
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERES APRESENTADOS A UMA CÂMERA POR MEIO DO
MOVIMENTO DOS DEDOS DA MÃO DE UM SER HUMANO
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E TECNOLOGIASÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): MARIANA MASCARENHAS DE CARVALHOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): DOUGLAS ALMONFREYORIENTADOR(ES): 



IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERES APRESENTADOS A UMA CÂMERA POR MEIO 

DO MOVIMENTO DOS DEDOS DA MÃO DE UM SER HUMANO

Mariana Mascarenhas de Carvalho, Douglas Almonfrey

Departamento de Engenharia Elétrica
Campus Vitória

Instituto Federal do Espírito Santo - Ifes

maricarvalho_11@hotmail.com, dalmonfrey@Ifes.edu.br

Resumo - A popularização de câmeras de vídeo, junto com o desenvolvimento de técnicas de 

processamento de imagem, torna possível uma ampla gama de aplicações. Neste projeto, o 

algoritmo de rastreamento OpenTLD e o Classificador Bayesiano são utilizados em conjunto 

para criar uma forma diferente de entrada de dados em máquinas e dispositivos. Este método 

permite a entrada de letras, palavras, e até textos inteiros em sistemas computarizados em 

geral. Cada um dos componentes usados e os resultados obtidos até o momento, que mostram 

a boa eficácia do método, serão descritos neste artigo. 
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1. Introdução

Quando se estuda a visão humana,  é  quase impossível não se impressionar  com a 

capacidade que ela tem de adquirir informações, resultado da combinação do eficiente sensor 

de  aquisição de imagens, que é o globo ocular, com o poderoso sistema de processamento de 

informações que é o cérebro humano. É devido a essas características que vários estudos tem 

tentado simular o sistema de visão humano em computadores utilizando uma câmera de vídeo 

com mecanismo de aquisição de imagens [1,2].

Os métodos mais comuns para inserção de dados em sistemas automáticos envolvem 

dispositivos com intervenções físicas, tais como teclados e telas sensíveis ao toque. O sistema 

de identificação desenvolvido e explicado em detalhes neste trabalho fornece uma solução 

alternativa, análoga à linguagem de gestos, que permite, apenas utilizando uma câmera de 

vídeo de baixo custo, a entrada de dados na forma de texto para um sistema computadorizado.



Para alcançar esse objetivo, o sistema de identificação, composto por uma câmera de vídeo 

conectada a um computador, utiliza o algoritmo OpenTLD [3] para rastrear os movimentos dos dedos 

do usuário do sistema,  que é  o objeto de interesse  para  rastreamento neste trabalho.  Por meio  do 

rastreamento do trajeto completo do objeto de interesse, obtém-se uma imagem binarizada da letra que 

se deseja inserir no sistema. Esse procedimento é repetido para diversas letras do alfabeto a fim de 

validar a aplicação. A partir da imagem binarizada de cada uma das letras inseridas no sistema, obtém-

se para essas imagens descritores invariantes à rotação e translação, os Momentos de Hu. Por fim, 

utiliza-se esses descritores para treinar um classificador Baysiano, de forma que as inserções de letras 

posteriores  possam  ser  classificadas pelo  sistema  computadorizado. A  Figura  1  exemplifica  o 

funcionamento da implementação desenvolvida neste trabalho. 

Figura 1 – Ilustração do sistema desenvolvido

Entre as aplicações para o sistema de identificação estão: o auxílio a pessoas que, devido a 

alguma necessidade específica,  apresentam dificuldade  para  usar  os mecanismos  convencionais  de 

inserção de dados; aplicações de segurança, como a validação de identidade; ou ainda uma alternativa 

aos tradicionais métodos de interface homem-máquina.

2. Projeto Realizado

O funcionamento do sistema de identificação desenvolvido pode ser dividido em três grandes 

etapas: rastreamento do objeto de interesse, treinamento do classificador, e classificação propriamente 



dita. Essas etapas podem ser divididas nas seguintes sub-etapas:

1) Definição do objeto de interesse

Entrada: Imagem da câmera de vídeo, e seleção pelo usuário do objeto de interesse.

Saída: Objeto de interesse selecionado.

2) Rastreamento do objeto de interesse

Entrada: Objeto de interesse selecionado.

Saída: Amostra de letra – uma imagem binária da letra inserida pelo usuário.

3) Cálculo dos Momentos Invariantes de Hu

Entrada: Amostra de letra – uma imagem binária da letra inserida pelo usuário.

Saída: Um vetor com os sete Momentos Invariantes de Hu.

4) Treinamento do Classificador Naive-Bayes

Entrada: Momentos de Hu relacionados a cada uma das diversas letras inseridas pelo usuário.

Saída: Realização do treinamento do Classificador

5) Classificação propriamente dita

Entrada: Um vetor com os sete Momentos Invariantes de Hu relativos à letra que o usuário acaba de 

inserir.

Saída: A informação do sistema de qual letra acaba de ser inserida pelo usuário.

Para um melhor entendimento do sistema desenvolvido, será feita uma breve análise de suas 

etapas. Suponha que seja determinado um número de ‘x’ amostras de cada letra para o treinamento do 

Classificador Naive-Bayes e que se queira treinar o sistema para reconhecer ‘y’ letras diferentes. Se 

escolhido pelo usuário o treinamento on-line, determinadas essas variáveis, em um primeiro momento, 

o sistema executa ‘x’.‘y’ vezes as sub-etapas 1 e 2, a fim de recolher do usuário as amostras necessárias  

para treino.

Figura 2 – Exemplo de objeto de interesse



Observou-se que o melhor objeto de interesse para se utilizar na aplicação desenvolvida neste 

trabalho é o padrão apresentado na Figura 2. Esse padrão tem informação suficiente para o algoritmo 

de rastreamento, e ao mesmo tempo não requer nada além da mão do usuário. Para finalizar a inserção 

de uma letra e iniciar a outra, basta retirar o objeto de interesse da frente da câmera de vídeo por 

aproximadamente 3 segundos. Se escolhido o objeto de interesse tal como o da Figura 2, basta desfazer 

momentaneamente o padrão formado pelos três dedos por 3 segundos para finalizar a inserção de um 

caracter e, em seguida, reestabelecer a configuração dos três dedos para iniciar a inserção de um novo 

caracter. 

Figura 3 – Programa em execução

Na Figura 3, pode ser visto o programa em operação, enquanto realiza especificamente a sub-

etapa 2.

Figura 4 – Saída da sub-etapa 2



Na Figura  4 pode ser  visualizado um exemplo de amostra,  saída da sub-etapa  2.  Uma vez 

obtidas  as  ‘x’.‘y’  amostras  necessárias  para  o  banco  de  treino,  extrai-se  de  cada  amostra  os  sete 

Momentos Invariantes de Hu, por meio da sub-etapa 3.

Os dados são organizados em uma matriz e um vetor auxiliar. Na matriz, de ‘x’.‘y’ linhas e 7 

colunas, são dispostos os Momentos Invariantes de Hu calculados, sendo cada linha referente a uma 

amostra diferente. No vetor auxiliar, é inserida a classe da letra à qual se refere a linha da matriz. Um 

esquemático pode ser visualizado na Figura 5.

Figura 5 – Matriz e vetor auxiliar

Finalizada a criação da matriz  e do vetor auxiliar, é executada a sub-etapa 4,  que realiza o 

treinamento do Classificador Naive-Bayes. Caso escolhido o treinamento offline, são selecionadas 'x'.'y' 

amostras  de um banco de  treino  já  pronto,  que atualmente  contém 70 amostras  de  cada uma das 

seguintes letras: A, E, I, O, U e V. O treinamento do Classificador Bayesiano é realizado apenas uma 

vez, caso esse processo não tenha sido realizado anteriormente.

O sistema então aguarda a inserção de uma letra por parte do usuário nas sub-etapas 1 e 2. 

Assim que a letra é inserida no sistema, a classificação é realizada por meio das sub-etapas 3 e 5  

voltando o sistema para o estado de espera por alguma letra.

5. Resultados e Discussões

Os testes tiveram por objetivo avaliar o desempenho do sistema desenvolvido baseado no tamanho do 

banco de treino, assim como os tempos de execução do sistema. Foram construídos bancos de treino e 

bancos de teste para as letras A, E, I, O, U e V. A letra V foi selecionada para avaliar a habilidade do  



Classificador Bayesiano de diferenciar letras similares,  caso das letras U e V. Uma vez prontos os 

bancos de treino e de teste, prosseguiu-se para o teste do Classificador no Matlab. Vale ressaltar que as 

amostras utilizadas para o teste do Classificador não haviam sido utilizadas durante o processo de 

treinamento. Para o banco de teste, foi usado o maior número possível de amostras disponíveis. Como 

havia 70 amostras de cada uma das letras A, E, I, O, U e V, quando utilizado um banco de treino de 15 

amostras de cada letra, por exemplo, foram utilizadas 55 amostras de cada letra no banco de teste. 

Quando usado um banco de treino de 20 amostras de cada letra,  50 amostras de cada letra foram 

utilizadas no banco de teste,  e assim por diante.   O banco de treino foi variado de duas em duas 

amostras. O fundo assumido foi complexo, tal como o mostrado na Figura 3, o que não se mostrou um 

problema para o algoritmo de rastreamento OpenTLD. 

Tabela 1 – Taxa geral de acertos

Nº de amostras no 

banco de treino

Taxa geral de acertos 

(%)

Nº de amostras no 

banco de treino

Taxa geral de acertos 

(%)

2 77.2059 14 99.4048

4 97.2222 16 99.3827

6 85.6771 18 100

8 89.2473 20 100

10 90.2778 22 100

12 98.8506 24 100

Gráfico 1 – Taxa geral de acertos
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Como pode ser observado na Tabela 1 e no Gráfico 1, para bancos de treino com 18 ou mais 

amostras, o erro de classificação é igual a zero e o programa obtém uma taxa de 100% de acerto. E 

mesmo para bancos de treino pequenos, de 8 amostras, por exemplo, já se alcança taxas de acerto de 

89.2473%. Esse é um resultado importante porque mostra que o sistema possui um baixo tempo de 

treinamento para ser utilizado. 

Tabela 2 – Taxa de acerto para cada letra

Nº de 

amostras no 

banco de 

treino

Taxa de acerto para cada letra (%)

A E I O U V

6 70.3125 84.375 100 90.625 98.4375 70.3125

10 96.6667 100 85 81.6667 90 88.3333

16 100 100 100 100 96.2963 100

Gráfico 2 – Taxa de acerto para cada letra

A Tabela 2 e o Gráfico 2 mostram os dados somente até 16 amostras porque para bancos de 

treino maiores a taxa de acertos torna-se 100% para todas as letras testadas.
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Tabela 3 – Matriz de confusão para banco de treino de 10 amostras por letra

Matriz de confusão 

para banco de treino 

de 10 amostras por 

letra

Previsão do Sistema (%)

A E I O U V

Entrada 

do 

Sistema

A 96.666 3.333 0 0 0 0

E 0 100 0 0 0 0

I 0 15 85 0 0 0

O 11.666 6.666 0 81.666 0 0

U 0 6.666 0 3.333 90 0

V 0 10 0 0 1.666 83.333

O tempo de processamento do sistema entre a captura da imagem com o objeto de interesse, a e  

a detecção do objeto de interesse, realizado pelo algoritmo OpentTLD, foi aferido em 0,125s no cenário 

mais desfavorável ao OpenTLD, notadamente ambientes com pouca iluminação, e em 0,05s no cenário 

mais  favorável.  Esse  tempo influencia  na  fluidez  da  detecção  do  objeto  de  interesse,  mas  não se 

mostrou um problema à usabilidade do sistema mesmo no cenário mais desfavorável. 

O tempo gasto na extração dos momentos de Hu de cada letra, foi aferido em 0,02s. Já o o 

tempo de treinamento do classificador bayesiano uma vez extraídos os momentos de Hu, e o tempo de 

classificação de uma amostra, foram aproximados em 0,01s. A percepção para o usuário durante o uso 

do sistema é notadamente de uma execução “em tempo real”, dados os baixos tempos de processamento 

do sistema diante da percepção humana.  Uma vez realizado o treinamento, o tempo decorrido entre a  

inserção de uma letra e a observação do resultado na tela é de somente 0,021s. 

6. Conclusão

Os bons resultados alcançados indicam que a escolha do algoritmo de rastreamento OpenTLD, a 

extração de características pelos Momentos Invariantes de Hu e o uso de um Classificador Bayesiano 

foram bem adequados à aplicação desenvolvida, sendo essa integração uma importante contribuição 

deste trabalho. 



Entre as possíveis aplicações do sistema desenvolvido vale citar o auxílio a pessoas que devido a 

alguma necessidade específica apresentam dificuldade de digitação; como um método adicional de 

confirmação de identidade,  por meio da criação pelo usuário de um padrão e seu uso de maneira 

análoga a uma senha; e na interação com máquinas e dispositivos computadorizados em geral. 
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