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“A tecnologia tornou possível a
existência de grandes populações.
Grandes populações agora tornam
a tecnologia indispensável”.
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Resumo
Com a evolução da tecnologia e encurtamento das distâncias, o transporte eficiente e
seguro tem se tornado ponto de grande interesse da comunidade científica e da indústria, com
o desenvolvimento de veículos autônomos e sistemas ADAS (Advanced Driver Assistance
Systems), capazes de eliminar o fator do erro humano das relações entre os veículos e os
sistemas onde se locomovem. Neste trabalho explora-se o estudo e desenvolvimento de uma
das ferramentas computacionais utilizados pelos veículos autônomos e ADAS, os detectores de
semáforos (sinalização luminosa), os quais tem como objetivo identificar todos as sinalizações
de semáforos encontradas por um veículo, utilizando as informações provenientes de imagens
obtidas por sensores (câmeras). Para isso é utilizada uma base pública de imagens anotadas com
semáforos em diferentes percursos e cidades. O problema se apresenta de forma geral como
uma situação específica de detecção de objetos, de modo que são apresentadas propostas de
arquiteturas de modelos baseados em inteligência computacional para resolução do mesmo, e
realizadas comparações entre essas arquiteturas, definindo-se um modelo melhorado e com
baixo custo computacional, o qual tem seus pontos fortes e fracos estudados sobre os critérios
da aplicação desejada, efetuando alterações e ajustes afim de verificar os efeitos causados por
essas alterações em testes práticos, através da base de dados. No final deste trabalho são
apresentados resultados práticos e uma avaliação do desempenho do sistema implementado e
testado.
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO
1.1. Contextualização e Motivação
A sociedade moderna, com sua agilidade e necessidade pelo encurtamento das
distâncias físicas, se tornou extremamente dependente dos meios de transporte atuais, dentre
os quais podemos destacar os veículos pessoais. Estes veículos, como carros, motos, ônibus
e caminhões permitem que as distâncias consideradas longas, quando analisadas do ponto
de vista de um pedestre, possam ser facilmente superadas por qualquer um que possua acesso
a tais meios de locomoção.
Com a criação de uma normatização e estruturas para esses veículos, assim como
para suas vias e estradas, foi possível moldar um conjunto de leis e padronizações de
comportamentos que fossem capazes de organizar e administrar seu uso, onde os diferentes
tipos de veículos, juntamente com seus passageiros, podem trafegar de maneira segura,
contanto que as regras e estruturas estipuladas sejam respeitadas. Este sistema deu tão certo
que sua utilização se tornou ampla o suficiente para que começassem a surgir problemas
referentes ao tamanho e complexidade do sistema.
Se considerarmos um espaço de circulação público e regido por regras e leis, ao qual
pedestres e condutores estão sujeitos, “este espaço passa a ser a expressão de práticas
individuais dentro de um universo forçosamente plural, que vai depender, para efetivamente
ser público, da permanente afirmação do contrato social que o funda” (WALTER, 2011),
ou seja, existe a necessidade constante e intrínseca de que os indivíduos sigam corretamente
as regras estabelecidas para manutenção do ambiente público.
No mencionado espaço de circulação público, os veículos devem ser conduzidos de
maneira regular e segundo as normas de tráfego, porém, os condutores estão cada vez mais
desatentos e propícios a cometer erros (GARCIA, 2019). Os carros autônomos e sistemas
ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) têm mostrado um futuro promissor para a
resolução de inúmeros problemas relacionados a mobilidade urbana nos tempos modernos
(ZIEBINSKI, CUPEK, et al., 2016), onde temos grande quantidade de vias, repletas de
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informações e sinalizações, entretanto, mesmo os veículos automatizados e autônomos ainda
são soluções que apresentam certos problemas e limites de aplicabilidade.
Uma maneira de aprimorar a viabilidade de utilização de veículos autônomos e
sistemas ADAS é através da utilização de técnicas de IA (Inteligência Artificial).
A aplicação de IA em veículos autônomos e ADAS possui diferentes desafios, já que
esses sistemas devem ser tão completos e robustos quanto for possível, além de
extremamente seguros. Dentre os desafios existentes, podemos destacar a necessidade de
identificar e reconhecer, de maneira praticamente infalível, semáforos, faixas, pedestres,
sinalizações, etc. É importante destacar que estes objetos podem estar claramente visíveis ou
não, devido a problemas, como por exemplo, a oclusão ou o excesso/falta de iluminação da
cena, fatores esses que contribuem para o comprometimento da identificação de objetos
(LIU, OUYANG, et al., 2020).
Diante do exposto, este projeto se propõe a realizar o estudo e análise comparativa,
com caráter de pesquisa científica, de métodos para detecção de sinais luminosos de tráfego
(semáforos), utilizados em ADAS e veículos autônomos. Além disto, também será realizada
uma avaliação de desempenho de tais sistemas, verificando a necessidade de alterações ou
aprimoramentos, com o intuito de contribuir com o desenvolvimento da pesquisa para
navegação autônoma e sistemas ADAS.

1.2. Objetivos
Este trabalho tem como objetivo avaliar a viabilidade e eficiência dos modelos
existentes para detecção de sinais luminosos de tráfego (semáforos) em veículos autônomos
e sistemas ADAS, demonstrando seus pontos fortes e fracos através de dissertação textual,
análise de dados, revisão da literatura, e testes práticos, assim como propor um novo modelo
baseado nas conclusões obtidas, o qual tenha a pretensão de corrigir e aprimorar as falhas e
erros existentes. O intuito geral deste trabalho é aproximar o estado atual da tecnologia de
detecção de semáforos de uma utilização mais prática, almejando que ADAS e veículos
autônomos possam ficar cada vez mais próximos de uma aplicação ampla e confiável no
mercado, garantindo uma locomoção mais segura e prática, mesmo para motoristas com
2

necessidades especiais, minimizando o peso do fator “erro humano” ou das intempéries do
ambiente na causa de acidentes.

1.3. Organização do Trabalho
Este trabalho está organizado em 4 capítulos, contando com o capítulo atual de
introdução, o qual contextualiza o trabalho e apresenta sua organização. No CAPÍTULO 2:
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA, encontram-se fornecidas as informações acadêmicas e
terminologias referentes as áreas de interesse deste trabalho, assim como possíveis temas ou
mecanismos abordados no mesmo. O CAPÍTULO 3: DESENVOLVIMENTO DO
TRABALHO, apresenta os testes e discussões aplicados aos modelos e mecanismos
evidenciados no capítulo anterior, além de apresentar como resultado a definição de um
modelo final, de acordo com as análises realizadas. Por fim, no CAPÍTULO 4:
CONCLUSÃO, disponibiliza-se as observações, conclusões e contribuições obtidas por
meio deste trabalho, as quais dizem respeito ao desempenho da metodologia utilizada e seu
efeito no aprendizado do autor e no método científico adotado por ele.
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CAPÍTULO 2: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Considerações Iniciais
Neste capítulo são apresentados os conceitos e a terminologia usados na pesquisa e
literatura existentes, referentes a detecção de semáforos. Dentre os tópicos relacionados, é
realizada a contextualização dos sistemas ADAS e veículos autônomos, assim como da visão
computacional e redes neurais, em razão da sua aplicabilidade na temática da tarefa proposta
– identificar semáforos utilizando técnicas de inteligência computacional -. Um foco especial
é dado a arquitetura de redes SSD (Single Shot MultiBox Detector), por se tratar do estado
da arte na tarefa e fornecer características que tornam seu uso interessante para este trabalho.

2.2. Sistemas de navegação autônoma e auxílio
O desenvolvimento de novas tecnologias segue diretamente as aspirações da
humanidade por critérios progressivamente mais rígidos de desempenho (FEGUEIREDO,
1997). Baseado nesta afirmação e na necessidade atual do ser humano de desenvolver
tecnologias que possam auxiliá-lo na resolução dos problemas que enfrenta em seu
cotidiano, é possível introduzir os sistemas de navegação autônoma para veículos terrestres,
os quais tem o intuito de permitir o aumento da segurança e confiabilidade no processo de
locomoção dos veículos terrestres prescindindo a intervenção humana, por meio da
utilização de recursos tecnológicos como a visão computacional, as redes neurais e os
sistemas inteligentes.
Além dos sistemas de navegação autônoma para veículos terrestres, temos também
os sistemas de auxílio ao motorista, os quais tem como objetivo fornecer ao motorista
ferramentas que o permitam reduzir sua suscetibilidade a erros e falhas, durante o processo
de conduzir o veículo, enquanto se encontra na função de motorista, fornecendo informações
sobre o processo que vão além das obtidas por meio natural pelo condutor, ou mesmo
ajudando a tomar algumas decisões.
Nos capítulos 2.2.1. Sistemas ADAS e 2.2.2. Veículos autônomos, são explicados
com maiores detalhes as funções e conceitos de cada um desses sistemas.
4

2.2.1. Sistemas ADAS
Os sistemas de assistência ao motorista, ou em inglês ADAS (Advanced DriverAssistance Systems) são sistemas eletrônicos que ajudam o motorista do veículo enquanto
ele dirige ou durante eventos específicos, como ultrapassagens em pista, manter o veículo
entre as faixas da via ou realizar balizas. Quando desenvolvidos com uma interface homemmáquina segura e de simples utilização pelo usuário, tem o efeito de aumentar a segurança
e confiabilidade do veículo e do motorista (MCKINSEY & COMPANY, 2015).
Esses sistemas fazem uso de inúmeros sensores eletrônicos, que tem seus dados
combinados e analisados, de modo que forneçam informações relevantes ao motorista, como
por exemplo, um sensor de aproximação para estacionar, que dispara um som de bip de
acordo com a proximidade do veículo em relação ao obstáculo, ou um aviso de limite de
velocidade, que é disparado toda vez que o motorista ultrapassa o limite permitido. É
possível até mesmo atribuir tomadas de decisão ao sistema, baseadas nos dados fornecidos
pelos inúmeros sensores. Um exemplo de aplicação real seria a frenagem do veículo em caso
de detecção de uma colisão frontal eminente, ou uma correção de esterçamento do volante
para manter o veículo dentro das faixas da pista, caso o motorista venha a tirar as mãos do
volante ou esteja impossibilitado de agir.
A principal intenção desses sistemas é tentar reduzir as fatalidades causadas pelas
limitações humanas ao pilotar um automóvel, dentre as quais podemos enumerar o excesso
de fadiga, que leva a diminuição das habilidades motoras e atenção do motorista, ou a falta
de perícia do mesmo em algumas situações, fornecendo artifícios tecnológicos que permitam
a ampliação da influência da máquina no processo de pilotagem.
Muitos dos veículos que estão no mercado atualmente já possuem inúmeros ADAS
integrados aos seus sistemas eletrônicos e módulos de controle presentes, o que torna fácil
verificar na prática a aplicabilidade e funcionalidade desses sistemas. Além disso, as grandes
montadoras têm buscado, cada vez mais, inserir esses sistemas nos novos modelos lançados,
objetivando oferecer diferenciais atrativos ao público consumidor, chamando atenção para
seus artifícios tecnológicos, que são capazes de garantir maior segurança e confiabilidade
aos usuários finais.
5

A Tabela 1 mostra alguns dos sistemas ADAS que podem ser encontrados em
modelos que atualmente se encontram em produção e venda. A grande maioria desses
adicionais é encontrada somente em modelos de maior custo.
Tabela 1 - Tecnologias ADAS no mercado automobilístico

Sistema

Situação

Adaptive cruise control (ACC)

Disponível

Anti-lock braking system

Disponível

Automatic parking

Disponível

Automotive night vision

Restrito a uso militar

Backup camera

Disponível

Blind spot monitor

Disponível

Collision avoidance system

Disponível

Crosswind stabilization

Disponível

Driver drowsiness detection

Disponível

Driver Monitoring System

Disponível

Forward Collision Warning (FCW)

Disponível

Intersection assistant

Disponível

Intelligent speed adaptation or intelligent speed advice (ISA)

Disponível

Lane centering

Disponível

Lane departure warning system (LDW)

Disponível

Lane change assistance

Disponível

Parking sensor

Disponível

Pedestrian protection system

Disponível

Traffic sign recognition

Disponível

Turning assistant

Disponível

Fonte: Autoria própria.
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Dentre os ADAS destacados na Tabela 1, iremos nos concentrar na análise e pesquisa
de Traffic sing reconigtion (reconhecimento de sinalização de trânsito), mais
especificamente na Traffic light detection (detecção de semáforos).

2.2.2. Veículos autônomos
O conceito de veículo autônomo refere-se a qualquer tipo de veículo terrestre
destinado a transportar pessoas ou cargas sem a necessidade de um condutor humano, tendo
como objetivo navegar até um destino, determinando as melhores opções de ações para
garantir a segurança e confiabilidade durante a viagem, tanto aos passageiros como as cargas
transportados, através da interpretação de conjuntos de dados fornecidos por sensores e pela
manipulação de sistemas de controle e atuadores (PISSARDINI, WEI e JR., 2013).
É interessante notar que os veículos autônomos fazem usos de muitas das tecnologias
consideradas ADAS, pois essas tecnologias já automatizam alguns processos específicos nos
veículos, entretanto a diferença entre veículos autônomos e sistemas ADAS está na pergunta:
“A quem é atribuída a tomada de decisão?”. Nos veículos autônomos a intenção é que seja
possível substituir completamente o condutor humano pelo sistema computacional, não
havendo a necessidade de interferência. Os sistemas ADAS estão voltados para o apoio ao
condutor humano, ou seja, a presença humana para condução do veículo e tomada de decisão
é imprescindível.
Se analisarmos as funcionalidades e possibilidades oferecidas pelo aumento da
utilização de veículos autônomos, é possível verificar alguns benefícios evidentes,
benefícios esses que são o grande estímulo para a continuidade das pesquisas e investimentos
na área. Dentre esses benefícios podemos enumerar:
•

Diminuição da taxa de acidentes de trânsito relacionados a fatores humanos (falha
humana), (PISSARDINI, WEI e JR., 2013).

•

Inclusão social de deficientes visuais ou motores, com a possibilidade de que possam
se locomover utilizando veículos terrestres sem o auxílio de terceiros (SILVA,
KISTMANN e LUCIA, 2019).
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•

Economia de tempo e ganho de produtividade para o condutor, já que poderá realizar
outras atividades enquanto o veículo autônomo realiza a navegação sem a
necessidade de interferência.

•

Diminuição da necessidade de manutenção corretiva no veículo devido a utilização
incorreta. Os recursos veiculares são aproveitados de acordo com as regras
corretamente definidas pelo sistema computacional, evitando o desgaste das peças
ou componentes causados pela manipulação incorreta que poderia vir a ocorrer com
o condutor humano.

•

Redução dos problemas relacionados ao excesso de tráfego nas vias, como
congestionamentos ou situações de travamento de vias. Os veículos poderão se
comportar de maneira mais coesa, através de sistemas integrados e de comunicação
interveicular, permitindo distâncias entre veículos mais curtas e distribuição
homogênea dos mesmos pelas rotas, de maneira a reduzir o trânsito.
Apesar dos benefícios oferecidos pela implementação de uma frota de veículos

autônomos, existem alguns problemas que ainda precisam ser resolvidos antes de sua
aplicação definitiva, os quais dizem respeito principalmente as implicações legais de
possíveis acidentes e danos humanos ou materiais causados por esses veículos
(PISSARDINI, OLIVEIRA, et al., 2018).
Além do fator legal, ainda são necessárias algumas melhorias tecnológicas, como por
exemplo a pesquisa e desenvolvimento de sensores com menor custo de produção e maior
acurácia e confiabilidade, já que a eficiência e preço dos veículos autônomos depende de
maneira direta desse fator, que é o centro do funcionamento dos veículos autônomos, pois
todas as ações tomadas são regidas pelas informações advindas dos sensores presentes.
Atualmente no Brasil existem algumas pesquisas sendo realizadas na área da
navegação autônoma, as quais tem projetos completos de veículos autônomos, alguns deles
já testados em condições de rua com ambiente controlado. A seguir, é possível encontrar
enumeradas as principais pesquisas e projetos.
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•

Caminhão Autônomo: do Laboratório de Robótica Móvel - LRM do ICMC-USP
(LABORATÓRIO DE ROBÓTICA MÓVEL, 2015).

•

Carro Robótico Inteligente para Navegação Autônoma (CaRINA): do Laboratório de
Robótica Móvel - LRM do ICMC-USP (LABORATÓRIO DE ROBÓTICA
MÓVEL, 2015).

•

Intelligent Autonomous Robotic Automobile (IARA): do Laboratório de Computação
de Alto Desempenho (LCAD) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
(MARCHIONI e MARINHO, 2017).

•

Sistema Embarcado de Navegação Autônoma (SENA): do Laboratório de
Mecatrônica do Departamento de Engenharia Mecânica

da EESC-USP

(BERNARDES, 2009).

2.3. Mecanismo de detecção de objetos
A detecção de objetos é um conjunto de problemas típicos que ocorrem nas áreas de
visão computacional e processamento de imagens, esses problemas buscam lidar com a
localização e identificação de classes de objetos de interesse, presentes em uma imagem ou
vídeo. De maneira mais informal, dado um frame de vídeo ou uma imagem, se deseja
encontrar a localização de objetos específicos, sendo que, eles são identificados através de
uma classe e sua localização é representada por meio de uma bounding box.
Uma definição mais formal pode ser obtida na literatura (ZOU, SHI, et al., 2019),
onde se define object detection como
[...] Object detection é uma importante tarefa da visão computacional que
lida com detectar instâncias de objetos visuais de uma certa classe (como
humanos, animais ou carros) em imagens digitais. O objetivo do object
detection é desenvolver modelos computacionais e técnicas que forneçam
uma das partes mais básicas da informação necessária para aplicações
visuais de computadores. Quais objetos estão onde?
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O princípio fundamental da detecção de objetos se baseia no conceito de que, dadas
diferentes classes de objetos, cada classe de objetos possui um conjunto de características
especiais que recebem o nome de features. Esses features são capazes de definir e distinguir
os diferentes tipos de objetos, podendo ser utilizadas para identificar a qual classe um objeto
em questão pertence, o que se deve ao fato de os objetos de uma mesma classe, apesar de
diferentes, possuírem características especiais em comum, utilizando o jargão da área,
features em comum.
Para fornecer um exemplo simples podemos abstrair quais seriam os prováveis
features que um detector de objetos destinado a detectar bolas de futebol poderia utilizar. É
de senso comum que a principal característica de uma bola é o fato de ela ser redonda, sendo
assim na sua representação por meio de uma imagem digital 2D, ela sempre será vista como
um círculo, independentemente do ângulo ao qual o centro focal da lente da câmera esta em
relação a bola, fazendo deste feature um elemento decisivo na identificação. Um feature
mais secundário poderia ser a presença dos padrões de figuras geométricas utilizados nas
costuras da bola, que ajudariam a definir a diferença entre a bola e um pneu de carro, ou
qualquer outro objeto que possua uma borda ou silhueta em formato de círculo na imagem.
Ainda poderiam ser consideradas também as cores presentes na bola, geralmente é difícil
encontrar bolas de futebol inteiramente laranjas, o que poderia ser usado para distinguir entre
uma bola de futebol e uma de basquete, porém todos esses features são apenas abstrações
para representar, de maneira simplificada, como funcionam os features que auxiliam a
máquina no object detection.
Na literatura referente aos métodos utilizados para realizar o object detection existem
duas linhas de abordagem, as baseadas em machine learning e visão computacional, que
utilizam modelos matemáticos baseados em dados de amostras e técnicas de análise de
imagem para tentar localizar e classificar os objetos, e as baseadas em deep learning que
fazem uso das CNNs (Convolutional Neural Networks) e suas variantes.
A Tabela 2, a seguir, exemplifica algumas das técnicas existentes e utilizadas no
object detection, para cada uma das linhas de abordagem mencionadas.
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Tabela 2 – Técnicas e abordagens para object detection.

Técnicas de Visão Computacional

Técnicas de Deep Learning

Scale-invariant feature transform (SIFT)

R-CNN

Histogram of oriented gradients (HOG) features

Fast R-CNN

Spotlight detector (para semáforos)

Faster R-CNN

Color detector (para semáforos)

YOLO

Circle detector (para semáforos)

SSD

Fonte: Autoria própria.

2.3.1. Métricas para detecção de objetos
As métricas adotadas para se verificar a eficiência e qualidade de um modelo de
detecção de objetos foram padronizadas pelas competições realizadas nesse contexto, sendo
as mais relevantes:
•

The PASCAL VOC Challenge (MARK EVERINGHAM, WILLIAMS, et al., 2010).

•

The COCO Object Detection Challenge (LIN, MAIRE, et al., 2014).

•

The Open Images Challenge (KUZNETSOVA, ROM, et al., 2018).
Alguns conceitos são necessários para se compreender o que as métricas utilizadas

consideram para calcular a qualidade de um modelo de detecção de objetos.
•

Confidence score (confiança): A confiança é a probabilidade de uma caixa
delimitadora (bounding box) conter um objeto.

•

Confidence threshold: Valor de confiança mínimo para distinguir se uma predição
(class + bounding box) será considerada válida ou não.

•

Intersection Over Union (IoU): É definido matematicamente como a área de
intersecção dividida pela área de união entre a caixa delimitadora predita (bounding
box - BP) e caixa delimitadora real (ground-truth box - Bgt ou ground-truth bounding
box).
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IoU = área(BP ∩ Bgt) / área(BP U Bgt)
•

True Positive (TP): Uma detecção é considerada correta quando satisfaz três
condições:
o Confidence score > confidence threshold: A confiança que se tem de existir
um objeto na bounding box predita é maior que um valor mínimo.
o Predicted class = Ground-truth class: A classe predita coincide com a classe
real do objeto.
o IoU > IoU threshold: A bounding box predita coincide em localização, em
um limiar mínimo, com a ground-truth box.

•

False Positive (FP): Uma detecção é considerada incorreta se não cumpre uma das
duas últimas condições indicadas para TP.

•

False Negative (FN): Se refere a quando um objeto não foi detectado por nenhum
das bounding box preditas pelo modelo, porém existe o seu ground-truth e ele está
presente na imagem em questão.

•

True Negative (TN): Se caracteriza quando uma detecção tem um confidence score
menor que o confidence threshold, ou seja, do ponto de vista de object detection
geralmente não é interessante analisar as detecções TN.
Tendo definido os conceitos anteriores podemos finalmente apresentar as principais

métricas para um modelo de detecção de objetos.
•

Precision (precisão): É matematicamente definida como o número de detecções
corretas dividido pela soma do número de detecções corretas com o número de
detecções incorretas.
Precision = TP / (TP + FP)

•

Recall: É a divisão do número de predições corretas (TP) pela soma do número de
predições corretas (TP) e do número de objetos não preditos (FN).
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Recall = TP / (TP + FN)
Algumas análises interessantes podem ser feitas ao variar o confidence threshold.
Uma delas é a curva precision-recall que é utilizada para calcular a métrica Average
Precision (AP).
A Figura 1, ilustra a curva precision-recall para um modelo de detecção genérico, a
qual indica como variam os valores precision e recall para diferentes valores de confidence
threshold aplicados no modelo.

Figura 1 - Curva precision-recall para um modelo de object detection genérico.
Fonte: https://machinelearningmastery.com/roc-curves-and-precision-recall-curves-for-imbalancedclassification/

•

Average Precision (AP): A curva gerada pelo gráfico precision-recall é utilizada
para avaliar a performance de um detector de objetos, entretanto como vamos
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comparar dois ou mais modelos de detectores diferentes, fica difícil analisar qual
apresenta um comportamento melhor apenas comparando as curvas de precisionrecall. Para evitar esse problema utilizamos o AP, que é o valor de precision médio
para todos os recalls calculados. De maneira formal, a AP é a área da curva precisionrecall interpolada, dada pela fórmula:
𝑛−1

𝐴𝑃 = ∑(𝑟𝑖+1 − 𝑟𝑖 )𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝 (𝑟𝑖+1 )
𝑖=1

Onde ri é o i-ésimo recall level (em ordem crescente) para os valores de precisão
interpolados.

2.3.2. Técnicas Baseadas em Visão Computacional e Machine
Learning
Antes das técnicas baseadas em deep learning a detecção de objetos era um
procedimento realizado em passos separados de processamento, cada qual tendo sua
funcionalidade específica. Geralmente, como uma primeira etapa, eram aplicados algoritmos
para detecção de bordas, arestas e linhas (MÜLLER e DIETMAYER, 2018). Com as linhas
de contorno dos objetos da imagem identificados, o próximo passo é a extração/identificação
de features, onde características visuais das diferentes classes de objetos são verificadas,
permitindo assim a classificação e localização dos diferentes objetos na imagem, este
processo costuma ser realizados por meio de algoritmos como o SIFT (Scale-Invariant
Feature Transform), HOG (Histogram of Oriented Gradients), descritos por Lowe (LOWE,
1999) e McConnell (MCCONNELL, 1982), entre outros. As regiões candidatas obtidas
como resultados destes processos eram ainda aplicadas a uma filtragem, onde se eliminavam
algumas das possibilidades geradas, utilizando de métricas como IoU (Intersection Over
Union).
Uma outra opção de abordagem aplica, após os passos de detecção de contornos e
features, técnicas como o SVM (Support Vector Machine), que compara templates prédefinidos para cada classe de objetos com os resultados gerados pela aplicação de
transformadas nas imagens, para obter indicativos das classes por gradientes de contornos.
14

Em especial, para o caso de detecção de semáforos, existem três métodos que são
descritos na literatura, os quais utilizam de uma extração de features feita manualmente: a
detecção de semáforos baseada em cores, a detecção de semáforos baseada em pontos de
emissão de luz e a detecção de semáforos baseada em círculos.
A detecção de semáforos baseada em pontos de emissão de luz funciona basicamente
através de uma operação conhecida como White top-hat, que nada mais é do que uma
transformação morfológica onde é realizada a diferença entre a imagem de entrada e sua
abertura (dilatação realizada sobre a erosão de um elemento de imagem), através deste
processo é possível identificar as fontes luminosas em uma imagem pois os elementos que
sofrem este processo tem o seu brilho destacado em relação a demais objetos não luminosos
na imagem. Sua primeira utilização em detecção de semáforos foi feita por De Charette em
2009 (CHARETTE e NASHASHIBI, 2009).
A detecção de semáforos baseada em cores geralmente é implementada através de
um processo de mapping, feito considerando-se uma tabela de cores dos pixels (color
lookup-table), na qual são aplicados algoritmos como k-NN (k-Nearest Neighbors) para
tentar generalizar os espectros de cores. Algumas publicações na área são de De Michellis
1995 (MICHELI, PREVETE, et al., 1995), Lindner (LINDNER, KRESSEL e
KAELBERER, 2004) e Omachi (OMACHI e OMACHI, 2009).
A detecção baseada em círculos utiliza técnicas como o Hough circle finder, onde
são aplicadas transformações morfológicas para identificar estruturas de bordas em formato
circular. O processo é descrito por Lindner (LINDNER, KRESSEL e KAELBERER, 2004).
A Figura 2, a seguir, ilustra de maneira visual o que seriam os features analisados e
identificados por cada uma das técnicas descritas e incialmente usadas na detecção de
semáforos.
As três técnicas mencionadas são na verdade apenas extratores de features, sendo
necessário um processamento adicional após sua aplicação, para poder eliminar falsos
positivos e filtrar os resultados obtidos, aprimorando a qualidade do detector.
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Figura 2 – Features utilizados para a detecção de semáforos. (a) Feature de detecção de cores. (b) Feature
de detecção de pontos emissores de luz. (c) Feature de detecção de círculos.
Fonte: (MULLER, FREGIN e DIETMAYER, 2017)

Na literatura, os desempenhos dos detectores de features baseados nas técnicas
descritas se assemelham muito, tanto nos pontos negativos quanto nos positivos, entretanto
são técnicas que consomem um tempo grande para serem aplicadas, se considerado que seu
uso será em uma situação de detecção de objetos em tempo real (MULLER, FREGIN e
DIETMAYER, 2017).
Muller realizou um estudo detalhado desses extratores de features para a detecção de
semáforos, é possível encontrar a documentação referente em (MULLER, FREGIN e
DIETMAYER, 2017).
As técnicas baseadas em machine learning que utilizam de extratores de features
construídos de maneira manual, por necessitarem de processos como aplicação de
transformações morfológicas na imagem e posteriormente a etapa de extração de features,
uma verificação e classificação de regiões candidatas, não são aplicáveis em situações onde
se necessita de resposta em tempo real (MULLER, FREGIN e DIETMAYER, 2017), como
ocorre no caso de detecção de semáforos em sistemas e ADAS e veículos autônomos. Sendo
assim, para a aplicação desejado estas técnicas não são eficientes o suficiente, o que nos leva
a segunda abordagem, que será conceituada no capítulo 2.3.3. Técnicas Baseadas em Deep
learning.
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2.3.3. Técnicas Baseadas em Deep learning
Com o passar dos anos começou a se verificar uma estagnação no avanço dos
métodos de detecção de objetos baseados nas técnicas de machine learning convencionais e
extratores de features construídos de maneira manual, o que levou a comunidade científica
a buscar novas alternativas para o object detection (ZHAO, ZHENG, et al., 2017)
Segundo Zhao, a decadência dos métodos de machine learning no object detection
se deve principalmente a dois fatores
•

Geração de bounding boxes candidatas redundantes, ineficiente e com acurácia ruim.

•

Incapacidade dos extratores de features construídos manualmente de fornecer uma
semântica profunda das diferentes classes de objetos e seus features.
A saída encontrada foi a utilização das DNNs (Deep Neural Networks). Basicamente

as DNNs são redes que utilizam de otimizações chaves, que se baseiam no conceito de que
os objetos são formados por partes, o que as torna diferentes dos métodos adotados
anteriormente, permitindo que resolvam os dois problemas discriminados anteriormente,
sendo mais eficientes na criação de bounding boxes candidatas e possuindo extratores de
features muitos mais poderosos semanticamente, pois elas são capazes de aprender features
muito mais complexos (LECUN, BENGIO e HINTON, 2015).
As redes neurais com estruturas profundas foram criadas com a intenção de simular
o funcionamento do cérebro humano nas tarefas de aprendizagem, entretanto, devido a
limitações de poder computacional e disponibilidade de bases de dados de tamanho relevante
sua utilização demorou a ocorrer, se tornando popular apenas em 2006. Vale ressaltar que
suas primeiras menções teóricas foram realizadas em 1940 (PITTS e MCCULLOCH, 1947)
e sua conceituação formal foi feita por LeCun (LECUN e BENGIO, 1995).
Segundo Zhao, a popularização dos métodos baseados em deep learning assim como
das CNNs e suas derivadas se deve a três fatores.
•

O surgimento de bases de dados de larga escala com anotações de qualidade como a
ImageNet (DENG, DONG, et al., 2009).
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•

Desenvolvimento de sistemas de computação paralela e de alta performance, como
as GPUs (Graphics Processing Unit) e clusters.

•

Avanços no desing das estruturas das redes e nas estratégias de treino, como por
exemplo a utilização de técnicas como o data augmentation (dt_a), o dropout e o
batch normalization.
O nome Convolutional Neural Networks surgiu devido ao fato de as redes aplicarem

uma operação matemática chamada convolução. A convolução é um tipo especial de
operação linear que, a partir de duas funções dadas, gera uma terceira realizando a soma do
produto dessas funções na região de superposição em função dos deslocamentos
(BRACEWELL, 2000).
As CNNs são inspiradas em processos biológicos, ou seja, ao invés de agir como as
redes MLP (Multilayer Perceptron) e tentar analisar todos os pixels da imagem juntos, elas
utilizam as camadas convolucionais, juntamente com um conceito chamado receptive field,
e tentam imitar as conexões realizadas pelos neurônios do cérebro humano, mais
especificamente do córtex visual. No cérebro dos animais os neurônios individuais do córtex
visual respondem a estímulos somente em regiões específicas do campo visual, essas regiões
recebem o nome de campos receptivos (receptive fields). Os receptive fields dos inúmeros
neurônios existentes se sobrepõem parcialmente, de modo que possam cobrir todo o campo
visual.
Com relação a arquitetura, uma CNN consiste de um layer (camada) de entrada,
múltiplos hidden layers e um layer de saída. As camadas conhecidas como hidden layers
geralmente são uma série de convolutional layers que realizam as convoluções entre a saída
recebida da camada predecessora e um filtro (kernel), e o resultado é passado para uma
função de ativação. Misturados as camadas de convolução existem outros tipos de layers que
realizam funções especiais, sendo eles:
Pooling layer: As camadas de pooling tem a intenção de otimizar a quantidade de
cálculo computacional necessário, reduzindo as dimensões dos dados recebidos como
entradas e tornando as operações de convolução invariantes a rotação, translação e shift. Tal
operação pode ser comparado como uma eliminação de detalhes irrelevantes para extração
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de features, o que ocorre devido a combinação de saídas de grupos de neurônios de uma
camada em um único neurônio na próxima camada.
Fully connected layer: As camadas totalmente conectadas, diferente das camadas de
convolução convencionais, funcionando exatamente como um multilayer perceptron, ou
seja, todos os neurônios de um layer estão conectados a todos os neurônios do próximo layer.
Geralmente são utilizados nas camadas finais da rede (topo) para realizar a classificação.

Figura 3 – Arquitetura de uma rede CNN genérica.
Fonte: https://medium.com/datadriveninvestor/convolution-neural-networks-vs-fully-connected-neuralnetworks-8171a6e86f15

As CNNs se diferem das MLPs pelas seguintes características:
Os layers das CNNs têm neurônios que são arranjados em três dimensões (width,
height e depth), onde cada neurônio dentro da camada de convolução é conectado apenas a
uma pequena região da camada de convolução predecessora a atual. Como já mencionado
anteriormente, essa região recebe o nome de receptive field.
O conceito dos receptive fields permite que as CNNs se aproveitem da localidade
espacial dos features, já que representações de pequenas partes da imagem de entrada podem
ser combinadas para obter representações de áreas maiores, permitindo que o processo de
extração de features tenha uma semântica maior.
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Nas CNNs cada filtro encontrado é replicado por todo o campo visual. Isso significa
que, todos os neurônios em uma dada camada de convolução correspondem ao mesmo
feature, o que torna os feature maps invariantes a deslocamento no campo visual.
Do ponto de vista do object detection as CNNs e suas derivadas devem ser capazes
de localizar e classificar os objetos existentes na imagem. Deste modo os métodos de object
detection com CNNs podem seguir duas linhas principais. A primeira delas utiliza a
abordagem tradicional, gerando regiões candidatas e posteriormente classificando cada uma
dessas regiões nas diferentes classes de objetos. A segunda trata o object detection como um
processo unificado, obtendo a classificação e localização simultaneamente e diretamente. A
Tabela 3 mostras os métodos existentes para cada abordagem mencionada.
Tabela 3 – Métodos baseados/derivados na arquitetura das CNNs

Métodos

Abordagem

R-CNN

Region proposal

SPP-net

Region proposal

Fast R-CNN

Region proposal

Faster R-CNN

Region proposal

R-FCN

Region proposal

FPN

Region proposal

Mask R-CNN

Region proposal

MultiBox

Regression/classification

AttentionNet

Regression/classification

G-CNN

Regression/classification

YOLO (v1, v2, v3)

Regression/classification

SSD

Regression/classification

DSSD

Regression/classification

DSOD

Regression/classification
Fonte: Autoria própria.
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A cronologia e as principais modificações e variações realizadas nos métodos de
object detection baseados em CNNs são ilustrados na Figura 4.

Figura 4 – Linhas de abordagem utilizadas nas CNNs para object detection.
Fonte: https://arxiv.org/pdf/1807.05511.pdf?fbclid=IwAR2tXY7WYxwW3OId0QfiSFDTURJ7WbivR7ARnT2wLTi00aw0KVwg93P2Zg

Um estudo comparando os desempenho das variações de CNNs foi realizado por
Zhao, alguns dos resultados obtidos podem ser vistos na Tabela 4 e Tabela 5.
É possível verificar que em questão de acurácia as redes que obtém o melhor
desempenho são SSD300, OHEM+Fast R-CNN, SSD512 e R-FCN (ResNet101). Seus
resultados estão destacados em negrito na Tabela 4.
Com relação ao desempenho das redes, considerando a velocidade de execução
juntamente com a acurácia, será adotado que um desempenho bom teria uma acurácia (mAP)
acima de 72% e um frame rate mínimo de 10 FPS (Frames Per Second). Sendo assim, as
arquiteturas que obtiveram os melhores desempenhos são SSD300, SSD512, YOLOv2,
DSSD321(ResNet101), DSOD300, PVANET+, PVANET+(compress). Seus resultados
estão destacados em negrito na Tabela 5.
Maiores detalhes sobre os dados e resultados apresentados na Tabela 4 e na Tabela 5
podem ser encontrados em (ZHAO, ZHENG, et al., 2017).
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Tabela 4 – Desempenho CNNs no Pascal VOC 2012 test set.

Método

Trainado em

mAP

R-CNN(Alex)

12

53.3

R-CNN(VGG16)

12

62.4

Bayes

12

66.4

07++12

68.4

12

70.0

NOC

07+12

68.8

MR-CNN & S-CNN

07++12

73.9

HyperNet

07++12

71.4

07++12+coco

80.1

07++12+S

76.4

Faster R-CNN

07++12

70.4

Faster R-CNN

07++12+coco

75.9

YOLO

07++12

57.9

YOLO+Fast R-CNN

07++12

70.7

YOLOv2

07++12+coco

78.2

SSD300

07++12+coco

79.3

SSD512

07++12+coco

82.2

R-FCN (ResNet101)

07++12+coco

85.0

Fast R-CNN
SutffNet30

OHEM+Fast R-CNN
ION

Fonte: (ZHAO, ZHENG, et al., 2017).
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Tabela 5 – Desempenhos CNNs no Pascal VOC 07 test set.

Método

Treinado em

mAP

Tempo(seg/img)

FPS

SS+R-CNN

07

66.0

32.84

0.03

SS+SSP-net

07

63.1

2.3

0.44

SS+FRCN

07+12

66.9

1.72

0.6

SDP+CRC

07

68.9

0.47

2.1

SS+HyperNet

07+12

76.3

0.20

5

MR-CNN & S-CNN

07+12

78.2

30

0.03

07+12+s

79.2

1.92

0.5

Faster R-CNN(VGG16)

07+12

73.2

0.11

9.1

Faster R-CNN(ResNet101)

07+12

83.8

2.24

0.4

YOLO

07+12

63.4

0.02

45

SSD300

07+12

74.3

0.02

46

SSD512

07+12

76.8

0.05

19

07+12+coco

83.6

0.17

5.9

YOLOv2

07+12

78.6

0.03

40

DSSD321(ResNet101)

07+12

78.6

0.07

13.6

DSOD300

07+12+coco

81.7

0.06

17.4

PVANET+

07+12+coco

83.8

0.05

21.7

PVANET+(compress)

07+12+coco

82.9

0.03

31.3

ION

R-FCN(ResNet101)

Fonte: (ZHAO, ZHENG, et al., 2017).

Geralmente as arquiteturas baseadas em CNNs apresentadas até aqui são treinadas
utilizando os valores de confidence e localization loss, O que permite que possuam bounding
boxes precisas em relação a métrica IoU, entretanto esses métodos apresentam dificuldades
em lidar com objetos pequenos, o que geralmente é culpa das operações de pooling
realizadas (MÜLLER e DIETMAYER, 2018).
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O capítulo 2.3.4. SSD – Single Shot MultiBox Detector tem a intenção de detalhar o
funcionamento da arquitetura que mostrou ser mais promissora para a aplicação de interesse
deste trabalho, a detecção de semáforos, o que exige grande acurácia, e um frame rate de
funcionamento alto para aplicabilidade em operações de tempo real, no caso sistemas ADAS
e veículos autônomos.

2.3.4. SSD – Single Shot MultiBox Detector
O presente capítulo tem a intenção de descrever e conceituar o funcionamento da
arquitetura de rede SSD, sendo assim todas as informações aqui fornecidas foram obtidas do
paper original, o qual pode ser encontrado em (LIU, ANGUELOV, et al., 2016).
Liu descreve em seu trabalho a metodologia utilizada pela SSD da seguinte maneira:
A abordagem SSD é baseada em uma rede convolucional feedforward que produz uma coleção de tamanho fixo de bounding boxes e
scores para a presença de instâncias de classe de objeto nessas boxes,
seguido por uma etapa de nom-maximum suppression para produzir as
detecções finais. As primeiras camadas de rede são baseadas em uma
arquitetura padrão usada para classificação de imagens de alta qualidade
(truncada antes de quaisquer camadas de classificação), que chamaremos
de base network. Em seguida, adicionamos uma estrutura auxiliar à rede
para produzir detecções [...]. (LIU, ANGUELOV, et al., 2016)

Na arquitetura SSD uma predição consiste em uma boundary boxes e n+1 valores de
scores diferentes, onde esses valores representam cada uma das n diferentes classes que o
modelo é capaz de detectar, com a adição de uma classe reservada para o background, de
modo que, o score com maior valor indica o objeto presente na boundary box.
Ao final da base network são adicionados layers convolucionais sequenciais com o
intuito de gerar o efeito de multi-scales feature maps, ou seja cada layer adicionado é
responsável por gerar feature maps de resoluções específicas, o que permite que existam
feature maps que possuam maior ou menor quantidade de informação sobre as instâncias
presentes naquela célula. De acordo com o tamanho do feature map gerado também é
possível facilitar a detecção de objetos de diferentes tamanhos, sendo eles maiores ou
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menores. Feature maps com resoluções menores geralmente são mais úteis para detectar
objetos maiores, enquanto que feature maps com resoluções maiores são capazes de detectar
objetos menores.
As boundary boxes dadas como saída do modelo são obtidas através da criação de
várias default boundary boxes que obedecem um padrão. Em cada feature map proveniente
dos layers convolucionais (adicionadas ao final da base network) é realizada a geração de
inúmeras default boundary boxes, o que é feito utilizando como parâmetros os valores de
scales, aspect ratios e steps. Esses parâmetros são responsáveis por definir o tamanho,
formato e espaçamento das default boundary boxes geradas, e devem estar ajustados
corretamente as instâncias que o modelo deseja detectar, tentando representar de maneira
estatística a distribuição das ground-truth boxes.
Com as default boundary boxes geradas para cada feature map, assim como os
valores de scores determinados, a SSD realizada uma etapa de nom-maximum suppression
para selecionar dentre todas as detecções realizadas as que possuem maior relevância,
eliminando as que não são de interesse para o modelo.
A Figura 5 mostra a arquitetura utilizada pela SSD, nela é possível verificar a base
network e as camadas adicionais necessárias.

Figura 5 – Arquitetura da SSD.
Fonte: (LIU, ANGUELOV, et al., 2016)

Durante o processo de treinamento a SSD aplica de maneira end-to-end a loss
function entre a saída obtida (conjunto de boundary boxes, onde cada boundary box possui
n+1 scores) e os ground-truth boxes informados, sendo assim ela pode realizar o back
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propagation para ajuste dos pesos da rede e correto treinamento do modelo. Outra parte
importante do processo de treinamento é o hard negative mining e o data augmentation caso
o autor deseje utilizar essa estratégia.
Durante o treino também é preciso estabelecer um valor de threshold (geralmente
0,5) para permitir ao modelo filtrar quais das default boundary boxes realmente apresentam
uma detecção de interesse, para que posteriormente seja possível realizar a correspondência
entre uma boundary box e sua respectiva ground-truth box. O threshold basicamente é um
delimitador inferior para o valor da métrica de jaccard overlap entre a boundary box avaliada
e o ground-truth box que se deseja verificar a correspondência.
O objetivo do treinamento é minimizar a loss function, que é dada por uma soma
ponderada da localization loss e da confidence loss.
Loss function:
𝐿(𝑥, 𝑐, 𝑙, 𝑔) =

1
(𝑥, 𝑐) + 𝛼𝐿𝑙𝑜𝑐 (𝑥, 𝑙, 𝑔))
(𝐿
𝑁 𝑐𝑜𝑛𝑓

Localization loss:
𝑁

𝐿𝑙𝑜𝑐 (𝑥, 𝑙, 𝑔) = ∑

∑

𝑘
𝑥𝑖,𝑗
𝑠𝑚𝑜𝑜𝑡ℎ𝐿1 (𝑙𝑖𝑚 − 𝑔𝑗𝑚 )

𝑖 ∈ 𝑃𝑜𝑠 𝑚 ∈ {𝑐𝑥,𝑐𝑦,𝑤,ℎ}

𝑔̂𝑗𝑐𝑥 = (𝑔𝑗𝑐𝑥 − 𝑔𝑗𝑐𝑥 )/𝑑𝑖𝑤
𝑐𝑦

𝑐𝑦

𝑐𝑦

𝑔̂𝑗 = (𝑔𝑗 − 𝑔𝑗 )/𝑑𝑖ℎ
𝑔̂𝑗𝑤

𝑔𝑗𝑤
= log ( 𝑤 )
𝑑𝑖

𝑔̂𝑗ℎ

𝑔𝑗ℎ
= log ( ℎ )
𝑑𝑖
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Confidence loss:
𝑁
𝑝
𝐿𝑐𝑜𝑛𝑓 (𝑥, 𝑐) = − ∑ 𝑥𝑖,𝑗
log(𝑐̂𝑖𝑝 ) − ∑ log(𝑐̂𝑖0 )
𝑖 ∈ 𝑃𝑜𝑠

𝑐̂𝑖𝑝

𝑖 ∈ 𝑁 𝑒𝑔

exp (𝑐𝑖𝑝 )
=
∑𝑝 exp (𝑐𝑖𝑝 )

xpi,j – match da i-ésima default box com a j-ésima ground-truth box da categoria p.
n – número de matched default boxes.
g – parâmetros da ground-truth box.
l – parâmetros da predicted box.
d – default bounding box.
(cx, cy) – offsets dos centros da default bounding box (d).
w – width da default bounding box.
h – height da default bounding box.
c – class confidences.

2.4. Bases de dados de Semáforos
Quando trabalhamos com redes neurais profundas, uma das etapas mais importantes
da construção do modelo é a seleção da base de dados que será utilizada pra treino, validação
e teste da arquitetura construída, de modo que conforme o problema que se deseja resolver
podemos melhorar consideravelmente o desempenho do modelo final selecionando uma
base de dados que possua a capacidade de fornecer toda a descrição semântica necessária ao
modelo. A base selecionada deve apresentar exemplos de todas as classes existentes, estando
anotados com qualidade e em quantidade razoável.
Dentre as bases de dados existentes para object detection as opções que
disponibilizam maior número de exemplos com a melhor qualidade de imagem, tendo
anotações detalhadas e confiáveis são sempre preferíveis a bases menores e com qualidade
mais baixa.
A Tabela 6 mostra algumas das bases de dados públicas sobre Traffic Light
Recognition juntamente com as características de interesse para uma aplicação de object
detection.
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Tabela 6 – Características dos datasets de semáforos para object detection.

LARA

LISA

Bosch

DTLD

Resolução [WxH]

640x480

1280x960

1280x720

2048x1024

Depth [bit]

8

8

8, 12

8, 16

Frame Rate [Hz]

25

16

16

15

Anotações

9.168

51.826

24.242

232.039

Cidades

1

1

17

11

Disparity data

Não possui

Não possui

Não possui

Possui

Classes

4

7

15, 4

344

Fonte: https://www.uni-ulm.de/en/in/driveu/projects/driveu-traffic-light-dataset/

DriveU Traffic Light Dataset
Dentre as opções apresentadas o DTLD (DriveU Traffic Light Dataset) se diferencia
das demais pela quantidade de anotações disponibilizadas, tendo o maior número de
anotações e a maior resolução dentre as opções evidenciadas. O DTLD oferece cerca de 230
mil semáforos anotados em 11 diferentes cidades da Alemanha, o que permite que se tenha
uma grande variedade de padrões de semáforos, é um fato conhecido que a padronização
(aparência) costuma variar de uma cidade/região para outra.
O DTLD tem uma estrutura de anotações que permite classificar as instâncias de
semáforos em 344 classes diferentes, permitindo realizar inúmeros tipos de filtragem sobre
os objetos anotadas, de acordo com sua colocação dentro das classes.
A classificação de uma instância no DTLD leva em consideração seis características
visuais dos semáforos. Essas características são descritas a seguir.
Viewpoint orientation: Descreve a orientação da parte frontal do semáforo (onde se
localizam as lâmpadas), considerando o ponto de vista do motorista do veículo.
•

Frontal: O semáforo se encontra com a face que possui as lâmpadas apontada
para o motorista.
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•

Contrária: O semáforo se encontra com a face que possui as lâmpadas
apontada para os veículos que vem da direção oposta.

•

Esquerda: O semáforo se encontra com a face que possui as lâmpadas
apontada para a esquerda.

•

Direita: O semáforo se encontra com a face que possui as lâmpadas apontada
para a direita.

Relevancy/Occlusion: Descreve se um semáforo é relevante ao motorista, ou seja, se
diz respeito ao cruzamento atual, e se o semáforo se encontra visível para o motorista.
Installation orientation: Informa se o semáforo se encontra instalado na posição
horizontal ou vertical.
Number of light units: Diz respeito ao número de lâmpadas que o semáforo possui.
Existem semáforos com uma, duas, três ou mais lâmpadas.
State: Define o estado do semáforo anotado. Nos semáforos tradicionais existem três
estados (vermelho, verde, amarelo). A base de dados em questão foi coletada na Alemanha,
onde existem mais estados além dos três tradicionais.
Pictogram: Descreve se as lâmpadas do semáforo possuem algum tipo de máscara.
Existem semáforos destinados a pedestres ou ciclista, que possuem mascaras personalizadas
para diferenciá-los dos sinais para veículos convencionais.
A Figura 6 ilustra como é definida a classe dos semáforos anotados e o significado
de cada um dos dígitos que determinam a classe.
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Figura 6 – Sistema de definição de classes para os semáforos anotados no DTLD.
Fonte: https://www.uni-ulm.de/en/in/driveu/projects/driveu-traffic-light-dataset/

O DTLD também possui informações de metadados sobre os tipos de instâncias
anotadas, as figuras a seguir mostram alguma dessas informações.

Figura 7 – Distribuição posicional das anotações das instâncias presentes para o DTLD.
Fonte: https://www.uni-ulm.de/en/in/driveu/projects/driveu-traffic-light-dataset/
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Figura 8 – Distribuição dos estados das anotações das instâncias existentes para o DTLD.
Fonte: https://www.uni-ulm.de/en/in/driveu/projects/driveu-traffic-light-dataset/

Figura 9 - Distribuição do comprimento das anotações das instâncias existentes para o DTLD.
Fonte: https://www.uni-ulm.de/en/in/driveu/projects/driveu-traffic-light-dataset/
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Figura 10 - Distribuição dos aspect ratios das anotações das instâncias existentes para o DTLD.
Fonte: https://www.uni-ulm.de/en/in/driveu/projects/driveu-traffic-light-dataset/

2.5. Considerações Finais
No decorrer desse capítulo foram apresentadas a terminologia empregada e a
literatura existente na área de object detection, com uma ênfase especial na detecção de
semáforos. Além disso, a base de dados utilizada para desenvolvimento dos estudos
propostos por este trabalho foi caracterizada, disponibilizando muitas das informações
utilizadas em tomadas de decisão quanto ao rumo do projeto. No capítulo seguinte é
apresentado o desenvolvimento prático do projeto, apresentando as metodologias,
desenvolvimento, decisões tomadas e resultados obtidos.
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CAPÍTULO 3: DESENVOLVIMENTO DO
TRABALHO
3.1. Considerações Iniciais
Neste capítulo é apresentada a metodologia adotada durante o processo de análise e
desenvolvimento do tema proposto. Também são reunidos e discutidos os resultados obtidos
experimentalmente pelos testes realizados nas diferentes configurações e modelos de deep
learning testados, o que é complementado por discussões sobre o porquê das decisões de
projeto tomadas. Para encerrar o capítulo é fornecida uma descrição das principais
dificuldades encontradas no desenvolvimento do tema, assim como as lições aprendidas e
futuras melhorias na metodologia.

3.2. Projeto
O objetivo do presente trabalho é obter um modelo baseado em inteligência
computacional que seja capaz de detectar semáforos com a velocidade, qualidade,
confiabilidade e robustez necessárias a um veículo autônomo ou a um sistema ADAS, ou
seja é imprescindível que o modelo possua aplicabilidade em tempo real e seja capaz de
identificar todos os semáforos que dizem respeito ao interessante semântico de tráfego do
veículo em questão, já que a falha na detecção de um semáforo pode apresentar um risco
letal aos tripulantes do veículo.
O passo inicial para a proposição de um modelo eficiente é identificar e obter uma
base de dados capaz de modelar e generalizar com precisão o contato visual real de um
condutor com as situações onde se é necessário identificar os semáforos. Diferentes bases
de dados abertas referentes a semáforos foram analisadas e comparadas levando em
consideração os objetivos e problemas intrínsecos da detecção de semáforos.
Particularmente para o caso de detecção de semaforos é interessante que a base possua dados
obtidos em diferentes cidades e regiões.
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Com a base de dados utilizada definida o próximo passo é escolher, dentre as opções
de métodos de detecção de objetos existentes na literatura, o modelo mais promissor para a
detecção de semáforos, o qual apresenta características e dificuldades específicas, sem que
seja necessário testar de maneira prática cada uma dessas opções, utilizando apenas do
conhecimento e pesquisa já existentes sobre cada um dos métodos. Para aplicabilidade em
tempo real a velocidade do modelo é um fator importante, além disso a acurácia também é
um fator que tem grande peso na decisão, já que erros na detecção podem acarretar
consequências gravíssimas.
Tendo identificado o modelo mais adequado ao problema proposto, é realizada uma
sequência de testes explorando o funcionamento desse modelo, a fim de identificar como
obter o melhor aproveitamento de suas características para a detecção de semáforos. Após
isso o objetivo é isolar e compreender os motivos de seu melhor desempenho e de suas
dificuldades na atividade de detecção.
Após a análise do comportamento do modelo definido uma proposta de alteração
para melhoria é apresentada, considerando os resultados obtidos no passo anterior. Baseado
nas dificuldades encontradas também é informado quais seriam as situações e recursos que
possibilitariam resultados diferentes dos obtidos.

3.3. Descrição das Atividades Realizadas
Nesta seção são disponibilizados os detalhes de cada etapa da metodologia descrita
na seção anterior, assim como os recursos, técnicas e sistemas pesquisados e utilizados
nessas etapas.

3.3.1. Pesquisa e definição da base de dados
Para pesquisa e definição da base de dados utilizada foi realizada a busca manual na
internet pelas bases públicas existentes referentes a detecção de semáforos, buscando
informações de metadados sobre essas bases, as quais são utilizadas no processo de decisão
sobre a base mais adequada ao problema.
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Dentre as bases encontradas algumas apresentaram características interessantes,
essas características são descritas a seguir.
Traffic Light Recognition (TLR – LaRA): Base de dados de detecção de semáforos
obtida e compilada pelo grupo francês La Route Automatisée (LaRA), que tem como
objetivo o desenvolvimento, integração e experimentação das tecnologias de transporte em
estradas. A base apresenta 11.179 frames adquiridos a uma taxa de 25 FPS com resolução
de 640x480 (RGB, 8bits) e um total de 9168 semáforos anotados. As imagens foram obtidas
em diferentes percursos realizados de carro na cidade de Paris (França).
LISA Traffic Sing Dataset (LISA): Base de dados de detecção de semáforos obtida
pelo Computer Vision and Robotics Research Laboratory (CVRR). A base apresenta 46.418
frames adquiridos a uma taxa de 16 FPS com resolução de 1280x960 (RGB, 8bits) e um total
de 51.826 semáforos anotados. As imagens foram obtidas em percursos realizados de carro
na cidade de San Diego (Estados Unidos). É interessante ressaltar que a base completa não
está disponível, sendo apenas uma parte da base pública. Existem várias versões dessa base
de dados que diferem consideravelmente da mencionada no presente trecho.
Bosch Small Traffic Lights Dataset (BOSCH): Base de dados de detecção de
semáforos obtida pela Bosch North America Research department. A base apresenta 13.427
frames adquiridos a uma taxa de 16 FPS com resolução de 1280x720 (RGB, 8bits e 12bits)
e um total de 24.242 semáforos anotados. As imagens foram obtidas em percursos realizados
de carro em 17 cidades diferentes dos Estados Unidos.
DriveU Traffic Light Dataset (DTLD): Base de dados de detecção de semáforos
obtida pela Ulm University da Alemanha. A base apresenta aproximadamente 50.000 frames
adquiridos a uma taxa de 15 FPS com resolução de 2048x1024 (RGB, 8bits e 16bits) e um
total de 232.039 semáforos anotados. As imagens foram obtidas em percursos de
cruzamentos realizados de carro em 11 cidades diferentes da Alemanha.
Para definir a base mais adequada os seguintes critérios foram levados em
consideração, na respectiva ordem em que são mencionados.
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•

Quantidade de semáforos anotados: A quantidade de exemplos de uma classe que
são utilizados no aprendizado de um sistema inteligente tem relação direta com a sua
eficiência e capacidade de aprendizado.

•

Diversidade de classes dos semáforos anotados: Bases de dados com classes mais
específicas e definidas permitem realizar processos de filtragem e análise mais
profundos, o que permite identificar quais classes tem mais dificuldade para serem
detectadas, possibilitando agrupar as instâncias de objetos em detecção fáceis ou
difíceis e realizar inferências lógicas sobre possíveis detecção realizadas.

•

Diversidade de padronização dos semáforos anotados: A base de dados deve possuir
instâncias obtidas de diferentes padronizações de semáforos, ou seja, dados anotados
em cidades e regiões diferentes, que possuam seus próprios layouts de semáforos.

•

Resolução da imagem: Com maiores resoluções mais informação semântica está
presente na imagem, permitindo a detecção de objetos distantes e pequenos.
Com base nesses parâmetros, é possível verificar, através da Tabela 6, que o dataset

que mais se destaca dentre os apresentados é o DriveU Traffic Light Dataset. O DTLD
apresenta, dentre as opções analisadas, o maior número de instâncias de semáforos anotadas,
juntamente com as imagens de maior resolução disponíveis. Além disso suas amostras de
instâncias foram obtidas em 11 cidades diferentes, o que garante que existem diferentes
padronizações de semáforos anotadas.
Outro ponto interessante, que pesou muito na decisão pelo uso da base, foi a
metodologia de divisão em classes das instâncias, apresentada no capítulo 2.4. Bases de
dados de Semáforos, a qual possibilita dividir os diferentes semáforos anotados através das
suas características visuais, deste modo é possível aplicar diversos filtros e realizar análises
de interesse ao autor.

3.3.2. Pesquisa e definição do modelo
Para definir o tipo de modelo utilizado foi realizada uma extensa pesquisa na
literatura e publicações referentes as áreas de object detection, Traffic light detection, deep
learning e machine learning. Vários estilos de abordagens foram analisados, algumas dessas
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abordagens

são

explicadas

em

mais

detalhes

no

CAPÍTULO

2:

REVISÃO

BIBLIOGRÁFICA, onde suas principais características são descritas para melhor
entendimento do leitor e posterior consulta do autor.
Para o problema proposto, detecção de semáforos em veículos autônomos ou
sistemas ADAS, existem algumas características que são essenciais ao modelo e foram
determinantes na decisão.
Aplicabilidade em tempo real: O modelo deve ser capaz de realizar as detecções
em tempo real, de modo a imitar o comportamento de um condutor humano. Sendo assim,
um dos parâmetros mais importantes é a taxa de FPS.
Alta precisão: O modelo deve apresentar detecções robustas, sendo capaz de
localizar todas as instâncias de interesse existentes em um cenário. Sistemas para detecção
de semáforos são sistemas críticos, o que implica que não podem cometer erros ou apresentar
mal funcionamento durante sua operação, caso contrário o veículo poderá sofrer um acidente
levando a consequências graves.
Baixo custo computacional: É necessário que o modelo apresente desempenho bom
mesmo em hardware limitado. É importante ressaltar que quanto maior o poder
computacional disponível mais eficiente é um modelo em geral, porém quando se trata de
sistema embarcados existem limitações em relação ao hardware, sejam elas físicas, como
espaço disponível e temperatura de operação, ou comerciais, como elevação do preço final
do produto e alto custo de manutenção.
Possibilidade de modificação do modelo: Modelos que possibilitem realizar ajustes
em suas características e arquiteturas são mais interessantes quando se deseja realizar
análises e inferências lógicas, o que é um dos objetivos centrais deste trabalho.
Baixa incidência de false negatives: Instâncias não detectadas tem um impacto mais
pesado na aplicação de detecção de semáforos. Do ponto de vista do condutor de um veículo
é um erro bastante grave deixar de visualizar um semáforo, já que tal fato pode acarretar uma
colisão.
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A Tabela 7, a seguir, mostra um comparativo entre os modelos mais promissores
encontrados, seus dados são provenientes de experimentos realizados por Zhao, que podem
ser encontrados em (ZHAO, ZHENG, et al., 2017). Vale destacar que os métodos de deep
learning são os únicos que apresentaram aplicabilidade em tempo real descartando muitos
dos métodos discutidos no CAPÍTULO 2: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.
Tabela 7 – Desempenho das arquiteturas de Deep Learning em object detection. (*) Teste realizado em um
Intel i7-6700K CPU com a GPU NVIDIA Titan X.

Arquitetura

mAP VOC12

mAP VOC07* FPS VOC07*

Faster R-CNN

75.9 %

73.2 %

9.1

YOLO

57.9 %

63.4 %

45

YOLOv2

78.2 %

78.6 %

40

SSD300

79.3 %

74.6 %

46

SSD500

82.2 %

76.8 %

19

R-FCN (ResNet101)

85.0 %

83.6 %

5.9

Fonte: (ZHAO, ZHENG, et al., 2017)

Em termos de precisão os melhores modelos são a R-FCN e as SSDs, entretanto a RFCN apresenta uma velocidade bem inferior quando comparada aos demais métodos. Como
o intuito é utilizar um modelo que seja leve e ágil as SSDs apresentam um perfil ideal, com
números razoáveis de precisão e uma grande velocidade (frame rate).
A arquitetura SSD apresenta diferentes implementações, que dizem respeito ao
número de layers utilizados nas últimas camadas, do ponto de vista prático seria mais
interessante escolher a SSD300 devido a sua menor complexidade e custo de treinamento,
para melhor realização dos testes que se seguem. Tal abordagem se torna viável pois o intuito
é realizar a maior quantidade possível de testes a fim de obter analises sobre as fraquezas e
forças do modelo.
Pensando em minimizar o máximo possível a dificuldade impostas pelo hardware,
um modelo ainda mais simples e veloz de SSD foi considerado. Este modelo permite a
realização dos experimentos que se propõem a seguir de maneira mais eficiente, já que o
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autor em questão não possui acesso a um hardware condizente com a necessidade de
aplicação da SSD300. Além de escolher um modelo de SSD adequado o autor também optou
por utilizar de processamento em nuvem para realizar os experimentos.
Por fim, o modelo eleito para realização dos testes foi o SSD7, por apresentar
desempenho semelhante as SSDs mais complexas, sendo extremamente mais rápida de
treinar e exigindo menores quantidades de dados, além disso devido as limitações de acesso
a hardware já mencionadas esta opção se mostrou a mais viável ao autor.

3.3.3. Implementação técnica
Linguagem e ferramentas
Para implementação dos códigos inicialmente foi definida a linguagem utilizada. A
preferência foi pelo Python, já que o mesmo apresenta facilidade de manipulação e rapidez
de desenvolvimento, atributos necessários a tarefa proposta neste trabalho, devido ao tempo
e hardware pouco disponíveis.
Optou-se também pela utilização da ferramenta Google Colaboratory (Colab) para
codificar e testar os experimentos. O Colab é uma plataforma que disponibiliza, para
interessados em explorar o machine learning e realizar simulações em grandes conjuntos de
dados, um serviço de nuvem gratuito fornecido pela Google. Este serviço, além de ser fácil
de usar e configurar, possui suporte para o Python 3.6 e 2.7, aceleração de GPU grátis
(Nvidia K80s, T4s, P4s e P100s, por tempo limitado) e bibliotecas pré-instaladas.
O Google Colab permite administrar os arquivos através do Google Drive, o que
possibilita um versionamento mais completo e cuidadoso, fornecendo ferramentas de acesso
remoto e compartilhamento dos arquivos.
SSD7 Keras
O modelo de SSD utilizado é a SSD7 de autoria de Pierluigi Ferrari, que fornece em
seu GitHub uma implementação mais leve e rápida de SSD do que as SSD300 e SSD500
originais, essa implementação é codificada em Python e utiliza a biblioteca Keras, com a
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qual o autor tem maior familiaridade. A SSD7, assim como as instruções de utilização e
configuração, pode ser encontrada no GitHub de Ferrari (FERRARI, 2018).
Pré-processamento realizados na base de dados
O DTLD original estava organizado de maneira que impossibilitava sua utilização
para os testes que seriam realizados utilizando a SSD7, a qual exigia uma base organizada
no formato estabelecido pelo Pascal VOC. Este formato determina que a base deve ser
organizada em duas pastas, uma contendo as imagens em formato “.JPG” e nomeada como
“images” e outra contendo as anotações para cada uma das imagens em formato “.XML”
nomeada “annotations”.
Um script foi utilizado para converter o formato original da base para o desejado.
Esse script é responsável por ler o arquivo “.YML” que contém todas as informações da base
e reconstruir a base no formato desejado utilizando essas informações. A Figura 11, a seguir,
ilustra como são feitas as anotações no formato Pascal VOC.

Figura 11 – Formato das anotações no Pascal VOC.
Fonte: Autoria própria.
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Como forma de filtrar as anotações de interesse algumas atitudes foram tomadas ao
realizar a conversão da base.
•

Somente as anotações de semáforos classificados na posição frontal com relação ao
motorista foram consideradas.

•

Semáforos em oclusão foram classificados como de difícil detecção durante a
conversão.

•

Semáforos com orientação horizontal foram classificados como de difícil detecção
durante a conversão.

•

Semáforos com máscaras ou com padrões anormais (setas ou figuras) foram
classificados como de difícil detecção durante a conversão.

•

Semáforos anotados com um valor de width menor que 10 pixels foram
desconsiderados.
Quando uma instância é anotada como de difícil detecção, se aplicado um processo

de avaliação da eficiência do modelo, caso a detecção deste objeto seja correta ela irá ser
considerada na avaliação, caso seja incorreta ela não será considerada na avaliação
(MÜLLER e DIETMAYER, 2018).
Como as anotações da base são muito detalhadas, classificando semáforos que
possuem tamanhos extremamente pequenos, chegando a 2 pixels de width, o que é de difícil
detecção até mesmo para identificação manual realizada por humanos, as instâncias com
menos de 10 pixels de width foram eliminadas para evitar que o modelo tente aprender
usando informação semântica que não é capaz de aumentar a capacidade de generalização
do modelo.
Outro ponto interessante a se destacar é que apenas uma fração da base original foi
utilizada, pois a base completa possui mais de 100 Giga Bytes de tamanho, o que ultrapassa
em muito a quantidade de memória disponível ao autor. Duas versões menores da base foram
criadas, uma contendo cerca de 6000 imagens e outra contendo cerca de 9000 imagens. A
versão com 6000 imagens foi utilizada em todos os testes da Tabela 8, com exceção do teste
15 (indicado com *) que utilizou a versão com 9000 imagens.
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A divisão entre dados de treino e dados de teste foi realizada obedecendo uma
proporção de aproximadamente 80% para treino e 20% para teste, entretanto estes valores
não são exatos.

3.3.4. Análise do comportamento do modelo definido
Com a base de dados pronta e a SSD7 implementada em Python, utilizando a
biblioteca Keras, foram realizados uma sequência de testes com o intuito de identificar
características do comportamento da rede.
Na arquitetura da SSD, como mencionado anteriormente, podemos definir os
parâmetros que são usados na geração das default boundary boxes, esses parâmetros são os
scale, os target aspect ratios, os steps e os offsets para cada feature map layer. Utilizando a
mesma base de dados para treino, assim como o mesmo número de épocas, foram variados
manualmente os parâmetros scale, target aspect ratios, steps e offsets, juntamente com o
learning rate (l_r). Os resultados obtidos podem ser encontrados na Tabela 8.
Vale destacar que nos testes de 1 a 5 o valor de learning rate inicial utilizado foi de
0.0001, sendo aumentado para 0.001 nos testes de 6 a 15. Outro detalhe importante do
treinamento é a aplicação de um valor de learning rate adaptativo ao progresso do modelo
através da utilização da função ReduceLROnPlateau, ou seja, conforme o modelo avançava
no treinamento as correções nos parâmetros da rede são feitas de maneiras mais sutil para
possibilitar um ajuste mais preciso.
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Tabela 8 – Experimentos com parâmetros das default boundary box na SSD7.
Obs: Os teste de 1 a 14 utilizaram uma base de dados com cerca de 6000 imagens, já o teste 15
(indicado com *) utilizou uma base com cerca de 9000 imagens.

scales

aspect ratios

steps

dt_a

mAP

L_r

1

[0.08, 0.16, 0.32, 0.64, 0.96]

[0.5, 1.0, 2.0]

none

não

0.335

0.0001

2

[0.05, 0.07, 0.1, 0.13, 0.2]

[0.5, 0.33, 0.29, 0.25, 0.2]

none

não

0.53

0.0001

3

[0.07, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3]

[0.5, 0.33, 0.29, 0.25, 0.2]

none

não

0.35

0.0001

4

[0.04, 0.08, 0.16, 0.32, 0.64]

[1, 0.5, 1.0/3.0, 0.25]

none

não

0.542

0.0001

5

[0.04, 0.08, 0.16, 0.32, 0.64]

[1, 0.5, 1.0/3.0, 0.25]

[8, 16, 32, 64]

não

0.506

0.0001

6

[0.04, 0.08, 0.16, 0.32, 0.64]

[1, 0.5, 1.0/3.0, 0.25]

none

não

0.837

0.001

7

[0.04, 0.08, 0.16, 0.32, 0.64]

[1, 0.5, 1.0/3.0, 0.25]

none

sim

0.83

0.001

8

[0.08, 0.16, 0.32, 0.64, 0.8]

[1, 0.5, 1.0/3.0, 0.25, 0.2]

none

sim

0.702

0.001

9

[0.06, 0.08, 0.16, 0.32, 0.64]

[1, 0.5, 1.0/3.0, 0.25, 0.2]

none

sim

0.786

0.001

10

[0.06, 0.08, 0.16, 0.32, 0.64]

[1, 0.5, 1.0/3.0, 0.25, 0.2]

[8, 11, 22, 44]

sim

0.652

0.001

11

[0.04, 0.08, 0.16, 0.32, 0.64]

[1, 2, 0.5, 1.0/3.0, 0.25, 0.2]

none

não

0.841

0.001

12

[0.05, 0.08, 0.16, 0.32, 0.64]

[1.0/3.0, 0.25]

none

não

0.831

0.001

13

[0.07, 0.15, 0.25, 0.35, 0.6]

[0.33]

none

não

0.768

0.001

14

[0.05, 0.08, 0.16, 0.32, 0.64]

[0.5, 1.0/3.0, 0.2]

none

não

0.846

0.001

15*

[0.05, 0.08, 0.16, 0.32, 0.64]

[0.5, 1.0/3.0, 0.2]

none

não*

0.848

0.001

Fonte: Autoria própria.

Observando os testes 1, 2, 3, 4 e 5 é possível notar que nenhuma das configurações
testadas, considerando mais ou menos contexto para geração das default boundary boxes,
obteve um valor aceitável para o mAP (mean Average Precision). Outra observação
interessante é que a adição de valores de offsets personalizados no teste 5, para a mesma
configuração do teste 4, acabou piorando o desempenho do modelo. Sendo assim é possível
levantar a hipótese de que utilizar valores de offset personalizados acarretam piora no
desempenho do modelo.
O teste 6 foi realizado com o intuito de verificar a influência do learning rate inicial
nos modelos, deste modo foi escolhida a configuração que havia obtido o maior desempenho
até o momento, no caso a configuração do teste 4, e alterado seu learning rate inicial de
0.0001 para 0.001. Apesar de causar uma maior oscilação no treinamento a melhora obtida
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no mAP foi de cerca 30%, sendo assim definiu-se para os testes que se seguem um learning
rate inicial de 0.001.
Com um valor mais eficiente de learning rate definido os testes voltaram a analisar
se o modelo se comportava melhor considerando mais ou menos contexto para criação das
default boundary boxes, além disso um processo de data augmentation foi adicionado. Com
relação ao desempenho do modelo com a aplicação do data augmentation, sua utilização
aparentemente não foi capaz de alterar de maneira considerável o desempenho final, como
pode ser verificado através da comparação dos mAPs obtidos nos testes 6 e nos testes 7, 8,
9 e 10.
Vale ressaltar que o data augmentation realizado foi bem agressivo, alterando
consideravelmente as imagens originais através de processos como flip, brightness change,
contrast change, saturation change e hue change. Ao contrário do que se esperava, o data
augmentation não melhorou o desempenho do modelo, este resultado provavelmente se deve
ao fato de as alterações inseridas não serem ideais, já que acabam por descaracterizar a
imagem e as instâncias nela presentes muito além do esperado, o que insere uma dificuldade
na capacidade de aprendizado do modelo. Seria interessante buscar a fundo o motivo deste
resultado. Entretanto iremos focar nos parâmetros do modelo primeiramente.
Os testes 7, 8 e 9 foram utilizados para verificar a influência de observar mais ou
menos contexto juntamente com a adição do data augmentation. O teste 7 considerou menos
contexto na detecção dos semáforos através da diminuição dos valores dos scales, o que
diminuiu o tamanho das default boundary box geradas. O teste 8 fez exatamente o contrário,
utilizando valores de scales maiores para considerar mais contexto. O teste 9 alterou a
consideração de contexto apenas para os layers iniciais, responsáveis por detectar objetos
menores.
Foi possível verificar através dos testes 7, 8 e 9 que para instâncias maiores de
semáforos, detectadas pelos layers finais, é mais eficiente considerar menos contexto,
entretanto para detecção de instâncias menores, detectadas pelos layers inicias, é interessante
considerar mais contexto, usando valores de scales maiores.
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Realizando a comparação dos resultados dos testes 7, 8 e 9 com o teste 10, é possível
obter uma reafirmação da hipótese levantada anteriormente de que alterar os valores dos
offsets, para um valor personalizado, acaba piorando o desempenho do modelo. Baseado
nessa hipótese os testes que se seguiram utilizaram os valores de offsets calculados
automaticamente pelo modelo utilizando os valores de scales e o tamanho da imagem.
Nos testes 11, 12 e 13 dois fatores foram combinados, os aspect ratios utilizados e
os contextos considerados nos quatro primeiros layers, responsáveis por detectar os objetos
menores. Foi possível verificar que a diminuição do número de aspect ratios fornecidos para
geração das default boundary boxes não piorou o desempenho do modelo, com exceção do
teste 13, e que considerar mais contexto nas quatro primeiras camadas possibilitou uma
pequena melhora na eficiência, o que pode ser verificado pelo aumento do mAP.
A utilização de menos valores de aspect ratios diminuiu os processamentos
necessários ao modelo, através da redução do número de default boundary boxes geradas
inicialmente por cada layer. O desempenho provavelmente foi melhor devido ao fato de a
maioria das instâncias da base possuir um aspect ratio parecido, semáforos geralmente tem
uma altura equivalente a três vezes sua largura, e ao tentar fornecer as variações incomuns
de aspect ratios o autor acabou fazendo com que, durante o treinamento, muitos default
boundary boxes ruins fossem utilizadas, de modo que o modelo aplicava ajustes nos pesos
que não condiziam com um aproximação correta da função ideal, o que acabava por piorar
a identificação das features.
Considerar mais contexto nos layers iniciais também surtiu efeito positivo. Fazendo
uma análise mais cuidadosa, o autor concluiu que isso se deve ao fato de instâncias menores
fornecerem menos informação ao modelo, sendo necessária a análise do contexto para poder
diferenciar uma luz traseira de veículo de um semáforo, efeito ilustrado na Figura 12, já que
devido aos processos de max pooling realizados pela base network, a informações das
instâncias menores acaba sendo ainda mais reduzida ou até mesmo perdida. Outro ponto
positivo de aumentar os valores de scales para os layers iniciais é a geração de menos default
boundary boxes, o que acarreta um aumento na velocidade de treino e de predição do
modelo, diminuindo a quantidade de processamento necessária em ambas as atividades.
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Figura 12 – Situações onde o contexto pode ajudar a definir a instância no object detection.
Fonte: Autoria própria.

Apesar de diminuir os valores de aspect ratios utilizados surtir um efeito positivo na
eficácia do modelo, existe um limite mínimo de valores que devem ser fornecidos, esta fato
se comprova através da comparação dos testes 13 e 14. O teste 13 foi realizado utilizando
apenas um valor de aspect ratio, o que acabou piorando consideravelmente o desempenho
do modelo. O teste 14 utilizou três valores de aspect ratios, calculados para tentar englobar
de maneira estatística todos os aspect ratios presentes na base.
Vale mencionar que o teste 15 foi realizado para verificar se ao aumentar o tamanho
da base de dados utilizada no treinamento de 5000 imagens para aproximadamente 8000,
seria obtido um modelo mais robusto. Houve uma pequena melhoria do resultado, porém
não muito significativa, com o aumento da base de dados nesta situação.
Como o aumento da base de dados foi realizado adicionando instâncias referentes a
uma cidade que ainda não estava presente na base anteriormente (as imagens utilizadas para
validação permaneceram as mesmas), o autor percebeu que provavelmente o modelo não
obteve uma melhora significativa no valor de mAP, pois acabou aprendendo features de
padronizações de semáforos que não estão presentes em seu conjunto de validação. A
conclusão a que se pode chegar é que aumentando a quantidade de imagens utilizadas no
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treino o valor de mAP obtido poderá aumentar, demostrando que o modelo ainda não atingiu
sua saturação, não demonstrando seu potencial máximo nos testes realizados.
Para melhor análise do desempenho das diferentes configurações dos modelos, a
Tabela 9, a seguir, mostra uma comparação entre os valores de TP, FP, default boundary
boxes e mAPs gerados por cada modelo testado na Tabela 8.
Tabela 9 – Desempenho dos modelos considerando acurácia.

default boundary boxes

TP

FN

mAP

Acurácia

1

225233

898

702

0.335

0.56

2

224572

1226

374

0.53

0.77

3

225080

950

650

0.35

0.59

4

224556

1216

384

0.542

0.76

5

224580

1219

381

0.506

0.76

6

218892

1497

103

0.837

0.94

7

224064

1480

120

0.83

0.93

8

224411

1344

256

0.702

0.84

9

224206

1446

154

0.786

0.90

10

224596

1270

330

0.652

0.79

11

223969

1491

109

0.841

0.93

12

130014

1485

115

0.831

0.93

13

98251

1402

198

0.768

0.88

14

60605

1494

106

0.846

0.93

15*

54570

1485

115

0.848

0.93

Fonte: Autoria própria.

É importante ressaltar que a acurácia não é uma boa métrica para tarefas de object
detection, já que desconsidera completamente a qualidade das detecções, entretanto a Tabela
9 apresenta os valores de acurácia para cada configuração com o intuito de tentar demonstrar
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que apesar de algumas detecções não terem a qualidade requerida poucos semáforos passam
despercebidos pelo modelo.

3.3.5. Análise do modelo para 5 classes
Utilizando exatamente os mesmos parâmetros definidos nos testes 14 e 15 para
geração das default boundary boxes, um modelo que classifica os semáforos em 5 classes
foi construído. Este novo modelo difere do anterior apenas na estrutura dos layers do topo
da rede, que ao invés de avaliarem o valor de confidence para apenas uma classe passam a
avaliar este valor para cinco classes.
As cinco classes avaliadas são as tradicionais, “vermelho”, “amarelo” e “verde”, com
a adição de dois estados especiais “desligado” e “vermelho-amarelo”. Na Alemanha um sinal
pode estar desligado ou em um estado especial onde tanto a luz amarela como a vermelha
estão acesas, o que indica que haverá uma troca eminente para a luz verde.
A Tabela 10, a seguir, indica o resultado obtido.
Tabela 10 – mAPs para modelo com 1 classe e modelo com 5 classes.

Modelo

Classes

mAP

1 classe

traffic_light

0.846

5 classes

traffic_light_off

0.051

5 classes

traffic_light_red

0.808

5 classes

traffic_light_yellow

0.650

5 classes

traffic_light_red_yellow

0.767

5 classes

traffic_light_green

0.838

Fonte: Autoria própria.
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3.4. Resultados Obtidos
3.4.1. Modelo para uma classe
Baseados nos experimentos realizados o modelo definido como mais próximo do
ideal foi o demonstrado pelo teste 14, onde os scales e aspect ratios foram definidos de
forma a melhor representar a necessidade da detecção de semáforos.
Para avaliar com maior cuidado os resultados obtidos mais alguns testes foram
realizados. No object detection uma métrica muito interessante e descritiva do
comportamento do modelo é a curva de precision-recall, detalhada no capítulo 2.3.1.
Métricas para detecção de objetos. A Figura 13 mostra a curva precision-recall para o
modelo do teste 14, o qual obteve o melhor desempenho dentre os testados.
O valor de AP obtido foi calculado realizando a amostragem de pontos da curva de
precision-recall. Em outras palavras, 11 valores de precision correspondentes a valores
equidistantes de recall foram computados e usados para calcular o AP. Este método é
exatamente o mesmo adotado pelo Pascal VOC 2007. As métricas AP e mAP são
equivalentes para os casos onde se tem somente uma classe e são utilizadas como sinônimos
nesta seção.
A Tabela 11, mostra os valores utilizados pelo modelo na etapa de non-maximum
suppression de maneira mais clara.
Tabela 11 – Parâmetros do estágio do non-maximum suppression para modelo final.

Parâmetro

Valor

confidence_thres

0.5* (0.01 até 1)

iou_threshold

0.3

top_k

200

nms_max_output_size

400

Fonte: Autoria própria.
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É interessante notar que a precisão do modelo é muito próxima do 100% para valores
de recall inferiores a 0.4, como pode ser visto na Figura 13, isso indica que se o autor decidir
por tolerar uma maior quantidade de falsos positivos o modelo é capaz de detectar
praticamente todos os sinais avaliados, entretanto isso irá implicar em um número maior de
detecções falsas, que não representam um semáforo.

Figura 13 – Curva de precision-recall para o modelo final.
Fonte: Autoria própria.

As figuras que se seguem ilustram algumas detecções realizadas pelo modelo final.
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Figura 14 – Detecção de semáforos próximos do veículo.
Fonte: Autoria própria.

Figura 15 - Detecção de semáforos distantes do veículo.
Fonte: Autoria própria.

Figura 16 - Detecção de semáforos em oclusão.
Fonte: Autoria própria.
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Figura 17 - Detecção de semáforos apagados.
Fonte: Autoria própria.

Figura 18 - Detecção de semáforos com máscara.
Fonte: Autoria própria.

As caixas vermelhas indicam a detecção realizada pelo modelo e as caixas verdes os
ground truth boxes.
É possível notar que em alguns casos a detecção feita pela modelo é mais precisa do
que a própria ground truth box fornecida pela base e utilizada para o cálculo do mAP, como
exemplificado na Figura 19. É visível que a caixa vermelha engloba o semáforo de maneira
mais completa do que a caixa verde, que corta a lateral direita e a extremidade inferior do
objeto.
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Figura 19 – Zoom da detecção da figura 14.
Fonte: Autoria própria.

Os semáforos mais distantes, como os da Figura 15 também são detectados pelo
modelo, o que pode ser conferido em maiores detalhes na Figura 20.

Figura 20 - Zoom da detecção da figura 15.
Fonte: Autoria própria.

Existem alguns casos especiais onde o modelo acaba falhando na detecção de
semáforos em oclusão, como apresentado na Figura 16, que pode ser visto em maiores
detalhes na Figura 21.
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Figura 21 - Zoom da detecção da figura 16.
Fonte: Autoria própria.

O modelo é capaz de identificar semáforos com padrões de máscaras diversos, os
quais não apresentam os estados comuns dos semáforos (vermelho, amarelo e verde). A
Figura 22 apresenta uma destas detecções em detalhes. É possível verificar uma máscara de
seta sobre as luzes do semáforo, o que foge do padrão de semáforos tradicional sobre o qual
o modelo foi treinado em sua grande maioria.

Figura 22 - Zoom da detecção da figura 18.
Fonte: Autoria própria.
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3.4.2. Modelo para cinco classes
Exatamente como realizado no capítulo 3.4.1. Modelo para uma classe, a Figura 23
mostra a curva de precision-recall obtida para as cinco classes avaliadas pelo modelo. As
mesmas métricas e técnicas mencionadas anteriormente foram utilizadas para obter os
valores e resultados demonstrados aqui para o modelo com cinco classes.
É possível notar que as classes que possuem menos exemplos de instâncias presentes
na base foram as que obtiveram um desempenho pior no AP. O modelo apresenta uma leve
piora na qualidade das detecções em geral, sendo assim o mais adequado seria separar a
etapa de detecção da etapa de classificação dos estados dos semáforos.
O intuito geral dos testes realizados com o modelo de cinco classes era verificar se
ao realizar as etapas de detecção e de classificação de estado simultaneamente haveria uma
melhora ou piora no desempenho do mesmo.
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Figura 23 - Curva de precision-recall para o modelo final com cinco classes.
Fonte: Autoria própria.
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A Figura 24 mostra um exemplo de detecção realizada pelo modelo com cinco
classes. É possível verificar em mais detalhes na Figura 25.

Figura 24 - Detecção de semáforos (modelo com 5 classes).
Fonte: Autoria própria.

Figura 25 – Zoom da detecção da figura 24.
Fonte: Autoria própria.

3.5. Dificuldades e Limitações
A principal dificuldade encontrada pelo autor durante a execução e condução do
projeto e seus inúmeros experimentos foi a infindável quantidade de tempo requerida para
treinamento dos modelos de detecção, como umas das opções de projeto foi utilizar as
imagens da base em sua resolução original e testar modelos de detecção robustos, o tempo
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de treinamento e validação dos modelos chegava a durar mais de um dia por teste, sendo que
muitas vezes os teste precisavam ser repetidos.
Outro problema enfrentado está relacionado ao acesso a hardware, apesar da
utilização de clusters como o Google Colaboratory, muitos dos testes mostraram-se
impossíveis de executar dado a falta de poder de processamento. Devido a este mesmo
motivo todos os treinamentos foram realizados com apenas uma parcela da base de dados
disponível, já que se mostrou inviável utilizar toda a base nos treinamentos.
O autor não teve tempo hábil para realizar testes na SSD7 alterando a base network
utilizada, experimento esse que provavelmente poderia alterar positivamente os resultados
obtidos. A base network original da SSD7 se mostrou eficiente pois sua estrutura é simples
e rápida, diminuindo o impacto da falta de poder de processamento e impossibilidade de
utilizar a base completa, entretanto seu poder de extração de features certamente é menor do
que base networks como a Inception ou a VGG16.
Ao trabalhar durante cerca de seis meses realizando experimentos científicos e
estudando a literatura disponível, o autor pode identificar algumas lições aprendidas durante
esse processo. A principal lição retirada é que a pesquisa científica deve ser conduzida sem
a intenção de obter resultados específicos, buscando sempre obter respostas reais e não
chegar a respostas desejadas, provenientes de conceitos que o autor acredita que estão
corretos.
Outra lição valiosa aprendida pelo autor demonstra que muitas vezes as dificuldades
enfrentadas são necessárias para que se possa pensar em abordagens mais inteligentes e
práticas do problema, buscando observá-lo por diferentes ângulos de análise, o que
geralmente conduz a resultados melhores e inesperados.

3.6. Considerações Finais
No decorrer do presente capítulo apresentou-se os experimentos realizados e suas
metodologias, assim como os resultados obtidos nos mesmos. Foi definido um modelo de
detecção de semáforos baseado na SSD7 que apresentou resultados satisfatórios, estando
bem próximos em termos de precisão do estado da arte na área, e superando o mesmo em
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velocidade. Ao final foi realizada uma reflexão sobre as dificuldades encontradas e lições
aprendidas durante o processo.
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CAPÍTULO 4: CONCLUSÃO
4.1. Contribuições
Os resultados demonstrados pelo presente trabalho evidenciam que é possível
desenvolver modelos de object detection com custo computacional de utilização e
treinamento consideravelmente inferiores aos necessários para os atuais modelos de estado
da arte na área, obtendo resultados muito próximos em termos de precisão.
Além disso, mostrou-se que a SSD tem grande potencial para object detection com
instâncias de objetos de tamanho reduzido, se feitas as alterações corretas como ajuste dos
parâmetros de criação das default boundary boxes e modificações na base network.
Durante a análise de desempenho dos experimentos algumas características
importantes sobre os modelos de detecção de semáforos foram identificadas. A primeira
delas diz respeito ao peso dos diferentes tipos de padronização de semáforos na eficiência
do detector. Cada cidade ou país costuma adotar seu próprio padrão para manufatura dos
semáforos, deste modo a base de dados utilizada para treinamento dos modelos deve
englobar exemplos suficientes de instâncias de cada um dos tipos de padrões que se deseja
detectar.
Outra característica identificada da detecção de semáforos é o constante contato com
um grande número de instâncias de objetos pequenos, que nas imagens utilizadas são difíceis
de detectar até pela visão humano. A detecção de objetos pequenos mostrou-se um ponto
chave, pois quanto maior a distância em que se é capaz de identificar um semáforo, mais
segura é a resposta que o veículo poderá fornecer durante uma viagem real. O principal
problema deste fato observado é que a dificuldade da maioria dos modelos de object
detection existentes está justamente em identificar instâncias de objetos com tamanho
reduzido. Está dificuldade também estava presente na SSD original.
O autor gostaria de destacar que além das contribuições acadêmicas o presente
trabalho também foi capaz de fornecer lições sobre como lidar com as metodologias de
pesquisas e resultados obtidos. Como afirmado anteriormente, uma pesquise deve ser
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conduzida para verificar hipóteses e não tentar chegar a resultados específicos, já que isso
acaba inserindo tendências nas ações dos envolvidos e nos testes realizados.
O autor também percebeu que muitas vezes é necessário mudar completamente o
estilo de abordagem utilizado para conseguir superar as limitações impostas pelo ambiente
ou pelo próprio problema. De modo geral, tal fato demonstrou que o ponto de partida para
se ter uma ideia inovadora e eficiente, ou simplesmente diferente, é enfrentar um problema
que se apresente incontornável em um determinado contexto, e tentar superá-lo através de
soluções e abordagens alternativas.

4.2. Relacionamento entre o Curso e o Projeto
O autor do presente trabalho pode constatar durante sua execução a importância dos
conceitos fornecidos por várias das disciplinas cursadas durante a graduação, como por
exemplo Inteligência Artificial, Introdução a Sistemas Inteligentes,

Redes Neurais e

Aprendizado Profundo, Visão Computacional em Robótica, Sensores Inteligentes,
Programação de Robôs Móveis e Robôs Móveis Autônomos, disciplinas que estão
diretamente relacionadas ao objetivo principal deste trabalho, que é a concepção de um
modelo de detecção de semáforos robusto e leve.
Além disso, outras disciplinas presentes na grade do curso de Engenharia de
Computação, relacionadas a microeletrônica e elétrica, possibilitaram ao autor perceber
implicâncias referentes a hardware e viabilidade de aplicação dos modelos desenvolvidos
que provavelmente não seriam notadas por pessoas que não tiveram contados com esses
temas.
O autor teve contado direto, durante a realização do curso, com projetos reais e
funcionais de veículos autônomos, como por exemplo o CaRINA 2 e caminhão autônomo
da Scania, projetos que possuem o orientador do presente trabalho como um dos
pesquisadores envolvidos, o que serviu de inspiração, guia prático e motivação para a
obtenção dos resultados apresentados.
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4.3. Considerações sobre o Curso de Graduação
O autor do trabalho se encontra, no momento da escrita do mesmo, realizando o
último ano do currículo do curso de Engenharia de Computação. oferecido pela USP
(Universidade de São Paulo) no campus da cidade de São Carlos, e tem um ponto de vista
positivo sobre a vivência e dificuldades enfrentadas durante os anos que esteve inserido no
meio.
Os laboratórios, salas, e meios físicos necessários para o bom andamento das
disciplinas sempre estiveram presentes, e mesmo que não sendo os ideais em alguns casos,
foram suficientes para fornecer aos alunos e professores da instituição os meios necessários
ao aprendizado de diferentes disciplinas e temas.
A intuição também se propôs a ajudar indivíduos com necessidades especiais, como
é o caso do autor, que é portador de visão subnormal. O mesmo pode afirmar que nunca
encontrou resistência no oferecimento dos auxílios e tratamentos (que fogem do padrão)
necessários para seu progresso e desenvolvimento dentro do curso. Apesar de fatos isolados,
sempre existiram a compreensão e empenho necessários da parte de todos os envolvidos,
alguns deles tendo se mostrado extremamente proativos e cooperativos.
Com relação ao corpo discente, o autor sempre teve contado com pessoas de
comportamento compatível ao ambiente que estavam inseridos, que é uma universidade de
ponta, sendo respeitosos e amigáveis e ajudando nas dificuldades que surgiam.
O corpo docente também foi fundamental, sendo que alguns nomes receberão um
destaque especial por terem sido de grande auxílio na experiência acadêmica e terem
exercido grande influência na escolha e desenvolvimento do tema deste trabalho, sendo eles
Fernando Santos Osorio, Valdir Grassi Junior e João Navarro dentre outros que aqui não
serão mencionados para poupar tempo.
O único e maior problema identificado foi a quantidade de meios ilegítimos ou fora
dos padrões normativos, aos quais alguns poucos alunos (e inclusive professores) fazem uso
para obter vantagens, ou mesmo como forma de escapar de certar tarefas, o que não condiz
com o comportamento esperado dentro da maior universidade do Brasil.
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4.4. Trabalhos Futuros
Este trabalho tinha como objetivo inicial propor um modelo de detecção de
semáforos que fosse capaz de atingir precisão semelhante aos modelos de estado da arte na
área, sendo mais leves e rápidos, objetivo o qual foi atingido com algumas limitações.
Dentre os testes realizados não foi possível verificar o efeito de aprimorar a base
network do modelo SSD7, deste modo, como trabalho futuro, se propõe a elaboração dos
experimentos referentes a SSD7 com alterações na estrutura da base network.
Outra proposta de experimento futuro é a utilização de arquiteturas da SSD com
estruturas mais complexas, como a SSD300 ou a SSD512, o que exigiria que o autor tivesse
acesso a um poder computacional maior.
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