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1. Introducció 
El reconeixement de gestos ha estat una àrea força tractada en els últims temps amb la finalitat 

d’utilitzar-los per transmetre informació o per controlar dispositius i aplicacions en temps real, 

gràcies a l’avenç que hi ha hagut darrerament en la potència dels ordinadors. Els gestos 

realitzats amb les mans són els que més atenció reben. Això és degut a que la mà, amb 30 graus 

de llibertat, és extremadament hàbil i expressiva. 

Els gestos es poden classificar en estàtics o dinàmics. Pels gestos dinàmics, els moviments 

realitzats corresponen al propi gest mentre que els estàtics estan atribuïts a una certa posició 

de la mà. 

Una particularitat dels gestos és que són altament variables d’una persona a una altra, fins i tot, 

en dues mostres d’un gest fetes per una mateixa persona. Per aquest motiu és necessari 

utilitzar propietats invariants que representin el gest. 

El reconeixement es pot realitzar de diverses maneres en funció de com s’obtinguin les dades 

d’entrada. Una opció existent en camps com la realitat virtual o la telemedicina consisteix en 

usar guants especials que modelen la mà i permeten calibrar el moviment dels gestos. 

Per altra banda, existeixen els sistemes basats en la imatge. Aquests es poden separar en funció 

de si les imatges processades són en 2D o en 3D.  

Un exemple molt conegut de sistema basat en la imatge 3D és el Kinect de Microsoft. El seu 

mètode es basa en obtenir, en cada instant de temps, una imatge RGB i una captura de 

profunditat (emprant un sensor). Per realitzar la detecció s’usen tècniques de visió per 

ordinador per extreure punts característics i calcular la seva variació de posició en les sèries 

temporals d’imatges. 

Finalment, trobem els sistemes que es basen en processar imatges en 2D. En els últims anys 

han aparegut força publicacions i articles que estudien diverses tècniques de visió per 

ordinador per aquest propòsit. En especial, destaca l’algorisme de Viola-Jones que és capaç 

d’analitzar fins a 15 imatges per segon, sent així l’algorisme més ràpid amb una eficàcia no 

pitjor a la resta. Gràcies a la seva velocitat de processament és possible construir un sistema 

d’interacció home-màquina que funcioni a temps real. 

Aquest algorisme, que inicialment va ser pensat per detectar cares, es basa en tres grans 

aportacions: la utilització de la imatge integral per obtenir una ràpida avaluació de les 

característiques, un algoritme que aprendrà les característiques per dur a terme la detecció, i 
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un classificador en cascada que descartarà les parts de la imatge que no siguin l'objecte a 

estudiar per tal de centrar-se en les candidates a si ser-ho. 
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2. Objectius i descripció del projecte 
En aquest projecte de final de carrera tractarem la detecció i el reconeixement de signes fets 

amb les mans. L’objectiu principal és construir un sistema capaç de reconèixer un conjunt finit 

de signes diferents. Per realitzar les deteccions s’usaran imatges en 2D capturades amb una 

càmera o bé una càmera web. L’algorisme de processament triat és el Viola-Jones per obtenir 

un sistema que treballi en temps real. 

El sistema rebrà com a entrada imatges que podran contenir 1 o més signes. Com a sortida  

mostrarà les pròpies imatges d’entrada indicant la posició on es trobin els signes detectats. Tal 

com es mostra a la següent figura.  

 

 

Figura 2 – 1 Exemple de detecció 

 

Cadascun dels signes que es desitgi detectar serà prèviament definit per tal d’entrenar el 

detector. Alguns exemples podrien ser: el puny tancat, la ma oberta o signe de la victòria (veure 

figura 2 - 2).  
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Figura 2 – 2 Gestos identificables pel sistema 

 

Donat que el reconeixement de gestos es requereix en tants camps (robòtica, medicina, 

interfície home-màquina, realitat virtual, etc.), la motivació del projecte és construir un sistema 

que formi les bases per realitzar la detecció i el reconeixement de gestos mitjançant l’algorisme 

de Viola-Jones. Sense fixar-nos en la solució per un problema concret i esperant que pugui ser 

d’utilitat per múltiples aplicacions. 

Per exemple, el framework podria ser utilitzat per construir un sistema on, un robot amb una 

càmera, fos controlat a partir dels diferents gestos que realitzés una persona. Cada gest 

significaria una ordre per tal que el robot emprengués una acció determinada.  

Un altre ús possible seria realitzar un sistema que fos capaç de comprendre la llegua de signes, 

el llenguatge natural de les persones sordes, funcionant com a traductor, de tal manera que 

una persona que no conegués aquest llenguatge pogués comunicar-se amb una persona sorda. 

Donada la complexitat del llenguatge de signes caldria ampliar el sistema per tal que també 

reconegués gestos dinàmics. 

 

Hi ha molts reptes associats amb la precisió i la utilitat del software de reconeixement de 

gestos. Per els sistemes basats en la imatge en 2D, hi ha limitacions provocades per la qualitat 

dels recursos usats. A més, les imatges capturades poden no estar sota una il·luminació 

constant o bé estar en una ubicació variant. Fets com ara el fons, el soroll de la imatges o bé la 

variabilitat dels gestos, esmentada anteriorment, poden fer més difícil el reconeixement. 

Per tot això, a continuació es defineix quin és l’abast del projecte, detallant els objectius del 

sistema i les limitacions que s’imposen per poder complir-los: 
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Relatiu als gestos 

Tipologia dels signes: el sistema aprendrà a reconèixer gestos estàtics, descartem el 

reconeixement de gestos dinàmics.  

Nombre de gestos identificables: el sistema hauria de ser capaç d’identificar entre 8 i 12 signes 

diferents. 

Diferència entre signes: és complicat definir com de diferents són dos signes. S’intentarà definir 

un conjunt de signes el més heterogeni possible per tal que el sistema tingui una major facilitat 

per diferenciar-los. 

Orientació dels signes: el sistema haurà de reconèixer els gestos dins uns marges de rotació de 

 en els tres eixos de coordenades respecte l’estat base de cada gest. 

Mida dels signes: el sistema haurà de reconèixer el signe per qualsevol mida possible, fixant 

una mida mínima de 24x24 píxels per imatges de 240x320. 

Variabilitat del signe: el sistema hauria de ser capaç de reconèixer un signe amb independència 

de la persona que el realitzi. 

 

Relatiu a l’escena 

Independència de l’escena: el sistema haurà de ser capaç d’identificar els signes amb 

independència de l’aparició d’altres objectes a l’escena de les imatges (fons no estructurat). 

Condicions d’il·luminació: per millorar l’eficàcia del sistema serà imprescindible que les imatges 

presentin unes bones condicions d’il·luminació i contrast. 

Independència del fons: el sistema haurà de ser capaç d’identificar els signes amb 

independència del color de fons de la imatge que els envolti. 

 

Relatiu al rendiment 

Rendiment del sistema: construir un sistema prou eficient com per ser executat a temps real, 

mitjançant l’adquisició d’imatges amb una càmera web. 

Mida imatges entrada: per garantir l’execució en temps real la resolució de les imatges 

d’entrada serà no superior a 240x320. 
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3. Conceptes previs 

3.1 Mètode de Viola-Jones 

El Viola-Jones és un algorisme per a la detecció d’objectes. Va ser publicat al 2001 per Paul Viola 

i Michael Jones amb la intenció de construir un framework per a la detecció de cares en imatges 

[1]. A partir de la seva publicació es va produir un canvi molt important en la detecció de 

patrons en imatges, ja que l’algorisme és capaç de processar imatges molt més ràpidament que 

els algoritmes pensats fins llavors, a la vegada que obté uns ràtios d’encert elevats.  

L’algorisme aporta tres grans contribucions. La primera és la introducció d’una nova 

representació de la imatge, anomenada “Imatge Integral”, que permet computar ràpidament 

les característiques de la imatge usades pel detector. La segona contribució és la utilització 

d’uns classificadors simples i eficients, construïts mitjançant l’algorisme d’aprenentatge 

AdaBoost (Freud i Schapire 1995). Aquests serveixen per seleccionar un petit nombre de 

característiques crítiques d’un conjunt enorme de característiques potencials. Finalment, la 

tercera contribució és el mètode de combinar els classificadors simples en “cascada”. Es 

distribueixen de manera que es descarten ràpidament les regions de fons de la imatge per 

centrar més l’anàlisi en aquelles zones més susceptibles de ser l’objecte. 

 

3.1.1 Característiques Haar-like 

El procediment que segueix el detector d’objectes consisteix en classificar les imatges a partir 

del valor de característiques simples. Hi ha diferents motius per usar característiques enlloc 

d’usar el valor dels píxels directament. El motiu més comú és que es necessiten menys imatges 

d’exemple per obtenir bons resultats quan usem les característiques respecte a quan s’utilitzen 

operacions píxel a píxel. A part d’això, la principal motivació és que els sistemes basats en les 

característiques operen molt més ràpid que els basats en el píxel.  

Una característica Haar de la imatge consisteix en una sèrie de àrees, on cada àrea té assignat 

valor 0 o 1. El resultat d’una característica Haar consistirà en avaluar la suma dels valors dels 

píxels de la imatge que pertanyen a les àrees amb valor 1 i restar la suma dels píxels de les 

àrees on el valor sigui 0. En la següent figura es poden observar alguns exemples de 

característiques Haar: 
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Figura 3 – 1 Característiques de Haar 

 

Concretament, l’algorisme Viola-Jones només utilitza tres tipus de característiques de Haar 

rectangulars per poder aprofitar-se dels beneficis de la imatge integral. En primer lloc, la 

característica 2-rectangles, avaluada com la diferència entre la suma de píxels de les dues 

regions rectangulars. Les regions tenen la mateixa mida i són adjacents horitzontalment o 

verticalment. En segon lloc, la característica 3-rectangles,  que es calcula com la suma dels dos 

rectangles exteriors restant la suma del rectangle central. I finalment, la característica 4-

rectangles, computada com la diferència entre les dues parelles de rectangles agrupades en 

diagonal. 

 

Figura 3 – 2 Característiques Haar rectangulars 

 

Quan s’analitza la imatge amb les característiques, es fa per a diferents mides de la 

característica Haar. Per a cada mida cal provar totes les posicions possibles dins de la imatge. 

Això és degut a que no sabem la mida que té el patró que estem buscant en la imatge. Per 
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exemple, si la finestra de cerca (o d’entrenament) del detector és de 24 x 24, el conjunt 

exhaustiu de característiques rectangulars possibles és 160.000, és a dir, un nombre força 

elevat de característiques a calcular. 

 

3.1.2 Imatge Integral 

Les característiques rectangulars poden ser computades ràpidament gràcies a una 

representació intermèdia de la imatge que s’anomena “Imatge Integral”. 

 

 

Figura 3 – 3 Imatge Integral 

 

 La posició  de la imatge conté la suma dels píxels superiors a   i a l’esquerra de , 

ambdós inclosos: 

 

 

on  és la imatge integral i la imatge original és .  
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Usant el següent parell de  recurrències: 

 

 

 

 

(on  és la suma acumulada de la fila x fins a y,  i ) la imatge 

integral es pot obtenir recorrent la imatge original una sola vegada. 

 

Sabent com s’obté, cal veure que usant la imatge integral qualsevol suma rectangular es pot 

calcular en només 4 accessos a un array. A més, la diferència entre les sumes de dos rectangles 

es pot computar en 8 accessos. En la figura 3 – 4 el càlcul de és pot obtenir sumant els punts de 

la següent manera: D = 4 – 3 – 2 + 1.  

 

 

Figura 3 – 4 Càlculs en la Imatge Integral 

 

Al utilitzar característiques de Haar rectangulars es pot fer servir aquest mètode per avaluar 

cada característica. Fins i tot, es poden reutilitzar punts que ja hem consultat a memòria per 

obtenir la suma de rectangles anteriors, en cas de que siguin adjacents. 
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Resumint, tenim que els 2-rectangles es computen en 6 accessos, 8 accessos pels 3-rectangles i 

9 pels 4-rectangles. Aquesta és una de les aportacions més importants de l’algoritme de Viola-

Jones i un dels motius de la gran acceleració que suposa respecte els algoritmes anteriors. 

 

3.1.3 Entrenament dels classificadors 

Donat un conjunt de característiques, un conjunt d’exemples positius (és a dir, imatges que 

contenen l’objecte que volem saber identificar) i un conjunt d’exemples negatius (imatges que 

no el contenen), es pot usar qualsevol algorisme per tal d’aprendre les funcions de classificació. 

El conjunt de funcions de classificació apresses s’anomena classificador.  

Una funció de classificació relaciona l’espai de característiques (en aquest cas, la subfinestra de 

cerca) amb una classe o etiqueta (l’etiqueta determinarà si el patró apareix a l’espai de cerca o 

no). 

Cal recordar que, en un cas típic, hi ha 160.000 rectangles de característiques associats a cada 

subfinestra de cerca. S’ha vist que cada característica pot ser computada eficientment, però 

computar el conjunt complet de característiques per cada subfinestra és quelcom prohibitiu.  

La hipòtesis dels autors és que un petit conjunt d’aquestes característiques pot ser combinat 

per construir un classificador eficaç. Així doncs, el repte és trobar quines són aquestes 

característiques. 

El Viola-Jones utilitza una variant de l’algorisme AdaBoost per fer dues coses, en primer lloc per 

seleccionar les característiques significatives i en segon lloc per entrenar el classificador. En la 

seva forma habitual, l’algorisme d’aprenentatge AdaBoost és usat per millorar el rendiment 

d’algorismes d’aprenentatge simples. Això ho fa combinant una col·lecció classificadors febles 

en un classificador fort. 

Una manera pràctica per veure l’analogia entre classificadors febles de l’AdaBoost i les 

característiques del Viola-Jones és restringir el classificador feble a un conjunt de funcions de 

classificació, cadascuna de les quals depèn d’una sola característica de Haar.  

Concretament pel Viola-Jones, l’algorisme d’aprenentatge del classificador feble és dissenyat 

per seleccionar la característica rectangular que millor separi els exemples positius de les 

negatius. Per cada característica, l’entrenament determina el llindar òptim de la funció de 

classificació tal que s’obtingui el mínim nombre d’exemples mal classificats (tan positius, com 

negatius). 

El classificadors febles resultants de l’aprenentatge que usa el Viola-Jones, es poden veure com 

un únic node d’un arbre de decisió. Quan s’analitzi una nova subfinestra per realitzar la 
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detecció, el classificador feble determinarà si aquesta compleix el patró o no, seguint la següent 

inequació:  

 

on  és l’avaluació de la característica sobre la subfinestra x,  el llindar i p la polaritat del 

classificador.  

A continuació es descriu el procediment que segueix l’algorisme AdaBoost per construir el 

classificador fort combinant els classificadors febles: 

 

Taula 3 – 1  Es construeixen T hipòtesis usant les característiques simples. La hipòtesis final és 

una combinació lineal ponderada de les T hipòtesis on el pes és inversament proporcional als 

errors de l’entrenament. 

Donades les imatges d’exemple  on  pels negatius i els positius 

respectivament. 

Inicialitzar els pesos  per  respectivament, on  i  són el nombre de 

exemples negatius i positius respectivament. 

Per : 

Normalitzar els pesos, . 

Seleccionar el millor classificador feble en funció de l’error ponderat  

. 

Definir  on  i  minimitzen l’error . 

Actualitzar els pesos:  

     

 

o n si l’exemple  es classificada correctament,  altrament. I  . 
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El classificador final és: 

 

 

 on . 

 

3.1.4 Cascada de classificadors 

L’última gran aportació de l’algorisme és la disposició en cascada dels classificadors simples, ja 

que aquesta permet obtenir una major eficàcia a la vegada que es redueix de manera important 

el temps de computació. 

El fet clau és construir classificadors petits i eficients capaços de descartar moltes de les 

subfinestres negatives a la vegada que detecten, com a mínim, totes les positives. Els 

classificadors més simples descarten la majoria de subfinestres abans que els classificadors més 

complexes es cridin per aconseguir uns ràtios de falsos positius menors. 

El procés que construeix la cascada esta guiat per uns objectius de detecció i rendiment inicials. 

Donada una cascada de classificadors ja entrenada, el ràtio de falsos positius és: 

 

on  és el ràtio de falsos positius de la cascada,  és el nombre de classificadors i  és el ràtio 

de falsos positius de l’i-éssim classificador sobre els exemples que arriben a ell. El ràtio de 

detecció és: 

 



17 
 

on   és el ràtio d’encert de la cascada,  és el nombre de classificadors i  és el ràtio d’encert 

de l’i-éssim classificador sobre els exemples que arriben a ell.  

Els ràtios de cada etapa del classificador en cascada venen determinats pels objectius de ràtios 

per falsos positius i de deteccions globals. Per exemple, un ràtio de detecció del 0.9 es pot 

aconseguir mitjançant 10 etapes que tinguin un ràtio de 0.99 (ja que ). 

Tot i que aconseguir aquesta taxa d’encert pot semblar una tasca molt costosa, només cal 

afrontar-ho amb un ràtio de falsos positius del 30% per aconseguir una taxa global de l’ordre de 

 (ja que ), que es considera més que acceptable. 

Per estimar quin és el nombre de característiques que són avaluades quan s’analitza una imatge 

es necessita un procés probabilístic. Qualsevol subfinestra pot progressar per la cascada de 

classificadors fins que es decideix que és una finestra negativa, o bé pot continuar fins al final 

de la cascada i ser marcada com a positiva (fet que succeeix molt rarament per una imatge).  

Una mesura de cada classificador és el “ràtio de positius”, que és la proporció de finestres que 

es marquen com a potencialment contenidores de l’objecte. Així, el nombre de característiques 

avaluades es pot estimar com: 

 

 

 

on  és el nombre esperat de característiques avaluades,  és el nombre de classificadors,  

és el ràtio de positius de l’i-éssim classificador i  és el nombre de característiques en el 

classificador i-éssim. El fet interessant és que, donat que són molt poques les vegades que una 

finestra positiva es correspon realment a un objecte, el “ràtio de positius” equival al ràtio de 

falsos positius de la imatge.  

El procés complet d’entrenament implica uns avantatges i desavantatges. En la majoria de 

casos els classificadors amb més característiques assoleixen ràtios d’encert més elevats i ràtios 

de falsos positius més baixos. Al mateix temps, els classificadors amb més característiques 

requereixen més temps de computació. 
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Un entrenament òptim consistiria en modificar: 

 el nombre d’etapes del classificador 

 el nombre de característiques, , de cada etapa 

 el llindar de cada etapa 

amb l’objectiu de minimitzar el nombre de característiques avaluades , per uns objectius  i 

D. Desafortunadament, trobar el valor òptim d’aquests paràmetres és un problema molt 

complex. A la pràctica, s’ha dissenyat un framework senzill per construir classificadors eficaços 

de manera eficient. 

L’usuari selecciona el màxim acceptable per  i el mínim acceptable per . Cada etapa de la 

cascada és entrenada mitjançant AdaBoost (tal com s’ha descrit en la taula 1) incrementant-ne 

el nombre de característiques per tal d’assolir els objectius de detecció de cada etapa. Els ràtios 

són avaluats amb un conjunt de dades de validació. Si no s’arriba a l’objectiu de falsos positius 

global, s’afegeix un nova etapa a la cascada. El conjunt d’exemples negatius de les subseqüents 

etapes de l’entrenament s’obté agafant les imatges que provoquen falsos positius al passar pel 

detector obtingut fins aquell moment. A continuació s’explica aquest algorisme més 

detalladament: 

Taula 3 – 2  Algorisme d’entrenament per construir la cascada de classificadors 

L’usuari selecciona valor per , el ràtio màxim acceptable de falsos positius per etapa i , el 

ràtio mínim acceptable de detecció per etapa. 

L’usuari selecciona el ràtio de falsos positius global desitjat . 

P = conjunt d’exemples positius 

N = conjunt d’exemples negatius 

  

 

mentre  

 

 

mentre  
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Usar P i N per entrenar el classificador amb  característiques usant AdaBoost (Taula 1). 

Avaluar l’actual classificador en cascada per determinar  i  . 

Disminuir el llindar per l’i-éssim classificador fins que l’actual classificador tingui, com a mínim, 

el ràtio  (també afectarà a ) 

 

Si  avaluar l’actual detector en cascada sobre el conjunt de negatives i posar al 

conjunt N les que tinguin falsos positius. 

 

3.1.5 Detecció 

El resultat de l’entrenament és una classificador en cascada que funciona com un arbre de 

decisió. Per cada imatge que es vol analitzar per cercar l’objecte, es té un conjunt de finestres 

candidates a processar. Cada finestra ha de recórrer l’arbre de decisió, avaluant a cada etapa el 

valor pel classificador. Un resultat positiu del primer classificador llença l’avaluació del segon 

classificador, que ha estat construït per tenir millors ràtios de detecció. Un resultat positiu del 

segon llença l’avaluació del tercer i així successivament. Un resultat negatiu en qualsevol punt 

del procés descarta immediatament la subfinestra que s’està analitzant. 

 

 

Figura 3 – 5 Procediment de l’algorisme de detecció 



20 
 

Aquesta estructura en cascada basa el seu èxit i bon rendiment en que la majoria de 

subfinestres de la imatge són negatives. Per això la cascada intentarà descartar el més aviat 

possible les negatives mentre que una finestra positiva llençarà l’avaluació de tots els 

classificadors que formen la cascada, sent aquest fet molt poc habitual. 
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3.2 Operador de Sobel 

L'operador de Sobel és utilitzat en processament digital d'imatges, especialment en algorismes 

d’obtenció de vores. És un operador diferencial discret que calcula una aproximació al gradient 

de la funció d'intensitat d'una imatge. Per a cada punt de la imatge a processar, el resultat de 

l'operador de Sobel és tant el vector gradient corresponent com la normal d'aquest vector. 

Per a cada punt de la imatge, el gradient del vector apunta en la direcció de l’augment màxim 

possible d'intensitat, i la magnitud del gradient del vector correspon a la quantitat de canvi 

d'intensitat en aquesta direcció. Això implica que el resultat d'aplicar l'operador Sobel sobre la 

regió d'una imatge amb intensitat de brillantor constant és un vector zero, i el resultat d'aplicar-

lo en un punt sobre una vora és un vector que apunta creuant la vora (perpendicular) en sentit 

dels punts més foscos cap als més clars. 

 

 

Figura 3 – 6 Aplicació de l’operador de Sobel 

 

Càlcul del gradient 

Matemàticament, l'operador utilitza dos nuclis de 3 × 3 elements per aplicar convolució a la 

imatge original per calcular aproximacions a les derivades, un nucli per als canvis horitzontals i 

un altre per les verticals. Si definim  com la imatge original i   i  són els dos nuclis que 

representen per a cada punt les aproximacions horitzontal i vertical de les derivades 

d'intensitat, el resultat és calculat com: 
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En cada punt de la imatge, els resultats de les aproximacions dels gradients horitzontal i vertical 

poden ser combinats per obtenir la magnitud del gradient, mitjançant: 

 

Amb aquesta informació, podem calcular també la direcció del gradient: 

 

 

A conseqüència de la seva definició, l'operador de Sobel pot ser implementat de manera 

simple: només són utilitzats vuit punts de la imatge al voltant del punt a analitzar, les 

operacions són amb nombres enters i els dos filtres discrets descrits anteriorment també es 

poden representar com: 

 

 

 

llavors, les dues derivades  i  poden ser calculades amb: 

 

Com veurem a la implementació, aquests càlculs separats es poden computar més ràpidament 

ja que impliquen menys operacions aritmètiques per a cada punt. 
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Consideracions 

L'operador de Sobel representa una primera aproximació imprecisa del gradient de la imatge, 

però és de qualitat suficient per ser d'ús pràctic en moltes aplicacions. Més precisament, aquest 

operador utilitza només valors d'intensitat en una regió de 3x3 al voltant de cada punt analitzat 

per calcular el gradient corresponent, a més que utilitza només nombres enters per als 

coeficients que indiquen l'aproximació del gradient. 
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4. Estructura del sistema 
En aquest apartat s’explica com s’han emprat les diverses tècniques i algorismes per tal de 

construir el sistema que resolgui el problema de la detecció i reconeixement dels gestos fets 

amb les mans. Pretén ser una visió general de la solució sense entrar en detalls 

d’implementació, que s’explicaran en l’apartat corresponent. 

El sistema es pot dividir en dues parts principals: l’aprenentatge i el reconeixement. En la fase 

d’aprenentatge caldrà entrenar una cascada de classificadors del Viola-Jones per cadascun dels 

signes que es desitgi detectar. Posteriorment en la fase de reconeixement, s’usaran els 

classificadors per realitzar les crides a l’algorisme de Viola-Jones i així determinar si en la imatge 

d’entrada apareix algun dels signes definits. 

 

4.1 Fase d’aprenentatge 

L’objectiu d’aquesta fase és entrenar un classificador en cascada eficaç per cadascun dels signes 

que el sistema ha de ser capaç d’identificar. Consta de 3 etapes principals: adquisició de les 

imatges d’entrenament, pre-processat de les mateixes i entrenament del classificador. 

FASE D’APRENENTATGE

PRE-PROCESSAT
ADQUISICIÓ DE LES 

IMATGES 
D’ENTRENAMENT

ENTRENAMENT DE LA CASCADA DE CLASSIFICADORS

ES
TR

U
C

TU
R

A
 D

EL
 S

IS
TE

M
A

Transformació a 
escala de grisos

Preparació dels exemples

Creació dels 
exemples

Identificació 
del gest

HaartrainingClassificador

Hand Gesture 
Database

Lectura

 

Figura 4 – 1 Fase d’aprenentatge 
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Etapa 1: Adquisició de les imatges 

Per obtenir un classificador eficaç és necessari disposar d’unes 7000 imatges d’exemples 

positius i unes 3000 de negatius per cada gest a detectar.  

Adquirir aquestes imatges individualment seria molt costós per això s’ha usat la base de dades 

Hand Gesture Database de la Universitat de Cambridge. Aquesta està formada per diverses 

seqüències d’imatges que formen els gestos. Per cada gest es disposa de gravacions de diverses 

persones la qual cosa permetrà que el classificador aprengui la variabilitat dels gestos que 

existeix entre vàries persones.  

Dels diferents gestos que ofereix la base de dades cal estudiar quins poden ser utilitzats i quins 

no. En tot cas, per cada gest, tenim el conjunt d’exemples positius format per unes 7000 

imatges. La figura 4 – 2 és una mostra d’exemple positiu per un gest del sistema. 

 

Figura 4 – 2 Exemple positiu pel gest de victòria 

 

D’altre banda, tenim el conjunt d’exemples negatius format per unes 2000 imatges d’altres 

gestos i unes 1000 imatges de possibles escenes que formarien el fons de la imatge en la 

detecció. És important que en el conjunt d’exemples negatius no aparegui el gest que es vol 

identificar. 

Cal notar que hem afegit imatges d’altres gestos en els exemples negatius d’un gest per tal de 

millorar l’eficàcia del detector a l’hora de distingir entre ells. No cal obtenir imatges addicionals 

ja que les negatives d’un gest seran un subconjunt de les positives dels altres gestos. La figura 4 

– 3  mostra dos exemples d’imatges negatives pel gest de la figura 4 – 2: 



26 
 

   

Figura 4 – 3 Exemples negatius pel gest de victòria 

 

Etapa 2: Pre-processat 

L’etapa de pre-processat consisteix en llegir les imatges i transformar-les a escala de grisos 

Aquestes són les que a continuació utilitzarem per a efectuar l’entrenament del classificador. 

Si es vol un sistema capaç de detectar el gest amb independència del color de fons, en aquest 

punt caldria transformar les imatges originals en imatges de vores. Això implicaria que a la fase 

de reconeixement també s’hauria d’aplicar la mateixa transformació. 

En la opció principal no s’utilitzen les imatges de vores ja que provoquen una disminució en 

l’eficàcia del sistema. 

 

Etapa 3: Entrenament de la cascada de classificadors 

Aquesta etapa, també coneguda com a Haartraining, consisteix en entrenar el classificador en 

cascada. Es disposa d’una utilitat que s’encarrega d’executar l’entrenament però abans cal 

preparar les dades d’entrada. 

 

Etapa 3.1: Preparació dels exemples 

La utilitat de l’entrenament rep com a entrada els exemples obtingut en l’etapa anterior. La 

utilitat rep dos fitxers descriptors que indiquen on es troben les imatges d’exemple (positives i 

negatives). El fitxer descriptor dels exemples positius requereix que s’indiqui la posició que 

ocupa el gest dins de la imatge, representada a partir del seu Bounding Box.  
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Per tant, ens trobem amb el problema d’identificar un objecte per calcular-ne el Bounding Box. 

Una manera de trobar la mà seria binaritzant la imatge per un cert llindar. Aquesta opció no ha 

resultat suficient ja que moltes de les gravacions tenien forts reflexes que impedien una bona 

binarització per aïllar la mà de la resta de la imatge.  

 

  

Figura 4 – 4 Imatge original   Figura 4 – 5 Imatge original binaritzada 

 

La solució definitiva ha estat treballar sobre la imatge de vores ja que en aquesta no apareixen 

els reflexes. Per cada exemple s’ha obtingut el Bounding Box global que conté els Bounding Box 

de les regions, obtingudes a partir de components connexes. Cal fixar un llindar de la mida 

mínima de les regions per tal d’evitar possible soroll de la imatge.  

 

  

Figura 4 – 6 Imatge de vores Figura 4 – 7 Imatge de vores binaritzada i 

càlcul del Bounding Box global 
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Un cop s’ha identificat el gest dins de la imatge ja es pot començar la creació dels exemples que 

serviran per entrenar el classificador. 

  

Etapa 3.2 Haartraining 

En aquest moment realitzem l’execució de l’entrenament amb els paràmetres d’entrada. Cal 

tenir en compte que hi ha molts paràmetres que poden fer variar el resultat, veurem com s’ha 

tunejat l’execució a l’apartat d’implementació.  

Al final d’una execució obtindrem la cascada de classificadors corresponent al gest de les 

imatges d’entrada. Aquest procés s’ha de repetir per cada gest identificable. 

 

4.2 Fase de reconeixement 

El propòsit d’aquesta part del sistema és efectuar la detecció dels signes a partir de l’algorisme 

de Viola-Jones i els classificadors obtinguts en la fase anterior. Posteriorment s’aplica un post-

processat per refinar els resultats de l’algorisme. 

FASE DE RECONEIXEMENT

DETECCIÓ DELS GESTOS POST-PROCESSAT

ES
TR

U
C

TU
R

A
 D

EL
 S

IS
TE

M
A

Imatges 
d’entrada

Lectura

Transformació a 
escala de grisos

Viola-Jones Filtre de color

SortidaClassificador

 

Figura 4 – 8 Fase de reconeixement 
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Etapa 1: Detecció dels gestos 

En aquesta etapa llegim les imatges d’entrada, ja sigui imatges prèviament capturades o en 

temps real usant una webcam, i es crida a l’algorisme de Viola-Jones que retornarà tots els 

candidats a ser reconeguts com a signes.. Cal efectuar una crida per cada gest identificable. 

 

Etapa 1.1: Lectura i pre-processat de les imatges 

Un cop llegides les imatges, s’aplica el mateix pre-processat que a l’etapa 2 de la fase 

d’entrenament. A banda d’això, és possible que sigui necessari augmentar el contrast de la 

imatge en funció de les condicions de l’escena. Si la il·luminació de l’escena no és suficient, el 

detector tindrà més dificultat per reconèixer el gest. 

 

Etapa 1.2: Viola-Jones 

Per reconèixer signes en una imatge executem tantes crides a l’algorisme de Viola-Jones com 

gestos sigui capaç de reconèixer el sistema. A cada crida passem com a paràmetres la imatge de 

vores obtinguda en l’etapa anterior i un dels classificadors generats en la fase d’entrenament.  

L’algorisme comença amb una mida de cerca que es va incrementant en funció del factor 

d’escala. El valor d’aquest paràmetre farà variar el temps d’execució en la detecció i també 

l’eficàcia del detector. 

 

Etapa 2: Post-processat 

Com a resultat de l’etapa anterior tenim un conjunt de finestres candidates a ser els gestos que 

estem buscant. Per les característiques del Viola-Jones fa que sigui un algorisme amb un 

percentatge molt alt d’encert però també un percentatge de falsos positius important. Per 

aquest motiu s’ha dissenyat un filtre que permetrà disminuir el ràtio de falsos positius.  

El filtre es basa en comparar el color de la cara amb el color de la mà per determinar si en la 

finestra detectada apareix una mà o no. Evidentment, aquest filtre requereix que en les 

captures de les imatges aparegui la cara de la persona. 

Per trobar el color de pell de la cara s’ha utilitzat un detector de cares. Cridant l’algorisme de 

Viola-Jones amb un classificador entrenat per detectar cares obtenim la finestra on es troba la 
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cara. Per estar-ne més segurs s’ha utilitzat un detector d’ulls, afegint una crida a Viola-Jones 

amb la restricció que l’ull detectat ha d’estar a dins de la cara detectada. 

Si s’aconsegueix trobar una cara vàlida s’extreu el color promig i es compara amb el color 

promig de la finestra candidata a ser el gest. A la implementació s’explica amb més detall com 

s’han comparat els colors. 

Finalment, les finestres que passen positivament la cascada de classificadors i el filtre de color 

de pell es mostren emmarcats com a sortida amb un color diferent per cada signe del sistema. 
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5. Implementació 
En aquest apartat es descriu la metodologia i l’entorn de treball, així com la implementació 

detallada de la solució i les alternatives provades. Es pot veure com una guia del 

desenvolupament del projecte, fent un seguiment a les diverses proves realitzades que han 

portat a la solució definitiva. 

 

5.1 Metodologia 

L’objectiu del projecte és desenvolupar un sistema que pugui assolir els objectius que ens hem 

marcat, per això la metodologia escollida ha de ser especifica al sistema que es desenvolupa.  

Donada la incertesa inicial per la naturalesa del projecte, ja que no sabem fins a quin punt 

podrem complir amb el que ens hem proposat, s’ha triat pel desenvolupament del sistema una 

metodologia iterativa i incremental que dona resposta a les debilitats de la metodologia clàssica 

[3]. 

La metodologia clàssica consisteix en una seqüència d’etapes en cascada. El temps dedicat a 

cada etapa és molt gran i es pretén que el sistema sigui desenvolupat en una sola seqüència. 

Qualsevol error o modificació detectat en la fase final suposa un contratemps molt gran que 

requereix tornar enrere per començar de nou el desenvolupament. 

En canvi, la metodologia iterativa proposa realitzar un sistema de programes incremental, 

permetent al desenvolupador treure profit del que s’ha après durant el desenvolupament 

anterior. Es comença amb una implementació simple dels requeriments del sistema, i 

iterativament, es millora la seqüència evolutiva de versions fins que el sistema està 

completament implementat. A cada iteració, es realitzen canvis en el disseny i s’agreguen noves 

funcionalitats i capacitats al sistema. 

Donada la naturalesa del nostre projecte, és important que ràpidament s’obtinguin resultats 

que retroalimentin la construcció i assegurin la factibilitat del projecte. 

Concretament, el pla a seguir consisteix en desenvolupar un primer prototip que reconegui un 

únic signe, sense ser exhaustius en els objectius fixats ni esperar una gran eficàcia en els 

resultats del detector. Posteriorment, en les successives iteracions, es completarà el sistema 

afegint possibles millores per complir els objectius marcats, obtenint un sistema més robust i 

eficaç.  
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5.2 Entorn de treball  

En aquesta secció es descriu el hardware i el software utilitzat durant la realització del projecte i 

el motiu pel qual ha estat triat. 

 

5.2.1 Hardware utilitzat 

Pel desenvolupament del projecte s’han utilitzat dues màquines. Una dedicada a les execucions 

de l’entrenament dels classificadors i l’altre dedicada per desenvolupar el sistema i realitzar les 

proves. Cal pensar que l’entrenament dels classificadors és una tasca que requereix molt 

d’esforç computacional. L’execució absorbeix el 100% de CPU i pot allargar-se de 4 a 6 dies en 

funció dels paràmetres d’execució, per això s’ha optat aquesta divisió de tasques en les dues 

màquines. 

La màquina dedicada a l’entrenament és un ordinador de sobretaula DELL Optiplex 745 equipat 

amb un processador Intel Core Duo de 2,13GHz i 3,25GB de memòria RAM, treballant en mode 

32 bits. Aquest està ubicat a un laboratori de l’edifici Omega de la FIB. 

La màquina dedicada al desenvolupament i les proves és un portàtil HP Pavilion dv2152ea 

equipat amb un processador Intel Core Duo de 1,66 GHz i 1,5GB de memòria RAM, treballant 

en mode 32 bits. Unes prestacions no molt bones que garanteixen que el sistema pot ser 

executat en temps real amb èxit en qualsevol entorn comú.  

 

Server

Computer

PC DE 
COMPUTACIÓ

PC DE 
DESENVOLUPAMENT

SINCRONITZACIÓ

 

Figura 5 – 1 Arquitectura de l’entorn de treball 
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Cal notar que no és estrictament necessari seguir aquest model, però s’ha utilitzat per agilitzar 

el desenvolupament del projecte, ja que es disposava del maquinari i no suposava cap cost 

addicional. 

Tot i que el sistema pot ser executat a partir de captures d’imatges, una de les seves virtuts és 

el processament de les imatges a temps real. Així doncs necessitarem algun mecanisme per 

adquirir les imatges dels gestos que s’hagin d’interpretar.  

No es necessiten imatges de profunditat ja que treballem en 2D, per tant, és suficient comptar 

amb una única càmera. Concretament, s’utilitzarà HP Pavilion Webcam de 1.3 MP, perquè es ja 

disposa d’ella integrada al portàtil de desenvolupament amb els drivers necessaris instal·lats. 

Pel que fa a les condicions de l’escena s’ha utilitzat una llum d’escriptori de 20W de potència 

enfocat en la mateixa direcció que la càmera ja que és necessari que el gest estigui ben 

il·luminat. 

 

5.2.2 Software utilitzat 

El projecte ha estat desenvolupat principalment en Matlab ja que és una eina d’enginyeria molt 

potent i fàcil d’usar. Matlab permet treballar còmodament amb la manipulació de matrius 

(representació de la imatge), representar les dades, crear interfícies d’usuari (GUI) i realitzar la 

comunicació amb altres llenguatges i components hardware, entre d’altres prestacions. 

 Per realitzar l’entrenament dels classificadors i la detecció usant l’algorisme de Viola-Jones s’ha 

utilitzat la llibreria OpenCV que és una llibreria de programari lliure escrita en C, que proveeix 

implementacions per la majoria d’algorismes usats en el camp de la Visió per Computador, 

entre ells el Viola-Jones [6]. Fins i tot, proveeix unes utilitats per realitzar l’entrenament 

còmodament [5]. En la implementació veurem amb més detall com usar-les. 

Per realitzar les crides a l’algorisme de Viola-Jones s’ha utilitzat una classe escrita C++ 

obtinguda de Matlab Central [9]. Aquesta classe ha de ser compilada amb MEX per cridar-se 

des de una rutina de Matlab. 

El sistema operatiu sobre el que s’ha treballat ha estat Microsoft Windows XP.  S’ha optat per 

Windows per comoditat, es disposava de les llicències i ja estava instal·lat en els ordinadors del 

projecte. Malgrat tot, el sistema pot ser compilat per ser executat en altres sistemes operatius 

donat que Matlab i C++ són multi-plataforma. 

D’altre banda, s’ha escollit Windows per poder treballar amb altres eines com ara Microsoft 

Office Word per redactar la memòria, Microsoft Office PowerPoint per preparar la presentació 
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del projecte, Microsoft Project per elaborar la planificació i el Microsoft Visio per representar 

diagrames de blocs i altres figures. 

També s’ha utilitzat Microsoft Visual Studio per tal de compilar les utilitats de OpenCV en mode 

multi-processador, agilitzant així el temps de d’execució de l’entrenament. 

Finalment, cal destacar la utilització de l’eina Dropbox, basada en el cloud computing, per 

compartir el projecte entre les dues màquines involucrades en el desenvolupament de manera 

transparent i amb control de versions. 

 

5.3 Implementació del sistema 

En aquesta secció s’explicarà més detalladament com s’ha dut a terme la implementació, 

incorporant l’estudi de les eines utilitzades i els diversos experiments realitzats. Per cada 

experiment es descriu el seu propòsit inicial, la implementació i/o tunning de paràmetres, els 

resultats obtinguts i les conclusions extretes.  

Recordem que s’ha seguit una metodologia incremental, per això, en les successives iteracions 

o millores només s’expliquen aquelles qüestions que varien respecte l’anterior. 

 

5.3.1 Base de dades de gestos 

Les imatges utilitzades pel projecte s’han extret d’una base de dades de gestos de la universitat 

de Cambridge [10]. 

El conjunt de dades està format per 900 seqüències d’imatges de 9 classes de gestos, definides 

per la combinació de 3 configuracions de la mà i 3 moviments, tal com mostra la següent figura.  

 

Figura 5 – 2 Hand-Gesture Database. 9 classes de gestos generats a partir de 3 formes i 3 

moviments. 
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Cada tipus de gest té 100 seqüències d’imatges (5 il·luminacions diferents x 10 moviments 

arbitraris x 2 persones). Cada seqüència ha estat gravada frontalment amb una càmera fixa. A 

continuació es mostren els exemples típics de cada tipus de gest i les diferents il·luminacions.  

 

Figura 5 – 3 Exemples de seqüències dels 9 gestos. 

 

 

Figura 5 – 4 Condicions d’il·luminació diferents. 
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Donat que l’objectiu del projecte és interpretar gestos estàtics haurem de descartar 3 tipus de 

gestos, que corresponen al 3, 6 i 9, ja que aquests modifiquen completament la seva forma. 

D’altra banda, és d’esperar que gràcies al moviment que descriuen els altres gestos els 

classificadors entrenats permetin obtenir deteccions que tolerin un marge de gir.  

L’estructura de la base de dades està descrita en la següent figura. 

Tipus de condició 
d’il·luminació

3

4

1

2

5

Tipus de gest

8

9

6

7

Seqüències d’imatges

 

Figura 5 – 5 Estructura de la base de dades 

 A l’arrel hi ha 5 conjunts que classifiquen les imatges segons la seva condició d’il·luminació. Per 

cada condició d’il·luminació hi ha 9 subconjunts que contenen les imatges de cada tipus de gest. 

Per cada tipus de gest hi ha 20 subconjunts més que són les diverses gravacions realitzades. 

Cada gravació o seqüència d’imatges està formada per unes 70 imatges aproximadament. 

 

5.3.2 Reconeixement d’un gest 

L’objectiu de la primera iteració és construir un prototip del sistema per un únic gest per poder 

visualitzar quines són les capacitats del detector. El classificador s’entrenarà per detectar el gest 

configurat per la mà amb els dits tancats i formant un angle de  amb la vertical de la imatge, 

tal com mostra la següent figura. 
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Figura 5 – 6 Primer gest del sistema 

 

Pel format de les seqüències d’imatges de la base de dades utilitzada, el classificador també 

aprendrà, i per tant hauria de saber reconèixer, imatges que continguin el gest amb una rotació 

a la dreta o bé a l’esquerre, dins un marge de  . Les següents figures mostren els límits del 

gest: 

 

     

Figura 5 – 7 Límits de la tolerància en el gir del gest 
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Es disposa de 7000 imatges del gest i de 3000 imatges arbitràries que s’usaran com a negatives 

ja que no tenen res a veure amb el gest. Aquests són alguns exemples d’imatges negatives: 

 

 

 

Figura 5 – 8 Mostra d’imatges d’exemples negatius per a l’entrenament 

 

Entrenant el Haarcascade 

Es comença entrenant un classificador amb aquestes imatges usant les utilitats ofertes per la 

llibreria OpenCV [2]. El primer pas és preparar els fitxers descriptors dels exemples. Com ja s’ha 

dit, hi ha dos tipus d’exemples, positius i negatius. 

 

Exemples negatius 

El format del descriptor dels negatius és una llista on a cada element descriu el path on es troba 

la imatge. Exemple d’un fitxer descriptor de negatius: 

Sent l’estructura de directoris: 

/img 
img1.jpg 
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img2.jpg 
negatives.txt 

 

El fitxer negatives.txt conté: 

img/img1.jpg 
img/img2.jpg 

 

Exemples positius 

El format dels exemple positius és similar. A cada fila es descriu una imatge indicant la ruta 

relativa, el nombre d’objectes continguts i per cada objecte el seu Bounding Box representatat 

com (coordenada x vèrtex superior esquerre, coordenada y vèrtex superior esquerre, amplada, 

alçada). Exemple de fitxer descriptor de positius: 

Sent l’estructura de directoris: 

/img 
img1.jpg 
img2.jpg 
positives.txt 

 

El fitxer positives.txt conté: 

img/img1.jpg 1 140 100 45 45 
img/img2.jpg 2 100 200 50 50 50 30 25 25 

 

Seguint el format: 

[nom_de_fitxer] [# objectes] [[esquerre_x dalt_y amplada alçada] [... 2n object] ...] 

 

Implementació de la creació dels fitxers descriptors 

Per crear els fitxers descriptors de exemples positius i negatius s’han creat dues rutines Matlab, 

CrearFitxerDescriptorExemplesPositius.m i CrearFitxerDescriptorExemplesNegatius.m 

respectivament. Pels negatius, la rutina només llista les imatges negatives a partir del directori 

d’entrada. Pels positius, cal recórrer l’estructura de directoris de la base de dades de gestos, i 

per cada imatge de la gravació, cal identificar el gest dins la imatge per escriure en el fitxer 

descriptor la seva capsa contenidora. 
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És important destacar que no s’utilitzen totes les imatges de cada gest, cal reservar un conjunt  

que servirà per fer les proves. Concretament, es reserva una seqüència d’imatges de cada tipus 

d’il·luminació per cada gest. 

 

Identificació de l’objecte 

Donada la gran quantitat d’exemples, fins a 7000 per cada gest, és gairebé impossible trobar 

manualment el Bounding Box de cada objecte. Per aquest motiu s’ha dissenyat un algorisme 

programat en Matlab amb l’objectiu de trobar aquests valors automàticament. 

La proposta inicial ha consistit en binaritzar la imatge per un llindar determinat amb la finalitat 

que la mà es converteixi en una taca blanca. A partir de la taca es pot obtenir la regió que la 

forma i trobar-ne el seu Bounding Box.   

Aquesta opció no ha resultat ser una bona solució ja que com s’ha vist, les imatges presenten 

unes condicions d’il·luminació molt diverses que en molts casos són forts reflexes en les 

cantonades.  

 

Figura 5 – 9 Exemple amb fort reflexa 

 

El problema que provoquen aquests reflexes és que cap llindar binaritza correctament la imatge 

per poder distingir la mà del fons ja que algunes zones del fons són més clares que la mà a la 

vegada que n’hi ha d’altres que són més fosques. El resultat d’aplicar binarització es pot 

observar en les següents imatges: 
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Figura 5 – 10 Imatge en escala de grisos  Figura 5 – 11  Imatge binaritzada 

 

Si usem el Bounding Box obtingut a partir de les taques de les imatges mal binaritzades el que 

farem és indicar al classificador una identificació incorrecte de l’objecte i com a conseqüència 

no aprendrà correctament el gest ni el detectarà en imatges que no tinguin aquests reflexes. La 

figura 6 – 7 mostra el Bounding Box d’una identificació incorrecte. 

 

 

Figura 5 – 12 Identificació incorrecte 

 

La solució que s’ha trobat a aquest problema es basa en usar una tècnica de segmentació, 

consistent en aplicar l’operador de Sobel per obtenir la imatge de vores, abans de binaritzar la 

imatge. Per implementar l’operador de Sobel s’ha usat la següent rutina en Matlab: 
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function [mod arg]=Sobel(orig,signe) 
   sob=fspecial('sobel')/4; 
   aux=double(orig); 
   Hor=imfilter(aux,sob,'conv','replicate'); 
   Vert=imfilter(aux,sob','conv','replicate'); 
   mod=uint8(sqrt(Hor.^2+Vert.^2)); 
   arg=atan2(Vert,Hor); 
   arg=uint8(255*(arg+pi)/2/pi); 
   if(signe==0) 
       % passem del signe de la orientació: 
       arg(arg>127)=arg(arg>127)-128; 
       arg=2*arg; 
   end 

 

Com a paràmetres de la funció es passa la imatge original i el signe de l’orientació. Utilitzarem 

signe a 0 per indicar que no volem diferenciar el signe del gradient, és a dir, que no es 

diferencia entre gradient de blanc a negre, o de negre a blanc. 

Gràcies al filtre de Sobel les taques dels reflexes desapareixen. Això és perquè els reflexes de les 

imatges originals són difuminats i per tant no tenen una variació d’intensitat suficientment alta 

per representar-se en una vora. La figura 5 – 13 mostra com queda la imatge després d’aplicar 

l’operador: 

 

 

Figura 5 – 13 Imatge de vores 
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Càlcul del Bounding Box 

A continuació es binaritza la imatge de vores i es calcula els Bounding Box de totes les regions 

restants a la imatge. Les regions estan formades per les components connexes de les vores. 

  

Figura 5 – 14 Binarització imatge de vores         Figura 5 – 15 Els Bounding Box de les regions 

 

Com a resultat final, es calcula el Bounding Box global que conté tots els Bounding Box trobats. 

Ha estat necessari posar un llindar de mida mínima per evitar tenir en compte algun possible 

soroll a la imatge. Si s’observa l’extrem superior dret de la imatge, es pot notar que no s’ha 

tingut en compte la regió produïda pel soroll gràcies al llindar.  

 

 

Figura 5 – 16 Imatge Bounding Box global          Figura 5 – 17 Identificació en imatge original 
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Una vegada tenim el Bounding Box que conté l’objecte ja podem generar el fitxer descriptor. 

Com a resum, el procediment seguit per crear el fitxer descriptor dels exemples positius és el 

següent: 

 

Per cada imatge de la base de dades del gest

Convertir a escala de grisos

Aplicar operador de Sobel i binaritzar

Obtenir els Bounding Box de les regions

Calcular la capsa contenidora global

Desar la imatge en escala de grisos

Afegir una entrada al fitxer descriptor amb la ruta a 
la imatge desada i les coordenades de la capsa 

contenidora trobada 

Fitxer descriptor

Imatges d’entrenament 
desades

Calcular la capsa contenidora global

Actualitzar la suma acumulada de les mides del gest

Calcular la mida promig del gest

 

Figura 5 – 18 Procediment creació fitxer descriptor exemples positius 

 

Es pot consultar la implementació més detalladament a l’annex A Codi del projecte. 
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Creació dels exemples 

Abans d’executar l’entrenament cal convertir els exemples positius al format .vec el qual llegeix 

la utilitat haartraining encarregada de l’entrenament. Per la conversió tenim la utilitat 

createsamples [4].  

El creatsamples retallarà els objectes de les imatges indicats pel fitxer descriptor i després els 

redimensionarà a la mida que s’indiqui per tal que tots siguin iguals. És habitual reduir el 

nombre de píxels dels exemples per reduir el temps d’execució de l’entrenament. 

 

Aquestes són les opcions de la utilitat createsamples: 

Ús: createsamples.exe 
 
[-info <collection_file_name>] 
[-img <image_file_name>] 
[-vec <vec_file_name>] 
[-bg <background_file_name>] 
[-num <number_of_samples = 1000>] 
[-bgcolor <background_color = 0>] 
[-inv] [-randinv] [-bgthresh <background_color_threshold = 80>] 
[-maxidev <max_intensity_deviation = 40>] 
[-maxxangle <max_x_rotation_angle = 1.100000>] 
[-maxyangle <max_y_rotation_angle = 1.100000>] 
[-maxzangle <max_z_rotation_angle = 0.500000>] 
[-show [<scale = 4.000000>]] 
[-w <sample_width = 24>] 
[-h <sample_height = 24>] 
 

Aquesta utilitat té diverses funcionalitats. A continuació s’expliquen les opcions que afecten la 

creació dels exemples partint d’una col·lecció d’imatges: 

 

- vec <vec_file_name> 

Nom del fitxer .vec de sortida que contindrà els exemples per entrenar. 
 
- info <collection_file_name> 

Nom del fitxer descriptor dels exemples positius. 
 
- bgcolor <background_color> 

Color de fons (assumint escala de grisos); el color de fons es marca com a transparent.  
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- bgthresh <background_color_threshold> 

Decideix la tolerància de color de fons o color de transparència. Tots píxels entre bgcolor-

bgthresh i bgcolor+bgthresh es marquen com a transparents. 
 
- inv 

Si s’especifica, s’inverteixen els colors de la imatge. 
 
- randinv 

Si s’especifica, s’inverteixen els colors de manera aleatòria. 
 
-show 

Opció per debuggar, es mostren els exemples de sortida. 
 
- w <sample_width> 

Amplada pels exemples de sortida (en píxels). 
 
- h <sample_height> 

Alçada pels exemples de sortida (en píxels). 
 

Parametrització creació exemples 

Seguidament es descriu quins paràmetres s’han utilitzat pel primer entrenament. 

Color de fons i llindar 

S’ha usat color transparent negre, ja que en les imatges d’origen el fons és més fosc que la mà. 

No s’ha ampliat el color de transparència amb el llindar per no perdre informació rellevant. 

Té sentit aplicar un llindar en entorns controlats on sapiguem quin és el color de fons. Per 

exemple, si els gestos sempre es produeixen amb una paret blanca de fons, seria útil usar el 

blanc com a color de transparència i ampliar amb un llindar que abastés la gamma de blancs de 

la paret. No és el nostre cas, ja que un dels objectius és que el sistema es pugui executar en 

qualsevol entorn. 

 

Mida dels exemples 

Cal fixar una amplada i alçada igual per tots els exemples del gest. El cas ideal seria que la mida 

dels exemples fos proporcional a la mida dels gest de les imatges ja que d’aquesta manera, es 

maximitzen els píxels útils dels exemples, millorant així l’aprenentatge. 

En cas de no ser proporcional, l’algorisme omple la part que falta de l’exemple amb una franja 

vertical o horitzontal del color de transparència. 
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Figura 5 – 19 Exemple usat per l’entrenament 

 

Per calcular la proporció dels gestos primer cal calcular la mida mitja. S’aprofita el moment en 

que obtenim el Bounding Box, en l’elaboració del fitxer descriptor, per calcular l’amplada i 

l’alçada mitjana dels gestos de les imatges. 

Amb la mida mitja, es calcula la proporció, agafant com a valor mínim 24 (mides usades per 

Viola i Jones en el seu estudi) i arrodonint a l’enter més pròxim. 

Per exemple, en el primer gest s’ha obtingut una mitjana d’amplada 200 i alçada 216. Per tant, 

l’amplada de l’exemple serà  i l’alçada serà . 

Aquestes mides són prou petites com per evitar un entrenament computacionalment enorme, 

a la vegada que s’obté un classificador eficaç.  

 

La instrucció per crear els exemples, pel primer gest, és la següent: 

createsamples.exe -vec samples.vec -info positives.txt -bgcolor 0 -bthresh 0 -h 24 -w 26 

 

Al acabar l’execució s’ha generat el fitxer samples.vec que utilitzarem a continuació per 

entrenar el classificador. Per assegurar que la creació dels exemples ha anat bé, la mateixa 

utilitat permet revisar-los. La instrucció és: 

createsamples.exe -vec samples.vec -h 24 -w 26 

Es mostren d’un en un i per salta s’usa la tecla ENTER. 
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Execució de l’entrenament 

El següent pas, una vegada tenim els exemples creats, és entrenar el classificador. Es fa usant 

l’eina haartraining que té les següents opcions: 

 

Ús: haartraining.exe 
 
-data <dir_name> 
-vec <vec_file_name> 
-bg <background_file_name> 
[-npos <number_of_positive_samples>] 
[-nneg <number_of_negative_samples>] 
[-nstages <number_of_stages>] 
[-nsplits <number_of_splits>] 
[-mem <memory_in_MB = 200>] 
[-sym (default)] [-nonsym] 
[-minhitrate <min_hit_rate>] 
[-maxfalsealarm <max_false_alarm_rate>] 
[-weighttrimming <weight_trimming>] 
[-mode <BASIC (default) | CORE | ALL>] 
[-w <sample_width = 24>] 
[-h <sample_height = 24>] 
[-bt <DAB | RAB | LB | GAB (default)>] 
[-maxtreesplits <max_number_of_splits_in_tree_cascade>] 
 

 

Descripció dels paràmetres i opcions: 

- data <dir_name> 
Nom del directori on es desarà l’entrenament del classificador. 
 
- vec <vec_file_name> 
Nom del fitxer d’exemples (creat amb la utilitat createsamples). 
 
- bg <background_file_name> 
Nom del fitxer descriptor d’exemples negatius. 
 
- npos <number_of_positive_samples> 
Nombre d’exemples positius utilitzats en l’entrenament. 
 
- nneg <number_of_negative_samples> 
Nombre d’exemples negatius utilitzats en l’entrenament. 
 
- nstages <number_of_stages> 
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Nombre d’etapes de l’entrenament. 
 
- nsplits <number_of_splits> 
Aquest és el nombre de característiques que s’usen per a un classificador simple. Cada etapa està 
formada per una combinació de classificadors simples, i el classificador final és la cascada dels 
classificadors de les successives etapes. 
 
- mem <memory_in_MB> 
Memòria disponible en MB per realitzar uns càlculs inicials. Amb 1024 MB és suficient. 
 
- sym (per defecte), 
- nonsym 
Especifica si l’objecte que s’aprèn té simetria vertical o no. La simetria vertical permet agilitzar el procés. 
 
- minhitrate <min_hit_rate> 
Ràtio mínim d’encert de cada etapa del classificador. El ràtio d’encert total del classificador es pot 
calcular com (min_hit_rate^number_of_stages) 
 
- maxfalsealarm <max_false_alarm_rate> 
Ràtio màxim de falsos positius per cada etapa del classificador. El ràtio de falsos positius total del 
classificador es pot calcular com (max_false_alarm_rate^number_of_stages) 
 
- mode <BASIC (per defecte) | CORE | ALL> 
Selecciona el tipus de característiques de Haar usades en l’entrenament. BASIC utilitza només 
característiques verticals, mentre que ALL utilitza el conjunt complet de verticals i el conjunt de 
característiques girades 45 graus.  
 
- w <sample_width>, 
- h <sample_height> 
Mida dels exemples (en píxels). Ha de ser igual que la indicada anteriorment en la creació dels exemples. 
 
-  bt  <DAB | RAB | LB | GAB (default)> 
DAB és el Discrete Ada Boost, RAB és el Real Ada Boost, LB és Logit Boost, GAB és Gentle Adaboost. 
Segons [7] "GAB is not only the best, but also the fastest classifier." 

 

Parametrització entrenament 

Per aquest primer entrenament s’han utilitzat els següents paràmetres: 

Haartraining.exe -data haarcascade -vec samples.vec -bg negatives.txt -nstages 20 -nsplits 2 -

minhitrate 0.999 -maxfalsealarm 0.5 -npos 6868 -nneg 3000 -w 24 -h 24 -nonsym -mem 1024 -

mode ALL 

Per tant, l’entrenament tindrà 20 etapes. A cada etapa es requerirà un ràtio mínim d’encert del 

99,9% i un ràtio màxim de 50% de falsos positius.  
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Per aquests valors es pot estimar que el classificador resultant tindrà una taxa d’encert de 

0,999 ^ 20 = 98,018% i una taxa de positius de 0,5^20 = 0,000095%.  

S’ha especificat l’opció -nonsym per no usar la simetria vertical. No s’utilitzarà mai l’opció -sym 

ja que en general els gestos no tenen aquesta propietat. 

S’ha especificat l’opció -mode ALL per usar el conjunt complet de característiques. El motiu és 

que l’estudi de Rainer Lienhart i Jochen Maydt [8] conclou que s’obté una menor taxa de falsos 

positius (10% menys) usant el conjunt complet de característiques mentre que la taxa d’encert 

es manté. Per contra, l’entrenament és més costós. 

La resta de paràmetres s’ha deixat el seu valor per defecte o no s’han utilitzat. 

 

L’execució ha durat al voltant de 5 dies. Al acabar s’ha generat automàticament el fitxer 

haarcascade.xml que representa el classificador. 

 

Detecció 

La funció d’OpenCV que implementa l’algorisme de Viola-Jones és cvHaarDetectObjects(). 

Aquesta rep com a entrada el classificador, la imatge a analitzar, el factor d’escala, el llindar 

mínim de veïns i la mida inicial de la finestra de cerca. Com a sortida retorna les finestres 

trobades.  

Aquests darrers  tres paràmetres poden modificar el comportament de l’algorisme. A 

continuació s’analitza com afecten als resultats i quins valors s’han utilitzat. 

 

Mida inicial de la finestra 

Si es coneix quina mida mínima (en píxels) tenen els objectes que es volen detectar, es pot fixar 

la mida inicial a aquesta, per tal d’agilitzar el procés de detecció. D’aquesta manera 

s’efectuaran menys iteracions que recorrin la imatge. També s’evita que l’algorisme cometi 

deteccions errònies per finestres més petites que la mida inicial. 

Inicialment s’ha fixat una finestra de 24x24, ja que és la mida mínima dels exemples amb els 

quals ha après l’algorisme. Es podria fixar un valor més gran per agilitzar el processat de 

l’algorisme, però en el nostre cas volem poder detectar els gestos a qualsevol mida per 

permetre així que aquests estiguin a qualsevol distància de la càmera. 
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Factor d’escala 

El factor d’escala marca el creixement de la finestra en les successives iteracions de l’algorisme. 

Un factor d’escala gran provocarà que l’algorisme sigui menys exhaustiu però acabi en poques 

iteracions i per tant sigui més ràpid. 

Per a la fase de test s’ha posat un factor d’escala de 1,05, és a dir, força petit. D’aquesta manera 

la detecció realitzarà moltes iteracions. S’ha optat per aquest valor en la fase de test per poder 

visualitzar en major mesura el comportament del classificador. 

 

Llindar mínim de veïns 

Aquest valor consisteix en el nombre de deteccions sobreposades necessàries per considerar 

una detecció vàlida. Un llindar baix pot fer obtenir força falsos positius en funció de les 

capacitats del classificador, però un llindar alt pot fer que algunes deteccions encertades no és 

considerin vàlides. 

Inicialment s’ha posat un llindar de 2 finestres ja que no és vol restringir massa les deteccions. 

Al estar en fase de desenvolupament, s’ha considerat preferible poder observar al màxim les 

deteccions obtingudes per entendre quin és el comportament de l’algorisme.   

 

Definits els paràmetres de la detecció, ja es pot començar a realitzar les proves. En tots els 

experiments del projecte s’ha realitzat dos tipus de test. Un és amb imatges de la base de dades 

de gestos (ja siguin similars per comprovar la taxa d’encert del classificador, o bé d’altres  

gestos per veure la taxa de falsos positius) i un altre tipus de test amb imatges a temps real 

usant la càmera web per analitzar les capacitats del detector en entorn poc controlats. 

Per aquest propòsit s’han dissenyat dues rutines implementades en Matlab: testDeteccio.m per 

testejar el classificador usant les imatges de la base de dades de gestos i el 

testDeteccioWebcam.m per realitzar les proves usant la càmera web.  

Ambdós procediments usen la funció ViolaJones() per realitzar les crides a l’algorisme de Viola-

Jones. Aquesta rutina, que esta implementada en C++, rep els paràmetres de la detecció 

(classificador i imatge a ser analitzada), crida a la funció cvHaarDetectObjects() d’OpenCV i 

retorna els resultats obtinguts. 

La classe ViolaJones.cpp parteix de l’original FaceDetect.cpp [9], a la qual s’han modificat els 

paràmetres de la detecció especificats anteriorment (mida inicial de la finestra, factor d’escala i 

llindar de veïns). També s’han afegit dues línies de codi per tal que s’alliberés la memòria 
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reservada. Sense aquestes instruccions, ràpidament és produïa un “Out of memory” en 

l’execució. Aquestes són les instruccions per alliberar els recursos utilitzats: 

    cvReleaseHaarClassifierCascade(&cascade); [19] 
    cvReleaseMemStorage(&storage); [18] 
 

Per poder usar la funció ViolaJones() des de Matlab abans cal compilar la classe ViolaJones.cpp 

amb MEX  enllaçant les llibreries d’OpenCV. Els passos seguits es poden consultar a l’annex B, 

Manual d’instal·lació i configuració de l’entorn. 

 

A continuació es presenta el disseny inicial dels fitxers de Matlab usats per a realitzar les 

proves. Procediment de testDeteccio.m: 

Per cada imatge de la base de dades del gest reservada per test

Convertir a escala de grisos

Convertir a tipus double (requisit de cvHaarDetectObjects()) 

Cridar a l’algorisme de Viola-Jones amb el 
classificador i la imatge transformada

Mostrar les finestres obtingudes

Si hi ha 
detecció

Incrementar el comptador de deteccions

 

Figura 5 – 20 Procediment per testejar el classificador via les imatges similars 
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Procediment de testDeteccioWebcam.m:  

Per cada frame obtingut

Convertir a escala de grisos

Convertir a tipus double (requisit de cvHaarDetectObjects()) 

Cridar a l’algorisme de Viola-Jones amb el 
classificador i la imatge transformada

Mostrar les finestres obtingudes

Si hi ha 
detecció

Configurar la càmera web

 

Figura 5 – 21 Procediment per testejar el classificador via càmera web 
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Proves 

Test imatges similars 

L’objectiu d’aquest test és veure quina eficàcia té el classificador per a imatges del gest molt 

similars a les usades a l’entrenament. Així doncs, usarem el testDeteccio.m per realitzar les 

proves. 

El conjunt d’imatges de test està format per una seqüència d’imatges de cadascuna de les 

condicions d’il·luminació de la base de dades, és a dir, 1 gest x 5 condició x 1 gravació = 337 

imatges de test. Cal dir que les seqüències no tenen el mateix nombre d’imatges. 

 

 

Figura 6 – 22 Primer gest del sistema 

 

Resultats 

A continuació es mostra una taula amb els resultats obtinguts. Per cada gravació, es descriu el 

nombre d’imatges que la formen i quantes deteccions han estat amb èxit. 

 
SEQ. 1 SEQ. 2 SEQ. 3 SEQ. 4 SEQ. 5 

IMATGES 
TOTALS 

 IMATGES DE TEST 61 91 70 56 59 337 Percentatge 

 DETECCIONS 61 91 70 56 59 337 100,00% 
 

Taula 5 – 1 Resum deteccions primer classificador per a imatges similars 



55 
 

El percentatge total de deteccions ha estat del 100%. Tot i això, cal dir que s’ha observat, en  

més d’una imatge, deteccions considerades com a falsos positius (veure la imatge 3 de la figura 

6 – 23). A continuació es mostren exemples de deteccions: 

 

         

1     2 

           

3       4 

Figura 5 – 23 Exemples de deteccions produïdes amb el classificador 

 

Conclusions 

Aquests resultats reforcen la idea que el classificador ha estat ben construït ja que és capaç de 

reconèixer imatges similars amb un ràtio d’encert pròxim al 100%, tal com havíem estimat per 

els paràmetres de l’entrenament. 
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Test imatges webcam 

En el segon test provarem les capacitats del detector per a imatges en un entorn poc controlat, 

mitjançant una webcam per a l’adquisició de les imatges. Així doncs, utilitzarem la rutina 

testDeteccioWebcam.m per realitzar les proves. 

L’escena de les imatges és una habitació on hi ha diversos objectes que podrien distorsionar la 

detecció. A més, en l’adquisició també apareix el cos i la cara de la persona que realitza els 

gestos. 

La il·luminació de l’escena està formada per dues bombetes de 40W al sostre i una llum 

d’escriptori de 20W que il·lumina el gest frontalment. 

 

Resultats 

A continuació es recullen algunes de les deteccions que s’han obtingut. 

En primer lloc tenim el cas senzill, on el gest està davant d’un fons estructurat i de tonalitat més 

fosca. Aquest escenari seria el més semblant a les imatges d’entrenament i el detector no ha 

presentat cap problema per realitzar les deteccions, tal com mostren les següents figures: 

 

    

Figura 5 – 24 Exemples de deteccions fons estructurat 

Amb aquestes condicions el classificador detecta gairebé sempre el gest, fins i tot quan aquest 

pateix un gir en l’eix vertical o en l’eix horitzontal. Això és degut a que les seqüències d’imatges 

usades per entrenar el classificador contenen arbitràriament aquests moviments a part del 

propi gest. 
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Figura 5 – 25 Exemples de deteccions amb rotació del gest 

 

A més, el detector també és capaç de reconèixer el gest quan aquest és troba al damunt d’un 

fons no estructurat, com per exemple al damunt d’un objecte o del rostre humà. 

 

  

Figura 5 – 26 Exemples de deteccions fons no estructurat 
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Figura 5 – 27 Exemples de deteccions fons no estructurat 

 

Usant la càmera web es fa difícil donar una taxa d’encert del detector però es podria dir que és 

semblant a la taxa determinada en el test amb imatges similars ja que pràcticament sempre 

s’identifica el gest. Tot i això, també s’han produït falsos positius, aquests són alguns exemples: 

 

    

Figura 5 – 28  Falsos positius observats 

 

Finalment, hi hagut un cas en què el classificador no ha estat capaç de detectar el gest. És la 

situació on el fons que envolta el gest és més clar que el propi gest. 
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Figura 5 – 29 Fallades del detector amb fons clar 

 

 

En canvi, la mateixa posició del gest és fàcilment reconeguda si el fons és fosc. 

 

   

Figura 5 – 30 Deteccions amb el fons fosc 

 

Conclusions 

La primera conclusió que es pot treure d’aquest test és que el classificador ha estat construït de 

manera satisfactòria ja que assoleix els ràtios d’encert marcats com a objectiu a l’inici de 

l’entrenament. D’altra banda, es podia esperar l’aparició d’alguns falsos positius que més 

endavant ja veurem com podem descartar. 
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No obstant, cal remarcar que ha estat necessària la utilització d’un focus de llum frontal. Sense 

aquesta il·luminació l’eficàcia del detector baixa considerablement. Aquest fet ja es té en 

compte en les restriccions del projecte. 

Finalment, s’ha evidenciat que el detector no és capaç de reconèixer el gest quan aquest es 

troba sobre un fons blanc. La causa d’aquest fet rau en que totes les imatges utilitzades en 

l’entrenament del classificador han estat gravades sobre un fons fosc i això ha provocat que el 

classificador tingués sempre en compte aquesta característica a l’hora d’aprendre i després 

detectar els objectes. 

 

5.3.3 Treballant amb imatges de vores 

En l’experiment anterior s’ha vist com el sistema era capaç de detectar gestos sempre que 

aquests no estiguin sobre un fons clar. Per tant, arribats ha aquest punt, tenim un detector que 

podria ser perfectament vàlid per aplicacions en un entorn controlat, on el fons sigui més fosc 

que el gest i la il·luminació de l’escena sigui adequada. 

Tot i això, un dels objectius que ens hem marcat a l’inici del projecte era aconseguir un 

classificador eficaç amb indiferència del color del fons. S’ha arribat a la conclusió que la causa 

del problema és que el classificador ha après d’imatges amb un fons contraposat més fosc. 

Totes les imatges de la base de dades tenen el mateix fons i no ha estat possible trobar cap 

altra base de dades de gestos amb fons clar i que pogués servir pel nostre sistema. Llavors, una 

opció seria construir la nostre pròpia base de dades però és una tasca molt costosa tenint en 

compte que es necessiten, com a mínim, unes 7000 imatges per cada gest. 

Finalment s’ha intentat trobar una solució que es provarà a continuació. S’entrenarà el 

classificador de tal manera que es centri únicament en les particularitats de la mà, deixant de 

banda els colors d’aquesta i del fons. Per fer-ho utilitzarem imatges en escala de grisos que 

representin les vores de les imatges originals, tal com mostren les següents figures: 
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Figura 5 – 31 Imatge original    Figura 5 – 32 Imatge de vores 

 

Les vores s’obtenen dels gradients de la funció d’intensitat de llum de la imatge, usant 

l’operador de Sobel. La intensitat dels píxels en la imatge de vores dependrà de la variació de 

color en la imatge original. Si no hi ha variació de color entre els píxels, el color del píxel en la 

imatge de vores serà negre. Aquest fet provoca que un fons homogeni de color blanc es 

representi igual que un fons homogeni de color negre.  

Basant-nos en això, s’espera que el classificador pugui aprendre de les vores per reconèixer el 

gest i detectar-lo sobre qualsevol fons.  

  

Canvis en la implementació 

A continuació es descriuen els canvis respecte la versió anterior i com s’han implementat, 

desglossat per tres etapes: creació dels exemples, entrenament i detecció. 

 

Creació dels exemples 

Només hi ha un canvi respecte la primera iteració. Ara cal desar la imatge de vores enlloc de 

desar la imatge en escala de grisos. Recordem que la imatge de vores ja era generada per poder 

identificar l’objecte i el calcular-ne el seu Bounding Box. 
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Entrenament 

No ha canviat la implementació ni els paràmetres de l’entrenament però si els resultats 

obtinguts. L’entrenament s’ha executat normalment però quan han acabat les 20 etapes 

programades, el classificador no havia arribat al ràtio d’encert fixat. 

Aquest fet implica que caldria ampliar el nombre d’etapes de l’entrenament, la qual cosa 

suposa un esforç computacional molt gran.  

Per la configuració actual de l’entrenament, el temps d’execució creix de l’ordre de x2,2 cada 

etapa. L’última etapa de l’entrenament ha durat al voltant d’un dia sencer d’execució, el que 

significa que si es vol continuar amb l’execució, la següent etapa duraria més de dos dies, 

després uns 5 dies, etc. 

Com que els recursos hardware són limitats i el temps disponible per realitzar el projecte és 

finit, assumirem el rendiment que ens proporcioni el classificador obtingut després d’entrenar 

durant les 20 etapes. En principi només afectarà el ràtio de falsos positius, sent aquest més alt 

del que era desitjat. 

 

Detecció 

Pel que fa a la detecció, l’algorisme ha estat entrenat per detectar imatges de vores. Així doncs, 

caldrà convertir les imatges d’entrada a imatges de vores aplicant l’operador de Sobel. 

A més, és necessari augmentar el contrast de la imatge. En la versió original de l’algorisme, la 

rutina HandDetect.cpp s’encarregava d’equalitzar la imatge però per les imatges de vores no 

dóna bons resultats. 

 El procediment que s’ha seguit consisteix en multiplicar la imatge de vores per un escalar. 

D’aquesta manera, dins la gamma de grisos, els píxels més foscos es veuen menys afectats per 

tenir valors propers a 0 mentre que la resta augmenta de valor més ràpidament obtenint així la 

imatge de vores més contrastada. El valor d’aquest escalar variarà en funció de la lluminositat 

dels píxels de la imatge per tal que funcioni correctament en qualsevol escenari. 

S’ha calculat la lluminositat mitjana de les imatges similars i el valor de l’escalar que maximitza 

les deteccions per aquestes imatges. Amb aquest valors i sabent que l’escalar és inversament 

proporcional a la lluminositat de la imatge, es pot calcular el valor de l’escalar necessari per a 

una nova imatge. 
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Proves 

Test imatges similars 

La primera prova ens servirà per comparar l’eficàcia del classificador de vores amb el primer 

classificador quan les imatges d’entrada són similars a les imatges d’entrenament. Cal notar que 

en aquesta prova no s’observarà si el classificador és capaç de identificar el gest quan aquest es 

troba sobre un fons no contrastat. 

El conjunt d’imatges de test és el mateix que en la primera prova. Format per les imatges d’una 

gravació per cadascuna de condicions d’il·luminació de la base de dades, és a dir, 1 gest x 5 

condició x 1 gravació = 337 imatges de test. 

 

Resultats 

A continuació es mostra una taula amb els resultats obtinguts. Per cada gravació, es mostra el 

nombre d’imatges que la formen i quantes deteccions han estat amb èxit. 

 
SEQ. 1 SEQ. 2 SEQ. 3 SEQ. 4 SEQ. 5 IMATGES TOTALS 

 IMATGES ENTRADA 61 91 70 56 59 337 Percentatge 

 DETECCIONS 59 91 70 42 58 320 94,96% 
 

Taula 5 – 2 Resum de les deteccions del classificador entrenat amb imatges de vores  

El percentatge total de deteccions ha estat del 94,96%. A més, en algunes imatges s’han 

observat falsos positius (veure les imatges 3 i 4 de la figura 6 – 33). A continuació es mostren 

exemples de deteccions: 

   

   1       2 
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   3       4 

Figures 5 – 33 Exemples de deteccions produïdes 

 

Conclusions 

Com s’ha pogut observar, l’eficàcia del classificador ha baixat. Tot i que els resultats obtinguts 

són acceptables, cal esbrinar les causes del descens de rendiment per intentar trobar-ne 

solució.  

Un motiu pel qual hi ha força falsos positius és que l’entrenament no ha aconseguit els ràtios 

desitjats després de les 20 etapes que ha durat l’entrenament. Com s’ha dit, això es deu a una 

manca de recursos i poca cosa més s’hi pot fer. De totes maneres, si s’augmentés el nombre 

d’etapes a la vegada disminuiria el ràtio d’encert. 

Un fet que pot explicar la baixada del ràtio de detecció pot ser el color de transparència escollit. 

Cal considerar que s’ha utilitzat com a color de transparent el negre i això podria fer perdre 

informació rellevant donada la tipologia d’imatges que s’utilitzen ara en l’entrenament. Amb 

aquesta parametrització de l’entrenament, tots els píxels de color negre no serien analitzats pel 

detector. 

Per una altra banda, cal tenir en compte que al convertir una imatge normal en imatges de 

vores es perd molta informació a nivell de píxel ja que la segona és una aproximació a la 

derivada de la primera. Aquesta informació perduda podria marcar les diferències entre els dos 

classificadors. 
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Test imatges webcam 

L’objectiu d’aquest test és provar que el classificador és capaç de detectar el gest amb 

indiferència del color de fons que l’envolta.  El classificador ha estat entrenat amb imatges de 

vores per solucionar aquest cas., però donats els pitjors resultats obtinguts per imatges similars, 

si no donés solució al problema ja no seria interessant continuar per aquesta via. 

L’escena de les imatges és la mateixa que en la primera prova. Una habitació on hi ha diversos 

objectes que podrien distorsionar la detecció. A més, en l’adquisició també apareix el cos i la 

cara de la persona que realitza els gestos. S’ha utilitzat la mateixa il·luminació. 

 

Resultats 

A continuació es recullen algunes de les deteccions que s’han obtingut. Per cada detecció es 

mostra la imatge capturada i la imatge processada amb la detecció obtinguda. 

Tal com passava amb el classificador entrenat amb les imatges en escala de grisos, aquest és 

capaç de detectar el gest quan és troba sobre un fons estructurat fosc i també quan el fons és 

no estructurat. 

  

   

Figura 5 – 34 Imatge d’entrada amb gest sobre fons fosc i detecció produïda  
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Figura 5 – 35 Imatge d’entrada amb gest sobre fons no estructurat i detecció produïda 

 

A diferència de l’anterior, aquest també es pot detectar el gest quan es troba sobre un fons 

clar: 

  

   

Figura 5 – 36  Conjunt d’exemples de detecció amb fons clar 
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Tot i això, el classificador entrenat amb imatges de vores realitza les deteccions amb més 

dificultat que el classificador amb imatges originals en escala de grisos. 

 

Conclusions 

Tal com es pot observar en els resultats obtinguts, les imatges de vores han trobat solució al 

problema que teníem. Hi hagut deteccions del gest que anteriorment no es produïen. Aquests 

són els casos de les imatges on les mans apareixen un fons més clar que els colors de la mà, tal 

com es pot observar en la figura 6.34. 

Per contra, el detector ha perdut eficàcia. Per tant, ara tenim un detector amb més capacitats ja 

que pot reconèixer el gest en qualsevol circumstància però a la vegada és menys eficaç ja que 

obtenim una taxa d’encert inferior pel cas general. 

Com s’ha comentat en l’experiment anterior, un dels motius que provoca la pèrdua de 

rendiment pot ser el color transparent. En la següent iteració s’investigarà sobre aquesta 

qüestió. 

  

5.3.4 Millorant la creació dels exemples 

En la iteració anterior s’ha aconseguit un classificador que reconeix el gest en qualsevol situació 

però amb menys eficàcia. Un dels motius de la pèrdua de rendiment pot ser degut al color de 

transparència. 

 Al treballar amb imatges de vores no té sentit determinar un color de transparència ja que no 

hi ha un color de fons el qual no interessi aprendre. Tot i això, l’algorisme requereix un color 

transparent que també utilitza per omplir la part de la imatge que queda buida al 

redimensionar l’exemple. 

Recordem que a l’entrenament es fixa una mida dels exemples, pel primer gest 24 x 26, però els 

objectes descrits en el descriptor d’imatges positives no tenen sempre aquesta proporció. Per 

això és habitual que aparegui un rectangle vertical o horitzontal al marge de l’exemple, pintat 

de color transparent. 
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Figura 5 – 37 Mostres dels exemples usats per entrenar els classificadors 

 

Així doncs, cal tornar a considerar quin color de transparència utilitzem. La prova que es 

realitzarà a continuació consisteix en entrenar tres vegades el classificador, cadascuna creant 

els exemples amb 3 colors diferents, per avaluar posteriorment quin té millor rendiment. S’ha 

usat negre (0), gris (128) i blanc (255). 

 

L’entrenament dels 2 nous classificadors ha durat al voltant de 12 dies. Després de realitzar el 

test amb imatges similars s’ha observat que els colors gris i blanc proporcionen millors resultats 

que el color negre. La següent taula recull els resultats de les proves: 

 
SEQ. 1 SEQ. 2 SEQ. 3 SEQ. 4 SEQ. 5 IMATGES TOTALS 

 IMATGES ENTRADA 61 91 70 56 59 337 Percentatge 

DETECCIONS NEGRE 59 91 70 42 58 320 94,96% 

DETECCIONS GRIS 53 91 68 52 57 321 95,25% 

DETECCIONS BLANC 60 89 69 50 56 324 96,14% 
  

Taula 5 – 3 Resum de les deteccions dels classificadors en funció del color transparent utilitzat 

en l’entrenament 

 

Qualsevol dels colors pot ser igualment vàlid ja que tots els percentatges són acceptables i la 

diferència entre ells és de poques imatges detectades. Tot i això, a partir d’ara utilitzarem el 

color blanc com a color de transparència per ser el que millors resultats presenta. 

 

5.3.5 Afegint gestos al sistema 

En les darreres iteracions s’ha aconseguit construir un classificador capaç de reconèixer únic 

gest amb un ràtio d’encert proper al 100%. El següent pas és repetir el procediment seguit per 

tal de fabricar nous classificadors que reconeguin altres gestos.  
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En tots els experiments anteriors sempre s’havien usat imatges genèriques (imatges que no 

contenien el gest) com a exemples negatius per entrenar el classificador.  

Ara cal tenir en compte que si es vol que un classificador distingeixi bé el seu gest dels altres 

gestos del sistema, s’han afegir imatges d’aquests altres gestos al conjunt d’exemples negatius. 

Per exemple, pel primer gest, caldrà afegir al seu conjunt d’exemples negatius imatges on 

apareguin els altres gestos que reconeix el sistema. 

Cal pensar que com més similars siguin els gestos a detectar, més difícil serà que el en 

l’entrenament es pugui classificar correctament els exemples positius i negatius. Per aquest 

motiu es triaran els gestos de manera que formin un conjunt el més distint possible. Si 

descartem de la base de dades original els gestos que modifiquen la forma de la mà ens queden 

els següents gestos: 

 

Figura 5 – 38 Gestos factibles pel sistema 

 

D’aquests, en triarem 3 de manera que siguin el màxim diferents entre ells, és a dir, un per 

cadascuna de les formes possibles, dos amb gir a l’esquerre i un amb gir a la dreta: 
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Figura 5 – 39 Tancada/esquerre    Figura 5 – 40 Oberta/dreta    Figura 5 – 41 Victòria/esquerre 

 

Tal com passava amb el primer gest, donada la configuració de les seqüències d’imatges que 

formen els gestos, aquests també permetran identificar el gest dins un marge de gir de  

respecte el pla de la imatge. 

 

Canvis en la implementació 

S’utilitza com a base per l’entrenament la parametrització utilitzada en l’última iteració.  

La primera modificació està en la generació del fitxer descriptor dels exemples negatius ja que 

s’utilitzaran com a imatges negatives d’un gest, un subconjunt de les positives dels altres 

gestos. L’objectiu és que el classificador d’un gest sigui capaç de descartar ràpidament les 

finestres quan apareguin els altres gestos. 

En la fase de detecció es realitzaran 3 crides a l’algorisme de Viola-Jones per cada imatge a 

analitzar, una amb cada classificador entrenat. 

Abans de realitzar les proves cal tenir en compte que l’execució dels classificadors no sempre 

ha acabat com es desitjava. Inicialment s’havien programat 20 etapes, on per cada etapa 

s’exigia 0,998 de ràtio d’encert i 0,5 de ràtio de falsos positius. Tot i això, en dos dels gestos el 

classificador ha acabat abans ja que no ha estat capaç de complir amb els valors definits, és a 

dir, no ha pogut trobar classificadors febles que separessin els exemples positius i negatius 

complint els ràtios desitjats. 

Aquest fet pot provocar que els classificadors presentin una taxa de falsos positius més elevada.  
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Proves 

Test imatges similars 

En aquest cas, a part d’avaluar l’encert en les deteccions, també és vol veure el ràtio de falsos 

positius que té el classificador d’un gest quan analitza imatges d’altres gestos. Per tant, cada 

classificador generat és provarà amb tres conjunts d’imatges de test, un per cada gest del 

sistema. 

Els conjunts d’imatges de test, estan formats per la primera seqüència d’imatges en cadascuna 

de les 5 condicions d’il·luminació diferents. Cal recordar que aquestes imatges en cap cas han 

format part dels entrenaments dels classificadors. En total hi ha 337, 331 i 320 imatges pel gest 

de la mà tancada, oberta i victòria respectivament. 

 Per tenir una referència, seguirem el mateix procediment usant el classificador anterior, el que 

no ha estat entrenat amb exemples negatius dels altres gestos.  

També s’elaborarà la matriu de confusió per a classificadors entrenats a partir de les imatges 

originals en escala de grisos amb imatges negatives d’altres gestos. Aquesta taula ens permetrà 

comparar els resultats entre utilitzar imatges de vores i utilitzar imatges originals. 

 

Resultats 

A continuació es mostra una taula amb la matriu de confusió que representa els resultats 

obtinguts. En les files apareix el classificador utilitzat i en les columnes el tipus de gest de les 

imatges de test. Així, en la diagonal es pot observar la taxa d’encert de cada classificador i en la 

resta de caselles els falsos positius per cada gest. 

 
TANCADA OBERTA VICTÒRIA 

TANCADA 98,51% 1,81% 0,00% 

OBERTA 55,48% 94,56% 3,12% 

VICTÒRIA 34,12% 11,18% 83,87% 
 

Taula 5 – 4 Matriu de confusió entre els classificadors dels diferents gestos entrenats amb 

imatges de vores 

Nota: per elaborar la matriu de confusió no s’han tingut en compte tots els falsos positius 

apareguts en l’anàlisi de les imatges, només s’han comptabilitzat aquelles deteccions que 

realment suposaven una confusió entre dos gestos. 
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En la següent taula hi ha la comparació d’eficàcia, en encert i en falsos positius, quan s’usa el 

classificador per la mà tancada que no ha estat entrenat amb exemples negatius dels altres dos 

gestos, respecte al que sí. 

 
TANCADA OBERTA VICTÒRIA 

Negatives genèriques 96,14% 8,76% 4,06% 

Negatives de gestos 98,51% 1,81% 0,00% 
 

Taula 5 – 5 Comparació d’entrenament amb o sense negatius de gestos 

 

Finalment, la següent taula conté la matriu de confusió per als classificadors entrenats usant les 

imatges originals en escala de grisos i agafant com a imatges negatives per cada gest, un 

subconjunt d’imatges dels altres gestos. En les files apareix el classificador utilitzat i en les 

columnes el tipus de gest de les imatges de test. Així, en la diagonal es pot observar la taxa 

d’encert de cada classificador i en la resta de caselles els falsos positius per cada gest. 

 

 
TANCADA OBERTA VICTÒRIA 

TANCADA 99,11% 2,72% 5,31% 

OBERTA 12,76% 100,00% 0,27% 

VICTÒRIA 0,59% 3,63% 82,80% 
 

Taula 5 – 6 Matriu de confusió entre els classificadors dels diferents gestos entrenats amb les 

imatges originals 

 

Conclusions 

Després d’afegir dos gestos més al sistema s’ha pogut observar diverses coses. Com ja s’ha dit, 

en alguns casos el classificador no s’ha pogut entrenar fins als objectius de falsos positius 

desitjats a causa de no poder classificar degudament els exemples. Això, tal com s’ha pogut 

veure en els resultats, ha provocat que la taxa de falsos positius sigui més elevada del previst.  

Així doncs, una de les conclusions del projecte és que si es vol construir un sistema de 

reconeixement de gestos amb un ràtio de falsos positius baix, els gestos del sistema han de ser 

el màxim diferents possible per tal que l’entrenament els pugui classificar correctament. 

D’altre banda, el ràtio de detecció ha augmentat respecte el classificador anterior, la qual cosa 

era d’esperar tenint en compte que l’entrenament ha durat menys etapes. 



73 
 

El gest de victòria presenta un ràtio d’encert força baix en comparació els altres dos gestos però 

s’ha de dir que la majoria d’errors en la detecció es produeixen quan el gest està configurat 

amb un angle de gir fora dels límits. 

 

 

Figura 5 – 42 Error en la detecció         Figura 5 – 43 Encert en la detecció 

 

La taula 5 – 5 ens permet veure que tot i els mals resultats obtinguts pel que fa a falsos positius, 

encara són pitjors quan s’opta per no entrenar el classificador amb exemples negatius dels 

altres gestos del sistema. 

Finalment, la darrera taula ens mostra que s’obtenen millors resultats pel que fa al ràtio de 

falsos positius entre diversos gestos quan s’utilitzen les imatges originals per entrenar el 

classificador enlloc de les imatges de vores. Això ve donat perquè les imatges originals, 

convertides a escala de grisos, conserven molta més informació de la imatge que no pas les 

imatges de vores.  

Cal tenir en compte que a les imatges per a l’entrenament se’ls aplica dues transformacions. En 

primer lloc són transformades a imatges en escala de grisos o bé a imatges de vores, en funció 

de l’opció triada. A continuació, se’ls aplica una simplificació de tal manera que la finestra que 

conté el signe queda reduïda a 24 x 24 píxels aproximadament. 

Els resultats obtinguts mostren que la pèrdua d’informació derivada de treballar en imatges de 

vores, sumada a la simplificació de la finestra de l’exemple, fan que l’entrenament del detector 

no sigui capaç de classificar correctament els exemples positius i els negatius, la qual cosa 

provoca una baixada important en l’eficàcia del detector, respecte als classificadors entrenats 

amb les imatges originals. 
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Donat que es vol obtenir un sistema que sigui capaç de distingir entre diversos gestos s’optarà 

com a opció principal l’entrenament dels classificadors a partir de les imatges originals en 

escala de grisos ja que presenten més bons resultats en aquest sentit. Per un altre costat, 

sabem que escollint aquesta opció tindrem altres limitacions com són el color de fons de la 

imatge. 

 

5.3.6 Filtre per color  

Al llarg de tots els experiments que s’han realitzat durant el projecte s’ha observat un nombre 

important de falsos positius. Pel nostre sistema, considerem dos tipus de falsos positius: el 

primer, i més crític, consisteix en les deteccions d’un signe efectuades per un classificador d’un 

altre signe, tal com s’ha vist en l’experiment anterior. El segon tipus de falsos positius són les 

deteccions en les quals no s’hi troba cap signe. 

La darrera millora que s’incorporarà al sistema és un filtre orientat a descartar els falsos 

positius del segon tipus, és a dir, totes aquelles finestres retornades pel sistema en les quals no 

apareix la mà. 

El filtre dissenyat consisteix en aconseguir el color de pell de la persona per després comparar-

lo amb el color de pell de la mà que realitza el gest. Comparant els colors, es descarten aquelles 

finestres que estiguin per sobre d’un llindar d’igualtat. Per aconseguir el color de pell de la 

persona s’utilitza un detector de cares, i per major fiabilitat, un detector d’ulls. En cas que la 

finestra detectada com a ull estigui continguda a dins de la finestra detectada com a cara, es 

dona per vàlid el rostre detectat.  

A continuació, per realitzar la comparació utilitzarem l’espai de representació de color HSI (Hue, 

Saturació, Intensitat) ja que aquesta codificació ens permetrà comparar el color promig sense 

tenir en compte la intensitat del color. 

Per poder calcular el valor promig de la finestra que ens permeti realitzar les comparacions 

s’utilitzaran els següents valors: 

 

 

on  és la component de saturació del color, H és la component Hue del color. La utilització 

d’aquesta transformació bé motivada pel fet que la component Hue és circular i això fa que no 

es pugui calcular la mitjana simple [11]. Concretament, cada valor representa un angle entre 

[0,360] graus, on per exemple, el 0 és el vermell,  el 120 és el verd i el blau és el 240.  
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Per obtenir aquests valors no s’utilitzaran tots els píxels de la finestra ja que alguns d’ells, 

provinents de les celles, els ulls, els cabells, etc. distorsionarien el color de la pell. Així que 

abans, cal descartar aquells píxels que estiguin fora de l’interval avaluat com: 

 

 

on  és la mitjana i  la desviació estàndard. 

Finalment, la següent equació descriu com s’efectua la comparació. Dues finestres es 

consideren del mateix color si la suma de les distàncies dels dos valors de cada finestra està per 

sota d’un llindar .  

 

La figura 6 – 39 recull l’estructura del procediment del filtre de color descrit anteriorment. 

ComparacióInicialització

Crida Viola-Jones 
amb classificador 

de cares

Crida Viola-Jones 
amb classificador 

d’ulls

La finestra de l’ull 
està a dins de la 

finestra de la 
cara?

NO

Càlcul del color promig

Descart de 
píxels desviats

Càlcul de Vsin i 
Vcos

Per cada finestra 
candidata a ser un gest

Càlcul del color promig

Si la distància està 
per sota del llindar

Detecció vàlida

SÍ

 

Figura 5 – 44 Algorisme del filtre de color 
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Discussió 

Abans d’explicar els detalls d’implementació, cal dir que és un filtre opcional ja que el seu ús 

implica una restricció que en segons quines aplicacions pràctiques podria no complir-se. La 

restricció és que en les imatges adquirides ha d’aparèixer el rostre de la persona que realitza el 

gest, com a mínim una vegada.  

Si les condicions d’il·luminació no varien al llarg de les captures de l’execució, n’hi haurà prou 

en que el rostre aparegui una sola vegada per adquirir el color de la pell. En canvi, si les 

condicions d’il·luminació poden variar, serà necessari que el rostre es mantingui en les imatges 

per tal que el filtre funcioni correctament. 

Cal dir que aquest filtre és independent de tipus d’imatges amb les quals treballi el Viola-Jones 

(en escala de grisos o de vores) donat que la comparació de color es realitza a partir de les 

imatges d’entrada en format RGB. 

 

Canvis en la implementació 

La implementació d’aquest filtre només afecta al post-processat de les finestres retornades per 

l’algorisme de Viola-Jones.  

En primer lloc cal trobar una cara vàlida per poder obtenir el color de pell de la persona. Cridem 

dues vegades a l’algorisme de Viola-Jones: una amb un classificador entrenat per reconèixer 

cares [5] i un amb un classificador entrenat per reconèixer l’ull dret [12]. Els dos classificadors 

s’han obtingut del repositori d’OpenCV i presenten un ràtio d’encert superior al 90%. 

Per augmentar la fiabilitat en les deteccions seguim el següent procediment. Per cada finestra 

retornada per la crida amb el classificador de cares, es busca si el detector d’ulls ha retornat 

alguna finestra que estigui a dins de la cara. En cas afirmatiu es dona la cara obtinguda com a 

vàlida i es deixa de buscar. Si no es troba cap cara vàlida no s’analitzarà la imatge d’entrada en 

busca de gestos. 

Quan s’ha trobat una cara vàlida, cal retallar-ne la finestra detectada de la imatge original. 

Aquesta està en format RGB i la transformem a l’espai de colors HSI. El procediment és el 

següent: 

Img = imcrop(imatge_original,Hand)     
F=im2double(img); 
    [M,N,L] = size(F); 
    r=F(:,:,1); 
    g=F(:,:,2); 
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    b=F(:,:,3); 
    th=acos((0.5*((r-g)+(r-b)))./((sqrt((r-g).^2+(r-b).*(g-b)))+eps)); 
    H=th; 
    H(b>g)=2*pi-H(b>g); 
    H=H/(2*pi); 
    S=1-3.*(min(min(r,g),b))./(r+g+b+eps); 
 

Aquesta funció només calcula les components H i S que són les que utilitzarem per calcular els 

valors Vsin i Vcos tal com s’ha descrit anteriorment. 

Una vegada s’han obtingut els valors per la cara es fa el mateix procés per cadascuna de les 

finestres que s’obtenen de les crides amb els classificadors de gestos. Per cada parell de valors 

es segueix l’equació d’igualtat descrita anteriorment per decidir si la finestra del gest obtinguda 

s’accepta o no. 

Per més detalls es pot consultar el codi del sistema a l’annex A. 

 

Les següents figures mostren en color vermell alguns exemples de falsos positius que han estat 

descartats pel filtre. 

 

 

   1       2 
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3 

Figura 5 – 45 Exemples de falsos positius descartats pel filtre 

 

5.3.7 Interfície d’usuari 

Al llarg del desenvolupament del projecte s’han plantejat diverses alternatives per construir els 

classificadors de manera que cobrissin els objectius marcats inicialment. Per facilitar l’ús 

d’aquests classificadors s’ha dissenyat una interfície que permet a l’usuari seleccionar la 

configuració que vol usar per analitzar les imatges d’entrada. 

Principalment hi ha dues opcions: el tipus d’imatges amb les que s’entrena el classificador 

(imatges originals o imatges de vores) i el fet d’entrenar el classificadors amb imatges 

genèriques o amb imatges dels altres gestos. La combinació d’aquestes opcions ens porta a 4 

configuracions de classificadors, tal com mostra la següent taula: 

 

 

TIPUS D'IMATGES 

TIPUS D'EXEMPLES 
NEGATIUS 

IMATGES ORIGINALS AMB 
EXEMPLES NEGATIUS GENÈRICS 

IMATGES DE VORES AMB 
EXEMPLES NEGATIUS 

GENÈRICS 

IMATGES ORIGINALS AMB 
EXEMPLES NEGATIUS D'ALTRES 

GESTOS 

IMATGES DE VORES AMB 
EXEMPLES NEGATIUS 

D'ALTRES GESTOS 

 

Taula 5 – 7 Classificadors del sistema 
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A part de triar el tipus de classificador, la interfície et permet escollir quins signes vols que es 

detectin (tancada/esquerra, oberta/dreta, victòria/esquerra). 

Finalment, es poden escollir tres opcions per especificar les imatges d’entrada a analitzar:  

1. Utilitzar les imatges de test que facilita el sistema (les usades en les proves). 

2. Especificant un directori on hi ha d’haver les imatges en format JPG. 

3. Adquirint les imatges a partir de la càmera web. 

 

La figura 5 – 46 mostra el format de la interfície. Per més detalls es pot consultar l’annex C 

Manual de la interfície d’usuari. 

 

Figura 5 – 46 Interfície d’usuari 

 

Implementació 

S’ha utilitzat el GUIDE de Matlab per dissenyar i implementar la interfície d’usuari GUI 

(Graphical User Interface) [20]. El codi de la interfície es basa en els fitxers utilitzats per a 

realitzar les proves del projecte. 

S’ha afegit una comprovació per verificar que en el sistema on s’executa es disposa d’un 

dispositiu càmera web compatible amb l’aplicació [21].  Per més detalls es pot consultar el codi 

a l’annex A. 
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6. Resultats finals 
En aquesta secció es descriuen els resultats obtinguts en l’estudi de les capacitats dels 

classificadors generats basant-nos en els objectius marcats a l’inici del projecte. Es començarà 

per les capacitats relatives als signes del sistema, després es veurà les relatives a l’escena de les 

imatges i finalment s’estudiarà el rendiment del sistema per ser executat en temps real. 

 

6.1 Estudi capacitats del detector relatives al signe 

6.1.1 Orientació dels signes 

El propòsit d’aquest estudi és veure les capacitats dels classificadors pel que fa a la detecció 

dels gestos quan varia la seva orientació. Inicialment s’ha marcat com a objectiu reconèixer els 

gestos dins uns marges de rotació de  en els tres eixos de coordenades. Es mostren els 

resultats separats pels tres eixos de rotació, cadascun amb un signe del sistema diferent. 

 

Rotació respecte Z 

La rotació respecte Z equival al gir en el pla XY de la imatge. S’ha usat com a exemple el gest de 

victòria. La configuració base d’aquest gest és els dits en forma de victòria i la mà girada uns 30  

a l’esquerre. La següent seqüència d’imatges mostra els extrems de detecció al rotar respecte Z,  

partint d’un gest a -30 graus de la posició base, fins a la configuració del gest a +30 graus. 

 

 

  1    2     3 
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  4    5     6 

Figura 6 – 1 Seqüència d’imatges rotació respecte Z 

 

Rotació respecte Y 

Per a la rotació respecte Y s’ha usat com a exemple el gest de la mà tancada. La configuració 

base d’aquest gest és els dits tancats i la mà girada uns 30  a l’esquerre. A continuació es 

mostra una part de la seqüència d’imatges obtinguda al rotar respecte Y. 

 

 

  1    2    3 

 

  4    5    6 
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  7    8    9 

Figura 6 – 2 Seqüència d’imatges rotació respecte Y 

 

Rotació respecte X 

Per a la rotació respecte X s’ha usat com a exemple el gest de la mà oberta. La configuració 

base d’aquest gest és els dits oberts i la mà girada uns 30  a la dreta. A continuació es mostra 

una part de la seqüència d’imatges obtinguda al rotar respecte X. 
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Figura 6 – 3 Seqüència d’imatges rotació respecte X 

 

En els tres tipus de rotacions s’ha observat com el classificador és capaç de reconèixer el gest 

en uns marges superiors dels previstos. Sobretot en el cas de la rotació en el pla XY ja que s’ha 

entrenat amb seqüències d’imatges que contenien aquesta rotació.  

 

6.1.2 Diferenciació entre signes 

El propòsit d’aquest estudi és veure les capacitats dels classificadors a l’hora de descartar els 

altres gestos del sistema. Cada classificador s’encarrega de reconèixer un gest i es voldrien 

minimitzar els falsos positius corresponents a altres gestos del sistema. 

En la taula 5 – 6 s’ha mostrat la matriu de confusió per a imatges molt similars a les utilitzades 

en els entrenaments dels classificadors. En aquesta taula s’observen alguns casos crítics que 

estudiarem a continuació. 
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En les figures que apareixen a continuació les deteccions de cada gest venen identificades per 

un color diferent: 

 Verd: Tancada/Esquerra 

 Blau: Oberta/Dreta 

 Groc: Victòria/Esquerra 

 

Confusió de Tancada/Esquerra en Oberta/dreta 

Apareix amb dificultat i només quan el gest oberta/dreta està girat més de  a l’esquerre de 

la seva posició base, és a dir, quan la mà està en la posició vertical. Les figures mostren alguns 

exemples: 

       

Figura 6 – 4 Posició base del gest  Figura 6 – 5 Fals positiu amb gest girat 30⁰ a 

l’esquerra 

 

Confusió de Victòria/Esquerra en Oberta/dreta 

Tot i que apareix amb molt poca freqüència, és observat quan el gest oberta/dreta està girat 

més de  a l’esquerre de la seva posició base. En la figura 6 – 6 es mostra la posició base del 

gest amb una detecció correcte i en la figura 6 – 7 s’observa dos tipus de falsos positius: 

detecció errònia del gest de victòria i detecció errònia del gest de la mà tancada. 
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Figura 6 – 6 Posició base del gest  Figura 6 – 7 Falsos positius amb gest girat 

30⁰ a l’esquerra 

 

6.1.3 Mida dels signes 

El propòsit d’aquest estudi és veure les capacitats dels classificadors pel que fa a la detecció 

dels gestos quan varia la seva mida. Inicialment s’ha marcat com a objectiu reconèixer els 

gestos per qualsevol mida possible, sabent que l’algorisme de Viola-Jones té com a restricció 

una mida mínima que correspon a la finestra, en el nostre cas 24 x 24 píxels.  A continuació es 

mostra la seqüència d’imatges i les deteccions produïdes variant la mida del gest. 
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Figura 6 – 8 Seqüència d’imatges variació de mida 

 

6.1.4 Variabilitat dels signes 

El propòsit d’aquest estudi és veure les capacitats dels classificadors pel que fa a la variabilitat 

que existeix entre els gestos realitzats per diverses persones. El classificador ha estat entrenat 

amb seqüències d’imatges fetes per diferents persones per poder assolir aquest propòsit.  A 

continuació es mostren deteccions produïdes a partir de gestos de diferents persones. 

 

 

Figura 6 – 9 Deteccions mà d’un home 

 

 

Figura 6 – 10 Deteccions mà d’una dona 
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6.2 Estudi capacitats del detector relatives a l’escena 

6.2.1 Fons no estructurat 

El propòsit d’aquest estudi és veure les capacitats dels classificadors quan es realitza el gest 

sobre un fons no estructurat. L’objectiu inicial era que el gest es pogués detectar el gest amb 

independència dels objectes que apareguin a l’escena i darrere del gest. A continuació es 

mostren la seqüència d’imatges que s’han processat i les deteccions que s’ha produït. 
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Figura 6 – 11 Processament d’imatges amb fons no estructurat 

 

En la majoria d’imatges s’ha detectat correctament el gest, tot i que el ràtio d’encert és major 

quan es processen imatges amb fons estructurat. Es poden diferenciar dos tipus de fons no 

estructurat: objectes amb el mateix color que el gest i objectes d’altres colors. En ambdós casos 

els classificadors han donat bons resultats. 

 

6.2.2 Color del fons 

El propòsit d’aquest estudi és veure les capacitats dels classificadors pel que fa al color de fons 

de l’escena. L’objectiu inicial era que el gest es pogués detectar el gest amb independència del 

color de fons que l’envolti. A continuació es mostren diversos fons estructurats i diferents 

colors i el resultat obtingut. Per cada parell d’imatges, la imatge del costat esquerre es 
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correspon a la imatge d’entrada i la imatge de la dreta és la que s’ha processat i conté les 

possibles deteccions. 

 

 

Figura 6 – 12 Gest sobre fons estructurat de color negre 

 

 

Figura 6 – 13 Gest sobre fons estructurat de color vermell 



90 
 

 

 

Figura 6 – 14 Gest sobre fons estructurat de color gris 

 

 

Figura 6 – 15 Gest sobre fons estructurat de color blanc 

 

De les proves es desprèn que els classificadors només son capaços de detectar el gest quan 

aquest es troba sobre un fons de color més fosc que el propi gest. Aquest fet ja s’havia observat 

en les primeres proves del desenvolupament del projecte però les solucions proposades han 

causat problemes més importants que aquest. 
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6.3 Estudi del rendiment del sistema 

Les següents proves avaluen el rendiment del sistema en funció de la configuració triada. Per a 

realitzar les execucions i les mesures de temps s’ha utilitzat el PC de desenvolupament, que té 

una CPU de dos nuclis de 1,67GHz.   

 

6.3.1 Mida inicial de la finestra de cerca 

La mida inicial de la finestra de cerca pot fer variar el rendiment del sistema. Recordem que el 

nombre d’iteracions de l’algorisme de Viola-Jones correspon al nombre de vegades que cal 

multiplicar la mida inicial de la finestra pel factor d’escala per excedir la mida de la imatge a 

processar. Per tant, donat un factor d’escala, com més gran sigui la mida inicial de la finestra, 

menys iteracions seran necessàries. 

Augmentar la mida de la finestra només perjudica l’eficàcia del sistema a l’hora de detectar 

objectes de menor dimensió que la mida inicial. És a dir, no variarà el ràtio d’encert quan es 

busquin objectes més grans que la mida inicial però sí que disminuirà quan es tracti d’objectes 

més petits. Així doncs, es pot dir que la mida inicial de la finestra de cerca restringeix la mida 

mínima dels objectes que es detectaran.  

En la següent gràfica s’observa com evoluciona el temps de computació d’una crida a 

l’algorisme de Viola-Jones pels diferents valors de mida inicial de la finestra de cerca. Cada 

mostra correspon al temps de computació promig de 320 imatges processades. Les imatges 

d’entrada tenen una mida de 240x320 i el factor d’escala és 1,05. El classificador utilitzat per a 

avaluar el temps és l’entrenat amb imatges de vores i exemples negatius genèrics. 

 

 

Figura 6 – 16 Evolució del temps d’execució variant la mida inicial de la finestra de cerca 
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6.3.2 Factor d’escala 

El factor d’escala també pot fer variar el rendiment del sistema. En funció del valor escollit es 

pot veure afectada l’eficàcia del classificador així com el temps de computació de l’algorisme de 

Viola-Jones.  

Com s’ha dit en la prova anterior, el factor d’escala és el valor pel qual es multiplica la mida de 

la finestra de cerca en cada iteració. L’algorisme acaba quan la finestra de cerca és més gran 

que les dimensions de la imatge. Així doncs, a menor valor multiplicador, major nombre 

d’iteracions de l’algorisme. 

En la següent gràfica s’observa com evoluciona el temps de computació d’una crida a 

l’algorisme de Viola-Jones pels diferents valors del factor d’escala. Cada mostra correspon al 

temps de computació promig de 320 imatges processades. Les imatges d’entrada tenen una 

mida de 240x320 i la mida inicial de la finestra de cerca és de 24x24. El classificador utilitzat per 

a avaluar el temps és l’entrenat amb imatges de vores i exemples negatius genèrics. 

 

 

Figura 6 – 17 Evolució del temps execució de Viola-Jones variant el factor d’escala 

 

La següent gràfica mostra com evoluciona el ràtio d’encert pels diferents valors del factor 

d’escala. S’ha utilitzat la mateixa configuració que en la prova anterior. Cal recordar que el 

classificador usat té una eficàcia del 94,96% pel factor d’escala utilitzat en tots els experiments 

previs (1,05). 
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Figura 6 – 18 Evolució del ràtio d’encert variant el factor d’escala 

 

6.3.3 Rendiment del sistema 

Aquesta prova servirà per avaluar les capacitats del sistema per treballar a temps real. 

Utilitzarem la interfície d’usuari amb la següent configuració dels paràmetres que afecten el 

rendiment: 

Mida imatges d’entrada: 240x320 

Mida inicial de la finestra: 24x24 

Factor d’escala: 1,05 

Gestos a processar: 3 

Tipus d’imatges: originals (escala de grisos) 

 

L’algorisme permet introduir una optimització relacionada amb el filtre de color per reduir el 

cost de computació per cada imatge d’entrada. Consisteix en avaluar el color promig de la cara 

una única vegada, en la primera cara vàlida, i usar el valor obtingut per a la resta de frames de 

l’execució. Aquesta optimització pot perjudicar l’eficàcia del sistema si es produeixen variacions 

en la lluminositat de l’escena. 
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Usant la optimització, el cost promig d’avaluar un frame amb la configuració especificada és de 

30,8 ms.  

Cal notar que el frame corresponent a l’avaluació del promig de color de la cara tindrà un cost 

més elevat, donat que cal fer dues crides a Viola-Jones (classificador de cares i classificador 

d’ulls). Concretament el cost de la iteració en que també s’avalua el color promig de la cara és 

de  62,4 ms. 

La següent taula resumeix el rendiment del sistema, mostrant el cost de cada iteració i els fps 

amb els que pot treballar el sistema en funció de si es tria la optimització o no. 

 

 

Cost promig per 
frame (ms) 

Frames per 
segon 

Versió normal 62,4 1,60 

Versió optimitzada 30,8 3,25 

 
Taula 6 – 1 Rendiment del sistema segons càlcul del filtre de color 
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7. Conclusions 
El reconeixement de gestos és un camp en el qual cada vegada hi ha més interès, donat que els 

nous ordinadors són més potents per fer front al cost computacional que representen les 

aplicacions a temps real per aquest propòsit.  L’objectiu principal del projecte era assentar les 

bases per utilitzar l’algorisme de Viola-Jones en el reconeixement de gestos fets amb la mà. Tot 

i això, no ha estat fàcil aconseguir reunir en un únic detector totes les capacitats desitjades 

inicialment.  

En el projecte hi ha tres aportacions principals. La primera és el mètode d’identificació de 

l’objecte en els exemples positius de les imatges utilitzades per a l’entrenament de la cascada 

de classificadors. El segon és l’ús de les imatges de vores, tant en l’entrenament com en la 

detecció, quan es requereix que el sistema detecti amb independència del color del fons. 

Finalment, la darrera aportació consisteix en un filtre de color dissenyat per a reduir el nombre 

de falsos positius procedents de les deteccions del Viola-Jones. 

El primer pas del desenvolupament del projecte ha estat cercar la base de dades d’imatges amb 

la qual es treballaria. No ha estat fàcil trobar-ne una adequada degut a l’enorme volum de 

dades necessàries per realitzar l’entrenament dels classificadors. L’escassetat d’imatges a 

Internet i el cost de crear una base de dades pròpia, ha provocat que la base de dades triada 

impliqués limitacions a l’abast del projecte, com són el nombre de gestos identificables.  

La primera contribució al projecte ha sorgit de la necessitat d’identificar la mà en cadascuna de 

les imatges utilitzades per entrenar els classificadors. Quan s’entrena un classificador no es fa 

directament amb les imatges del gest, sinó que primer es fabrica una simplificació de la imatge 

a partir de la finestra que conté exactament l’objecte a identificar. Aquesta simplificació té una 

mida estàndard i s’usa per agilitzar el procés d’aprenentatge.  

 

     

Figura 7 – 1 Imatge original  Figura 7 – 2 Identificació         Figura 7 – 3  Simplificació 
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Donat que per aconseguir un classificador eficaç es necessiten unes 7000 imatges positives 

(imatges que contenen el gest), resulta molt costós identificar les mans manualment una per 

una en cada imatge.  Així doncs, s’ha dissenyat una tècnica per segmentar la mà del fons de la 

imatge de manera que es pugui extreure el seu bounding box. El principal problema ha estat 

que les imatges de la base de dades presenten unes condicions d’il·luminació força complexes. 

Concretament, apareixen uns forts reflexes en algunes zones del fons que són més clars que el 

gest, a la vegada que el gest és més clar que la resta del fons, tal com es pot observar en la 

figura 7 – 2. Aquest fet impedeix la segmentació a partir de la binarització de la imatge original 

en escala de grisos i per això ha estat necessari treballar amb imatges de vores per poder 

segmentar correctament la mà del fons. Per obtenir les imatges de vores s’ha usat l’operador 

de Sobel ja que aquest només representa en la imatge resultant els canvis d’intensistat entre 

píxels. Així s’aconsegueix que les taques dels reflexes desapareguin en les imatges de vores 

generades. 

A banda de les imatges positives, també es requereixen unes 3000 imatges negatives (imatges 

que no contenen els gest que es vol identificar) per entrenar un classificador. L’entrenament 

del classificador utilitza les imatges negatives per comparar-les amb les positives i així aprendre 

les característiques que permeten diferenciar les unes de les altres. Com a imatges negatives 

per un gest, s’ha utilitzat un subconjunt de les imatges positives dels altres gestos. El problema 

que s’ha observat en aquest punt és que no sempre en l’entrenament del classificador s’han 

pogut classificar els exemples positius i els negatius correctament amb els ràtios d’eficàcia 

desitjats. A causa d’això, el resultat per alguns gestos ha estat una classificador amb un ràtio 

d’encert molt elevat però a la vegada amb un ràtio de falsos positius més gran del que es podria 

desitjar, sobretot quan es tracte de falsos positius entre gestos del sistema. 

Per la idiosincràsia de l’algorisme Viola-Jones tenim que la cascada de classificadors considera 

que en una finestra apareix l’objecte si cap classificador que forma la cascada el descarta. 

Llavors, si l’entrenament no és capaç d’obtenir un classificador per separar els exemples 

positius dels negatius amb els ràtios desitjats, posteriorment, en la detecció tampoc els podrà 

classificar amb aquestes percentatges. La conclusió que extraiem d’aquest fet és que el Viola-

Jones no és un bon algorisme quan es pretén que un classificador detecti un objecte a la vegada 

que en descarti d’altres molt similars. A la secció de treballs futurs veurem com es podria 

millorar aquesta qüestió. 

La segona contribució ha estat la utilització d’imatges de vores, tant per a l’entrenament de la 

cascada de classificadors com per a la detecció del gest, obtingudes amb l’aplicació de 

l’operador de Sobel sobre les imatges originals. S’ha optat per aquesta solució per tal d’assolir 

l’objectiu d’obtenir un detector capaç d’identificar el gest amb indiferència del color de fons i 

del color de pell de la persona. Treballant amb les imatges originals el classificador aprèn el 
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color de fons, que en les imatges d’entrenament era fosc, i com a resultat només és capaç de 

detectar el gest quan aquest estava sobre un fons més fosc. 

La nota negativa de les imatges de vores és que al obtenir-se mitjançant l’operador de Sobel, el 

que s’obté és la derivada de la imatge i com a conseqüència hi ha una pèrdua important 

d’informació. Aquesta informació perduda fa que el classificador resultant sigui menys eficaç 

que l’entrenat amb les imatges originals. Així doncs, tan sols es recomana utilitzar les imatges 

de vores en aquelles circumstàncies on l’entorn no estigui controlat o bé se sàpiga que el fons 

serà més clar que els gestos a identificar. 

 

 

7 – 4 Simplificació en imatge de vores 

 

Com s’ha dit, per la seva idiosincràsia el Viola-Jones té tendència a obtenir un ràtio d’encert 

molt elevat a la vegada que també s’obté un ràtio de falsos positius considerable. Per aquest 

motiu s’ha dissenyat un filtre que s’aplica a les finestres resultants del Viola-Jones (candidates a 

ser un gest) amb l’objectiu de reduir la taxa de falsos positius. 

El filtre consisteix en comparar el color de pell de la cara amb el color de la finestra candidata a 

ser un gest, per decidir si la finestra en qüestió és una mà, i per tant el gest, o en cas contrari 

descartar-la. Per trobar el color de la cara s’ha utilitzat una crida a l’algorisme de Viola-Jones 

amb un classificador de cares, i per major fiabilitat, s’ha usat una nova crida amb un 

classificador d’ulls. D’aquesta manera, el requisit per ser una cara vàlida és que la finestra de la 

cara ha de contenir una finestra d’ull. La comparació entre finestres es fa en l’espai de color HSI 

usant les components H i S. Per la circularitat de la component H, ha estat necessari usar la 

transformació següent per calcular el color promig d’una finestra: 
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Per determinar si una finestra conté una mà cal veure si la distància entre els valors promig de 

les dues les dues finestres (la candidata i la cara) està per sota d’un llindar d’igualtat. 

Aquest filtre perjudica el rendiment del sistema si s’avaluen els valors promig de la cara en cada 

frame processat. Per això existeix la modalitat optimitzada en que hi ha un únic càlcul en la 

primera aparició de la cara, tot i que es pot veure afectada l’eficàcia si es produeixen variacions 

en la lluminositat de l’escena. Cal notar que el filtre afegeix una restricció al sistema: és 

necessari que la persona mostri el rostre, com a mínim una vegada, perquè el sistema pugui 

obtenir el color promig de la cara. 

El resultat final consisteix en un sistema que presenta diverses alternatives que poden ser 

escollides en funció del problema que es vulgui resoldre, a partir de la interfície d’usuari 

dissenyada. 

 

7.1 Assoliment objectius 

Relatiu als gestos 

Tipologia dels signes 

S’ha complert l’objectiu inicial de reconèixer gestos estàtics. Tal com s’havia establert, es deixen 

els gestos dinàmics per a futures ampliacions. 

 

Diferència entre signes 

S’ha definit el conjunt de signes el més heterogeni possible per tal de facilitar als detectors la 

diferenciació entres els gestos del sistema, obtenint així una major eficàcia. Tot i això, el 

sistema presenta dificultats a l’hora de diferenciar certs signes en funció de la seva 

configuració. Una solució provisional és limitar els marges de rotació a . 

 

Nombre de gestos identificables 

Inicialment es pretenia construir un sistema capaç de reconèixer entre 8 i 12 gestos però 

l’enorme volum de dades necessàries per realitzar l’entrenament dels classificadors i 

l’escassetat d’imatges disponibles a Internet, ha provocat que amb la base de dades triada tan 

sols s’hagi pogut formar un conjunt de 3 gestos per la restricció de definir els signes 

suficientment diferents. 
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Orientació dels signes 

Inicialment és volia que el sistema fos capaç de reconèixer els gestos dins uns marges de rotació 

de  en els tres eixos de coordenades respecte l’estat base del gest. Tal com es pot veure en 

l’apartat 6.1.1 s’ha aconseguit que el sistema reconegui el gest en uns marges més gran, al 

voltant de   per cada tipus de rotació. Tot i això, cal limitar el marge de rotació a   

per evitar els falsos positius entre gestos experimentats en els extrems de rotació, tal com s’ha 

explicat en l’apartat 6.1.2. 

 

Mida dels signes 

Gràcies a que l’algorisme de Viola-Jones és multi-escala s’ha aconseguit que el sistema 

reconegui els gestos per a qualsevol mida, com s’ha pogut observar en l’estudi explicat a 

l’apartat 6.1.3. S’ha complert la restricció inicial de mida mínima de 24x24 píxels tenint en 

compte que es treballa amb imatges de 240x320. 

 

Variabilitat del signe 

S’ha assolit l’objectiu d’obtenir un sistema capaç de reconèixer els signes amb independència 

de la persona que el realitzi, gràcies a entrenar el classificadors amb imatges de diferents 

persones. 

 

Relatiu a l’escena 

Independència de l’escena 

Quan el gest es troba sobre un fons no estructurat el sistema obté un ràtio d’encert similar a 

quan ho fa sobre un fons estructurat, per tant, s’ha complert l’objectiu inicial d’obtenir un 

sistema capaç de detectar el gest amb independència dels objectes de l’escena. Gràcies al filtre 

de color que s’aplica al post-processat s’ha aconseguit reduir considerablement el nombre de 

falsos positius en l’escena.  

 

Condicions d’il·luminació 

Es manté la restricció inicial de treballar amb imatges d’entrada que presentin unes bones 

condicions d’il·luminació i contrast. 



100 
 

Independència del fons 

Inicialment es pretenia que el sistema pogués treballar amb independència del color de fons de 

la imatge. El sistema resultant és capaç de reconèixer el gest sempre i quan no es trobi sobre un 

fons més clar que els píxels del propi gest. Això és degut a que el classificador ha estat entrenat 

amb imatges que tenien el fons més fosc que el gest.  

En qualsevol cas, s’ha proposat una alternativa si es necessita que el sistema que treballi amb 

independència total del fons que consisteix en utilitzar imatges de vores. El resultats en general 

per aquesta alternativa són pitjors pel cas general i per això s’ha descartat com a definitiva. 

 

Relatiu al rendiment 

Rendiment del sistema 

El sistema és prou eficient per ser executat a temps real aconseguint fins a 3 fps. Aquest 

rendiment pot ser incrementat si s’augmenta la mida mínima del gest o el factor d’escala de 

l’algorisme, tal com s’ha pogut veure en l’estudi del rendiment. 

 

Mida imatges entrada 

Com s’havia previst, es treballa amb imatges de 240x320 per garantir l’execució en temps real. 

La modificació de la resolució d’entrada hauria d’anar lligada a l’ajustament de la mida inicial i 

el factor d’escala per no perdre l’execució en temps real. 
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7.2 Treballs Futurs 

A continuació es presenten una sèrie de possibles millores que es podrien afegir al projecte per 

tal de solucionar els problemes mencionats en l’apartat anterior. Algunes d’aquestes qüestions 

ja s’havien considerat a l’inici però finalment han quedat fora de l’abast del projecte per falta 

de temps i recursos. Les millores són: 

 Ampliar el conjunt de gestos identificables pel sistema. 

 Utilitzar paral·lelització en les crides a l’algorisme de Viola-Jones per millorar el 

rendiment del sistema en l’execució a temps real. Imprescindible si s’amplia el nombre 

de gestos del sistema. 

 Combinar l’algorisme de Viola-Jones amb un algorisme basat en punts característics per 

millorar l’eficàcia del sistema a l’hora de distingir entre els gestos, de manera que es 

redueixin els falsos positius crítics, és a dir, les deteccions d’un gest per classificadors 

d’altres gestos. 

 Ampliar el sistema al reconeixement de gestos dinàmics. Un gest dinàmic podria estar 

format per una seqüència de gestos estàtics, per tant, caldria tenir en compte més d’un 

frame per decidir el gest reconegut. Aquesta millora seria útil per construir un traductor 

de llenguatge de signes. 
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7.3 Planificació i pressupost 

En aquesta secció es detalla el calendari planificat i  el cost estimat del projecte. En primer lloc 

s’explica l’estimació del calendari del projecte basant-se amb la planificació inicial. En segon 

lloc, es descriu l’estimació de costos a partir dels recursos software, hardware i humans 

utilitzats al projecte. Finalment és compara l’estimació realitzada amb el costos i temps 

necessitats realment. 

 

7.3.1 Planificació inicial 

Inicialment s’ha planificat el projecte per la durada aproximada d’un quadrimestre, tot i que les 

tasques de recerca i aprenentatge han començat abans. La primer figura mostra les tasques 

planificades, i la segona, la seva distribució en el temps representada amb un diagrama de 

Gantt. 

 

 

Figura 8.1 Programació de tasques del projecte 

 

Una vegada elaborada la proposta i configurat l’entorn de treball restaran 40 dies de treball per 

desenvolupar el projecte. Com s’ha dit, l’objectiu de la metodologia seguida és obtenir 

ràpidament un prototip del sistema per poder avaluar les capacitats de la solució plantejada, 

donat que s’està experimentant sobre un terreny força inexplorat. És d’esperar que el primer 

prototip no sigui definitiu i per això es reserven 30 dies per a les successives iteracions. 
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Finalment cal reservar la primera quinzena de juny per acabar la memòria i preparar la 

presentació. 

 

 

Figura 8.2 Diagrama de Gantt del projecte 
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7.3.2 Cost estimat 

El cost estimat del projecte es divideix en recursos hardware, software i hores de treball 

humanes. 

 

Hardware 

El recursos hardware utilitzats pel projecte són: 

PC desenvolupament i proves: HP Pavilion dv2152ea - 499€ 

PC computació: DELL Optiplex 745 - 557€ 

 

No es pot imputar tot el cost total de les màquines al projecte ja que aquestes tindran altres 

usos després. Així doncs, el cost ve donat per les hores d’utilització: 

 
Hores 

Període PC Desenvolupament PC Computació 

Recerca i aprenentatge 15 0 

Elaboració proposta 20 0 

Definició abast 3 0 

Configuració entorn 15 15 

Primera iteració 60 96 

Següents iteracions 180 720 

Elaboració memòria 40 0 

Preparació presentació 30 0 

Total 363 831 
 

Taula 8 – 1 Resum de les hores d’utilització de les màquines 

 

Assumint que la vida útil d’un PC són 6 anys si s’usa 21 dies al mes durant 6 hores al dia, el cost 

per hora de les màquines és: 
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Per tant, el cost de hardware imputable al projecte és: 

 
Hores Cost 

PC Desenvolupament 363 23,96 € 

PC Computació 831 61,24 € 

Total 85,20 € 
 

Taula 8 – 2 Cost per utilització de les màquines 

 

Software 

Ja sigui perquè s’ha utilitzat software lliure (OpenCV) o bé gràcies a l’aliança entre la facultat i 

les empreses propietàries del software privatiu (Microsoft i MathWorks), el cost final del 

software utilitzat és exactament 0€. 

 

Recursos humans 

L’estimació d’hores dedicades al projecte ve marcada pels 37,5 crèdits del projecte de final de 

carrera a la Facultat d’Informàtica de Barcelona. Donat que cada crèdit són 20 hores de treball, 

el total d’hores seria de 750h. 

S’ha decidit que el cost per aquestes hores de treball és 0€ ja que sóc un estudiant i la 

realització del projecte és part de la meva formació dins de la meva carrera professional. 

Cost total 

El cost total estimat pel projecte és 85,20€. 

 

7.3.3 Desviacions de cost i temporals 

Per la metodologia escollida, el desenvolupament consistia en elaborar, el més aviat possible, 

un prototip que resolgués el problema, sobre el qual s’anirien afegint millores. Inicialment es 

van programar 10 dies per al primer prototip i 30 dies més per a la resta d’iteracions per tal de 

millorar el sistema.  

La desviació principal que s’ha produït respecte la planificació inicial ha vingut donada per una 

ampliació de la durada de la tasca “següents iteracions”. El motiu principal del retard en 
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aquesta tasca ha estat la gran quantitat de temps de computació necessari per generar els 

classificadors. Cal pensar que per cada nova configuració de l’entrenament que es volgués 

provar, calia esperar entre 4 i 5 dies per obtenir el classificador (fins a 13 o 14 dies quan ja es 

treballava amb tres gestos, i per tant, tres classificadors). Tot i això, el temps d’espera s’ha 

pogut combinar amb la tasca de documentació i per això no s’han vist afectats els terminis 

totals del desenvolupament del projecte. 

Aquest fet també ha provocat que augmentessin les hores de computació previstes, i per tant, 

també el cost assignat per aquest recurs. Fins al punt que ha estat necessari afegir una altre 

màquina de computació per poder anar el doble de ràpid.  

La màquina extra de computació és un portàtil DELL Latitude D630 amb dos nuclis de 2,0GHz i 

3,5GB de RAM. El cost d’aquest ordinador és de 1.103€. Assumint que la vida útil d’un PC són 6 

anys si s’usa 21 dies al mes durant 6 hores al dia, el cost estimat per hora de la màquina és: 

 

 

La següent taula recull el total d’hores dedicades a les màquines i el cost associat. El cost total 

també es correspon al cost final del projecte donat que no hi ha més despeses. 

 

 
Hores previstes Hores reals Cost 

PC Desenvolupament 363 422 27,85 € 

PC Computació 831 1155 85,12 € 

PC Computació Extra 0 649 94,69 € 

Total 112,98 € 
 

Taula 6 – 2 Cost real de recursos hardware, equival al cost real del projecte 
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Annex A. Codi del projecte 
 

Creació dels fitxers descriptors d’exemples positius per imatges originals 

CrearFitxerDescriptorExemplesPositiusOriginals.m: 

%%% Resetegem el workspace 

close all; 

clear; 

clc; 

  

%%% Inicialitzem les als directoris  

path_inicial = pwd(); 

source = '.\data\Set'; 

inires = '\positives\gray'; 

  

  

%%% Per cada gest 

for m=[0 4 6] 

     

    a=int2str(m); 

     

    %%% obrim el fitxer descriptor 

    fid = fopen(strcat('positives_gray',a,'.txt'), 'w'); 

    aux = strcat('\000',a,'\'); 

    images = 0; 

    w_total = 0; 

    h_total = 0; 

 

  

    %%% Per cada tipus d'il·luminació 

    for l=1:5 

         

        path = strcat(source,int2str(l),aux); 

        pathres = strcat(inires,int2str(l),aux); 

  

        %%% Per cada eqüència d'imatges 

        for k=1:19 

  

            if (k < 10) 

                num = strcat('000',int2str(k)); 

            else 

                num = strcat('00',int2str(k)); 

            end 

  

            cd(strcat(path,num)); 

            D = dir('*.jpg'); 

             

            %%% Per cada imatge de la seqüència 

            for j=1:length(D) 

                images = images +1; 

                 

                cd(strcat(path_inicial,path,num)); 

                A = imread (D(j).name, 'JPG'); 

  

                %%% Transformació a escala de grisos 

                I2 = rgb2gray(A); 
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                %%% Obtenim la imatge de vores binaritzada 

                BW = edge(I2, 'sobel'); 

                 

                %%% Extraiem les regions representades pels seus Bounding Box 

                s = regionprops(BW,'BoundingBox'); 

                Face = cat(1,s.BoundingBox); 

  

                x1=10000; 

                x2=0; 

                y1=10000; 

                y2=0; 

                 

                %%% Obtenim el Bounding Box global de les regions 

                for i=1:size(Face) 

  

                    %%% Descartem les que estan per sota del llindar 

                    if (Face(i,3) + Face(i,4) > 10) 

  

                        if (Face(i,1) < x1) 

                            x1 = Face(i,1); 

                        end 

 

                        if (Face(i,2) < y1) 

                            y1 = Face(i,2); 

                        end 

 

                        if (Face(i,1)+Face(i,3) > x2) 

                            x2 = Face(i,1)+Face(i,3); 

                        end 

 

                        if (Face(i,2)+Face(i,4) > y2) 

                            y2 = Face(i,2)+Face(i,4); 

                        end                     

  

                    end 

                     

                end 

  

     %%% Suma acumulada de la mida promig dels gestos 

   w_total = w_total + x2-x1; 

                h_total = h_total + y2-y1; 

 

                %%% Visualitzar el Bounding Box obtingut 

                Rectangle = [x1 y1; x2 y1; x2 y2; x1  y2; x1 y1]; 

 

               

 

 

                figure(1); 

                imshow (A); 

                hold on; 

                plot(x1,y1,'r+'); 

                plot(x2,y2,'b+'); 

                plot(Rectangle(:,1), Rectangle(:,2), 'g'); 

                hold off; 

  

                %%% Desar la imatge en escala de grisos 

                cd(strcat(path_inicial,inires,a)); 

                imwrite(I2,strcat(D(j).name,int2str(images),'.jpg'),'jpg'); 

                 

                %%% Afegir l'entrada al fitxer descriptor 
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   fprintf(fid, '%s 1 %d %d %d %d\n', strcat('..\positives\gray', a,'\', 

D(j).name,int2str(images),'.jpg'), round(x1), round(y1),round(x2-x1), 

round(y2-y1)); 

            end 

        end 

    end 

     

    cd(path_inicial); 

    images 

 

    %%% Càlcul del promig de la mida dels gestos 

    width_promig = w_total/images 

    height_promig = h_total/images 

 

    fclose(fid); 

end 

  

Creació dels fitxers descriptors d’exemples positius per imatges de vores 

CrearFitxerDescriptorExemplesPositiusVores.m: 

És exactament igual que el fitxer usat per a imatges originals però canviant la ruta de destí de 

les imatges, el nom del fitxer descriptor generat i el tipus d’imatge desada. Enlloc de desar la 

imatge en escala de grisos, es desa la imatge de vores: 

%%% Desar la imatge de vores 

cd(strcat(path_inicial,inires,a));               

imwrite(Sobel(I2,0),strcat(D(j).name,int2str(images),'.jpg'),'jpg'); 

 

Adquirir imatges de l’escena per usar com a exemples negatius 

AdquirirExemplesNegatiusEscena.m: 

%%%Resetegem el workspace 
close all; 
clc; 
clear all; 
imaqreset; 

  
%%% Inicialitzem les variables 
path_inicial=pwd(); 
obj = videoinput('winvideo',1,'YUY2_320x240'); 
num=0; 

  
%%%Obtenim el nombre d'imatges de l'escena ja existents 
cd('.\negatives\escena'); 
D = dir('*.jpg'); 
img = length(D); 

  
p = 0; 
while (num < 100) 
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    %%% Capturem un de cada dos frames per obtenir imatges més diferents 
    if (p == 0) 
        num = num + 1 
        img = img+1; 
        preview(obj); 
        obj.ReturnedColorSpace = 'rgb'; 
        i = getsnapshot(obj); 

         
        %%%Desem la imatge en escala de grisos 
        Img = rgb2gray(i); 
        imwrite(Img,strcat('img_escena_',int2str(img),'.jpg')); 
        p = 1; 
    else 
        p=0; 
    end 
end 

  

%%% Alliberar recursos i netejar el workspace 

cd(path_inicial); 
delete(obj);  
close all; 
clear all; 
imaqreset; 
clc; 

 

Creació dels fitxers descriptors d’exemples negatius amb imatges d’altres gestos per imatges 

originals 

CrearFitxerDescriptorExemplesNegatiusOriginalsEspecific.m: 

%%% Resetegem el worskpace 

close all; 

clear; 

clc; 

  

%%% Inicialitzem els paràmetres  

path_inicial = pwd(); 

path_negatives_escena = '.\escena'; 

ini = '.\data\Set'; 

inires = '..\negatives\gray_especific\'; 

  

%%% Per cada gest  

for q =[0 4 6] 

    a=int2str(q); 

  

    cd(path_inicial); 

    fid = fopen(strcat('negatives_gray',a,'.txt'), 'w'); 

    images = 0; 

     

    for p=[0 4 6] 

         

        %%% Iterem per tots els gestos menys el seleccionat anteriorment 

        if (q ~= p) 

            for m= p 

                gest=int2str(m) 

                aux = strcat('\000',gest,'\'); 
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                for l=[1 4 5] 

  

                    path = strcat(ini,int2str(l),aux); 

                    pathres = strcat(inires,int2str(l),aux); 

  

                    %%% Agafar les seqüències de la 1 a la 7 

                    for k=1:7 

  

                        if (k < 10) 

                            num = strcat('000',int2str(k)); 

                        else 

                            num = strcat('00',int2str(k)); 

                        end 

  

                        cd(strcat(path,num)); 

                        D = dir('*.jpg'); 

                        for j=1:length(D) 

  

                            images = images +1; 

                            cd(strcat(path,num)); 

                            A = imread (D(j).name, 'JPG'); 

  

                            I2 = rgb2gray(A); 

  

                            %%% Desar la imatge en escala de grisos 

                            cd('.\negatives\gray_especific'); 

                                                                                                                       

imwrite(I2,strcat('negative_img_gray',a,'_',gest,'_',int2str

(images),'.jpg'),'jpg'); 

                             

                            %%% Escriure l'entrada al fitxer descriptor 

  fprintf(fid, '%s\n',strcat(ini_res,'negative_img_gray', a 

,'_',gest,'_',int2str(images),'.jpg')); 

  

                        end 

                    end 

                end 

            end 

        end 

    end 

     

    %%%   AFEGIR IMATGES ESCENA   %%% 

  

        cd(path_negatives_escena); 

        D = dir('*.jpg'); 

  

        %%% Recorrer totes les imatges de l'escena desades previament 

        for j=1:length(D) 

            images = images +1; 

            cd(path_negatives_escena); 

            A = imread (D(j).name, 'JPG'); 

  

            if m == 3 

                I2 = rgb2gray(A); 

            else 

                I2 = A; 

            end 

             

            %%% Desar la imatge en escala de grisos 

            cd('.\negatives\vores_especific'); 
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imwrite(I2,strcat('negative_img_gray',a,'_escena_',int2str(images),'.jpg'),'jpg'

); 

             

            %%% Escriure l'entrada al fitxer descriptor 

fprintf(fid, '%s\n',strcat(ini_res,'negative_img_gray',a 

,'_escena_',int2str(images),'.jpg')); 

        end 

  

    cd(path_inicial); 

    images 

    fclose(fid); 

end 

 

Creació dels fitxers descriptors d’exemples negatius amb imatges d’altres gestos per imatges 

de vores 

CrearFitxerDescriptorExemplesNegatiusVoresEspecific.m: 

És exactament igual que el fitxer usat per a imatges originals però canviant la ruta de destí de 

les imatges, el nom del fitxer descriptor generat i el tipus d’imatge desada. Enlloc de desar la 

imatge en escala de grisos, es desa la imatge de vores, de la mateixa manera que en la creació 

dels exemples positius. 

 

Testejar el classificador entrenat amb imatges originals per a un únic gest 

TestDeteccio.m: 

%%% Resetegem el workspace 

close all; 

clear; 

clc; 

  

%%% Inicialitzem els paràmetres  

setenv('KMP_DUPLICATE_LIB_OK','TRUE'); 

path_inicial = pwd(); 

ini = '.\data\Set'; 

images = 0; 

hands = 0; 

  

%%% class és el número que identifica el gest de les imatges de test pot ser [0 4 6] 

test=0; 

  

%%% Recorregut per l'estructura de directoris de la base de dades 

  

%%% Per cada gest 

for m=test 

         

    a=int2str(m); 

    aux = strcat('\000',a,'\') 

     

    %%% Per cada tipus d'il·luminació 

    for l=[1 2 3 4 5] 
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        path = strcat(ini,int2str(l),aux); 

        pathres = strcat(inires,int2str(l),aux); 

  

        write = strcat('Conjunt numero :',int2str(l)) 

        subimages=0; 

        subhands = 0; 

         

        %%% Per cada seqüència d'imatges (la 0 és la reservada per test) 

        for k= 0          

  

            if (k < 10) 

                num = strcat('000',int2str(k)); 

            else 

                num = strcat('00',int2str(k)); 

            end 

  

            cd(strcat(path,num)) 

            D = dir('*.jpg'); 

  

            %%% Per cada imatge de la seqüència 

            for j=1:length(D) 

  

                cd(strcat(path,num)) 

                 

                A = imread (D(j).name, 'JPG'); 

                 

                Img = rgb2gray(A); 

                 

                cd(path_inicial); 

  

   Face = ViolaJones(strcat('originals_generic_',int2str(test),'.xml'), 

double(Img)); 

 

                images = images + 1; 

                subimages = subimages + 1; 

 

                figure(1); 

                imshow (Img); 

                 

                if (Face(1) > -1) 

  

                    truesize; 

                    hold on; 

                    trobat = 0; 

                    for h=1:size(Face) 

                         

                        %%% Evitem falsos positius de mida petita al contar  

                        %%% la taxa d'encert 

                        if (Face(h,3) > 80 && Face(h,4) > 100 && trobat == 0) 

                            hands = hands + 1; 

                            subhands = subhands + 1; 

                             

                            trobat = 1; 

                            Rectangle = [Face(h,1) Face(h,2); Face(h,1)+Face(h,3) 

Face(h,2); Face(h,1)+Face(h,3) Face(h,2)+Face(h,4); Face(h,1)  Face(h,2)+Face(h,4); 

Face(h,1) Face(h,2)]; 

                         

                            plot (Rectangle(:,1), Rectangle(:,2), 'g'); 

                        end 

                         

                    end 

                    hold off; 
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                end 

            end 

        end 

        subimages 

        subhands 

    end 

    images 

     

    %%% Mostrar el percentatge d'encert del classificador 

    percentage = hands/images * 100 

    cd(path_inicial); 

end 

 

Testejar el classificador entrenat amb imatges de vores per a un únic gest 

TestDeteccioVores.m: 

%%% Resetegem el workspace 

close all; 

clear; 

clc; 

  

%%% Inicialitzem els paràmetres  

setenv('KMP_DUPLICATE_LIB_OK','TRUE'); 

path_inicial = pwd(); 

ini = '.\data\Set'; 

images = 0; 

hands = 0; 

  

%%% class és el número que identifica el gest de les imatges de test pot ser [0 4 6] 

test=0; 

  

%%% Recorregut per l'estructura de directoris de la base de dades 

  

%%% Per cada gest 

for m=test 

         

    a=int2str(m); 

    aux = strcat('\000',a,'\') 

     

    %%% Per cada tipus d'il·luminació 

    for l=[1 2 3 4 5] 

         

        path = strcat(ini,int2str(l),aux); 

        pathres = strcat(inires,int2str(l),aux); 

  

        write = strcat('Conjunt numero :',int2str(l)) 

        subimages=0; 

        subhands = 0; 

         

        %%% Per cada seqüència d'imatges (la 0 és la reservada per test) 

        for k= 0          

  

            if (k < 10) 

                num = strcat('000',int2str(k)); 

            else 

                num = strcat('00',int2str(k)); 

            end 

  

            cd(strcat(path,num)) 
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            D = dir('*.jpg'); 

  

            %%% Per cada imatge de la seqüència 

            for j=1:length(D) 

  

                cd(strcat(path,num)) 

                 

                A = imread (D(j).name, 'JPG'); 

                 

                Img = rgb2gray(A); 

                 

                %%% Obtenim la imatge de vores 

                s2=Sobel(Img,0); 

                 

                %%% Obtenim la lluminositat de la imatge 

                value = mean(mean(Img)); 

                 

                %%% Apliquem el contrast en funció de la lluminostitat                 

                escalar = (3.6*132.9 ) / value; 

                s = s2 * escalar; 

  

                cd(path_inicial); 

  

                Face = ViolaJones(strcat('vores_generic_',int2str(test),'.xml'), 

double(s)); 

 

                images = images + 1; 

                subimages = subimages + 1; 

 

                if (Face(1) > -1) 

                    figure(1); 

                    imshow (s,[]); 

                    truesize; 

                    hold on; 

                    trobat = 0; 

                    for h=1:size(Face) 

                         

                        %%% Evitem falsos positius de mida petita al contar 

                        %%% la taxa d'encert 

                        if (Face(h,3) > 80 && Face(h,4) > 100 && trobat == 0) 

                            hands = hands + 1; 

                            subhands = subhands + 1; 

                             

                            trobat = 1; 

                            Rectangle = [Face(h,1) Face(h,2); Face(h,1)+Face(h,3) 

Face(h,2); Face(h,1)+Face(h,3) Face(h,2)+Face(h,4); Face(h,1)  Face(h,2)+Face(h,4); 

Face(h,1) Face(h,2)]; 

                         

                            plot (Rectangle(:,1), Rectangle(:,2), 'g'); 

                        end 

                         

                    end 

                    hold off; 

                else 

                    figure(2); 

                    imshow (Img,[]); 

                end 

            end 

        end 

        subimages 

        subhands 

    end 

    images 
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    percentage = hands/images * 100 

    cd(path_inicial); 

end 

 

Testejar el classificador amb la webcam 

TestDeteccioWebcam.m: 

%%% Resetegem el workspace 

close all; 

clear all; 

clc; 

imaqreset; 

  

%%% Inicialitzem les variables 

setenv('KMP_DUPLICATE_LIB_OK','TRUE'); 

path_inicial = pwd(); 

haarcascades = {'originals_especific_0.xml', 'originals_especific_4.xml', 

'originals_especific_6.xml'}; 

colors= {'g','b','y'}; 

obj = videoinput('winvideo',1,'YUY2_320x240'); 

num=0; 

  

while (num<50) 

  

    preview(obj); 

    obj.ReturnedColorSpace = 'rgb'; 

    i = getsnapshot(obj); 

    Img = rgb2gray(i); 

    s = double(Img); 

     

    figH =  figure(1); 

    imshow(i); 

  

    %%% Per cada classificador 

    cd(path_inicial); 

    for j = 1:3 

        Hand = ViolaJones(char(haarcascades(:,j)),s); 

        if (Hand(1) > -1) 

            figure(1); 

            truesize; 

            hold on; 

            for h=1:size(Hand) 

                Rectangle = [Hand(h,1) Hand(h,2); Hand(h,1)+Hand(h,3) Hand(h,2); 

Hand(h,1)+Hand(h,3) Hand(h,2)+Hand(h,4); Hand(h,1)  Hand(h,2)+Hand(h,4); Hand(h,1) 

Hand(h,2)];                       

                plot (Rectangle(:,1), Rectangle(:,2), char(colors(:,j))); 

            end 

            hold off; 

         end 

    end 

  

  

    num = num +1; 

  

end 

  

cd(path_inicial); 

delete(obj);  

close all; 
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clc; 

clear all; 

imaqreset; 
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Interfície d’usuari 

Al prémer el botó Començar s’executa la següent rutina que s’encarrega d’obtenir les dades 

especificades per l’usuari interaccionant amb el GUIDE, i realitzar el procés necessari per 

mostrar els resultats. El codi integra els m-files de test vistos anteriorment. 

function iniciar_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to iniciar (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

path_inicial = pwd(); 

axes(handles.axes1); 

images = 0; 

  

%%% Obtenim els classificadors demanats %%% 

gestos= [-1 -1 -1]; 

colors= {'g','b','y'}; 

gestos(1) = get(handles.gest0, 'Value'); 

gestos(2) = get(handles.gest4, 'Value'); 

gestos(3) = get(handles.gest6, 'Value'); 

  

%%% Actualitzem el monitor de gestos activats 

if (gestos(1)) 

    set(handles.te,'Enable','on'); 

else 

    set(handles.te,'Enable','off'); 

end 

  

if (gestos(2)) 

    set(handles.od,'Enable','on'); 

else 

    set(handles.od,'Enable','off'); 

end 

  

if (gestos(3)) 

    set(handles.ve,'Enable','on'); 

else 

    set(handles.ve,'Enable','off'); 

end 

  

  

%%% Actualitzem els classificadors seleccionats per l'usuari 

if(get(handles.generic,'Value')) 

 

    if(get(handles.vores,'Value')) %%% imatges de vores amb negatives generiques 

        haarcascades = {'vores_generic_0.xml', 'vores_generic_4.xml', 

'vores_generic_6.xml'}; 

 

    else %%% escala de grisos amb negatives generiques 

        haarcascades = {'originals_generic_0.xml', 'originals_generic_4.xml', 

'originals_generic_6.xml'}; 

    end 

else 

 

    if(get(handles.vores,'Value')) %%% imatges de vores amb negatives especifiques 

d'altres gestos 
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        haarcascades = {'vores_especific_0.xml', 'vores_especific_4.xml', 

'vores_especific_6.xml'}; 

 

    else %%% escala de grisos amb negatives especifiques d'altres gestos 

        haarcascades = {'originals_especific_0.xml', 'originals_especific_4.xml', 

'originals_especific_6.xml'}; 

    end 

end 

  

%%% Opció 1: Processar imatges d'exemple 

if (get(handles.exemples,'Value')) 

  

    path = strcat(pwd(),'\data\Set'); 

    set(handles.error,'String',''); 

  

    %%% Per cada gest 

    for m=[0 4 6] 

  

        a=int2str(m); 

        aux = strcat('\000',a,'\') 

  

        %%% Per cada condició d'il·luminació 

        for l=[1 2 3 4 5] 

  

             

            path_seq = strcat(path,int2str(l),aux); 

  

            %%% Per la seqüència de test 

            for k = 0  

  

                if (k < 10) 

                    num = strcat('000',int2str(k)); 

                else 

                    num = strcat('00',int2str(k)); 

                end 

  

                cd(strcat(path_seq,num)); 

  

                D = dir('*.jpg'); 

  

                %%% Per cada imatge de la seqüència 

                for i = 1:length(D) 

                    cd(strcat(path_seq,num)); 

  

                    images = images + 1 

                    A = imread(D(i).name); 

  

                    m = size(A,3); 

  

                    if m == 3 

                        Img = rgb2gray(A); 

                    else 

                        Img = A; 

                    end 

  

                    %%% Apliquem la transformació correponent (vores o escala de 

grisos) 

                    if (get(handles.vores,'Value')) 

                        value = mean(mean(Img)); 

                        s2=Sobel(Img,0);                 

                        escalar = (3.6*132.9 ) / value; 

                        s = double(s2 * escalar); 

                    else 
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                        s = double(Img); 

                    end 

  

                    axes(handles.axes1); 

                    imshow(A); 

  

                    %%% Per cada classificador seleccionat 

                    cd(path_inicial); 

                    for j = 1:3 

                        if (gestos(j)) 

                             

                            %%% Crida a Viola-Jones 

                            Hand = ViolaJones(char(haarcascades(:,j)),s); 

                             

                            %%% Si existeix alguna finestra 

                            if (Hand(1) > -1) 

                                hold on; 

                                for h=1:size(Hand) 

                                    if (Hand(h,3) > 80 && Hand(h,4) > 100) 

                                        Rectangle = [Hand(h,1) Hand(h,2); 

Hand(h,1)+Hand(h,3) Hand(h,2); Hand(h,1)+Hand(h,3) Hand(h,2)+Hand(h,4); Hand(h,1)  

Hand(h,2)+Hand(h,4); Hand(h,1) Hand(h,2)];                       

                                        plot (Rectangle(:,1), Rectangle(:,2), 

char(colors(:,j))); 

                                    end 

                                end 

                                hold off; 

                             end 

                        end 

                    end 

                end 

            end 

        end 

    end 

end 

  

%%% Opció 2: Processar imatges d'un directori 

if (get(handles.directori,'Value')) 

     

    %%%Obtenim el directori 

    if (isdir(get(handles.text_directori,'String'))) 

        path = get(handles.text_directori,'String') 

        set(handles.error,'String',''); 

         

        cd(path) 

         

        D = dir('*.jpg'); 

         

        %%% Per cada imatge del directori 

        for i = 1:length(D) 

            cd(path); 

             

            images = images + 1 

            A = imread(D(i).name); 

             

            m = size(A,3); 

  

            if m == 3 

                Img = rgb2gray(A); 

            else 

                Img = A; 

            end 
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            %%% Apliquem la transformació correponent (vores o escala de grisos) 

            if (get(handles.vores,'Value')) 

                value = mean(mean(Img)); 

                s2=Sobel(Img,0);                 

                escalar = (3.6*132.9 ) / value; 

                s = double(s2 * escalar); 

            else 

                s = double(Img); 

            end 

            

            axes(handles.axes1); 

            imshow(A); 

             

            %%% Per cada classificador seleccionat 

            cd(path_inicial); 

            for j = 1:3 

                if (gestos(j)) 

                    %%% Crida a Viola-Jones 

                    Hand = ViolaJones(char(haarcascades(:,j)),s); 

                             

                    %%% Si existeix alguna finestra 

                    if (Hand(1) > -1) 

                        truesize; 

                        hold on; 

                        for h=1:size(Hand) 

                            Rectangle = [Hand(h,1) Hand(h,2); Hand(h,1)+Hand(h,3) 

Hand(h,2); Hand(h,1)+Hand(h,3) Hand(h,2)+Hand(h,4); Hand(h,1)  Hand(h,2)+Hand(h,4); 

Hand(h,1) Hand(h,2)];                       

                            plot (Rectangle(:,1), Rectangle(:,2), char(colors(:,j))); 

                        end 

                        hold off; 

                     end 

                end 

            end 

        end        

    else 

        set(handles.error,'String','La ruta del directori no és vàlida'); 

    end 

     

end 

%%% Opció 3: Processar a través de la webcam 

if (get(handles.webcam,'Value')) 

    set(handles.error,'String',''); 

    imaqreset; 

     

    %%% Obtenim la informació dels dispositius connectats al sistema 

    devices = imaqhwinfo('winvideo'); 

    webcam = 0; 

  

    %%% Verifiquem que existeixi un dispositiu compatible  

    for i=1:length(devices) 

        formats = devices.DeviceInfo.SupportedFormats; 

        if (webcam == 0)             

            for j=1:length(formats); 

                if (webcam == 0 && strcmp(formats(j),'YUY2_320x240')) 

                    webcam = 1; 

                    device = i; 

                end 

            end 

        end 

    end 

     

    if (webcam) 



124 
 

        obj = videoinput('winvideo',device,'YUY2_320x240'); 

        num=0; 

        hands=0; 

        trobat = 0; 

        LLINDAR = 7; 

             

        maxnum = str2num(get(handles.maxnum,'String')); 

  

         

        if (length(maxnum) ~= 1) 

            set(handles.error,'String','El nombre d''imatges introduït no és vàlid'); 

        else 

             

            %%% Retart perquè la webcam capti bé la llum 

            n = 0; 

            while (n < 3) 

                preview(obj); 

                obj.ReturnedColorSpace = 'rgb'; 

                i = getsnapshot(obj); 

                n = n+1; 

            end 

             

            %%% Comencem a processar frames 

            while (num < maxnum) 

                tic; 

  

                obj.ReturnedColorSpace = 'rgb'; 

                preview(obj); 

                i = getsnapshot(obj); 

                Img = rgb2gray(i); 

  

                axes(handles.axes1); 

                imshow(i); 

  

                 

                num=num+1; 

                cd(path_inicial); 

                %%% Gestio del filtre de color i de la versió optimitzada 

                if ((~trobat && get(handles.filtre,'Value') && 

get(handles.optimitzacio,'Value')) || (get(handles.filtre,'Value') && ~get(handles. 

optimitzacio,'Value'))) 

  

                    %%% Crida a Viola-Jones amb el classificadors de cares 

                    Face = ViolaJones('haarcascade_frontalface_alt2.xml',double(Img)); 

  

                    %%% Crida a Viola-Jones amb el classificadors d'ull dret 

                    Eye = ViolaJones('haarcascade_righteye_2splits.xml',double(Img)); 

  

                    %%% Si existeix una cara 

                    if (Face(1) > -1) 

  

                        %%% Per cada cara 

                        for h=1:size(Face) 

                            Rectangle = [Face(h,1) Face(h,2); Face(h,1)+Face(h,3) 

Face(h,2); Face(h,1)+Face(h,3) Face(h,2)+Face(h,4); Face(h,1)  Face(h,2)+Face(h,4); 

Face(h,1) Face(h,2)]; 

  

                            %%% Si s'ha trobat un ull 

                            if (Eye(1)>-1) 

        %                         truesize; 

                                axes(handles.axes1); 

                                hold on; 
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                                %%% Per cada ull, comprovem que estigui dins la cara 

                                for c=1:size(Eye) 

                                    if (Face(h,1) < Eye(c,1) && Face(h,2) < Eye(c,2) 

&& Face(h,3) > Eye(c,3) && Face(h,4) > Eye(c,4)) 

                                        I2 = imcrop(i,Face(h,:)); 

                                        trobat=1; 

                                        plot (Rectangle(:,1), Rectangle(:,2), 'b+');                                                       

                                    else 

            %                             plot (Rectangle(:,1), Rectangle(:,2), 'r'); 

                                    end 

                                end                     

                                hold off; 

                            end 

                        end 

                    end 

  

                    %%% Obtenim el color promig de la cara 

                    if (trobat) 

                        [HF, SF] = rgb2hsi(I2); 

                        S2 = SF'; 

  

                        P1 = S2 * sin(HF); 

                        m = mean(mean(P1)); 

                        d = std(std(P1)); 

                        d21 = mean(P1((m-d)< P1 & P1 < (m+d))); 

  

                        P2 = S2 * cos(HF); 

                        m = mean(mean(P2)); 

                        d = std(std(P2)); 

                        d22 = mean(P2((m-d)< P2 & P2 < (m+d))); 

  

                    end 

                end        

                 

                %%% Si s'ha trobat una cara vàlida o bé no s'aplica el filtre 

                if (trobat || ~get(handles.filtre,'Value')) 

     

                    %%% Apliquem la transformació corresponent 

                    if (get(handles.vores,'Value')) 

                        value = mean(mean(Img));       

                        escalar = 478 / value; 

                        s = double(Sobel(Img,0) * escalar); 

                    else 

                        s = double(Img); 

                    end 

  

                    %%% Per cada classificador 

                    cd(path_inicial); 

                    for j = 1:3 

                        if (gestos(j)) 

                            %%% Executem la crida al Viola 

                            Hand = ViolaJones(char(haarcascades(:,j)),s); 

                             if (Hand(1) > -1) 

  

                                hands = hands + 1 

                                hold on; 

                                [M,N]=size(Hand); 

                                for h=1:size(Hand) 

  

                                    %%% Calculem el valor promig del gest i 

                                    %%% el comparem amb el de la cara per 

                                    %%% obtenir la distància, si no 

                                    %%% s'aplica el filtre d = 0 
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                                    if (get(handles.filtre,'Value')) 

                                        if (M>1) 

                                            I3 = imcrop(i,Hand(h,:)); 

                                        else 

                                            I3 = imcrop(i,Hand); 

                                        end 

  

                                        [HG,SG] = rgb2hsi(I3); 

                                        d = comparadorHSI(HG,SG',d21,d22) 

                                    else 

                                        d=0; 

                                    end 

  

                                    %%% Si la distància està per sota del llindar  

                                    if (d < LLINDAR) 

                                        Rectangle = [Hand(h,1) Hand(h,2); 

Hand(h,1)+Hand(h,3) Hand(h,2); Hand(h,1)+Hand(h,3) Hand(h,2)+Hand(h,4); Hand(h,1)  

Hand(h,2)+Hand(h,4); Hand(h,1) Hand(h,2)]; 

                                        plot (Rectangle(:,1), Rectangle(:,2), 

char(colors(:,j))); 

%                                     else 

%                                         Rectangle = [Hand(h,1) Hand(h,2); 

Hand(h,1)+Hand(h,3) Hand(h,2); Hand(h,1)+Hand(h,3) Hand(h,2)+Hand(h,4); Hand(h,1)  

Hand(h,2)+Hand(h,4); Hand(h,1) Hand(h,2)]; 

%                                         plot (Rectangle(:,1), Rectangle(:,2), 'r'); 

                                    end 

                                end 

                                hold off;         

                             end 

                        end 

                    end 

                end 

            toc; 

            end 

            delete(obj); 

        end 

    else 

        set(handles.error,'String','No s''ha trobat cap dispositiu vàlid pel 

sistema'); 

    end 

     

end 

cd(path_inicial); 
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Annex B. Manual d’instal·lació i configuració de l’entorn de treball 
Aquesta guia descriu tots els passos a seguir per preparar l’entorn de desenvolupament del 

projecte en una sola màquina. Primer s’explica com s’ha dut a terme la instal·lació del 

software involucrat i després els passos necessaris per configurar l’entorn. 

 

Base Hardware 

CPU: Intel Core Duo 1,66 GHz  

RAM: 1,5GB 

 

Base Software 

Microsoft Windows XP (32 bits) 

 

 

Instal·lació d’OpenCV 

OpenCV conté les llibreries que usen les utilitats que s’encarreguen de l’entrenament del 

classificador i implementa la funció que realitza l’algorisme de Viola-Jones. S’ha utilitzat la 

versió 1.0 per ser la més estable. El software es pot aconseguir en la següent URL: 

http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/opencv-win/1.0/ 

 

Un cop ens hem descarregat l’executable, només cal seguir els passos de la instal·lació 

acceptant la llicència i deixant la resta de paràmetres per defecte. 

 

La instal·lació afegirà la ruta als binaris al PATH del sistema. 

 

 

Instal·lació de Matlab 

S’ha instal·lat la versió R2009b. És necessari disposar del codi d’activació i del fitxer de la 

llicència (license.dat). 

 

Pas 1. Iniciar l’executable de la instal·lació. 

Pas 2. Seleccionar treballar sense internet. 

Pas 3. Llegir i acceptar la llicència. 

Pas 4. Introduir el codi d’activació. 

http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/opencv-win/1.0/
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Pas 5. Seleccionar la configuració típica, que instal·larà les Toolboxes necessàries: 

 Matlab 7.9 

 Matlab Compiler 

 Image Adquisition Toolbox 

 Image Processing Toolbox 

Pas 6. Especificar la ruta al directori on s’instal·larà Matlab. 
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Pas 7. Especificar la ruta al fitxer license.dat 

 

 

 

Pas 8. Confirmar els detalls de la instal·lació i esperar que acabi el procés. 

 

Realitzats tots els passos ja tenim Matlab apunt per utilitzar. 

 

 

Instal·lació de Microsoft Visual Studio C++ 2005 Express Edition 

Aquest software és necessari per re-compilar les utilitats d’OpenCV en mode multi-

processador. D’altre banda també ens servirà com a compilador de MEX per a Matlab. 

 

Pas 1. Iniciar l’executable de la instal·lació. 

Pas 2. Seleccionar l’opció instal·lar Microsoft Visual Studio 2005  

Pas 3. Acceptar la llicenciar d’acord i introduir el codi d’activació. 

Pas 4. Seleccionar el tipus d’instal·lació per defecte i introduir la ruta d’instal·lació. 

Pas 5.  Fi de la instal·lació. 
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Configurar Visual Studio per treballar amb OpenCV 

Per poder treballar amb la biblioteca d’OpenCV des del Visual Studio i compilar el projecte de 

Haartraining abans cal editar la configuració global del Visual Studio per afegir les rutes als 

fitxers als fitxers d’OpenCV1. Es configura des de Visual Studio -> Tools -> Options -> VC++ 

Directories 

Pas 1. Seleccionant Library files, afegir la ruta a la biblioteca d’OpenCV tal com mostra la 

següent figura: 

 

 

Pas 2. Seleccionant Include files, afegir les rutes següents: 

"C:\Program Files\OpenCV\cv\include" 
"C:\ Program Files\OpenCV\cxcore\include" 
"C:\ Program Files\OpenCV\cvaux\include" 
"C:\ Program Files\OpenCV\otherlibs\highgui" 
"C:\ Program Files\OpenCV\otherlibs\_graphics\include" 
 

tal com mostra la següent figura: 

                                                      
1
 Procediment extret de http://opencv.willowgarage.com/wiki/  

http://opencv.willowgarage.com/wiki/
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Pas 3. Afegir la ruta als a les carpetes de source següents: 

"C:\ Program Files\OpenCV\cv\src" 
 "C:\ Program Files\OpenCV\cxcore\src" 
 "C:\ Program Files\OpenCV\cvaux\src" 
 "C:\ Program Files\OpenCV\otherlibs\highgui" 
 "C:\ Program Files\OpenCV\otherlibs\_graphics\src" 
 
 
Una vegada tenim la configuració global apunt, ja es pot compilar el projecte Haatraining. 
 
 

Compilar el haartraining en mode multi-processador 

Les utilitats descarregades del repositori d’OpenCV [5] per realitzar l’entrenament no estan 

compilades en multi-processador. Donat que l’execució de l’entrenament dels classificadors 

suposa un esforç computacional molt gran és vital tenir activada aquesta opció. La manera més 

ràpida és a través del Visual Studio, seguint els següents passos: 

Pas 1. Obrir el fitxer del workspace del projecte, haartraining.dsw, des de Visual Studio. 

Pas 2. Clic dret sobre el projecte cvhaartraing -> Properties 



132 
 

Pas 3. En la pestanya Configuration Properties -> C/C++ -> Language, canviar OpenMP Support a 

sí, tal com mostra la següent figura. 

 

Pas 4. Reconstruir únicament el projecte cvhaatraining: Clic dret cvhaartraining -> Project only -

> Rebuild only cvhaartraining 

Pas 5. Repetir tot el procés pel projecte haatraining. 

Un cop finalitzat, s’obté la utilitat haartraining.exe apunt per ser utilitzada en multi-

processador. 
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Configuració del compilador de mex 

En el nostre projecte utilitzem un mex-file per realitzar les crides des de Matlab a la classe 

ViolaJones.cpp implementada en C++. Per poder generar el mex-file cal definir el compilador de 

MEX: 

Pas 1. Iniciar Matlab 

Pas 2. Introduir la següent instrucció a la finestra de comandes de Matlab: 

>> mex  -setup 

Ens preguntarà si volem que busqui els compiladors de mex existents al sistema. Diem que si i 

ens apareixerà el compilador “Microsoft Visual C++ 2005 SP1” entre d’altres. 

Pas 3. Seleccionar el compilador de C++ de Visual Studio 2005 i confirmar l’operació. 

Ja tenim el compilador de mex apunt per ser executat. En cas de no configurar-ho, ens dirà de 

fer-ho la primera vegada que es vulgui utilitzar el compilador.  

 

Compilar el ViolaJones.cpp 

Tenint la següent estructura de directoris: 

src/ 
ViolaJones.cpp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lib/ 
cv.lib 
cxcore.lib 
highgui.lib 
 
 
 
 
 
 
 
 

Include/ 
cv.h  
cvcompat.h  
cvver.h 
cxcore.hpp  
cxtypes.h 
cv.hpp 
cvtypes.h 
cxcore.h  
cxerror.h 

La instrucció per compilar classe ViolaJones.cpp és: 

>> mex ./src/ViolaJones.cpp -I'.\Include' -L'.\lib' -lcv -lcxcore -lhighgui 

Aquesta generarà el fitxer ViolaJones.mexw32 necessari per a realitzar les crides des dels m-

files. 
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Annex C. Manual de la interfície d’usuari 
La interfície d’usuari dissenyada dona resposta a diferents necessitats de l’usuari com són el 

mètode d’adquisició de les imatges d’entrada, el tipus de classificadors utilitzats o al rendiment 

desitjat. A continuació es repassen totes les capacitats de la interfície. 

 

Tipus de classificadors 

En aquest apartat cal configurar tres paràmetres que determinaran els classificadors que 

s’utilitzin per a la execució. 
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1. Tipus de gestos: cal seleccionar un subconjunt dels tres gestos del sistema. Aquests són: 

 Tancada / esquerra 

 Oberta / dreta 

 Victòria / esquerra 

 

2. Tipus d’imatges: determina si s’utilitzen els classificadors entrenats amb imatges originals o 

bé els entrenats amb imatges de vores. 

 

3. Tipus d’exemples negatius: determina si s’utilitzen els classificadors entrenats amb imatges 

negatives genèriques o bé els entrenats amb imatges negatives d’altres gestos. 

 

Tipus d’imatges d’entrada 

S’ofereixen tres possibilitats a l’usuari per a proporcionar les imatges d’entrada a la interfície: 

A. Usar les imatges d’exemple (són les imatges utilitzades en la fase de proves del projecte) 

B. Usar la càmera web per provar la interfície en temps real 

C. Proporcionar les imatges a partir d’un directori (format JPG) 

En cas d’escollir l’opció C, cal especificar el directori. 
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Paràmetres de l’execució 

En aquest apartat es pot activar la utilització del filtre de color. En cas d’activar el filtre, es pot 

marcar l’opció optimitzada del filtre que es basa en adquirir una única mostra del color de pell 

de la cara. La versió normal del filtre de color obté el color de pell en cada frame analitzat. 

També es defineixen el nombre de frames d’entrada a analitzar. 

 

Nota: aquests paràmetres només afecten les execucions que utilitzen la càmera web 

Finalment, el botó Començar serveix per iniciar l’execució. 

 

Visualització dels resultats 

En aquest apartat es mostren les imatges processades 

pel sistema amb les deteccions produïdes. Cada gest 

detectat surt enquadrat amb un color diferent. En la 

part inferior es pot veure els gestos activats i el color 

utilitzat per cada gest, tal com mostra la figura 

adjacent. 

 


