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1. RESUMO 
 
A correção de iluminação em processos de reconhecimento de face é um 

fator muito importante para um bom funcionamento do sistema, para isso vários 

métodos de correção de iluminação e algoritmos de verificação foram desenvolvidos 

com a intenção de melhorar o desempenho desses sistemas, dado a importância 

nos tempos atuais. Uma vez escolhido quais métodos de correção de iluminação 

serão utilizados e é necessário identificar a sequência de aplicação dos mesmos. 
Nesse trabalho foram utilizados três métodos, correção gamma, diferenças de 

gaussianas e equalização de contraste verificando a melhor opção de aplicação 

entre eles com o objetivo de aprimorar sistemas de reconhecimento de face usando 
descritores LBP (Local Binary Pattern). 

 
2. INTRODUÇÃO 

 
Ao longo dos anos a utilização de imagens digitais tornou-se comum devido à 

facilidade no armazenamento e transporte em dispositivos como pen drive, edição e 

divulgação em equipamentos [1-3].  

Para se capturar uma imagem com uma câmera digital, precisamos estudar 

as condições de iluminação local, pois sem isso a imagem capturada pela câmera 
pode ser totalmente diferente da imagem real, vista a olho nu. 

Para tal, filtros foram desenvolvidos com a finalidade de correção desses 

fatores externos de uma imagem capturada, para nos aproximarmos da imagem 

original. Em casos de reconhecimento de face ou outros objetos a correção da 

iluminação é importante, pois auxilia no processo de identificação, caso contrário 

não poderíamos enxergar os objetos, nem determinar as suas formas e cores, por 

exemplo. Existem diversas aplicações que utilizam correção de iluminação, algumas 

podem ser encontradas em [4], [5] e [6] sendo utilizadas para reconhecimento de 

faces ou detecção de pontos fiduciais. Para digitalizarmos uma imagem digital, 

precisamos de algo que possa descrevê-la assim como fazemos para qualquer 

objeto.  

Do mesmo modo, para as imagens digitais, precisamos de algo para 
descrevê-las e assim transforma-las em informações digitais, para depois tratar os 
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defeitos existentes na imagem. Dessa forma, para este trabalho foi adotado os 

descritores de imagens chamados LBP (Local Binary Pattern) e LTP (Local Tenary 

Pattern) [4], [7] e [8]. 

Nesse trabalho propomos analisar os efeitos dos métodos de correção 
gamma, diferenças de gaussianas e equalização de contraste, com base nesses 

métodos faremos uma análise e verificação proposta feita por Xiaoyang e Triggs [4], 

que nos indica uma sequência apropriada de utilização dos métodos: Correção 
Gamma, Dog (Difference of Gausian) e Correção de Contraste, analisamos a 

mudança da sequência dos métodos para compararmos os efeitos dessa 

interpolação dos métodos. Nosso objetivo é verificar a eficácia de cada estágio de 

métodos para a correção de iluminação e suas alternâncias. Todos os experimentos 

serão realizados utilizando-se 50 imagens da base de dados Yale [9]. 
 

3. OBJETIVOS 
 
O objetivo principal deste trabalho é analisar os efeitos dos métodos de 

correção gamma, diferenças de gaussianas e equalização de contraste propostos 

por Xiaoyang e Triggs [4] quando aplicados de forma alternada. Especificamente 

pretendemos:  

• Entender o funcionamento dos descritores especificados em [4]; 

• Implementar os métodos de correção de iluminação apresentados em 

[4]; 

• Alternar a ordem dos métodos para verificar a eficácia de cada estágio 

de correção de iluminação; 

• Validar o sistema proposto na base de dados, conhecida pela 

comunidade cientifica, com imagens em condições diferentes de iluminação. 
 

4. METODOLOGIA 
 
O desenvolvimento deste trabalho é realizado com a implementação de três 

métodos de correção de iluminação no software MATLAB e na sequência os 
métodos são combinados com o objetivo de identificar a melhor qualidade de 

correção de iluminação. Por fim, as combinações são avaliadas qualitativamente. 



3 
 

5. DESENVOLVIMENTO 
 
Nesta seção, inicialmente descreveremos o funcionamento dos métodos de 

correção de iluminação implementados. Em [4] é apresentada uma forma de pré-

processamento na qual foi desenvolvido o código utilizado nesse trabalho.  

5.1 Métodos de correção 

Ao descrevermos as imagens de forma digital, chega o momento de 

começarmos as devidas correções que pode haver para, por exemplo, 

reconhecermos a face de uma pessoa em comparação com a imagem original 

minimizando as interferências de iluminação. Para isso, são aplicados métodos em 

determinadas sequencias para termos uma maior eficiência no final.  

5.1.1 Correção Gamma 

Este é um método não-linear de transformação dos níveis de cinza onde os 

níveis de cinza I são elevados ao fator  (para  ) ou  (para  ). Esse 

método tem um efeito de melhorar as regiões sombreadas e escuras da imagem, 

clareando-as,  enquanto há uma minimizando as áreas com um maior brilho. O 

princípio básico é que a intensidade da iluminação que chega no objeto gera uma 

reflexão na superfície desse objeto, com esse método é possivel amenizarmos esse 

efeito de reflexão, e assim conseguirmos uma imagem menos dependente dessa 

iluminação incidente [4]. 

Na Figura 1 observamos uma imagem que passou pela correção gamma 
onde , e conforme relatado das suas funcionalidades, podemos perceber 

onde o método atuou. Na primeira figura há muitas áreas escuras, como as 
intensidades I foram elevadas ao fator  como consequencia teremos um 

número menor em suas intensidades, suavizando o efeito de sombreamento, 

auxiliando o reconhecimento da face nessas condições. 
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Figura 1: Imagem com correção gamma. Fonte: [4] 

5.1.2 Diferença de Gaussianas 

O método de correção gamma não consegue eliminar toda a intensidade dos 

efeitos de sombra na imagem, deixando remanescentes efeitos de baixa e alta 
frequência, pois com um fator maior de gamma, faz com que toda a figura seja 

afetada. Elementos de baixa e alta frequencia são difíceis de separar apenas com a 

correção gamma, pois esse método atua apenas nos elementos de baixa frequencia. 

A equaçao desse método é dada por uma gaussiana bidimensional de desvio 
padrão : 

                                         (1) 

A gaussiana com desvio padrão menor é responsável por filtrar os detalhes 
de alta frequencia, e caso contrário filtra os detalhes de baixa frequencia. No artigo 

de referencia [4] foram utilizados os valores de . 

5.1.3 Equalização de Contraste 

Por fim o último método a ser utilizado é a equalização de contraste. Ela é 

aplicada com uma sequência de passos que basicamente modifica os níveis de 
cinza: 

                                                    (2) 

                                          (3) 
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                                                                  (4) 

Nas equações (2), (3) e (4), média significa a operação média,  é um 

parâmetro que reduza a influência dos altos valores de luminância e  é o limite 

imposto, que limita os valores altos de luminância no primeiro passo. Por fim a 
tangente hiperbólica comprime valores extremos e limita I ao intervalo (- , ). Os 

valores utilizados pelo artigo são  e . 

5.2 Sistema Proposto 

Nesta subseção, o sistema proposto será apresentado com o conjunto de 

combinações de métodos de correção de iluminação com o objetivo de encontrar o 

melhor resultado. 

5.2.1 Diagrama Principal 

Para este trabalho foi utilizado como base o diagrama da Figura 2: 

 
Figura 2: Diagrama de processamento de imagens, com ênfase no pré-processamento utilizado 

neste trabalho. 

A imagem original indicada no diagrama é retirada do banco de dados 
YaleDatabaseB [9], em seguida é pré-processada de modo a normalizá-la para 

melhor ser trabalhado pelos outros processos. Esse pré-processamento é feito pelos 

métodos de correção de iluminação de modo que possa corrigir os possíveis 

defeitos de iluminação na imagem original, após a imagem normalizada ela é 

utilizada em diversos processos que não serão detalhados nesse trabalho. 

No artigo de referência [4] os métodos seguem a sequência da Figura 3. 

Desta forma o pré-processamento é mais eficiente como é proposto. Seguindo essa 

sequência temos como entrada e saída as seguintes imagens apresentadas na 

Figura 4. 
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Figura 3: Sistema de Correção de Iluminação utilizado neste trabalho. 

 
Figura 4: Imagens utilizando o pré-processamento. 

Como podemos observar na imagem acima o pré-processamento se mostra 

eficiente em várias condições de iluminação, por exemplo, na imagem superior 

existe uma condição normal de iluminação sobre a face da pessoa e na imagem 

inferior temos uma condição pobre de iluminação, que em condições normais não 
conseguiríamos reconhecer a pessoa, por exemplo, porém com a correção desse 

defeito podemos melhorar o reconhecimento. 

Para essa sequência de aplicação dos métodos temos um código chamado 

preproc2 utilizado em [4] que está contido dentro do código de todo o 

processamento da imagem. Para testarmos a eficiência e comprovar que essa é a 

melhor solução, foram realizados vários testes com essa configuração e também 
com configurações alternativas, alterando a ordem dos métodos apresentados e 

com um nome diferente para cada alteração para melhor analisarmos 

posteriormente, como consta na Tabela 1 a seguir: 
Tabela 1: Sequência de métodos utilizados. 

Nome do código Sequência dos Métodos 
preproc2 Gamma – DoG – Contraste 
preproc3 Gamma – Contraste – DoG 
preproc4 DoG – Gamma – Contraste 
preproc5 DoG – Contraste – Gamma 
preproc6 Contraste – Gamma – DoG 
preproc7 Contraste – DoG – Gamma 
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6. RESULTADOS 
6.1 Base de Dados 

A base de dados de imagens utilizado para comprovar o funcionamento dos 
métodos de correção neste trabalho foi a YaleDatabaseB [9]. A Figura 5 apresenta 

exemplos de imagens desta base de dados. 

 
Figura 5: Exemplo de Imagens da Base de dados Yale. Fonte:[9]. 

Esta é uma base de dados desenvolvida pela a Universidade Yale e consiste 

em várias imagens de uma mesma pessoa em diferentes posições e condições de 

iluminação. O banco de imagem contém 5850 imagens no total, composta de 585 

imagens de 10 pessoas diferentes, essas 585 imagens são compostas de uma 
combinação de 9 poses e 65 condições diferentes de iluminação.  

6.2 Diagrama Alternados 

Para comprovar que a sequência de aplicação dos métodos apresentados 

pelo artigo de referência é a melhor opção em um sistema de pré-processamento de 

imagens, foram feitos testes comutando essa ordem dos métodos para entendermos 

os seus efeitos e particularidades.  

Preproc3 

O primeiro diagrama alternativo tem o código representativo preproc3 e  para 

essa ordem de aplicação dos métodos tivemos os seguintes resultados em 
comparação ao preproc2 que é o pré-processamento de referência, conforme as 

Figura 6 e 7. 

 
Figura 6: Sequência Preproc3. 
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Figura 7: imagem gerada pelo Preproc3. 

6.3 Resultados 

Com todos os pré-processamentos apresentados é notório que os diagramas 

alternativos pouco satisfazem o sistema total de processamento da imagem, todos 

esses diagramas apresentaram algum tipo de distorção que interfere muito na 
utilização dos mesmos. Podemos perceber também um padrão obedecido pelas 

mudanças das sequência de aplicação dos métodos, por exemplo, quando 
aplicamos o filtro DoG antes do método gamma, obtemos uma imagem mais 

distorcida, isso acontece pois, o filtro DoG trabalha com os defeitos remanescentes 
do método gamma, eliminando alguns detalhes de baixa e alta frequência, quando 

ele é aplicado antes, ocasiona esse efeito mais distorcido eliminando mais 
elementos do que deveria.  

Para termos uma visão mais ampla dessas conclusões do trabalho 

apresentamos as imagens geradas por todos os diagramas apresentados com as 

respectivas pessoas das quais utilizamos as imagens do banco de imagens. 

 
Figura 8: Exemplo de resultado da correção de iluminação com todos os métodos. 
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Como dito acima em todas as imagens estudadas foi observado um padrão 

na saída dos pré-processamentos, para as várias condições de iluminação das 

diferentes pessoas que compõem o banco de imagem, isso ocorre pela 
característica desses métodos de correção de iluminação e também pela eficiência 

dos descritores, note que em algumas imagens presentes nas imagens geradas têm 

presentes em maior quantidade uma figura de um gráfico vazio, causado pelas 

condições da superfície e condições de iluminação, isso acontece por conta da 

variação da superfície da face de cada pessoa e também as condições atuais de 

oleosidade do rosto, aumentando o brilho do rosto interferindo no pré-

processamento das imagens. Por fim, todos esses pontos abordados sobre as 

condições da superfície são importantes para um bom funcionamento dessa 

ferramenta. 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste trabalho, apresentamos todos os aspectos necessários para 

entendermos o funcionamento do pré-processamento de imagens, onde ele se 
encontra nos sistemas e como podemos utilizar de forma mais eficaz suas 

aplicações. Foi comprovada através dos experimentos realizados que a sequência 

utilizada no artigo [4] é a melhor opção que se trata da utilização dos métodos de 
correção gamma, diferenças de gaussianas e equalização de contraste, além disso, 

conseguimos mostrar com os experimentos a influência da iluminação e condições 

da superfície do objeto capturado para um bom pré-processamento dessa imagem. 

Porém isso não quer dizer em qualquer outra situação não possa utilizar um dos pré-

processamentos alternativos utilizado no trabalho, vai depender único e 

exclusivamente da situação do sistema. 

Os objetivos estipulados atingidos, pois identificamos o funcionamento dos 

métodos de correção de iluminação utilizados no trabalho e implementamos de 

forma satisfatória todos eles, assim como a alternância desses métodos, e 
comprovamos que a sequência de estágios apresentados em [4] é a melhor opção e 

para isso utilizamos uma base de dados conhecida pela comunidade científica 

facilitar o entendimento dos resultados obtidos. 
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