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Resumo—Uma das mais importantes fatorações de matrizes
é a Decomposição em Valores Singulares (DVS). Ela é utilizada
em diversos problemas práticos, tais como processamento de
sinais, ajuste de funções multivariadas, soluções de problemas
de otimização, etc. Sua principal aplicação nesses problemas
está em permitir a aproximação da pseudo-inversa da matriz
decomposta. Neste artigo é apresentado a decomposição DVS e
uma amostra de como ela pode ser utilizada para caracterizar
informações em imagem de forma que permita a identificação
de faces semelhantes.
Index Terms—Decomposição em Valores Singulares,
Detecção de Faces, Espaço de Faces, DVS

I. I NTRODUÇ ÃO
Reconhecimento de faces por computador é um importante campo de estudo na área de visão computacional,
e tem sido objeto de estudo por vários anos devido à
sua aplicação prática na pesquisa e industria. Por exemplo,
controle de acesso à informação baseado em reconhecimento
de faces, interação homem-máquina, computação ubı́qua e
programas com aplicações policiais tem utilizado vastamente
esse recurso.
Diversas técnicas computacionais costumam ser combinadas para resolução desse problema. Redes neurais, aprendizado de máquina e estatı́stica computacional são exemplos
de recursos complexos que tem sido utilizados para uma
solução satisfatória. A maioria dos trabalhos bem sucedidos
detectam individualmente caracterı́sticas do rosto, tais como
distâncias entre olhos, tamanho do nariz, boca, etc. Assim,
diversos recursos de morfologia são também utilizados.
Uma abordagem bem-sucedida na literatura para detecção
de faces utiliza Análise de Componentes Principais (PCA)
para reconhecimento com base em projeção sobre os autovalores de matrizes de correlação. Psarrou et al.[1] mostram
como detectar faces projetando-se a imagem a ser reconhecida em um espaço de faces, realizando a classificação por
comparação com coordenadas das faces conhecidas.
Neste contexto, a ideia do presente trabalho é modificar
essa abordagem para utilizar Decomposição em Valores
Singulares (DVS), a fim de simplificar o modelo matemático
e reduzir o número de operações executadas para solução
do problema. Métodos de detecção de faces que utilizam
projeções sobre o espaço DVS á foram estudados por
Chou-Hao e Chen[2], Zhang et al.[3], Nain et al.[4], entre
outros. Esses trabalhos possuem a caracterı́stica em comum
de combinarem técnicas de redução de dimensionalidade,
seja através de Análise de Discriminantes Lineares, seja

através de PCA ou de outra técnica. O presente trabalho
propõe a utilização restrita da decomposição DVS para o
reconhecimento facial, o que implica em caracterı́sticas de
simplicidade algorı́tmica e independência de dados, o que
contribui para implementações com recursos de computação
paralela.
A Decomposição em Valores Singulares é um tópico
de álgebra linear, sendo componente de diversos métodos
numéricos e computacionais, tais como técnicas de resolução
de sistemas lineares, aplicações em geofı́sica[5], genética[6],
teoria da informação[7], etc. Em processamento de imagens,
há uma vasta utilização desta técnica matemática associada à
diversas operações feitas sobre imagens, como, por exemplo,
detecção de bordas[8], operações com marcas d’água[9],
compressão de imagens[10], etc. Técnicas baseadas em DVS
são utilizadas também para caracterização de objetos de
imagens, que são aplicações semelhantes à que será proposta
neste trabalho, tais como reconhecimento automático de
objetos[11] e identificação biométrica digital[12].
II. D ECOMPOSIÇ ÃO EM VALORES S INGULARES
Seja uma matriz A com m linhas n colunas, com posto
matricial r tal que r ≤ n ≤ m. Então, A pode ser fatorizada
em três matrizes U , S e V . Isto é,
T
Amn = Umm Smn Vnn

(1)

onde U e V são matrizes ortogonais de dimensões m × m e
n × n, respectivamente. S é uma matriz ortogonal de ordem
m×n e que possui elementos que caracterizam bem a matriz
decomposta, sendo chamada de matriz de valores singulares,
tendo a forma


σ1 0 · · · 0
 0 σ2 · · · 0 
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onde os valores singulares σi sempre satisfazem a propriedade
σ1 ≥ σ2 ≥ σ3 ≥ · · · ≥ σn ≥ 0
(3)
Além dessa propriedade, tem-se que os vetores singulares,
ui ∈ U e vi ∈ V formam sempre dois conjuntos ortonormais. Ou seja, para


U = u1 u2 · · · um
(4)

tem-se que
ui uT
j = δij =
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(5)

e também, de forma análoga,
vi vjT

ficando


= δij =
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Assim, a decomposição pode ser reescrita definindo-se
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 0 λ2 · · · 0 
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e reescrevendo A como
A = QΛQT


A = a1

(6)

Quando A é uma matriz simétrica com autovalores
λ1 , λ2 , . . . , λn e seus autovetores associados q1 , q2 , . . . , qn ,
pode-se utilizar a decomposição espectral[13] de A. Ou seja,
A=

Em seguida, cria-se as colunas da matriz a ser decomposta
A
N
1 X
φki
(12)
ak = φk −
N i=1

(10)

que é uma composição idêntica à DVS quando definimos
U = V = Q e S = Λ.
A partir das definições acima, Ralston e Rabinowitz[14]
listam uma série de propriedades do DVS, tais como
√
• kAk = maior autovalor de AT A = σ1
−1
• kA
k = σn · A
• Os valores singulares são únicos para cada matriz,
servindo como uma “identificação” para a informação
contida na matriz decomposta.
• Para vi ∈ V e ui ∈ U , temos que vi e ui são
autovetores de A.
• O posto da matriz A é igual ao número de valores singulares não-nulos, permitindo representar matrizes esparsas de forma comprimida e sem perda de
informação.
III. D ETECÇ ÃO DE FACES U TILIZANDO DVS
Seja o conjunto de N imagens armazenadas no banco
de dados de faces a serem reconhecidas. Assumindo que
todas as imagens deste banco de dados possuem tamanho
m × n = M e são armazenadas após serem convertidas em
um vetor coluna de tamanho M × 1. Então, temos que o
banco de dados é representado por uma matriz Φ, com N
números de faces que formam a matriz M × N


Φ = φ1 φ2 · · · φN
(11)

a2

···


aN ,

(13)

que é a matriz de variância de Φ.
A partir de A, utiliza-se a decomposição DVS para gerar
as matrizes U , S e V , onde U forma uma base ortogonal.
O próximo passo do algoritmo consiste em decompor
cada φi em projeções de U , gerando o vetor de projeções
coordenadas xi
 
u1
 u2 

(14)
xi = 
 · · ·  (φi − φ̄)
uN
Assim, seja f o parâmetro de entrada do algoritmo, que é
a face a ser reconhecida no banco de dados, já convertida em
um vetor de tamanho M × 1, cria-se o vetor de coordenadas
x tal que
 
u1
 u2 

x=
(15)
 · · ·  (f − φ̄)
uN
O próximo passo consiste em criar o vetor de
classificação,

T
Ξ = ξ1 ξ2 · · · ξN
(16)
o qual guarda a distância entre a imagem de entrada e
as imagens armazenadas. A ideia é encontrar qual menor
elemento de Ξ, a fim de encontrar a menor distância entre
as duas. Isto é, para
ξi = kx − xi k

(17)

a posição do menor elemento de Ξ equivale à posição da
imagem reconhecida no banco. Além disso, utilizamos um
limiar ε para determinar uma distância mı́nima aceitável.
Para casos em que todos os elementos ξi < ε, f é uma
imagem não-identificada. Os passos de identificação estão
resumidos no Algoritmo 1.
Algorithm 1 Reconhecimento de faces utilizando DVS
Require: Imagem de entrada f e banco de dados Φ
Ensure: Dizer se f está em Φ
1: Computar φ̄
2: Gerar a matriz A.
3: Gerar U SV T realizando a decomposição em valores singulares de A.
4:
5:
6:
7:

Computar todos xi a partir de todos φi .
Computar x a partir de f .
Definir ε a distância aceitável para dizer se uma face está no banco.
Calcular o vetor de classificação, calculando ξi de cada face do banco.

8: Buscar qual menor ξi < ε. A imagem é reconhecida como sendo a
i-esima imagem em Φ.

Figura 1.

Diagrama de execução paralela.

IV. E XPERIMENTOS
Os testes de reconhecimento foram feitos utilizando-se
imagens de faces livres de copyright oferecidas pela Universidade da Dinamarca[15], consistindo de um banco de
dados com faces frontais, redimensionadas para o mesmo
tamanho com 10 indivı́duos distintos e todas convertidas
para um único canal em escala de cinza. Estas imagens estão
apresentadas na Fig. 2.
A primeira parte do experimento constituiu-se de buscar
um indivı́duo com face armazenada no banco. Para isso, a
entrada f foi tomada com posições diferentes para a face
já registrada. As imagens escolhidas foram aquelas listadas
na Fig. 2. Assim, a partir das quatro entradas escolhidas,
o algoritmo reconheceu três. Sendo que para a imagem de
semi-perfil foi retornado que a imagem não estava no banco,
mostrando que o algoritmo é sensı́vel à posição frontal.
A segunda parte do experimento consistiu na busca de um
indivı́duo que não estava registrado no banco (Fig. 2). Para
esse caso, o algoritmo detectou que a face não teve registro
prévio no banco.
V. PARALELIZAÇ ÃO E A PERFEIÇOAMENTOS
A LGOR ÍTMICOS
Na Seção III, discutiu-se os passos para criação do vetor de classificação Ξ que nos permite encontrar imagens
próximas no banco Φ. Para isso, deve-se comparar o vetor
de coordenadas da imagem de entrada, x, com o conjunto de
vetores de projeções xi . Pela Equação 14, nota-se que, após
calculado a matriz U , são gerados N vetores de projeções
xi , onde cada um é dependente somente da coluna do banco
φi . Além disso, a partir da Equação 15, podemos notar que
o vetor de coordenadas x é calculado somente uma vez.
Dessas verificações, nota-se uma grande independência dos
dados para o cálculo desses vetores, o que permite concluir
que o vetor de classificação pode ser gerado a partir de
um algoritmo que calcula independentemente cada elemento
desse vetor, uma vez que cada ξi ∈ Ξ é dependente somente
de x e xi , calculados anteriormente.

Assim, recursos de computação paralela podem ser utilizados para acelerar o cálculo do vetor de classificação,
aproveitando-se essa independência dos dados. Tanto paradigmas que utilizam modelos de memória compartilhada
quanto distribuı́das podem ser utilizados na implementação
dessa paralelização.
Para uma implementação paralela do algoritmo é possı́vel
se obter 2 nı́veis de paralelização: uma associada à entrada e
saı́da (IO-bound) e outra associada às operações de cálculos
aritméticos (CPU-bound). A organização das divisões dos
dados para execução em paralelo estão esquematizadas na
Fig. 1.
VI. C ONCLUS ÃO E T RABALHOS F UTUROS
Neste trabalho apresentou-se um único método computacional, conhecido como Decomposição em Valores Singulares para inferir a presença de uma face em um banco de faces
previamente gerado. A partir dessa abordagem conseguiuse uma forma simples e computacionalmente eficiente de
realizar a tarefa de reconhecimento sem utilizar técnicas
complexas, tais como Redes Bayesianas[16], [17] ou processos estatı́sticos mais custosos[18], [19].
Os resultados dos testes no reconhecimento de faces
mostram que é necessário um aprimoramento no algoritmo
para reconhecer posições não simétricas àquelas que estão
registradas no banco. Contudo, o algoritmo obteve sucesso
para encontrar as faces que tinham variações em relação
àquelas registradas (sorriso, ângulo dos olhos, etc).
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Figura 2. Banco de Imagens (Cima), faces para reconhecimento (meio),
Face para reconhecimento não presente no banco (baixo).

