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Resumo

da Silva, Weryques Santos. Estimação da Densidade de Multidões: Proposta
de Arquitetura. Goiânia, 2021. 73p. Dissertação de Mestrado. Instituto de
Informática, Universidade Federal de Goiás.

A estimação da densidade de multidões depende diretamente da precisão da localização
das pessoas no ambiente. Os trabalhos atuais estimam a densidade diretamente sobre as
visões das câmeras de segurança e utilizam uma perspectiva diagonal do ambiente. A
perspectiva diagonal faz com que a percepção da distribuição da multidão de pessoas fique
não uniforme e com distorções na distância real entre as pessoas localizadas na imagem, o
problema de Viés de Perspectiva. Para lidar com esse problema foi construído um sistema,
o HMODE, com uma arquitetura baseada em transformação de perspectiva (a homografia)
para estimação de densidade. A homografia entregou maior confiabilidade para o mapa
de densidade gerado, de forma que a densidade passa a ser estimada sobre as coordenadas
transformadas para uma visão do topo. O sistema passou por dois casos de avaliação.
No primeiro caso, foi gerado um novo conjunto de dados a partir de múltiplas visões de
câmeras. O segundo caso de avaliação utilizou um conjunto de dados já existente, o PETS
2009. As avaliações permitiram evidenciar a viabilidade e a adaptabilidade da arquitetura
do HMODE aos ambientes.

Palavras–chave

Visão Computacional, Reconhecimento de Objetos, Estimação de Densidade,
Viés de Perspectiva, Homografia.



Abstract

da Silva, Weryques Santos. s. Goiânia, 2021. 73p. MSc. Dissertation. Instituto
de Informática, Universidade Federal de Goiás.

The estimation of crowd density depends directly on the accuracy of the location of people
in the environment. Current work estimates density directly on security camera views
and uses a diagonal perspective of the environment. The diagonal perspective causes
the perception of the distribution of the crowd of people to be non-uniform and with
distortions in the real distance between the people located in the image, the Perspective
Bias problem. To deal with this problem, a system was built, the HMODE, with an
architecture based on perspective transformation (homography) for density estimation.
Homography provided greater reliability for the generated density map so that the density
is now estimated on the transformed coordinates for a top view. The system went
through two evaluation cases. In the first case, a new dataset was generated from multiple
camera views. The second case of evaluation used an existing dataset, PETS 2009. The
evaluations made it possible to evidence the feasibility and adaptability of the HMODE
architecture to the environments.

Keywords

Computer Vision, Object Recognition, Density Estimation, Perspective Bias,
Homography.
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CAPÍTULO 1
Introdução

1.1 Áreas de Aplicação e Motivação

A observação do comportamento humano em situações específicas pode suportar
planejamentos e ações em diversos segmentos da sociedade como o Mercado, o Esporte,
a Segurança e a Mobilidade.

No Mercado de Varejo, especificamente no varejo de lojas físicas, a observação
do comportamento dos clientes dentro dos ambientes pode basear as decisões da área
de Marketing e Segurança Interna. Sachdeva e Goel [31] sustentam que o consumidor é
muitas vezes mais emocional que racional e, portanto, a organização do ambiente pode
influenciar a experiência de compra, de forma positiva ou negativa. Por isso, para o
planejamento de ações de Marketing de uma loja física de varejo, a informação sobre
fluxo dos clientes em cada parte da loja, contando com dados de tempo de permanência
ou zonas de interesse dos clientes auxilia na decisão de como organizar melhor o ambiente
ou, ainda, onde posicionar um produto em promoção. Já para a Segurança Interna,
a identificação das zonas de aglomeração permite reorganizar o ambiente para que o
fluxo de pessoas seja facilmente direcionado para a saída mais adequada em caso de
emergência, evitando possíveis gargalos, por exemplo.

Muitas vezes, para extrair essas informações, uma equipe é dedicada para obser-
var o ambiente, fisicamente ou através de câmeras, e o resultado fica exposto à subjetivi-
dade da observação e ao nível de atenção do ser humano. Randhawa [23] define o termo
Retail Analytics como um ‘guarda-chuva’ que cobre vários elementos que auxiliam a to-
mada de decisões no Mercado de Varejo. Entre eles, está a automação da tarefa de estimar
zonas de interesse dentro de uma loja baseada na presença e no tempo de permanência de
pessoas em certas regiões da loja. O resultado dessa automação é normalmente represen-
tado como um Mapa de Calor de pessoas ou também chamado Mapa de Densidade. Esse
mapa utiliza como referência uma escala de cores de mais frias para mais quentes, em que
as mais quentes significam maior densidade e as mais frias menor densidade1.

1A definição de cor quente ou fria depende da escala escolhida.
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Diversos trabalhos apresentam alternativas para a detecção automática das zonas
de interesse, de uma forma geral, os sistemas propostos apresentam um custo elevado
em termos de hardware. Além disso, do ponto de vista de software, muitos sugerem
algoritmos de difícil evolução, ou baixa manutenibilidade. Já do ponto de vista de
captação da imagem, a maioria trabalha com perspectiva única, normalmente uma visão
diagonal do ambiente, como a visão comum de uma câmera de segurança. Por isso, não
é difícil verificar a existência de Viés de Perspectiva nos mapas de densidade obtidos,
pois ele faz aparentar que regiões mais distantes têm maior densidade que a realidade.
Outro aspecto importante é que poucas soluções se adaptam facilmente se a captação
das imagens for realizada por uma rede de câmeras. Resumindo, pode-se afirmar que os
sistemas atuais apresentam uma ou mais de uma destas características:

• alto custo de implantação;
• dificuldade de evolução do software;
• adaptado a uma câmera apenas.

Nesta Pesquisa, um sistema, o Estimador de Densidade de Objetos em Múltiplas
Visões com base em Homografia (HMODE)2, sem as limitações dos sistemas encontrados
na literatura é proposto. A solução utiliza uma arquitetura com dois módulos principais:
o Detector de Objetos e o Estimador de Densidade. Transformações Lineares em duas
dimensões (2D) são aplicadas e integradas ao Estimador de Densidade com o objetivo
de reduzir o Viés de Perspectiva. Portanto, como contribuições principais desta Pesquisa,
tem-se um sistema com uma nova arquitetura com o uso de transformação de perspectiva,
adaptável à uma rede de câmeras. O HMODE, foi testado em ambiente real, na primeira
Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus (FesPIM) e em um conjunto de
dados já existente, o PETS 2009, apresentando resultados que confirmaram a aplicabili-
dade da arquitetura e dos métodos utilizados.

1.2 Organização desta Dissertação

O texto desta Dissertação está organizado da seguinte forma:

• o Capítulo 2 descreve, resumidamente, os conceitos de Reconhecimento de Ob-
jetos, de Transformações Lineares 2D, Métricas de Performance e Estimação de
Densidade;

• o Capítulo 3 apresenta alguns trabalhos relacionados com a Estimação de Densi-
dade;

2Em inglês: Homography based Multi-view Object Density Estimator.
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• o Capítulo 4 apresenta a arquitetura do HMODE;
• o Capítulo 5 mostra os resultados obtidos no estudo de caso da FesPIM e PETS

2009;
• o Capítulo 6 descreve as principais contribuições deste trabalho e apresenta possí-

veis trabalhos futuros.



CAPÍTULO 2
Fundamentos

Este trabalho fundamenta-se, principalmente, nos conceitos de Reconhecimento
de Objetos, Transformações Lineares 2D, Estimação de Densidade, e Métricas de Perfor-
mance. Estes conceitos são descritos resumidamente a seguir.

2.1 Reconhecimento de Objetos

O Reconhecimento de Objetos é uma subárea de Visão Computacional, com-
posta pelas tarefas de Classificação de Imagens, Localização de Objetos e Detecção de
Objetos [29].

2.1.1 Classificação de Imagens

Quando pretende-se classificar uma imagem, o objetivo principal é predizer o
que a imagem significa como um todo, dentre um conjunto limitado de categorias pré-
definidas. Uma imagem pode conter vários elementos, porém o algoritmo de classificação
deve dizer apenas se contém um elemento esperado, com uma entrada (a imagem) e
apenas uma saída (o resultado).

Figura 2.1: Classificação de imagens: um para um.
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Na Figura 2.1, há vários objetos na mesma imagem, mas a Classificação normal-
mente só considera o objeto em destaque ou o mais aparente, dado que esse objeto esteja
no conjunto de dados conhecido pelo algoritmo.

2.1.2 Classificação e Localização

A Localização de Objetos identifica um objeto por imagem em uma categoria e
fornece a informação de localização desse objeto.

Figura 2.2: Classificação e Localização: um para um.

Na Figura 2.2, o algoritmo processa uma imagem de entrada e como saída
entrega a classe do objeto e a sua localização, definida por um retângulo vermelho que
tem seu centroide x e y e sua largura w e altura h [29].

2.1.3 Detecção de Objetos

A Detecção de Objetos permite a abordagem um para muitos. A partir de uma
imagem como entrada, a Detecção de Objetos não apenas classifica os objetos como
também oferece as respectivas localizações na imagem (Figura 2.3).

Figura 2.3: Detecção de Objetos: um para muitos.
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De forma geral, um algoritmo de Detecção de Objetos pode se encaixar em duas
categorias: algoritmos em dois estágios e algoritmos em um estágio [20].

Algoritmos de Detecção de Objetos em Dois Estágios

Na categoria em dois estágios, tem-se o Region-based Convolutional Neural

Network (R-CNN) e suas variantes. Resumidamente, no primeiro estágio, o algoritmo
propõe regiões consideradas de interesse, utilizando a técnica de Busca Seletiva1, e no
segundo estágio, classifica as regiões propostas. A Figura 2.4 apresenta um exemplo do
processo, em que (1) o algoritmo recebe uma imagem de entrada, (2) é feita a extração
de regiões, (3) a extração de características com Convolutional Neural Networks (CNN),
e por fim, (4) cada região é classificada com o uso de Support Vector Machines (SVMs)
[13, 38].

Figura 2.4: Etapas típicas de um algoritmo de dois estágios: R-
CNN (adaptada de Girshick et al. [13]).

Algoritmos de Detecção de Objetos em Um Estágio

Na categoria dos algoritmos em um estágio, tem-se o You Only Look Once

(YOLO). Sem a etapa de proposição de regiões o YOLO utiliza archor boxes, um
conjunto de retângulos com escalas e orientações variadas. Os archor boxes são pré
definidos para cada classe de objeto que se quer detectar. Também podem ser chamados de
bounding boxes, nesse caso, quando estão no estado de anotação dos dados ou execução
do algoritmo [25, 19].

No processo do algoritmo YOLO para obtenção dos resultados da detecção de
objetos, as bounding boxes são sobrepostas na imagem de entrada, considerando uma
grade de tamanho S× S, cada célula dessa grade será coberta por B bounding boxes, as
áreas cobertas são classificadas gerando novas bounding boxes com o nível de confiança
Pr da existência de um objeto em cada. Além disso, para cada área e para cada classe

1Em inglês: Selective Search.
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C, são estimados o centroide, definido por (x,y), e a largura e altura (w,h). A Figura 2.5
ilustra este processo.

Figura 2.5: Exemplo do processo do algoritmo YOLO (adaptada
de Redmon et al. [25]).

O algoritmo YOLO, então, constrói uma saída unificada com um tensor de
dimensões S×S× (B∗5+C) , em que a constante 5 indica a quantidade de variáveis (Pr,
x, y, w, h) para cada B. Soma-se C, pois a quantidade de bounding boxes é independente
do número de classes.

Figura 2.6: Exemplo do processo de NMS com IOU (adaptada de
MathWorks [19]).

Com os bounding boxes, os algoritmos de NonMaximum Suppression (NMS)
e Intersection Over Union (IOU) são aplicados para gerar as predições finais para cada
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classe. O NMS seleciona apenas as predições que estiverem com confiança acima de um
threshold2 especificado, como mostrado na Figura 2.6.

Figura 2.7: Demonstração da IOU dos boundings boxes predito e
esperado do quadro da esquerda.

A IOU é uma métrica que indica o quanto uma área sobrepõe outra, em uma
escala de 0 a 1, como uma porcentagem. IOU pode ser utilizada com NMS, ou como
métrica de acurácia para bounding boxes preditos e esperados. Quando usada com NMS,
a alta IOU, considerando um threshold, é usada para remover predições redundantes.
Quando usada como métrica de acurácia, a alta IOU indica melhor predição.

O YOLO ainda conta com uma função de custo em múltiplas partes. A Equação
2-1 apresenta a função, onde:

λcoord

S2

∑
i=0

B

∑
j=0

1
ob j
i j [(xi− x̂i)

2 +(yi− ŷi)
2]

+λcoord

S2

∑
i=0

B

∑
j=0

1
ob j
i j [(
√

wi−
√

ŵi)
2 +(

√
hi−

√
ĥi)

2]

+
S2

∑
i=0

B

∑
j=0

1
ob j
i j (Ci−Ĉi)

2

+λnoob j

S2

∑
i=0

B

∑
j=0

1
noob j
i j (Ci−Ĉi)

2

+
S2

∑
i=0

1
ob j
i ∑

c∈classes
(pi(c)− p̂i(c))2

(2-1)

2Threshold pode ser definido como um número que indica um ponto de corte.
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• 1
ob j
i é 1, se há objeto na célula i; se não, é 0, e consequentemente não é considerada;

• 1
ob j
i j é 1, se a bounding box j é responsável por predizer o objeto dá célula i; se não,

é 0, e a parte dependente é desconsiderada;
• 1

noob j
i j indica a existência de um não-objeto na célula i j;

• Centroide:

λcoord

S2

∑
i=0

B

∑
j=0

1
ob j
i j [(xi− x̂i)

2 +(yi− ŷi)
2] (2-2)

Somatória das médias dos erros quadrados em relação ao centroide esperado (x,y)

e predito (x̂, ŷ) dos bounding boxes de cada célula.
• Largura e altura:

λcoord

S2

∑
i=0

B

∑
j=0

1
ob j
i j [(
√

wi−
√

ŵi)
2 +(

√
hi−

√
ĥi)

2] (2-3)

Somatória das médias dos erros quadrados em relação a largura e altura preditas
(ŵ, ĥ) e esperadas (w,h) dos bounding boxes de cada célula.

• Classificação de objeto:
S2

∑
i=0

B

∑
j=0

1
ob j
i j (Ci−Ĉi)

2 (2-4)

Somatória das médias dos erros quadrados das probabilidades de existência de um
objeto em cada célula. C = Pr(Ob ject)∗ IOU truth

pred

• Classificação de não-objeto:

λnoob j

S2

∑
i=0

B

∑
j=0

1
noob j
i j (Ci−Ĉi)

2 (2-5)

Somatória das médias dos erros quadrados das probabilidade de não existência de
um objeto em cada célula.

• Classificação de objeto de uma classe específica:

S2

∑
i=0

1
ob j
i ∑

c∈classes
(pi(c)− p̂i(c))2 (2-6)

Somatória das médias dos erros quadrados das probabilidades condicionais de
existir um objeto de uma classe c do conjunto de classe C.

Como é um algoritmo unificado, alcança maior performance com predições em
tempo real, ou seja, acima de 30 Frames Per Second (FPS) [25].
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2.2 Transformações Lineares 2D

Figura 2.8: Conjunto básico de Transformações Lineares 2D
(adaptada de Szeliski [35]).

Antes de entender sobre Transformações Lineares 2D (Figura 2.8), é importante
compreender algumas primitivas geométricas, de Szeliski [35]:

• Pontos 2D: coordenadas de pixeis em uma imagem que podem ser denotadas como

um par de variáveis x = (x,y) ∈ R2 ou um vetor coluna x =

[
x

y

]
. Ainda esse par

pode se tornar um trio (x,y,1) que representa o mesmo ponto, dando o conceito de
coordenada homogênea;

• Coordenadas Homogêneas: os pontos (x,y,1) e (2x,2y,2) são os mesmos pontos,
que de forma genérica são (kx,ky,k), e é verdadeiro pois ao dividir x e y por k

chega-se a (x,y) dado que k não pode ser 0, pois
(

x
0 ,

y
0

)
é in f inito [14];

• Linhas 2D: definido por l̃ = ax+by+ c = 0, a Equação Geral da Reta;
• Planos 2D: espaço em duas dimensões.

As transformações feitas sobre uma imagem (Plano), podem ser compreendidas a
partir da Matriz Intrínseca da câmera, que junto com a Matriz Extrínseca, são responsáveis
pela transformação do mundo em três dimensões (3D) para uma perspectiva em 2D. A
Matriz Intrínseca é definida por Hartley e Zisserman [14]:

K =

 fx s cx

0 fy cy

0 0 1

 (2-7)

• cx, cy representam o pinhole, ponto central c;
• fx, fy representam o comprimento focal f , que é a distância até c;
• s representa a inclinação entre os eixos, que causa distorção na imagem.
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Um outro conceito importante é o Degrees of Freedom (DoF). DoF indica a
quantidade de parâmetros independentes contidos na matriz de transformação.

Esses parâmetros vem originalmente da Câmera Pinhole ou Estenopeica (com
exceção do parâmetro s) que tem esse nome por causa de sua estrutura formada por
uma caixa escura com um pequeno orifício central que permite a passagem da luz que
é refletida de um objeto externo, como ilustrado na Figura 2.9.

Figura 2.9: Ilustração da Câmera Pinhole original. Adaptada de
Scratchapixel [33].

2.2.1 Translação

A Translação é a transformação com 2 DoF sobre c, uma soma de vetores
x′ = x+ t, que pode ser representada pela decomposição de K, de Szeliski [35]:

T =

 1 0 cx

0 1 cy

0 0 1

 (2-8)
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Figura 2.10: Exemplo da transformação Translação.

Na Figura 2.10, demonstra-se uma Translação dos pontos que formam o qua-
drado, modificando os 2 DoF c para x e y. O ponto (x,y), que é o vértice superior direito
do quadrado, é transformado no ponto (x′,y′), que pode ser descrito pela Equação 2-9: x′

y′

1

=

 1 0 cx

0 1 cy

0 0 1

 ·
 x

y

1


 5

5
1

=

 1 0 3
0 1 3
0 0 1

 ·
 2

2
1


(2-9)

2.2.2 Rotação (Euclidean)

A Rotação dos pontos ao redor da origem considerando um ângulo θ (Teta), de
Szeliski [35]:

E =

 cosθ −sinθ 0
sinθ cosθ 0

0 0 1

 (2-10)

Esta transformação utiliza 3 DoF. Pode ocorrer transformação no comprimento
focal considerando cosθ e nos parâmetros de inclinação entre os eixos considerando sinθ.
Se θ > 0 a Rotação é anti-horário, se θ < 0 a Rotação é horário.
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Figura 2.11: Exemplo da transformação Rotação de 45º.

Na Figura 2.11, demonstra-se uma transformação de Rotação de 45º sem altera-
ções no comprimento focal cosθ, essa transformação para um ponto que forma o quadrado
pode ser descrita pela Equação 2-11. x′

y′

1

=

 1 −sin45◦ 0
sin45◦ 1 0

0 0 1

 ·
 x

y

1

 (2-11)

Em caso de Rotação ao redor de um ponto arbitrário, diferente da origem, é
necessária a combinação da Rotação com a Translação. O processo é da seguinte maneira,
de Burger [4]:

1. Define-se o ponto central para a Rotação xc = (xc,yc);
2. Aplica-se a Translação sobre xc com (−xc,−yc), de forma xc iguala-se a origem;
3. Rotaciona com xc igualado a origem;
4. Termina com a Translação em xc para que volte a posição original.

Essas etapas são representadas pela Equação 2-12. x′

y′

1

=

 xc

yc

1

+
 cosθ −sinθ 0

sinθ cosθ 0
0 0 1

 ·
 x− xc

y− yc

1

 (2-12)

2.2.3 Escalonamento (Similarity)

Transformação aplicada sobre f , que causa efeito de zoom, de Szeliski [35]:

S =

 f 0 0
0 f 0
0 0 1

 (2-13)
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Na Figura 2.12, é demonstrado o zoom simples. Porém, o Escalonamento pode
ser combinado com a rotação, com 4 DoF (Equação 2-14).

S =

 f −sinθ 0
sinθ f 0

0 0 1

 (2-14)

Figura 2.12: Exemplo da transformação Escalonamento.

2.2.4 Cisalhamento ou Distorção (Affine ou Shear)

Transformação sobre s, causa uma distorção em direção a um dos eixos, de
Szeliski [35]:

S =

 1 s/ f 0
0 1 0
0 0 1

 (2-15)

Esta transformação utiliza 6 DoF.

Figura 2.13: Exemplo da transformação Cisalhamento.

Na Figura 2.13, é exemplificado o Cisalhamento em direção ao eixo x.
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2.2.5 Homografia

Também conhecida como Transformação de Perspectiva, essa transformação tra-
balha sobre o conceito de Coordenadas Homogêneas e combina os DoF das transforma-
ções anteriores. Definida por uma matriz 3×3, de Szeliski [35]:

H =

 h00 h01 h02

h10 h11 h12

h20 h21 h22

 (2-16)

A Homografia usa os 8 DoF, ou seja, na matriz de transformação serão conside-
rados 8 parâmetros hi j independentes para descrever a relação entre os planos.

Esses parâmetros independentes são encontrados utilizando o algorítimo de
Transformação Linear Direta (TLD)3. Dada as coordenadas homogêneas [xi,x′i] resolve-
se H tal que x′ ∼= Hx, com os seguites passos (um exemplo do processo abaixo pode ser
visto, programaticamente, no Apêndice D):

1. Para cada correspondência, cria-se uma matriz A2×9, demonstrado nas Equações
2-17, 2-18, 2-19 e 2-20. x′i

y′i
1

∼=
 h00 h01 h02

h10 h11 h12

h20 h21 h22

×
 xi

yi

1

 (2-17)

Por definição:

x′i =
h00xi + h01yi + h02
h20xi + h21yi + h22

e y′i =
h10xi + h11yi + h12
h20xi + h21yi + h22

(2-18)

Equivalente a:

x′(h20xi + h21yi + h22 + 1) = h00xi + h01yi + +h02

y′(h20xi + h21yi + h22 + 1) = h10xi + h11yi + +h12

(2-19)

Rearranja para obter um sistema linear, formando a matriz Ai:

3Em inglês: Direct Linear Transformation (DLT).
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Ai =

[
xi yi 1 0 0 0 −x′ixi −x′iyi −x′i
0 0 0 xi yi 1 −y′ixi −y′iyi −y′i

]
×H =



h00

h01

h02

h10

h11

h12

h20

h21

h22


(2-20)

2. Concatena An matrizes em uma única matriz A2n×9, demonstrado na Equação 2-21.

A =


xi yi 1 0 0 0 −x′ixi −x′iyi −x′i
0 0 0 xi yi 1 −y′ixi −y′iyi −y′i

...

xn yn 1 0 0 0 −x′nxi −x′nyn −x′n
0 0 0 xn yn 1 −y′nxi −y′nyn −y′n

×H =



h00

h01

h02

h10

h11

h12

h20

h21

h22


(2-21)

3. Aplica-se a Decomposição em Valores Singulares (DVS)4 em A, de forma que
DV S(A) =U2n×9 ∑9×9V T

9×9. U é uma matriz ortogonal, V é uma matriz ortogonal,

∑ é uma matriz diagonal. Intuitivamente essas matrizes podem ser vistas na Figura
2.14.

Figura 2.14: Visualização de DVS. Adaptada de Wikimedia Com-
mons [8].

4Em inglês: Singular Value Decomposition (SVD).
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4. Enfim a matriz H é extraída da última coluna de V , fazendo reshape para 3×3.

2.3 Estimação de Densidade por Kernel (EDK)

A Estimação de Densidade é um método que busca semelhança entre dados,
como um método de agrupamento, com a adição de um kernel variável. O kernel é uma
função que busca a representação suavizada da distribuição dos dados.

Ante os métodos com kernel, tem-se os métodos sem kernel, que também podem
entregar densidade. Entre esses métodos sem kernel, está o Gaussian Mixture Models

(GMM) que consegue descrever a distribuição dos dados de forma suavizada. Por isso,
muitas vezes pode ser conhecido como Soft K-means, fazendo distinção ao Hard K-means

ou popularmente chamado de K-means. O Hard vem do fato de ele fazer agrupamentos
circulares, o que faz com que não siga a forma da distribuição dos dados como segue o
GMM [39].

Figura 2.15: Representação do resultado da modelagem GMM
para a distribuição de dados em pontos azuis (adap-
tada de VanderPlas [39]).

Entretanto, para usar GMM como método para estimar densidade, é necessário
encontrar a quantidade ótima de componentes gaussianos para estimar a forma suave da
distribuição dos dados. Como mostrado na Figura 2.15, para uma distribuição de dados
em pontos azuis, foram necessários, ao todo, 16 componentes GMM representados pelos
elipses cinzas para descrever a distribuição [39].

Semelhante ao GMM, a motivação do uso do EDK vem do comportamento
“hard” do Histograma. O Histograma divide os dados em quantidade predefinida de
caixas (ou bins), e conta os pontos que “caem” sobre as caixas, gerando uma visualização
de frequência, em que a maior frequência pode ser interpretada como maior densidade.
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O principal problema do Histograma é encontrar a quantidade ótima de bins de uma
distribuição, porque isso afeta diretamente a interpretação dos dados [39].

Figura 2.16: O problema dos Histogramas (adaptada de Vander-
Plas [39]).

Na Figura 2.16, tem-se a mesma distribuição de dados, com quantidade de bins

diferentes. À esquerda, com 7 bins, entende-se como uma distribuição com dois centros
de maior densidade, à direita com 6 bins, a interpretação é que há apenas um centro de
maior densidade [39].

Segundo Wanderley [41], para a EDK, existem dois tipos de Estimação de
Densidade: Paramétrica e Não-paramétrica. A Paramétrica necessita de um conjunto
de dados com estrutura fixa para construir um modelo que generaliza a Estimação de
Densidade, o que não se encaixa com o conjunto de dados utilizado neste trabalho, pois a
quantidade de amostras pode variar. Portanto, foi escolhida a Estimação Não-Paramétrica
bivariada, que é denotada por:

f̂ (x,y) =
1

nhxhy

n

∑
i=1

K
(x−Xi

hx
;
y−Yi

hy

)
(2-22)

• Em que K é um kernel, que pode ser uma função Uniforme, Gaussiana (Função de
Gauss), Epanechnikov, entre outras. A Gaussiana bivariada usada neste trabalho , é
denotada por:

K(u1,u2) =
1

2π
exp
(
−

u2
1 +u2

2
2

)
(2-23)

• h é a largura de banda, que tem influência semelhante à quantidade de bins de um
Histograma;

• n é a quantidade pontos.

A largura de banda pode ser estimada por Rule-of-thumb, Cross-validation, Plug-

in, entre outras. Neste trabalho , a Rule-of-thumb de Scott [32], chamada de Scott’s Rule,
foi escolhida. A Scott’s Rule é definida por:
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h = n(−1/(d+4)) (2-24)

• n é a quantidade de pontos;
• d é o número de dimensões.

2.4 Métricas de Performance

Nesta Seção, são descritas as principais métricas de performance para Detecção
de Objetos e Homografia, usadas neste trabalho.

2.4.1 Métricas para Detecção de Objetos

As métricas de performance dos detectores de objetos dependem do padrão
definido pelos criadores do conjunto de dados e do problema em questão. Como descrito
por Padilla et al. [22], nas diferentes competições de Aprendizado de Máquina com tarefas
de Detecção de Objetos, diferentes métricas são utilizadas. Para detectores de objetos
treinados no conjunto de dados Common Objects in Context (COCO), como o YOLO, as
métricas começam com as seguintes definições:

• Verdadeiro Positivo (VP). Quando confiança ≥ threshold;
• Falso Positivo (FP). Quando confiança < threshold;
• Falso Negativo (FN). Não detectado.

Com isso, compreende-se as seguintes métricas:

• Precision: a capacidade de um modelo de identificar apenas objetos relevantes.
Responde à questão “Dada todas as detecções, qual a porcentagem de VP para uma
determinada classe?”. Pode ser denotada por:

Precision =
V P

V P+FP
=

V P
todas as detecções

(2-25)

• Recall: a capacidade de um modelo de identificar todos os resultados relevantes
dentre todos os corretos. Responde à questão “Dada todas detecções corretas,
positivas mais as negativas, qual a porcentagem de VP para uma determinada
classe?”. Pode ser denotada por:

Recall =
V P

V P+FN
=

V P
todas as detecções corretas

(2-26)

Usando as métricas nas Equações 2-25 e 2-26 para cada classe, pode-se fazer a
comparação entre resultados [22]. Por exemplo, a Figura 2.17 apresenta as 12 métricas
utilizadas no conjunto de dados COCO:
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Figura 2.17: As 12 métricas utilizadas para avaliação de detecto-
res de objetos no conjunto de dados COCO (adap-
tada de COCO [7]).

• AP5: Média de “Precisions” sobre todas as classes. Com as variações para IOU
sendo threshold de 0.50;

• AP Across Scales: AP para diferentes escalas de objetos;
• AR6: Média de “Recalls” sobre todas as classes. Com as variações por quantidade

de detecções por imagem;
• AR Across Scale: AR para diferentes escalas de objetos.

Todas essas métricas no COCO consideram, no máximo, as 100 melhores
detecções por imagem.

2.4.2 Métricas para Homografia

Como visto anteriormente, a Homografia H é uma matriz com 8 DoF que
representa a relação entre perspectivas. O produto (x,y,1)×H gera pontos equivalentes
(x′,y′,1), denotado por (x′,y′,1) ∼= H x, em outra perspectiva. Para este trabalho, as
coordenadas homogêneas são predefinidas, portanto, há uma relação de equivalência
conhecida que pode ser medida, ou seja, é um problema supervisionado.

A medição de erro será feita utilizando os seguintes indicadores, que são usados
em problemas supervisionados:

• Mean Absolute Error (MAE):

MAE(x,x′H) =
1

namostras

namostras−1

∑
i=0

|x− x′H| (2-27)

5Tradicionalmente chamado de mAP.
6Tradicionalmente chamado de mAR.
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• Root MSE (RMSE):

RMSE(x,x′H) =

√√√√ 1
namostras

namostras−1

∑
i=0

(x− x′H)2 (2-28)

O MAE pode ser interpretado como a média absoluta das diferenças entre o
resultado esperado e o predito. A MAE não considera a direção do erro e todas as
diferenças tem pesos individuais.

Na aplicação em Regressão Linear, o RMSE pode ser interpretado como o
indicador de quão espalhados estão os resultados esperados ao redor da reta de regressão
predita, como pode ser observado na Figura 2.18, por exemplo.

Figura 2.18: Exemplos de pontos ao redor da reta regressão.

Na Tabela 2.1, é demonstrado um exemplo da aplicação do MAE. Portanto:

MAE(x,x′H) =
1
5

4

∑
i=0
|xi− x′iH|= 0.2×14 = 2.8 (2-29)

A Equação 2-29 é equivalente ao resultado demonstrado na penúltima linha da
tabela. Utilizando os mesmos dados no RMSE o resultado é o demonstrado na última linha
da tabela. Para ambas as métricas quanto mais próximas de zero, melhor o resultado.

Tabela 2.1: Exemplo de cálculo do MAE e RMSE.
Amostra x (coordenada esperada) x′H (coordenada predita) |x− x′H| (erro absoluto) (x− x′H)2 (erro quadrático)

1 140 144 4.0 16.0
2 255 250 5.0 25.0
3 220 215 5.0 25.0
4 1040 1040 0.0 0.0
5 649 649 0.0 0.0

MAE(x,x′H) 2.8
RMSE(x,x′H) 3.63

No próximo Capítulo, alguns trabalhos considerados correlatos são apresenta-
dos. Estes trabalhos inspiraram e serviram de base para este trabalho.



CAPÍTULO 3
Estimação de Densidade de Multidões

Com o objetivo de compreender o estado dos trabalhos no tema desta pesquisa, e
compreender onde este trabalho se encaixa, uma revisão sistemática foi feita. Aqui o foco
não será no processo de revisão sistemática, mas nos seus resultados.

Tabela 3.1: Resultados da busca.

String de busca Repositório Trabalhos retornados Trabalho selecionados
(“crowd density” OR “kernel density” OR
“heat map” OR “density map” OR
“people density") AND
("density estimation” OR “density estimate") AND
("floor plan” OR “ground-plane") AND
("perspective transform” OR “homography") AND
("multi-cam” OR “multi-view” OR
“cross camera") AND
("mean absolute error” OR “mae” OR
“root mean squared error” OR
“rmse” OR “accuracy” OR “confidence") AND
("object detection” OR “people detection” OR
“person detection") AND
("indoor environments")

Google Scholar 109

”crowd density estimation” ArXiv 10
in topic is equal to: crowd density estimation OR
in title contains: crow density estimation

Periódicos Capes 32

18

Na Tabela 3.1 são exibidos os resultados das diferentes strings de busca aplicadas
nos diferentes repositórios. Para chegar nos 18 trabalhos selecionados, os critérios de
seleção foram os seguintes:

• O trabalho trata de transformações de perspectiva entre a visão da câmera e a planta
baixa ou visão do topo do ambiente?

• O trabalho trata de uso de múltiplas câmeras como fonte de imagens?
• O trabalho trata de visão em planta baixa ou visão do topo?
• O trabalho trata de estimação de densidade de multidões ou mapa de calor?
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Se o trabalho se encaixa por completo em um dos critérios, recebe pontuação 1;
se encaixa parcialmente, recebe 0.5 ponto; se não se encaixa, recebe 0; o ponto de corte
fica em 2 pontos, portanto, apenas trabalhos com 2 pontos ou mais foram selecionados.

Dos trabalhos selecionados, os que mais se ajustaram aos assuntos deste trabalho
foram agrupados em duas categorias de técnicas: Crowd Sourcing (baseado em hardware)
e Aprendizado de Máquina. Esses trabalhos são descritos a seguir.

3.1 Crowdsourcing

Segundo Tang et al. [36], os métodos tradicionais que utilizam imagens de
câmeras têm baixa precisão, devido a dificuldade de separar as pessoas do background.

Com essa motivação, os autores propõem uma solução de Estimação de Densi-
dade de multidões, em ambientes internos, utilizando sinais Wi-Fi de smartphones. Essa
solução extrai dos pacotes emitidos pelos smartphones, que vem em probe requests, o
endereço Media Access Controll (MAC), que é usado para identificar as fontes únicas, e
principalmente, extraem o Receiver Signal Strength Indicator (RSSI), que indica a força
do sinal Wi-Fi para um ponto de acesso. Além disso, o RSSI foi utilizado para esti-
mar a distância ao ponto de acesso e, assim, aproximar a posição absoluta do usuário
do smartphone.

Considerando que o intervalo das probe requests é de 30s a 60s (depende da carga
de bateria do dispositivo), o sistema não gerará informação em tempo real1, o que pode
ser um requisito muito importante, dependendo do campo de aplicação. Apesar disso,
destacam-se as seguintes contribuições:

• um novo algoritmo baseado em probe requests passivas, pois, as ativas dependem da
colaboração dos usuários, tornando difícil a aplicação em atividades sociais, como
shows;

• considerado que uma pessoa pode ter mais de um dispositivo que gere sinal Wi-Fi,
os autores projetam um método para estimar essa probabilidade com um modelo de
Regressão Linear;

• o uso do que chamam de fingerprint, com objetivo de aumentar a acurácia do RSSI.

No trabalho de Wirz et al. [43], é defendida a importância de analisar a den-
sidade de multidões para prevenção de incidentes. Situações de emergência, como uma
debandada, devem ser identificadas com antecedência.

Para análise de densidade de multidões, os autores utilizaram a informação de
localização do smartphone das pessoas em um evento com mais de meio milhão pessoas.

1Tempo real, aqui, pode ser entendido como um intervalo de tempo suficiente para que o ser humano
não perceba demora entre a informação gerada pelo sistema e o que acontece no mundo real.
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A informação da localização era entregue de forma voluntária através de um software

aplicativo. O engajamento acabou sendo muito baixo, apenas 828 pessoas baixaram o
aplicativo e forneceram a localização, o que dificultou uma análise direta da densidade e
comportamento da multidão.

Para contornar as limitações de dados, os autores propõem uma abordagem
que provê uma relação entre a distribuição dos usuários do aplicativo e a densidade
da multidão. A abordagem consiste no uso da velocidade de locomoção dos usuários,
segundo os autores existe relação linear entre velocidade de locomoção das pessoas e
densidade da multidão, quanto mais lenta a movimentação dos usuários, mais densa está a
multidão. Para evitar ruídos de pessoas paradas e até economizar bateria do smartphone, a
localização é apenas obtida em caso de movimentos detectados pelo sensor de aceleração
do dispositivo.

Mesmo com as limitações de dados e a pouca precisão nos resultados, o trabalho
apresenta uma alternativa que pode ser viável com o devido engajamento.

3.2 Aprendizado de Máquina

Segundo Chmielewska et al. [6], em 2015, não existia nos sistemas de Circuito
Fechado de Televisão2 (CCTV), um algoritmo que trata da re-detecção antes da contagem
e da Estimação de Densidade. Ou seja, existia redundância nas detecções.

Com essa principal motivação, os autores propuseram dois algoritmos baseados
em Detecção de Movimento. O primeiro algoritmo utiliza uma sequência de quadros
capturados de câmeras, então é gerada uma matriz de acumulação baseada em zonas
de interesse, onde são identificadas mudanças de pixeis entre as sequências de quadros,
indicando movimento. No segundo algoritmo, a matriz de acumulação só será modificada
caso haja movimento de objeto não reconhecido anteriormente.

Algoritmos de Detecção de Movimento apresentam problemas já conhecidos.
Por exemplo, do ponto de vista de imagem, tudo que se move pode gerar falso positivo,
como as sombras; a presença de meia oclusão, dificulta a detecção, entre outros. Do
ponto de vista de parametrização, a abordagem de diferenciação de pixeis necessita de um
threshold bem preciso, o que não é uma definição fácil, pois os backgrouds das imagens
capturadas podem mudar.

Com isso, a principal evolução do estado da arte, na época, foi a criação de um
algoritmo que pode ser embarcado em um sistema CCTV com a capacidade de processar
47 FPS e com desconsideração de objetos detectados anteriormente.

2Em inglês: Closed-circuit Television.
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Ruz et al. [30] descrevem a experiência no desenvolvimento de um sistema para
estimar a densidade de fluxo de pessoas em grandes espaços, usando uma rede de câmeras
e técnica de Aprendizado de Máquina clássica para detecção de pessoas.

Os autores montaram uma rede de câmeras com visão de cima, considerando
a dimensão Z = 0. Desse modo, assumem que todas as pessoas se moveriam sobre o
mesmo plano horizontal. Além disso, definem que todos os parâmetros intrínsecos das
câmeras, definidos pela Matriz Intrínseca da câmera, não mudam. Simulando objetos de
referência nas imagens sobre a planta baixa do ambiente, a área de cobertura e intersecção
das câmeras foi estimada, e portanto as câmeras foram calibradas.

Após essas configurações, os autores coletaram um conjunto de dados com
20.000 amostras de imagens com pessoas, e dividiram em 50% para teste e 50% para
treino, e um número similar de amostras para a classe não-pessoa (background class).
Feito isso, treinaram um algoritmo de detecção de pessoas que utiliza sliding window

integrado à Support Vector Machines (SVM) com kernel linear, regularizador quadrático
e hinge como função de penalização. Esse algoritmo alcançou uma acurácia de 94.4%.

Com as pessoas detectadas e suas trajetórias mapeadas, os autores construíram
agrupamentos das trajetórias com o algoritmo Gibbs Sampling, e estimaram as densida-
des.

Apresentaram, como principal contribuição, a integração de modelos de aparên-
cia e geometria. Entretanto, o uso de sliding window é questionável, principalmente por
questões de performance e adaptabilidade a diferentes tamanhos de objetos.

Com o objetivo de lidar com múltiplas escalas de imagem, as quais afetam a
performance da Crowd Counting, Duan et al. [10] propuseram uma arquitetura composta
pela VGG 16 [34], como extrator de características no topo, e pelo que chamam de
Hierarchical Attention Mechanism (HAM), para gerar um mapa de densidade em alta
resolução. Os testes foram feitos em dois conjuntos de dados: ShanghaiTech Part A/B e
UCF-QNRF.

Tabela 3.2: Resultados dos testes nos Conjuntos de Dados
ShanghaiTech Part A/B e UCF-QNRF (adaptada de
Duan et al. [10]). Sendo Mean Squared Error (MSE) e
Mean Absolute Error (MAE).

Conjunto de Dados MAE MSE
ShanghaiTech A 65.3 106.4
ShanghaiTech B 10.0 17.6

UCF-QNRF 107.7 183.1

Na Tabela 3.2, na coluna MAE, tem-se as médias dos erros absolutos para cada
conjunto de dados. MAE é a somatória das diferenças entre o resultado esperado e predito.
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Na coluna MSE, a média da somatória das diferenças quadráticas entre o resultado
esperado e predito.

Por mais que possa ser um bom contador, não é um bom estimador de densi-
dade, por causa do Viés de Perspectiva, onde as regiões mais distantes aparentam mais
aglomeradas do que a realidade.

Figura 3.1: Viés de Perspectiva, indicado pelo retângulo (adap-
tada de Duan et al. [10]).

A Figura 3.1 demonstra o Viés de Perspectiva, indicado pelo retângulo vermelho
no quadro da direita.

Na survey3 de Gao et al. [12], os autores selecionaram 220 trabalhos com
o objetivo de compreender e sistematicamente estudar modelos de Crowd Counting,
principalmente na área de Deep Learning. Os autores separam os trabalhos em quatro
categorias: baseado em Detecção, baseado em Regressão, Estimação de Densidade, e
CNN-based.

Segundo os autores, os trabalhos com objetivo de contagem de pessoas em
multidões, que usam a Detecção, detectam a cabeça das pessoas usando uma abordagem
clássica chamada de sliding window, a passagem de uma janela deslizante sobre uma
imagem em busca do objeto de interesse. A sliding window tem problemas conhecidos.
Por exemplo, a janela tem tamanho fixo e encontrar o tamanho ótimo da janela para
diferentes tamanhos de objetos, é uma tarefa difícil. Os detectores atuais como YOLO
de Redmon et al. [25], resolvem esse problema, mas não são bons contadores em
aglomerações.

Os trabalhos em Regressão, com o objetivo de mapear a entrada diretamente
para a quantidade, são melhores contadores em aglomerações. Porém, segundo Gao et al.
[12], sempre desconsideram a característica de espaço, o que os detectores como YOLO
entregam.

3A pesquisa survey é um tipo de investigação quantitativa. Ela pode ser definida como uma forma de
coletar dados e informações a partir de características e opiniões de grupos de indivíduos.
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O trabalho de Dong et al. [9], como todos os trabalhos encontrados, não con-
sideram a coordenada real, o mapa de densidade é determinado pelo número de pessoas
por pixel. Eles reconhecem que a perspectiva da câmera transmite uma compreensão er-
rada da distribuição de pessoas, a depender da perspectiva a distribuição de pessoas fica
não-uniforme, como já demonstrado na Figura 3.1 e na Figura 3.2. Esse problema não é
tratado por eles.

Figura 3.2: Viés de Perspectiva (distribuição não uniforme). Adap-
tada de Dong et al. [9]).

Zhang e Chan [45] trazem o primeiro trabalho que lida com mais de uma visão
do ambiente ao mesmo tempo. Eles propõem dois modelos diferentes, um funde os mapas
de características e calcula densidade, o outro funde os mapas de densidade de diferentes
visões. Os modelos propostos fazem a transformação de perspectiva utilizando a Spatial

Transformer Networks [16], que exige treinamento.
No trabalho de Rao et al. [24], os autores utilizam a detecção de movimento

e agrupamento hierárquico para estimar a densidade de multidão. Como é baseado em
movimento, se partes da multidão não se movimenta, há quedra na acuracia da estimativa
de densidade. Eles também destacam que a maioria dos trabalhos usam a abordagem
supervisionada para estimar a densidade, o que exige treinamento.

3.3 Conclusão

Como visto, a maioria dos trabalhos têm foco principal na contagem de pessoas
em multidões, tornando a Estimação de Densidade uma tarefa intermediária para a
contagem de pessoas, de forma que os mapas de densidade viram mapas de ativação que
indicam as regiões de maior interesse para a contagem. Além disso, consideram apenas
uma imagem, poucos se ajustam a uma rede de câmeras, os poucos que estimam densidade
a exibem diretamente sobre a visão da câmera e, por isso, ficam muito expostos ao Viés de
Perspectiva e suas consequências, como a visualização das pessoas de forma não uniforme
e com tamanhos distorcidos.

As soluções que se ajustam a uma rede de câmeras, utilizam técnicas de Detecção
de Objetos pouco eficientes, como em Ruz et al. [30], ou transformações de perspectiva
que usam redes neurais que necessitam de treinamento e, ainda usam detectores que
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servem apenas para pessoas, ou seja, caso haja necessidade, por exemplo, de estimar a
densidade de trânsito de veículos, não serão facilmente adaptados.

O uso de hardware para localização absoluta (posição do individuo no mundo
real), como nos trabalhos comentados na Seção 3.1, não sofrem do problema de Viés de
Perspectiva, porém é um sistema que não entrega informação em tempo real.



CAPÍTULO 4
HMODE

Estimar e visualizar densidade diretamente pela visão diagonal de uma câmera
não é uma boa prática. Uma vez que a densidade depende diretamente da distância entre
os objetos, a perspectiva diagonal de pessoas da visão de uma câmera de segurança não
permite obter a distância absoluta ou mais próxima à absoluta.

Neste Capítulo, são descritos os principais componentes do HMODE1.

4.1 Visão Geral da Arquitetura do HMODE

Figura 4.1: Visão geral da Arquitetura do HMODE.

O HMODE pode ser pensado em três conjuntos de módulos internos com
suas responsabilidades: o primeiro conjunto é responsável pela (2) Captura e Detecção;
o segundo conjunto é responsável pela (3) Transformação de Perspectiva; e o último
conjunto pela (4) Estimação de Densidade.

1Estimador de Densidade de Objetos em Múltiplas Visões com base em Homografia.
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4.1.1 (1) Rede de Câmeras ao Redor do Ambiente e (2) Captura e
Detecção

No conjunto Captura e Detecção, o módulo Source Image Controller é respon-
sável pela conexão com a rede de câmeras interconectadas por um switch e captura das
imagens. O Source Image Controller foi criado com OpenCV [3] e seu suporte ao Real

Time Stream Protocol (RTSP), como demonstrado na Figura 4.2.

Figura 4.2: Source Image Controller e Rede de Câmeras com co-
municação por RTSP.

O Detector de Objetos utilizado nessa arquitetura foi o YOLOv4 de Bochkovskiy
[2], com o conjunto de melhorias aplicado, a YOLOv4 apresentou resultado superior à
YOLOv3 de Redmond [26] no conjunto de dados COCO, como demonstrados na Tabela
4.1.

Tabela 4.1: Resultados da YOLOv4 versus YOLOv3 no conjunto de
dados COCO. Adaptada de Bochkovskiy [2].

Método Tamanho da Entrada FPS AP
YOLOv4 416 38 (Média) 41.2 %
YOLOv4 512 31 (Média) 43.0 %
YOLOv4 608 23 (Média) 43.5 %
YOLOv3 320 45 (Média) 28.2 %
YOLOv3 416 35 (Média) 31.0 %
YOLOv3 608 20 (Média) 33.0 %

YOLOv3-SPP 608 20 (Média) 36.2 %

4.1.2 (3) Transformação de Perspectiva

A função estimação da matriz H, que é parte da Transformação de Perspectiva,
foi criada com OpenCV [3]. Essa função utiliza a TLD descrita na Subseção 2.2.5.
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4.1.3 (4) Estimação de Densidade

A Estimação de Densidade foi construída com as funções da biblioteca Scipy
[40], que implementa a estimativa de densidade por kernel, com kernel K Gaussiano.
Para o kernel Gaussiano, a estimativa de largura de banda utiliza o método Rule-of-thumb

de Scott [32].

4.1.4 (5) Mapa de Densidade

A saída final do HMODE é o Mapa de Densidade. A escala de cores deste
Mapa de Densidade utiliza o Turbo Colormap de Mikhailov [21]. O Turbo apresenta uma
distribuição de cores mais “suave” e entrega mais detalhes com relação à variação de
valores na escala de menos denso para mais denso. Por exemplo, na Figura 4.3, é possível
perceber que no Jet, a mudança de cor é feita com uma transição menos “suave”, ou seja,
o Jet não é “perceptualmente uniforme” [21].

Figura 4.3: Comparação do Turbo com o Jet. Adaptada de Mikhai-
lov [21].

Com essa visão geral, acredita-se que seja possível imaginar o fluxo de proces-
samento dos dados de entrada até a saída. Mais detalhes de cada parte do HMODE serão
dados nas próximas seções.

4.2 Fluxo e Processamento dos Dados

4.2.1 Retreino da YOLOv4

Como especificado na seção anterior, o Detector de Objetos aplicado foi o
YOLOv4. O YOLOv4 é pré-treinado no conjunto de dados COCO, com 80 classes de
objetos, uma dessas classes é pessoa. Para que o algoritmo fique adequado ao escopo do
HMODE, ele foi retreinado para detectar apenas a classe pessoa, ignorando as 79 outras
que não são uteis.
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O computador utilizado para o retreino tem as seguintes configurações:

• Sistema Operacional Linux Ubuntu 20.04 LTS 64-bit;
• RAM de 16GB;
• Processador Intel Core i7-9750H 2.60GHz x 12;
• GPU GeForce RTX 2070 com Max-Q Design, memória 8GB, CUDA 10.1;
• SSD 500GB e HD 2TB.

O retreino foi realizado utilizando o conjunto de dados COCO 2017. Como
detalhado por Bochkovskiy [2], manteve-se a arquitetura padrão do YOLOv4 que é
composta por:

• Backbone: Cross-Stage-Partial-connections com Darknet53 (CSPDarknet53) [42];
• Neck: Spatial Piramid Pooling (SPP) [15], Path Aggregation Network (PAN) [17];
• Head: YOLOv3 [26].

Para o retreino as seguintes preparações foram feitas:

1. Remoção das imagens que não contém pessoas;
2. Remoção das outras 79 labels dos arquivos relacionados às imagens;
3. Ajuste das configurações de treino da YOLOv4 para o novo dataset.

A remoção das imagens não adequadas, resultou em 64.115 imagens de treino
de 182.402 anteriores. O retreino foi realizado com resolução da imagem de 416x416, por
6000 iterações, com batch size 64 e 32 subdivisões deste batch size2.

Ao fim das 6000 iterações, o modelo foi testado com 2694 imagens com pessoas,
das 7693 anteriores.

Como a YOLOv4 padrão é uma rede mais profunda e com os recursos compu-
tacionais que se tinha, a maior resolução de treino possível foi a citada acima. Pensando
na possibilidade de treinar com uma resolução maior, também foi experimentado retreino
da YOLOv4-tiny com resolução de imagens de entrada de 608x608 e também com 6000
iterações e mesmo conjunto de dados.

Os resultados obtidos são demonstrados na Tabela 4.2.

Tabela 4.2: Resultados no conjunto de validação do COCO.

Detector de Objetos Classe mAP@0.5 (AP) Precision Recall F1-Score
YOLOv4 Pessoa 78.82% 75% 75% 75%

YOLOv4-tiny Pessoa 62.41% 71% 56% 63%

2Essas configurações seguem as recomendações para retreino descritas no seguinte link: How to train.

https:\/\/github.com\/AlexeyAB\/darknet#how-to-train-to-detect-your-custom-objects
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Como demonstrado na Tabela 4.2, a AP para classe pessoa ficou em 78.82% para
a YOLOv4, o que é levemente superior a AP de 78.3% para essa mesma classe quando a
YOLOv4 é treinada com as 80 classes do COCO. Portanto, com os melhores resultados
da YOLOv4, ela foi escolhida como Detector de Objetos.

4.2.2 Processamento das Detecções

O Detector de Objetos retreinado é utilizado em conexão com a rede de câmeras.
As imagens capturadas da rede de câmeras são processadas em sequência pelo Detector
de Objetos, para cada imagem são geradas detecções individuais no formato de saída do
YOLOv4, como descrito no Capítulo 2, gerando um vetor d = [x0,y0, ...,xn−1,yn−1] em
que n− 1 número de detecções, e cada par [xi,yi] indica as coordenadas do centroide da
pessoa detectada na imagem.

Para cada conjunto de centroides, aplica-se sobre eles a transformação de pers-
pectiva. A matriz de transformação H é obtida a partir das coordenadas homogêneas, essas
coordenadas são obtidas manualmente.

O processo manual utiliza uma ferramenta própria criada neste trabalho. Os
quatro pares equivalentes de pixeis são selecionados pelo usuário nas duas imagens e
as suas coordenadas são registradas em um arquivo do tipo JavaScript Object Notation

(JSON). Imagens da interface gráfica, código fonte e exemplo do JSON gerado são
demonstradas no Apêndice A.

Existem técnicas de obtenção de coordenadas homogêneas de forma automática.
Essas técnicas se baseiam em conjunto de características visuais comuns entre as diferen-
tes imagens, por exemplo: Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) [18], Speeded-Up

Robust Features (SURF) [1], Features from Accelerated Segment Test (FAST) [27], Bi-

nary Robust Independent Elementary Features (BRIEF) [5] e Oriented FAST and Rotated

BRIEF (ORB) [28].
Na Figura 4.4, demonstra-se três testes realizados com o ORB, em que (1) utiliza

toda a planta baixa e (2) utiliza a região mais próxima da câmera e, (3) a região mais
próxima da câmera rotacionada. As características julgadas semelhantes pelo ORB são
indicadas pelas linhas coloridas.

Fica evidente que, utilizando esses algoritmos, não há possibilidade de relacionar
de forma automática e com facilidade, ou encontrar características comuns, entre a visão
de um ambiente por câmera e o desenho em planta baixa do mesmo ambiente.

4.2.3 Estimação de Densidade

Aplicando Estimativa de Densidade com Kernel Gaussiano 2D e largura de
banda estimada com Scott’s rule, recupera-se a densidade dos centroides já transforma-
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Figura 4.4: Busca por características semelhantes usando ORB.

dos.
Após estimar a densidade, uma matriz de coordenadas3 Gw×h é criada, em que

w e h são, respectivamente, largura e altura da planta baixa do ambiente. Essa matriz tem
o propósito de servir como uma malha de visualização da densidade, ou seja, permite que
a densidade seja visualizada como uma imagem.

Com a densidade como imagem, ela pode ser combinada (image blending) com
a imagem da planta baixa do ambiente, gerando o resultado final.

Esse processo pode ser compreendido, programaticamente, no código do Apên-
dice C.

3Em inglês: meshgrid.



CAPÍTULO 5
Avaliação do HMODE

Neste Capítulo, são descritos casos de avaliação do HMODE e seus resultados.

5.1 FesPIM

Este trabalho foi apresentado na 1ª Feira do Polo Industrial de Manaus (FesPIM).
A FesPIM aconteceu nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2019 no Centro de Conveções
do Studio 5. A feira tinha o objetivo de mostrar a importância do Polo Industrial de
Manaus (PIM) para o desenvolvimento econômico e sustentável.

5.1.1 Implantação

O próprio ambiente de realização da FesPIM foi utilizando para o experimento.
O ambiente era um centro do convenções com área de pavilhão de 7000m2. Nessa área,
foram instaladas câmeras, distribuídas ao redor, fixadas nas paredes, com visão para o
centro do pavilhão.

Todas essas câmeras foram conectadas a uma switch, conectada a um computa-
dor com o HMODE em execução, que exibia o Mapa de Densidade em uma aplicação
WEB em uma televisão instalada no estande do SIDIA.

5.1.2 Coleta de Dados

Foram coletadas, no dia 28 de novembro de 2019, 12.390 imagens, entre 14h
e 21h. Na Figura 5.1, temos exemplos das imagens coletadas. Portanto, em 7h, 1239
capturas de 10 câmeras diferentes foram realizadas.
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Figura 5.1: Exemplos de imagens capturadas na FesPIM.

5.1.3 Resultados

Transformações de Perspectiva

As transformações de perspectiva foram feitas considerando 8 pares de coorde-
nadas homogêneas (x′,y′) ∼= (x,y) para cada par de visão da câmera e a planta baixa, ou
seja, 8 coordenadas da câmera e 8 coordenadas equivalentes na planta baixa do ambiente.
Na Figura 5.2, demonstra-se um exemplo dos pares definidos.

Figura 5.2: Exemplos de pares de coordenadas homogêneas.

Para esse caso de estudo, as transformações de perspectiva, alcançaram os
resultados descritos na Tabela 5.1.

MAE indica que, em média, as coordenadas obtidas pela transformação de
perspectiva tem uma diferença média absoluta de 4 pixeis.

RMSE indica que, considerando a regressão linear, os valores reais estão em uma
distância média de 6.76 da linha de regressão.
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Tabela 5.1: Resultados da Transformação de Perspectiva, com pre-
cisão de duas casas decimais.

Métrica Resultado
RMSE 6.76
MAE 4.00

Na Figura 5.3, tem-se um exemplo da transformação de perspectiva1 obtida com
a aplicação da homografia com as coordenadas homogêneas demonstradas na Figura 5.2.

Figura 5.3: Exemplo de projeção de visão da câmera sobre a
planta baixa do ambiente.

Mapas de Densidade Gerados

Durante o dia 28, 1239 mapas de densidade foram gerados. Às 17h:19min, por
exemplo, temos o mapa de densidade demonstrado na Figura 5.4, com um total de 605
detecções representadas pelos pontos azuis.

Re-detecções do mesmo individuo são consideradas, implicando que não apenas
a quantidade de pessoas numa região e o quanto elas estão próximas influencia na
densidade, mas também o tempo que cada pessoa é re-detectada na mesma região.

Considerando isso, é importante destacar que nem sempre as regiões mais
quentes terão mais pessoas, elas podem indicar que os indivíduos ali detectados se
atraíram por algo que os fizeram permanecer por mais tempo no mesmo lugar.

1As transformações de todas as 10 câmeras estão no Apêndice B.
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Figura 5.4: Exemplo de mapa de densidade gerado.

Simulações com MAE de 4 pixeis

Para verificar o quanto o MAE de 4 pixeis pode influenciar na transformação
de perspectiva e consequentemente na estimação de densidade. As seguintes simulações
foram feitas:

1. Translação positiva em x e y de 4 pixeis (Figura 5.5);
2. Translação negativa em x e y de 4 pixeis (Figura 5.5);
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Figura 5.5: Exemplo das simulações com 4 pixeis.

Como pode ser observado na Figura 5.5, mesmo com MAE de 4 pixeis, visu-
almente, para a transformação de perspectiva e estimação de densidade esse erro é pra-
ticamente irrelevante. Apenas com uma observação mais atenta é possível perceber as
diferenças destacadas pelos círculos vermelhos.
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5.2 PETS 2009

Para este experimento, foi selecionado o conjunto de dados S1-L1 de contagem
de pessoas e estimação de densidade, do PETS 2009 [11]. Esse conjunto de dados tem 4
câmeras, posicionadas no ambiente e numeradas de 1 a 4, como demonstrado na Figura
5.6.

Figura 5.6: Posicionamento das câmeras no PETS 2009. Figura
adaptada de [11].

Na Figura 5.7, são exibidos exemplos das visões das câmeras, capturadas no
timestamp de 13-57.
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Figura 5.7: Exemplo de visão das câmeras de 1 a 4.

Assim como na FesPIM, as coordenadas homogêneas foram selecionadas ma-
nualmente e a transformação de perspectiva foi aplicada. Na Figura 5.8, um exemplo do
resultado da transformação de perspectiva considerando a visão 4. Quando o ambiente é
pequeno e com poucas obstruções, uma única visão de câmera já pode ser representativa.

Figura 5.8: Transformação de perspectiva da visão 4.
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Para essa transformação, as métricas são descritas na Tabela 5.2.

Tabela 5.2: Resultados da Transformação de Perspectiva, com pre-
cisão de duas casas decimais para visão 4 do PETS.

Métrica Resultado
RMSE 2.90
MAE 2.18

Em termos de resultado, temos o mapa de densidade da Figura 5.9.

Figura 5.9: Mapa de densidade considerando a visão 4 do PETS
2009.

5.3 Avaliações em Ambientes sem Planta Baixa

Quando a planta baixa do ambiente não está disponível, acaba-se tendo uma
grande limitação de resultado para o trabalho que tem como principal objetivo compreen-
der a densidade de pessoas no ambiente.

A densidade depende diretamente da distância entre os objetos, portanto, buscar
extrair a densidade ou criar visualizações sobre uma perspectiva que por si só distorce a
distância real entre os objetos, não é recomendado.
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Por exemplo, na Figura 5.10, dependendo da perspectiva os ponto Q e R parecem
ser os mesmo pontos C e I. Se calculada a distância apenas olhando a visão de lado 2D,
essa distância será menor do que a real vista do topo.

Figura 5.10: Distância entre os mesmo pontos em diferentes pers-
pectivas.



CAPÍTULO 6
Conclusões

A observação do comportamento dos seres humanos em determinados ambientes
é relevante em diversas situações. O Mapa de Densidade é uma das ferramentas para se
medir este comportamento. Os sistemas disponíveis para se obter o Mapa de Densidade
ou são de alto custo, não customizáveis, ou utilizam imagens de uma câmera apenas.
A revisão bibliográfica realizada também confirmou a importância de tratar o problema
do Viés de Perspectiva neste tipo de solução. Este trabalho testou a hipótese de que a
aplicação de transformações de perspectiva sobre as coordenadas dos objetos obtidas por
diversas fontes poderia reduzir o Viés de Perspectiva.

Para verificar a hipótese, o HMODE1 foi construído. Esse sistema é composto
por um módulo de conexão à múltiplas câmeras, o detector de objetos YOLOv4 e um
estimador de densidade não paramétrico, utilizando o mapa de cores Turbo.

Os resultados com o uso dos conjuntos de dados da FesPIM e PETS 2009
demonstraram a viabilidade da arquitetura. A partir da FesPIM, ainda, gerou-se como
contribuição um novo conjuntos de dados com múltiplas visões de câmeras.

O retreino do detector de objetos, feito apenas para a classe pessoa, reduziu o
número de falsos positivos e aumentou a precisão, em comparação ao modelo original.
Portanto, foi possível ter mais confiança nas coordenadas 2D obtidas. Usar um detector
atual e bem difundido como o YOLOv4, abre a possibilidade do HMODE evoluir com
maior facilidade.

O uso de uma técnica para estimar densidade de forma não-paramétrica, possi-
bilitou maior flexibilidade para a arquitetura como um todo também, pois não existe a
necessidade de treinamento de um modelo.

A obtenção de coordenadas homogêneas e da planta baixa do ambiente foi feita
de forma manual. Automatizar essas duas tarefas é uma oportunidade de trabalho futuro.
Durante o processo de revisão bibliográfica, foram encontradas pesquisas com o objetivo
de reconstruir a planta baixa de ambientes a partir da construção de um modelo 3D do

1Estimador de Densidade de Objetos em Múltiplas Visões com base em Homografia.
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ambiente, sem o uso de câmeras RGBD2 [37, 46, 44]. Caso haja necessidade de contagem
dos objetos, ou de ignorar na estimação densidade o mesmo objeto em diferentes câmeras,
pode-se incluir um algoritmo para verificar re-detecção de objetos.3

2O D se refere à dimensão de profundidade da imagem.
3Em respeito à confidencialidade acordada nesta pesquisa, outras sugestões de possíveis trabalhos

futuros não foram descritas neste texto.
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APÊNDICE A
Ferramenta de Seleção de Coordenadas
Homogêneas

Na Figura A.1, demonstra-se captura das telas da ferramenta de seleção de
coordenadas homogêneas.

Figura A.1: Captura das telas da ferramenta de seleção.

A seguir é demonstrado o código fonte da ferramenta de seleção de coordenadas
homogêneas:

1 import os
2 import fnmatch
3 import json
4 import cv2
5 from pprint import pprint
6 import argparse
7

8

9 def capture_coordinates(event, x, y, flags, param):
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10 if event == cv2.EVENT_LBUTTONDBLCLK:
11 print(param['window'], x, y)
12 cv2.circle(param['img'], (x, y), 5, (101, 122, 17), -1)
13 cv2.imshow(param['window'], param['img'])
14

15 if param['img_name'] in STORED_HCOORDS:
16 STORED_HCOORDS[param['img_name']].append([x, y])
17 else:
18 STORED_HCOORDS[param['img_name']] = [[x, y]]
19

20 pprint(STORED_HCOORDS)
21

22

23 def get_homogeneous_coordinates(images_dir, floorplan):
24 cam_pers = 'camera_perspective'
25 floor_pers = 'floorplan_perspective'
26

27 cv2.namedWindow(
28 cam_pers,
29 cv2.WINDOW_KEEPRATIO | cv2.WINDOW_GUI_EXPANDED
30 )
31 cv2.namedWindow(
32 floor_pers,
33 cv2.WINDOW_KEEPRATIO | cv2.WINDOW_GUI_EXPANDED
34 )
35

36 cv2.resizeWindow(cam_pers, 608, 608)
37 cv2.resizeWindow(floor_pers, 608, 608)
38

39 for root, _, filenames in os.walk(images_dir):
40 for filename in fnmatch.filter(filenames, '*.jpg'):
41 loaded_floorplan = cv2.imread(floorplan)
42 loaded_image = cv2.imread(os.path.join(root, filename))
43

44 cv2.setMouseCallback(
45 floor_pers,
46 capture_coordinates,
47 {
48 'window': floor_pers, 'img': loaded_floorplan,
49 'img_name': f"floor_{filename.replace('.jpg', '')}"
50 }
51 )
52

53 cv2.setMouseCallback(
54 cam_pers,
55 capture_coordinates,
56 {
57 'window': cam_pers, 'img': loaded_image,
58 'img_name': filename.replace('.jpg', '')
59 }
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60 )
61

62 cv2.imshow(cam_pers, loaded_image)
63 cv2.imshow(floor_pers, loaded_floorplan)
64

65 key = cv2.waitKey(0) & 0xFF
66

67 if key == 27: # escape
68 break
69 elif key == 32: # space
70 print('next')
71

72

73 if __name__ == "__main__":
74 STORED_HCOORDS = {}
75 IMAGES_DIR = '../FESPIM_CAMERAS/day28/1/'
76 # IMAGES_DIR = '../PETS/HCoordsImageSource/'
77 FLOORPLAN = 'FESPIM/assets/floor_map.png'
78 # FLOORPLAN = 'PETS/assets/plan.jpg'
79

80 PARSER = argparse.ArgumentParser(
81 description='Get homogeneous coordinates'
82 )
83 PARSER.add_argument(
84 '--f',
85 type=str,
86 help='File name to save homogeneous coords.',
87 default=False,
88 required=True
89 )
90 PARSER.add_argument(
91 '--img_dir',
92 type=str,
93 help='Image dir',
94 default=IMAGES_DIR
95 )
96 PARSER.add_argument(
97 '--fplan',
98 type=str,
99 help='Floor plan',

100 default=FLOORPLAN
101 )
102

103 OPT = PARSER.parse_args()
104

105 IMAGES_DIR = OPT.img_dir
106 FLOORPLAN = OPT.fplan
107

108 get_homogeneous_coordinates(IMAGES_DIR, FLOORPLAN)
109
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110 if os.path.exists(f'{OPT.f}.json'):
111 print(f'The file with name {OPT.f}.json already exists.')
112 else:
113 with open(f'hcoords/{OPT.f}.json', 'w') as hc:
114 json.dump(STORED_HCOORDS, hc, ensure_ascii=False, indent='\t')

A seguir um exemplo da formatação do arquivo JSON:

1 {
2 "cam_view_0": [
3 [284, 1144],
4 [1727, 1223],
5 [886, 287],
6 [1337, 295],
7 [723, 477],
8 [1458, 522],
9 [1102, 238],

10 [1314, 242]
11 ],
12 "cam_view_0-floor_plan": [
13 [733, 281],
14 [732, 213],
15 [571, 280],
16 [574, 213],
17 [653, 281],
18 [658, 212],
19 [534, 251],
20 [534, 212]
21 ]
22 }



APÊNDICE B
Transformações de Perspectiva da FesPIM

Na Figura B.1, são exibidos os resultados das transformações de perspectiva em
todas as câmeras.

Figura B.1: Toda as transformações de perspectiva da FESPIM.



APÊNDICE C
Código para estimação de densidade

Neste Apêndice é descrito o código do processo de estimação de densidade
citado na Subseção 4.2.3.

1 from scipy.stats import gaussian_kde
2

3 import numpy as np
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 from matplotlib.colors import ListedColormap
6 from models.TurboColormap import turbo_colormap_data
7

8

9 class DensityMap:
10 def generate_density(
11 self,
12 transformed_detections,
13 floor_plan
14 ):
15

16 x_col = transformed_detections[:, 0].ravel()
17 y_col = transformed_detections[:, 1].ravel()
18

19 min_x = 0
20 min_y = 0
21

22 max_x = floor_plan.shape[1]
23 max_y = floor_plan.shape[0]
24

25 len_x = len(x_col)
26

27 vstack_coords = np.vstack([x_col, y_col])
28

29 # Scott's Rule
30 dims = 2
31 scotts_rule = np.power(len_x, -1./(dims+4))
32

33 # Estimates density function
34 kernel = gaussian_kde(vstack_coords, bw_method=scotts_rule)
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35

36 # Gwh
37 x, y = np.mgrid[min_x:max_x, min_y:max_y]
38 vstack_xy = np.vstack([x.ravel(), y.ravel()])
39

40 z = kernel(vstack_xy).reshape(x.shape)
41

42 # Creates figure
43 fig = plt.figure(frameon=False, dpi=300)
44 fig.add_axes([0, 0, 1, 1])
45 plt.axis('off')
46 plt.box(on=None)
47

48 plt.scatter(x_col, y_col, .5, 'b')
49 levels = np.linspace(0, z.max(), 50)
50 plt.contourf(
51 x,
52 y,
53 z,
54 levels=levels,
55 alpha=0.5,
56 cmap=ListedColormap(turbo_colormap_data),
57 antialiased=True
58 )
59

60 plt.imshow(floor_plan, extent=[0, max_x, max_y, 0])
61

62 fig.canvas.draw()
63 plt.close(fig)
64

65 # Gets merged figure
66 density_map = np.frombuffer(fig.canvas.tostring_rgb(), dtype=np.uint8)
67 density_map = density_map.reshape(
68 fig.canvas.get_width_height()[::-1]+(3,)
69 )
70

71 return density_map



APÊNDICE D
Exemplo do algoritmo Transformação Linear
Direta com normalização

Neste Apêndice é descrito o código do algoritmo de Transformação Linear Direta
citado na Subseção 2.2.5.

1 import numpy as np
2

3 def normalize_hcoords_image_points(hcoords_image):
4 hcoords_image = np.array(hcoords_image)
5 mean, std = np.mean(hcoords_image, 0), np.std(hcoords_image)
6

7 Transformation = np.array([[std/np.sqrt(2), 0, mean[0]],
8 [0, std/np.sqrt(2), mean[1]],
9 [0, 0, 1]])

10

11 Transformation = np.linalg.inv(Transformation)
12 hcoords_image = np.dot(Transformation, np.concatenate(
13 (hcoords_image.T, np.ones((1, hcoords_image.shape[0])))))
14

15 hcoords_image = hcoords_image[0:2].T
16

17 return hcoords_image, Transformation
18

19

20 def compute_matrix_A(points1, points2, no_points):
21 A = []
22

23 for i in range(0, no_points):
24 x, y = points1[i, 0], points1[i, 1]
25 x_prime, y_prime = points2[i, 0], points2[i, 1]
26

27 A.append([x, y, 1, 0, 0, 0, -x_prime*x, -x_prime*y, -x_prime])
28 A.append([0, 0, 0, x, y, 1, -y_prime*x, -y_prime*y, -y_prime])
29

30 return np.asarray(A)
31

32
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33 def compute_SVD(matrix_A):
34 return np.linalg.svd(matrix_A)
35

36

37 def get_h(matrix_V):
38 h = matrix_V[-1, :] / matrix_V[-1, -1]
39

40 return h
41

42

43 def dlt(hcoords_image1=None, hcoords_image2=None):
44

45 hcoords_image1 = np.array(hcoords_image1)
46 hcoords_image2 = np.array(hcoords_image2)
47 no_points = hcoords_image1.shape[0]
48

49 hcoords_image1_normalized, T =\
50 normalize_hcoords_image_points(hcoords_image1)
51 hcoords_image2_normalized, T_prime =\
52 normalize_hcoords_image_points(hcoords_image2)
53

54 A = compute_matrix_A(
55 hcoords_image1_normalized,
56 hcoords_image2_normalized,
57 no_points
58 )
59 U, S, V = compute_SVD(A)
60 h = get_h(V)
61 H_tilde = h.reshape(3, 3)
62

63 H = np.dot(np.dot(np.linalg.pinv(T_prime), H_tilde), T)
64

65 return H
66

67

68 if __name__ == "__main__":
69 hcoords_image1 = [
70 [284, 1144], [1727, 1223], [886, 287], [1337, 295],
71 [723, 477], [1458, 522], [1102, 238], [1314, 242]
72 ]
73

74 hcoords_image2 = [
75 [733, 281], [732, 213], [571, 280], [574, 213],
76 [653, 281], [658, 212], [534, 251], [534, 212]
77 ]
78

79 H = dlt(hcoords_image1, hcoords_image2)
80 print(H)
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