Caso contrário, o método troca m e n, conforme demonstrado na Figura 3.6-G. Essa

iteração é feita para os xn− 1 pares de candidatos, resultando em uma lista atualizada

de candidatos.



Capítulo 4

Experimentos

Neste Capítulo, realiza-se uma avaliação completa da metodologia proposta. Um breve

resumo dos conjuntos de dados é fornecido na Seção 4.1. Métricas de avaliação e pro-

tocolos são detalhados na Seção 4.2. Na Seção 4.3, são especi�cados parâmetros gerais

das BIIs, implementação de descritores, redução de dimensionalidade das features, mé-

tricas de similaridade e de distância e implementação dos classi�cadores. Finalmente,

na Seção 4.4, reporta-se os principais resultados dos experimentos realizados, incluindo

trabalhos de ponta da literatura que usam aprendizado em profundidade e uma resu-

mida comparação entre as versões desta proposta.

4.1 Conjuntos de Dados e Protocolos

Foram utilizados, em diferentes experimentos, três conjuntos públicos de dados dispo-

níveis: CUHK01 [Li et al., 2012], PRID450s [Roth et al., 2014] e VIPeR [Gray et al.,

2007]. Na Tabela 4.1, apresenta-se um resumo das principais características desses con-

juntos de dados, i.e., ano em que foi publicada, quantidades de identidades, imagens e

diferentes CVs.

Tabela 4.1. Conjuntos de dados utilizados nos experimentos

Conj. Dados Ano Qtde IDs Qtde Imagens Qtde CVs

VIPeR 2007 632 1264 2
CUHK01 2012 971 3884 2
PRID450s 2014 450 900 2

30
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Na Figura 4.1, ilustra-se algumas amostras de cada um desses conjuntos de ima-

gens. A seguir, descreve-se detalhadamente cada um desses conjuntos.

• CUHK01 (Figura 4.1-A) foi gravado em um campus contendo cerca de 971 indiví-

duos capturados por duas câmeras distintas. Para cada indivíduo, existem duas

amostras em cada CV capturado. Uma das câmeras captura uma vista frontal

ou traseira da pessoa e a outra câmera captura uma vista lateral. Isso dá um

total de 3884 imagens. Essa variação de CV é menor que os demais conjuntos de

dados.

• PRID450s (Figura 4.1-B) contém 450 pares de imagens de indivíduos em duas

câmeras disjuntas. Isto é, há uma imagem da mesma identidade em cada câmera

diferente. Os principais desa�os estão relacionados a mudanças nos CVs, postura,

características das câmeras, bem como, diferenças signi�cativas no plano de fundo

e na iluminação.

• VIPeR (Figura 4.1-C) contém 632 identidades. Cada identidade possui um par

de imagens capturadas a partir de visões diferentes, totalizando 1264 imagens.

A diferença entre CVs varia de 90 graus ou mais. O conjunto de dados também

apresenta grandes variações de iluminação e imagens em baixa resolução. Devido

à essas características, esse conjunto de dados é visto como desa�ador em relação

à demais conjuntos de dados.

Com base na maioria dos trabalho da literatura [Matsukawa et al., 2016; Zhang

et al., 2016a; Dai et al., 2018], as imagens dos conjuntos de dados foram normalizadas

para as seguintes proporções: 128×48 para os conjuntos PRID450s e VIPeR e 160×60

para o conjunto CUHK01.

Na literatura, os trabalhos apresentam um padrão de divisão dos dados amostrais

- protocolos de divisão dos conjuntos de dados. Isso é feito para que se tenham jus-

tas medidas comparativas entre os métodos que usam os mesmos conjuntos de dados.

Esses protocolos, empregados nos experimentos são semelhantes ao usado por Paisit-

kriangkrai et al. [2015], onde todas as identidades são divididas aleatoriamente em dois

subconjuntos disjuntos.

Na Tabela 4.2, apresenta-se um resumo de como foram particionadas as amostras

de cada conjunto de dados, a partir da quantidade de identidades presentes nesses

conjuntos. Essas partições são subdividas em dois grandes conjuntos: conjuntos de

treino (usados na primeira fase do método proposto) e conjuntos de testes. Descreve-

se, a seguir, cada uma dessas partições relacionadas aos conjunto de dados.



4. Experimentos 32

Figura 4.1. Amostras dos conjuntos de dados utilizados nos experimentos:
(A) CUHK01, (B) PRID450s e (C) VIPER.

No conjunto CUHK01, foram selecionados, aleatoriamente, 486 dos 971 indivíduos

do conjunto de dados para treinamento do novo subespaço na Fase Inicial. Os pares

de imagens restantes são divididos entre galeria e probe.

Semelhantemente, foram escolhidos 225 de 450 indivíduos do conjunto PRID450s

para compor o conjunto de treinamento. Os pares de imagens das demais identidades

participantes do conjunto de dados, constroem conjuntos de galeria e probe (teste).

O protocolo de avaliação para VIPeR é semelhante ao PRID450s. Divide-se

aleatoriamente o conjunto de dados em duas partes, isto é, 316 identidades para trei-

namento e outras 316 para teste.

Devido a característica não determinística dos protocolos utilizados, os experi-

mentos não tiveram menos que 30 execuções cada.

Tabela 4.2. Partições dos conjuntos de dados utilizados nos experimentos

Conj. Dados Qtde IDs Treino Testes

VIPeR 632 316 316
CUHK01 971 486 485
PRID450s 450 225 225
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4.2 Métricas de Desempenho

CMC é a métrica de desempenho padrão para a tarefa de re-ID em conjunto fechado.

O CMC demonstra com que frequência os sujeitos aparecem em classi�cações distintas,

com base em uma taxa de correspondência. Essa frequência de classi�cações distintas

é chamada, rank.

Um descritivo de como é calculado o CMC de um conjunto de dados foi demons-

trado na Seção 3.1.3, na formação da lista de candidatos inicial da proposta. Dada uma

amostra de busca (probe), o método percorre as n amostras da galeria em busca de um

�match� verdadeiro, ou seja, de uma amostra de identidade correspondente à buscada.

Uma vez encontrada, o rank dessa identidade correspondente é incrementado, de forma

que, o desempenho CMC demonstrado pelo desenho de sua curva, sempre será uma

função crescente ou constante em qualquer intervalo válido do ranking.

As medidas CMCs demonstradas nesse trabalho, seguem o padrão de classi�ca-

ções distintas (rank-1, rank-5, rank-10 e rank-20), com base em uma taxa de correspon-

dência. Sendo que, o eixo X indica valores de classi�cação versus a taxa de precisão,

representada no eixo Y .

É possível, também, mensurar os resultados comparativos gerados pelas curvas

CMC através de um único valor, chamado área sob a curva - AUC (do inglês Area Under

the Curve). Apesar de não ser muito utilizada, AUC's são computados com base nas

propriedades da curva CMC, dentre um intervalo �xo de ranks e normalizados entre

zero e um.

4.3 Parâmetros

Na maioria das etapas, os métodos utilizados nos experimentos relatados nesse Ca-

pítulo dispuseram de con�gurações padrão, recomendadas na literatura. No entanto,

dentre essas con�gurações, descreve-se, nesta Seção, as que foram personalizadas e que,

acredita-se in�uenciar os resultados.

4.3.1 BII

As secções (BIIs) correspondentes às amostras de probe e galeria foram analisadas em

distribuições isoladas. Dadas as quantidades de informações relevantes em cada BII,

denominou-se �Pesos�, os valores normalizados dessas proporções relativas à cada BII.

Os pesos para cada partição BII, de�nidos na proposta, foram gerados a partir das

suas curvas CMCs correspondentes, usando-se a sequência de passos da fase inicial da
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proposta. Correspondem à representatividade de cada conjunto de dados, para cada

BII calculado.

Para esse cálculo, levou-se em consideração a quantidade de execuções de�nidas

na Seção 4.1, devido ao caráter não determinístico das distribuições de dados. A

Figura 4.2 representa, com clareza, essa diferença de resultados de ranks para os BIIs.

Para todos os conjuntos de dados representados nesses grá�cos, a junção dos BIIs

superam as informações da imagem original e, também das demais BIIs. Logo, pode-

se notar que, ambos os conjuntos de dados apresentam comportamentos similares em

relação à sua curva CMC.
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Figura 4.2. Curvas CMCs por secções das imagens (BIIs), para cada conjunto
de dados proposto.

Considerou-se a base PRID450s para a geração das proporções de pesos de�nidos

na proposta. Ponderando-se a média das métricas AUCs, de todos as BIIs propostas,

dividiu-se essas médias em uma unidade, normalizando os seus valores entre zero e um.

O Grá�co da Figura 4.3 demonstra a representatividade de cada BII e seus valores

relativos obtidos foram listados na Tabela 4.3.
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Figura 4.3. Grá�co em pizza dos pesos atribuídos às secções (BIIs).

Esses pesos são multiplicados pelas respostas (scores) preditas pelos classi�ca-

dores. Veri�ca-se, que a imagem original tem boa representatividade das informações

assertivas obtidas das curvas CMCs, em relação à BII das pernas, por exemplo. Ou

seja, gradualmente, as BIIs foram perdendo a sua representatividade. Pode-se inferir,

portanto, a seguinte sequência de representatividade para as BIIs: imagem original >

secção da cabeça > secção do tronco > secção do abdômen > secção das pernas.

Tabela 4.3. Valores de pesos atribuídos às secções de amostras (BII).

BII Valor

Imagem Original 0.286
Cabeça 0.210
Tronco 0.168

Abdômen 0.193
Pernas 0.143

Corroborando com a literatura [Yi et al., 2014], conclui-se que certos blocos BIIs

possuem features mais discriminantes que outros, justi�cando a razão para receberem

pesos maiores durante o processo de re-ranking. Assim, BIIs que possuem mais features

discriminatórias, apresentam altos valores de scores e têm maior in�uência no processo

de escolha da amostra ideal, do que blocos com menor peso.

4.3.2 GoG, LOMO

Os parâmetros usados na extração de features seguem os mesmos critérios adotados

por Matsukawa et al. [2016] e Liao et al. [2015] para os descritores GoG (i.e., GoG

Fusion) e LOMO.

A Tabela 4.4 exibe o desempenho dos descritores propostos para o conjunto de

dados PRID450s. As colunas Img. Original contém resultados de ranks para amostras

originais, isto é, sem as secções sobrepostas. Nas colunas BII estão os ranks conside-
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rando somente os blocos seccionados da imagem original. Nesse caso a imagem original

foi suprimida dos resultados. Já as colunas Img. Original + BII inclui as imagens ori-

ginais e as secções. Esses resultados foram gerados pela simples execução do cálculo

de distância de cossenos, entre as partições das amostras de teste.

Nota-se, nessa Tabela, que os resultados foram, gradualmente, aprimorados à

medida em que foram adicionadas as combinações dos descritores. O melhor rank-1

para a extração de features, se deu para ambos os descritores, quando as BIIs foram

combinadas com a imagem original (rank-1(LOMO) = 60.9%, rank-1(GoG) = 70.9% e

rank-1(GoG+LOMO) = 73.9%). Isso variou, no entanto, quando as BIIs se mantiveram

separadas da imagem original. LOMO e a combinação GoG+LOMO apresentaram

melhor resultado de rank-1 para imagem original completa (rank-1(LOMO) = 60.0%

e rank-1(GoG+LOMO) = 72.5%). Já, GoG, se saiu melhor com as BIIs em separado

(rank-1(GoG) = 68.7%).

Tabela 4.4. Avaliação CMC (CMC@ RANK-R, %) dos descritores propostos,
considerando o conjunto de dados PRID450s: secções da imagem original (BII),
imagem original (Img. Original) e combinações das imagens seccionadas e sobre-
postas (Img. Original + BII).

Descritor/Ranks
BII Img. Original Img. Original+BII

1 5 10 20 1 5 10 20 1 5 10 20

GoG+LOMO 72.1 89.8 94.0 97.5 72.5 90.9 95.5 98.5 73.9 90.9 94.9 98.0
GoG 68.7 87.6 93.0 97.2 66.9 87.6 93.7 97.3 70.9 89.0 93.6 97.6

LOMO 58.2 81.1 88.0 93.7 60.0 82.1 89.3 95.0 60.9 83.1 89.8 94.9

4.3.3 XQDA

As imagens de treinamento são usadas para aprender uma métrica QDA de um subes-

paço derivado. O QDA, projetado no conjunto de testes, resulta, então, no XQDA,

propriamente [Liao et al., 2015]. Na implementação XQDA, o diferencial usado foi no

parâmetro λ = 1× 10−5.

A combinação de alguns fatores impulsionaram a escolha das métricas de apren-

dizado e de distâncias usadas. Um deles é que há uma melhor correlação entre as

amostras quando se trata de bases de tamanhos médios. Consequentemente, uma

correlação bem deduzida torna a projeção �nal do novo subespaço mais robusta. Os

próximos experimentos con�rmam essas a�rmações.

Na Seção 3.1.2 são expostas duas possíveis formas de extração de features :

uma executa a concatenação de features antes da redução de dimensionalidade

XQDA(GOG+LOMO), enquanto a outra concatena posteriormente, os vetores de fea-

tures XQDA(GOG) + XQDA(LOMO). Descreve-se os resultados de dois experimentos
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nas Tabelas 4.5 e 4.6. Esses experimentos tem a intenção de avaliar as diferenças entre

essas duas formas de extração de features. Considerou-se apenas os melhores resultados

obtidos com as distâncias de Cosseno e Mahalanobis e somente a imagem original na

concepção da lista de candidatos inicial. Com isso, registrou-se uma diferença de apro-

ximadamente 9 p.p. e 4 p.p. no rank-1 nos conjuntos de dados CUHK01 e PRID450s,

respectivamente.

A abordagem baseada em XQDA(GOG+LOMO), alcançou o melhor resultado no

conjunto CUHK01, oposto à versão baseada em XQDA(GOG) + XQDA(LOMO), que

alcançou o melhor resultado no conjunto de dados PRID450s. O cálculo de distância

do Cossenos se mostrou mais e�caz no conjunto PRID450s. Isso pode ser justi�cado

devido à combinação de alguns fatores: no caso do conjunto de dados CUHK01, a

quantidade de imagens disponíveis pode melhorar a correlação entre as amostras e,

consequentemente, a projeção �nal do XQDA se torna mais poderosa. Zhang & Lu

[2003] a�rmam que há uma alta probabilidade dos pesos atribuídos a cada dimensão

do vetor de features não condizerem com uma realidade absoluta. Isso é agravado

pelo fato da medida de distância considerar a relação entre cada elemento do vetor de

característica com todos os outros elementos.

Tabela 4.5. Rank CMC (CMC@ RANK-R, %), protocolo single-shot (M=1) do
conjunto de dados CUHK01 (utilização de SVM como classi�cador, na fase de
re-ranking).

CUHK01 1 5 10 20

XQDA(GOG+LOMO) 61.1 80.1 90.1 93.1

XQDA(GOG) 59.5 79.0 87.3 91.0
XQDA(LOMO) 49.0 78.8 85.1 89.2

Tabela 4.6. Rank CMC (CMC@ RANK-R, %), protocolo single-shot (P=225)
do conjunto de dados PRID450s (utilização de SVM como classi�cador, na fase
de re-ranking).

PRID450s 1 5 10 20

XQDA(GOG)+XQDA(LOMO) 75.4 90.9 95.5 98.5

XQDA(GOG) 71.2 87.6 93.7 97.3
XQDA(LOMO) 63.4 82.1 89.3 95.0
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4.3.4 LSSL

Uma melhoria na estratégia proposta, se deu com a inclusão do aprendizado de métricas

de similaridade, LSSL, aprendidas para cada conjunto de features, seguindo o direcio-

namento de Yang et al. [2016]. Na con�guração dos seus parâmetros, foi modi�cado o

loading (coe�) do PCA ou cargas fatoriais (coe�cientes fatoriais ou componentes), que

são coe�cientes de correlação entre as variáveis (linhas) e fatores (colunas). O valor

padrão do loading (coe�) estava em 75, porém, após testes empíricos de�niu-se que o

melhor valor para a proposta é de 80.

4.3.5 Classi�cadores (Fase Re-ranking)

A fase de re-ranking contempla duas ferramentas para conceber a classi�cação das

amostras: SVM e distância métrica. O número de iterações de otimização máxima

usado para os modelos SVM foram de 1 × 103 iterações. Experimentos foram reali-

zados com os conjuntos de dados CUHK01, PRID450s e VIPeR, com uma diferença

de resultados entre as abordagens de 0.1 p.p. (PRID450s) e 3.6 p.p. (VIPeR). No

conjunto de dados CUHK01, houve uma queda no rank-1 de 1.1 p.p. O uso das abor-

dagens, justi�cado na Seção 3.2, está intimamente ligado com o caráter das amostras

do conjunto de dados e a capacidade da aplicação em que re-ID será executada.

Inicialmente, foram executados experimentos que levavam em consideração so-

mente os dois primeiros ranks da lista de candidatos, no momento de re-ranking. Essa

abordagem mirou, imediatamente, em melhorar os resultados dos primeiros ranks.

Contudo, nos testes empíricos, na resposta que a fase inicial entrega para a fase de

re-ranking, i.e., a lista de candidatos, �cou clara que a identidade alvo da busca, na

maioria dos casos, estava entre as suas quinze primeiras posições de ranks. Sendo assim,

estendeu-se essa busca para demais posições da lista de candidatos. Com essa melhoria,

considera-se completa a estruturação da proposta, a qual, seguem-se os resultados na

próxima Seção.

4.4 Resultados Experimentais

Um dos objetivos da codi�cação proposta é aproximar a amostra correspondente à

probe buscada para a primeira posição da lista de candidatos. Os conjuntos de dados

foram usados como parâmetros comparativos nos resultados �nais experimentados e

em relação à outras abordagens do estado da arte.
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A Tabela 4.7 exibe ranks individuais para os conjuntos de dados PRID450s e

VIPeR. Esse experimento foi executado usando somente as secções isoladas ou con-

ciliadas com a imagem original, porém, diferentemente do experimento descrito na

Tabela 4.4, o aprendizado métrico e a redução de dimensionalidade XQDA foram em-

pregadas aqui. Semelhantemente à Tabela 4.4, as linhas Img. Original e BII, contém

resultados de ranks para amostras originais e BII, isoladamente. A combinação de

ambas secções acontece nas linhas Img. Original + BII. Esses resultados foram ge-

rados pela execução de parte do algoritmo proposto, ou seja, foi executada somente

a fase inicial do método proposto. No entanto, a linha Img. Original + BII + SVM

compreende o processo completo do método, i.e., fase inicial e re-ranking, com SVM

como classi�cador. A fase de re-ranking foi executada para as primeiras duas posições

de ranking, nesse experimento.

Constata-se, para ambas os conjuntos de dados, que à medida em que as BIIs

foram combinadas, os resultados de rank CMC foram melhorando, da mesma forma

como aconteceu com o experimento anterior. O fato da fase de re-ranking ter sido

restringida à somente duas posições de ranking, impactou uma possível melhoria dos

demais ranks (rank-2 em diante). Assim, o conjunto PRID450s e VIPeR, respectiva-

mente, alcançaram uma melhora de cerca de 6.2 p.p. e 7.6 p.p., em relação ao seu

pior valor de rank-1 para as demais combinações de secções experimentadas. Ou seja,

PRID450s e VIPeR obtiveram rank-1 = 75.6% e rank-1 = 61.3%, respectivamente.

Tabela 4.7. Ranks CMC (CMC@ RANK-R, %) individuais dos conjuntos de
dados PRID450s e VIPeR: das imagem originais (Img. Original), das secções
da imagem original (BII ), da combinação das imagens seccionadas e sobrepostas
(Img. Original + BII ) e da execução completa da proposta (Img. Original +

BII + SVM ). As partes em que foram executadas a fase de re-ranking, utilizaram
SVM como classi�cador.

PRID450s
Ranks

1 5 10 20

Img. Original 69.4 90.8 95.3 98.3
BII 71.5 89.2 93.8 97.1

Img. Original + BII 74.0 90.9 94.9 97.8
Img. Original + BII + SVM 75.6 90.9 94.9 97.8

VIPeR
Ranks

1 5 10 20

Img. Original 53.7 85.2 92.9 97.5
BII 58.3 85.6 93.0 97.1

Img. Original + BII 60.0 86.9 93.8 97.4
Img. Original + BII + SVM 61.3 86.9 93.8 97.4
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O conjunto PRID450s apresentou uma melhora de 15.6 p.p., se comparado ao

experimento anterior, utilizando somente o descritor LOMO e a imagem original, i.e.,

passou de rank-1 = 60.0% para rank-1 = 75.6%.

As Tabelas 4.8, 4.9 e 4.10 mostram os resultados encontrados para as bases

CUHK01, PRID450s e VIPeR, respectivamente. A linha Proposta - Final compre-

ende o método apresentado, i.e., toda a fase inicial e a fase de re-ranking, considerando

a reordenação de quinze posições da lista de candidatos e o uso de distância métrica

como classi�cador. A linha Proposta - SVM engloba a fase inicial e a restrição das duas

primeiras posições da lista de candidatos para a reordenação na fase re-ranking, usando

como classi�cador o SVM. É importante salientar que, os resultados obtidos com a pro-

posta, aproximam-se de alguns resultados de ponta das arquiteturas de aprendizagem

profunda, como: Hou et al. [2018] com Rank-1 de 81.8% para a base PRID450s e

Rank-1 de 61.9% para a base VIPeR.

Tabela 4.8. Comparação de ranks do estado da arte (CMC@ RANK-R, %) para
abordagens com a base de dados CUHK01 (M = 1). Métodos Deep Learning
estão apresentados nas linhas superiores e a abordagem aqui proposta, na parte
inferior.

CUHK01 1 5 10 20

Deep Late-fusionLejbølle et al. [2017b] 73.4 89.9 94.9 -
Deep L-fusion L/M/H levelLejbølle et al. [2017a] 70.3 88.5 93.3 -

MVLDML Yang et al. [2018] 61.4 82.7 88.9 93.9

GOGFusion+LDNS Zhang et al. [2016a] 60.8 81.7 88.4 93.5
GOG+XQDAMatsukawa et al. [2016] 57.8 79.1 86.2 92.1

MetricEnsemblePaisitkriangkrai et al. [2015] 53.4 76.4 84.4 90.5
LOMO+XQDALiao et al. [2015] 49.2 75.7 84.2 90.8

XQDA(GOG+LOMO) 61.1 80.1 90.1 93.1
XQDA(GOG) 59.5 79.0 87.3 91.0

XQDA(LOMO) 49.0 78.8 85.1 89.2
Proposta - SVM 60.0 80.3 91.4 93.8
Proposta - Final 59.8 82.1 91.7 93.8

A utilização de métricas de aprendizado de similaridade e projeções de dimensio-

nalidade de subespaço mais robustas, combinadas com a informação extraídas nos BIIs,

permitiram uma precisa reclassi�cação das amostras da lista de candidatos, justi�cando

a proposta. Veri�ca-se com isso, um rank-1 de 60.0% para a CUHK01, 75.6% para a

PRID450s e 61.3% para a base VIPeR. Comparando esta proposta com as principais

abordagens que usam handcrafted image descriptors como plano de fundo, aferiu-se

melhora em quase todos os ranks apresentados.

Em alguns casos, onde as partes das amostras não eram discriminatórias o su�ci-

ente, notou-se uma certa �confusão� nos modelos classi�cadores da fase re-ranking. Nes-
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Tabela 4.9. Comparação de ranks do estado da arte (CMC@ RANK-R, %) para
abordagens com a base de dados PRID450s (P = 225). Métodos Deep Learning
estão apresentados nas linhas superiores e a abordagem aqui proposta, na parte
inferior.

PRID450s 1 5 10 20

NDAF Hou et al. [2018] 81.8 95.0 97.8 99.3
Deep Late-fusionLejbølle et al. [2017b] 78.4 94.2 96.8 -

Deep L-fusion L/M/H levelLejbølle et al. [2017a] 77.6 93.5 96.1 -
CSPL+GOGDai et al. [2018] 69.2 90.4 95.5 98.2

XQDA+GOGMatsukawa et al. [2016] 68.4 88.8 94.5 97.8
CSPL+LOMODai et al. [2018] 60.3 84.7 91.5 96.3

XQDA+LOMOLiao et al. [2015] 59.2 83.8 90.4 95.1
Mirror-KMFAChen et al. [2015b] 55.4 79.3 87.8 91.5
XQDA(GOG)+XQDA(LOMO) 75.4 90.9 95.5 98.5

XQDA(GOG) 71.2 87.6 93.7 97.3
XQDA(LOMO) 63.4 82.1 89.3 95.0

Proposta - SVM 75.6 90.9 94.9 97.8
Proposta - Final 75.5 91.3 95.0 97.8

Tabela 4.10. Comparação de ranks do estado da arte (CMC@ RANK-R, %)
para abordagens com a base de dados VIPeR (P = 316). Métodos Deep Learning
estão apresentados nas linhas superiores e a abordagem aqui proposta, na parte
inferior.

VIPeR 1 5 10 20

NDAF Hou et al. [2018] 61.9 87.0 94.4 98.1
SCSP Chen et al. [2016a] 53.5 82.6 91.5 96.6

CSPL+GOG Dai et al. [2018] 51.3 81.7 90.2 95.1
LSSL Yang et al. [2016] 47.8 77.9 87.6 94.2

CSPL+LOMO Dai et al. [2018] 43.0 73.0 84.2 92.7
Proposta - SVM 61.3 86.9 93.8 97.4

Proposta - Final 57.6 87.4 93.9 97.4

ses casos, houveram ocorrências de alterações errôneas na reclassi�cação das amostras

na lista de candidatos, porém o impacto geral foi produtivo, como pode-se averiguar.

4.4.1 Comparação Técnica entre os Métodos

Vale-se do argumento, já citado, de que uma versão do método proposto foi subsídio

para geração da outra versão. Contudo, é notável que os resultados da segunda versão

são mais abrangentes e contemplam um campo de re�no entre as amostras de ranks

maior que a primeira versão (estava limitada a somente rank-1 e rank-2). Isso faz com

que a força de concorrência da primeira posição de rank seja distribuída entre outras

posições. Daí, subentende-se que, o rank-1 dos experimentos da primeira abordagem,

geralmente, apresentaram melhores resultados que os experimentos da segunda abor-

dagem. Contudo, para os demais ranks, essa realidade se inverte, ou seja, os resultados
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da primeira versão foram inferiores aos da segunda versão.

Em suma, na segunda versão, considerou-se todas as BIIs na geração da lista

de candidatos inicial e aplicou-se o aprendizado métrico LSSL conciliado à redução de

dimensionalidade XQDA. Já na fase de re-ranking a reordenação dos candidatos foi

extendido à demais posições dessa lista.



Capítulo 5

Conclusão

O trabalho apresentado, usa handcrafted image descriptors para tratar o problema de

re-ID. Dividiu-se esse trabalho em duas fases: fase inicial e re-ranking. O objetivo

da fase inicial é construir uma lista de candidatos, gerada a partir de uma probe de

busca. Procede-se com a extração de features das amostras por meio da combinação

dos descritores GoG e LOMO, projetando-as em um novo subespaço de baixa dimensi-

onalidade pela combinação do XQDA e LSSL. Uma partição dessas features são usadas

para o aprendizado métrico de similaridades - LSSL. Na segunda fase acontece uma

reorganização das posições de rank da lista de candidatos. O método captura o que os

blocos BIIs têm de mais discriminador, reposicionando potenciais amostras dessa lista

de candidatos para suas primeiras posições de ranks.

Avalia-se a proposta, em três conjunto de dados: CUHK01, PRID450s e VIPeR.

Os resultados dos experimentos foram expressivos, demonstrando que o método traz

melhorias na distinção das amostras envolvidas e, consequentemente, na classi�cação

�nal. Para bases de porte mediano, como CUHK01, o método se mostrou mais e�caz

para ranks posteriores ao rank-1. Ainda assim, os resultados aproximaram-se dos

métodos que, também, fazem uso de handcrafted image descriptors. Uma possível

justi�cativa se deve às correlações que as métricas usadas fazem com as amostras.

Nem sempre o grau de correlação do conjunto de treinamento com as demais amostras

do conjunto de testes são satisfatórios em sua plenitude [Zhang & Lu, 2003]. Já os

demais conjuntos de dados superaram as abordagens que fazem uso de handcrafted

image descriptors relatadas e que compõem o estado da arte, até o momento.

As comparações com trabalhos de ponta do estado da arte para a área de apren-

dizado em profundidade, con�rmam competitividade do método proposto, principal-

mente, em se tratando da dispensação de recursos computacionais, em vista desses

demais métodos. O conjunto VIPeR, em especial, obteve resultados bem próximos do

43
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resultado de abordagens que usam aprendizado em profundidade do estado da arte.

Como direcionamento futuro, destaca concentrar-se em melhorar a correlação en-

tre os conjuntos de dados, de forma que a discriminalidade das amostras seja mais

aparente e com isso a reorganização dos ranks seja mais precisa. Um outro fator é me-

lhorar a utilização das proporções de pesos nas BIIs. Talvez, uma hipótese seja utilizar

uma parte menos discriminativa entre os valores da curva AUC usados na concep-

ção desses pesos. Isto porque ranks mais baixos são menos discriminativos. Pode-se,

também, ajustar esses pesos de acordo com os conjuntos de dados, em particular.
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