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ANDAMENTO DO PROJETO - SEMANA 02

Na segunda semana de execução do projeto, as seguintes atividades foram executadas :

Atividades Principais

Algoritmos de Captura 
Simultânea de Imagens 
das Câmeras

• Implementamos algoritmos de captura, pré-processamento (escalonamento, filtragem de cores, 
inversão vertical) utilizando as bibliotecas OpenCV, NumPy e Matplotlib.

Implementação de 
Threads para acelerar 
frame-rate

• Otimizamos os algoritmos de captura através da utilização de Threads em Python, o que melhorou 
significativamente os frame-rate de captura. Cada câmera é controlada por um Thread exclusivo de 
captura. O pré-processamento também utiliza um Thread próprio.

Algoritmo de Detecção 
Facial

• Utilizamos detecção facial do OpenCV por Haar Cascades. As detecções ocorrem aos pares (1 par de 
retângulos por face detectada). As posições X,Y dos cetros dos retângulos são usados no cálculo de 
profundidade no eixo Z.

Algoritmo de Cálculo de 
Profundidade no Eixo Z 
(geometria epipolar)

• Com a captura simultânea de imagens através de duas câmeras aliada à detecão facial individual 
por câmera, já é posível estimar com ótima precisão a produndidade no eixo Z das faces detectadas 
(distância entre as câmeras e as faces).

Inicio de design eletrônico 
de um Mezzanine 
customizado

• Iniciamos o modelamento eletrônico básico (em software EDA Eagle PCB) de um Mezzanine 
customizado ao projeto. O modelamento inicial dos conectores Low-Speed, High-Speed, câmeras  e 
footprint mecânico da PCB já está concluido. A próxima etapa é o design dos blocos de conversão de 
tensão DC/DC da placa.

Machine Learning • Implementação de rotinas Python para acesso à instância de reconhecimento facial em nuvem (AWS 
Rekognition). 

• Testes e otimização do código em ambiente Virtualizado (VM).
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Atividades Complementares

Implementação de Áreas 
de Swap e armazenamen-
to em cartão Micro SD

• A necessidade de compilar pacotes de softwares a partir do source code nos levou a procurar uma 
maneira de aumentar a área de armazenamento disponível. Utilizamos um cartão Micro SD para 
armazenar os pacotes de software e também para disco de SWAP.

Instalação do Qt 5.8 • Um desafio nosso desde o início do projeto era tentar instalar o ambiente IDE C++ Qt 5.8 na 
DragonBoard 410c. Nosso objetivo era avaliar o a compatilidade do IDE com o ambiente e também 
testar o desenpenho das biblioteca de Multimedia do Qt 5.8. Tivemos sucesso em fazer apenas 1 das 
câmeras funcionar.  Nem tudo é 100% compatível, infelizmente.

Testes e Build (from 
source code) do Gstreamer

• Algo que ainda nos intriga é a enorme diferença de performance entre o GStreamer e o Python, (com 
OpenCV ou V4L2). O GStreamer apresenta taxas de captura de 30fps. Estamos tentando compilar 
diversas versãos para tentar melhorar a compatibilidade. O GStreamer é muito interessante para 
inúmeras aplicações que utilizem vídeo ou áudio.  Há algum segredo que pretendemos descobrir para 
liberar a máxima performance da DragonBoard 410c.

Testes e Build (from 
source code) do pacote 
v4l-utils

• Testamos também a captura de vídeo usando V4L2, tanto em Python quanto em C++. Por este motivo, 
estamos tentando recompilar alguns pacotes, visando tentar resolver incompatibilidades. 
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O cálculo de profundidade no eixo Z utiliza as coordenadas X e Y dos 
retângulos da detecção facial. Esta variável Z pode ser utilizada como 
um “trigger” para  os algoritmos de reconhecimento facial. 

Por exemplo : limitar o reconhecimento facial a uma área específica 
de um ambiente (uma linha ou uma faixa de interesse). Isso é mais 
eficiente do que tentar reconhecer qualquer face detectada. 
 
Normalmente, pessoas se locomovem seguindo algum padrão de 
fluxo (do ponta A ao ponto B, em uma fila , em um corredor). A 
variável Z é um importante critério de seleção/filtragem das imagens.

RECONHECIMENTO FACIAL COM PROFUNDIDADE
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Iniciamos o design de um mezzanine customizado. 
Estamos estudando os datasheets, manuais de 
hardware da DB410C,  esquema elétrico do mezzanine 
de referência (MIPI Adapter 2.0)  e datasheet das 
câmeras. Já modelamos (no software EDA) todos as 
conexões elétricas dos conectores. Até o final do 
projeto, pretendemos ter um layout completo da PCB. 

INÍCIO DO DESIGN ELETRÔNICO DA PCB
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CONCLUSÕES DA SEMANA 02

Neste semana, trabalhamos em quatro principais frentes : Algoritmos 
Python/OpenCV para processamento das imagens, design eletrônico 
da PCB customizada, pesquisa de outros pacotes de software (Qt 
5.8 , GStreamer , V4L2) com objetivo de aumento de desempenho 
computacional (“performance”) e algoritmos Python de machine 
learning (reconhecimento facial em nuvem / AWS Rekognition).

A implementação das rotinas de captura de imagem em Threads do 
Python acelerou um pouco o desempenho (taxa fps). Entretanto, 
estamos longe de atingir o desempenho máximo de 30fps, que é um 
benchmark de referência comprovado pelo GStreamer. As seguintes 
perguntas ecoam em nossas mentes : Como o GStreamer consegue 
tal desempenho? Há algum gargalo de processamento no Python/
OpenCV/V4L2 ? O desempenho melhora se implementarmos em C++? 
Na próxima semana, continuaremos esta frente de “performance”, 
testando o recém lançado Qt 5.9 e compilar o OpenCV 3 a partir do 
source-code. O OpenCV 3 oferece funções de reconhecimento facial 
que pretendemos testar, além de possivelmente oferecer alguma 
melhora em eficiência (em relação à versão nativa do apt-get do Debian 
16.09).


