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ANDAMENTO DO PROJETO - SEMANA 04
Na quarta semana do projeto, as seguintes atividades foram executadas :

Atividades Principais

Módulo de Administração 
(DragonWally Admin)

• Como este projeto poderá ter várias interfaces gráficas (GUI), resolvemos mudar a estrutura 
da plataforma de gestão separando o backend do frontend. Assim, várias interfaces poderão 
usufruir do mesmo backend, seja ela uma aplicação desktop, aplicação web ou até um 
aplicativo de celular.

• O Módulo de Administração (DragonWally Admin) é executado na mesma DragonBoard 410c. 
das câmeras, através do webserver lighttpd. 

• Incluimos uma webcam ao hardware exclusiva para a captura e cadastro das faces conhecidas.

Substituição de framework Python • Para um backend mais eficiente e enxuto, substituimos o framework Django pelo micro-
framework Flask, indicado para prover uma API carregando o básico de um framework.

Início do desenvolvimento da API
(DragonWally API)

• Para uma administração básica do projeto, foram implementando alguns métodos na API que 
irão gerenciar a coleção de faces conhecidas.

Implementação do Frontend 
(Javascript + VueJS)

• Criação uma GUI web que será acessada via IP da DragonBoard 410c e irá possibilitar a 
gerência do projeto.

Novos métodos para acessar 
recursos na Amazon AWS

• Foram criados alguns novos métodos para manipular os recursos nos serviços da Amazon 
AWS. Também foram alterados alguns métodos existentes.
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Atividades Principais

Otimizações do Algoritmo 
de Geometria Epipolar

• Com a montagem de um setup de testes para demonstração do reconhecimento facial, identificamos 
algumas oportunidades de melhoria no algorítmo de geometria epipolar. Realizamos algumas 
alterações necessárias relacionadas à calibração individual das câmeras. Reparamos que a cada ciclo 
de inicialização das câmeras, pode ocorrer um deslocamento de offset (X,Y) das câmeras. Quando isto 
ocorre, precisamos recalibrar alguns parâmetros (alinhamento relativo das câmeras).

Integração das rotinas 
de reconhecimento facial 
(AWS Rekognition)

• Nesta semana, realizamos o primeiro teste de integração das rotinas Python de reconhecimento facial, 
utilizando API AWS Rekognition.

Filmagem do Vídeo de 
Demonstração Inicial do 
Projeto (Demo 01)

• Utilizando um setup de demonstração, simulamos a indentificação facial de pessoas pré-cadastradas. 
Os resultados podem ser vistos em nosso vídeo de demonstração inicial (DEMO 01), disponível na 
página do projeto.

Documentação do Projeto 
Eletrônico de Mezzanine 
Customizado

• Criamos uma documentação preliminar do projeto do mezzanine customizado. Apresentamos também 
uma lista de materiais (BOM) com preço FOB dos componentes.
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TELAS DO MÓDULO DE ADMINISTRAÇÃO (DragonWally Admin)

DragonEyes
Tela para exibição remota (via TCP/IP em 
navegador de Internet) das imagens das 
câmeras do DragonWally Sensor.

Wally Faces
Lista todas as faces conhecidas pelo 
DragonWally.
Nesta tela também é possível remover as 
faces conhecidas. 
Serão removidas do S3 e da coleção do 
AWS Rekognition.
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TELAS DO MÓDULO DE ADMINISTRAÇÃO (DragonWally Admin)

Add Wally Face
Tela para cadastrar uma nova face conhecida ao 
DragonWally.
Poderá ser adicionada uma face utilizando-se a webcam 
acoplada  ao DragonWally ou através de upload de uma 
imagem previamente armazenada.
As imagens são salvas na nuvem AWS S3 e adicionadas à 
coleção de faces conhecidas do AWS Rekognition.

Unknown Faces
Lista todas as faces detectadas e que tenham 
sido submetidas ao reconhecimento via AWS 
Rekognition.
Nesta tela ainda é possível remover as faces 
desconhecidas (serão removidas do AWS S3)
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DIAGRAMA DE MÓDULOS DE SOFTWARE
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DIAGRAMA DE MÓDULOS DE SOFTWARE

MÓDULO DESCRIÇÃO FUNCIONAL OBSERVAÇÕES
DragonWally Conjunto de todas rotinas Python instaladas na DragonBoard 410c que 

executam as diversas funcionalidades do projeto 
DragonWally Sensor Subconjunto de rotinas Python resposável pelo controle das câmeras, detecção 

facial,  predição de distância (geometria epipolar) e comunicação com a nuvem 
(AWS Rekognition) e interface BLE a dispositivos externos

DragonWally Admin Subconjunto de rotinas Python responsável pela administração de 
configuração de acesso à nuvem (AWS Rekognition), Serviços API e Front-End 
WEB (administração remota)

DWLogic Lógica principal do DragonWally Sensor (captura e detecção facial) (Python, OpenCV)

DWRecogLogic Lógica de reconhecimento facial do DragonWally Sensor (Python, AWS Rekognition)

DWWindow Interface gráfica (GUI) do DragonWally Sensor (Python, PyGTK)

CamCalWindow Janela de calibração das câmeras MIPI-CSI (Python, PyGTK)

Epipolar Rotinas de geometria epipolar (predição de distância/profundidade no eixo Z) (Python)

FPS Rotinas de cálculo de taxa de frames (fps) (Python)

DWCam Módulo de controle e captura de frames das 2 câmeras MIPI-CSI (Python, OpenCV)

RecogConfigWindow Janela de configuração dos modos de reconhecimento (Python, PyGTK)

DWBLE Módulo de comunicação BLE (Bluetooth Low Energy) (Em desenvolvimento)

DragonWallyAPI Rotinas API diversas de gerenciamento de faces conhecidas na nuvem (AWS 
Rekognition). Lógica principal do DragonWally Admin

(Python, Flask)

DragonWallyFrontend Interface gráfica (GUI WEB) do DragonWally Admin (administração remota) (Javascript, VueJS)

Camera (webcam) Rotinas de controle de captura da webcam do DragonWally Admin (Python, OpenCV)
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CONCLUSÕES DA SEMANA

Na quarta semana de projeto, trabalhamos intensamente em diversos 
módulos de softwares e integração entre os mesmos. Realizamos 
os primeiros testes de acesso à nuvem AWS Rekognition totalmente 
integrado à aplicação principal do projeto (DragonWally).

Montamos um setup de testes composto por TV HDMI para exibição 
de faces a serem detectadas. Isso acabou se tornando uma ferramenta 
interessante para e teste de debug das rotinas de detecção e 
reconhecimento facial, além de ter sido muito útil para gravarmos o 
primeiro vídeo de demonstração do projeto (DEMO 01). 

O módulo de administração (DragonWally Admin), antes testado 
isoladamente em ambiente virtualizado (VM), foi instalado na 
DragonBoard 410c, junto aos módulos existentes (DragonWally 
Sensor). Adicionamos uma terceira câmera (webcam) ao hardware, 
dedicada ao cadastro de faces conhecidas.

Concluimos a documentação preliminar do projeto de mezzanine 
customizado para interface das câmeras MIPI-CSI.


