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Resum del projecte 
 

Les aplicacions més conegudes relacionades amb la detecció de 

cares es troben  tant a les càmeres fotogràfiques, com a aplicacions de 

seguretat, les quals són expertes en identificar-les frontalment. Tot i 

així, quan es tracta de cares de perfil, aquestes aplicacions no són 

sempre efectives i per tant, a vegades no són capaces de fer cap 

detecció. A més a més, també existeixen interpretacions errònies quan 

la càmera troba patrons sobre objectes, els quals són detectats també 

com a cares. Un cop aquest problema és reconegut, l’objectiu és el 

següent: maximitzar el número de deteccions (positius), juntament amb 

la minimització d’errors, és a dir, tenir el nombre màxim de deteccions i 

que, a la vegada, aquestes siguin correctes. L’algorisme Haar per a la 

detecció d’objectes ha estat l’escollit per a assolir aquests dos objectius 

degut a la robustesa del seu sistema. Per a aconseguir el nombre 

elevat de deteccions, s'han fet servir quatre detectors (també 

anomenats classificadors) Haar diferents: dos frontals, un de perfil 

(aquests tres extrets de les llibreries de l’OpenCV) i un últim que 

detecta la forma del cap i les espatlles com a conjunt. Aquests quatre 

detectors combinats retornen un nombre de positius molt elevat, 

detectant la major part de les cares. Tot i així, també apareixen 

deteccions errònies, les quals ens interessa eliminar per a tenir un 

sistema més precís. En aquest punt pren part un detector de pell, 

encarregat d'eliminar el màxim de deteccions errònies. Això 

s'aconsegueix comparant cada píxel de la detecció amb un llindar de 

color, el qual defineix en quin punt de l'escala de colors es troba la pell. 

En el cas de que la imatge sigui en blanc i negre, el detector de pell no 

actua. 

 

Després del test final del sistema de detecció abans esmentat, 4 de 

cada 5 cares han estat correctament detectades, tot i que el nombre de 

deteccions errònies dependrà tant del tipus d’imatges que s’analitzi, 

com del nombre d’imatges total. 
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Resumen del proyecto 
 

 Las aplicaciones más conocidas relacionadas con la 

detección de caras se encuentran tanto en las cámaras fotográficas, 

como en aplicaciones de seguridad, que son expertas en hacer 

detecciones frontales. Cuando se trata de detectar caras de perfil, 

estas aplicaciones no son tan efectivas, y por lo tanto, a veces no son 

capaces de hacer ninguna detección. Además, también existen 

interpretaciones erróneas cuando la cámara encuentra patrones sobre 

objetos, que son detectados como caras. Una vez reconocido el 

problema, el objetivo es el siguiente: maximizar el número de 

detecciones (positivos), juntamente con la minimización de errores, es 

decir, tener el máximo número de detecciones y que, a su vez, estas 

sean correctas. El algoritmo Haar de detección de objetos, debido a la 

robustez de su sistema, ha sido el elegido para conseguir cumplir estos 

objetivos. Para tener un número elevado de detecciones, se han 

utilizado cuatro detectores (también llamados clasificadores) Haar 

diferentes: dos frontales, uno de perfil (los tres extraídos de las librerías 

del OpenCV), y un último, que detecta la forma de la cabeza y los 

hombros como un conjunto. Estos cuatro detectores combinados 

retornan una cantidad de positivos muy elevada, detectando así, la 

mayoría de las caras. Aún así, también aparecen detecciones 

erróneas, las cuales interesa que sean eliminadas para que el sistema 

resultante sea más preciso. En este punto, un detector de piel es 

utilizado para eliminar el máximo número de detecciones equivocadas. 

Esto se consigue mediante la comparación de cada píxel de la 

detección con un umbral de color, que define en que punto de la escala 

de colores se encuentra la piel. En el caso de que la imagen sea en 

blanco y negro, el detector de piel no actúa. 

 Una vez se ha testeado el sistema de detección anterior, 4 de 

cada 5 caras han sido correctamente detectadas, aunque el número de 

errores dependerá tanto del tipo de imágenes que se analicen, como 

de la cantidad de imágenes total.  
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Abstract 

 

 The most known applications related to face detection can be 

found not only in cameras, but also in the security field. They are 

experts in detecting frontal faces. Even so, when the goal is the profile 

faces, these applications are not always effective, and therefore 

sometimes they are not capable of detecting anything. Besides, there 

can also be some wrong interpretation when the camera finds patterns 

on objects, which are detected as faces. Once this problem is 

recognized, the objective is the following: to maximize the number of 

detections (positives) together with the error minimization, namely, 

having the maximum number of detections being most of them correct. 

Haar algorism for object detection has been the chosen one, due to its 

robustness, to achieve these two goals. To obtain the high number of 

detections, four Haar detectors (also called classifiers) have been used: 

two frontal, one profile (these three from the OpenCV libraries) and one 

more which detects the head and the shoulders as a set. Although 

these four combined detectors return a huge number of positives, 

detecting the most of the faces, wrong results still appear. These 

mistakes are meant to be erased to get a more accurate system. At this 

point, skin detection is applied discarding the maximum number of false 

detections through the comparison of every pixel of the detection with a 

colour threshold, which defines where the skin colour can be found. In 

the case of black and white images, this skin detector is not applied. 

 After the final test of the whole detection system, although 4 

out of 5 faces are correctly detected, the number of false detections 

depends on not only the kind of the image, but also the number of them. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

 Aquest estudi pertany a una part del projecte del Pla Nacional TEC2011-

22989, realitzat al Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la 

UPC, amb títol: Protecció, interoperabilitat i recerca de continguts multimèdia: 

Noves tècniques i aplicacions. Aquest projecte descriu el procés i la millora de 

la detecció de cares en bases de dades d’imatges aleatòries mitjançant la 

combinació de diferents tipus de detectors, per així aconseguir un percentatge 

d’encert més elevat que el que es pot arribar amb un de sol.  

 Anys enrere, la detecció de cares era una aplicació molt poc coneguda, 

ja que la tecnologia de la que es disposava anteriorment no era tan avançada 

com l’actual, com per exemple els telèfons mòbils. La detecció facial també es 

pot trobat en les xarxes socials, un clar exemple és el Facebook, on a cada 

imatge que es mostra, la mateixa pàgina suggereix, mitjançant un requadre que 

envolta les cares dels individus, que se’ls hi doni nom. A part d’aquest 

l’exemple, es poden trobar aplicacions en molts aparells electrònics que fan 

servir no només detecció de cares, sinó detecció de moviment. Per exemple, la 

càmera d’un telèfon mòbil, videoconsoles, ordinadors portàtils i fins i tot 

televisors intel·ligents1 que detecten la presencia de persones i s’apaguen si en 

un temps determinat no detecta ningú davant l’aparell. 

 A més a més, de cara al sector de les TIC, combinant aquesta tecnologia 

amb el reconeixement facial es podria crear una aplicació molt útil de recerca 

de persones a la xarxa. Aquest projecte està orientat exclusivament a millorar 

l’eficiència de la detecció de cares per a, més endavant, i en un altre estudi, 

poder aplicar el reconeixement facial.  

 Per a la creació d’una aplicació de cerca de persones a la xarxa, és 

primordial un detector facial, implementat en aquest projecte, el qual actuarà en 

primera instància quan l’aplicació de reconeixement rebi una imatge per 

                                            

1 Televisor de la marca SONY (LX900):  

http://www.sony.es/product/tv-102-40-lcd/kdl-40lx900/caracter%C3%ADsticas#tab 
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analitzar. Aquesta primera fase és la que s’ha creat i millorat en aquest estudi. 

El seu objectiu és dual: detectar el major número de cares possibles que 

apareguin en les imatges i reduir al mínim el número de deteccions errònies. 

 Per dur-ho a terme, primerament s’ha d'escollir un software que 

contingui eines per poder incidir en la detecció de cares. El software de 

detecció i les llibreries escollides han estat les de l’OpenCV [1]. La raó de 

l’utilització d’aquest open software és que dóna bons resultats i, per aquest 

mateix motiu no s’han creat unes llibreries pròpies. A més a més, l’OpenCV 

ofereix un ventall molt gran de possibilitats en el camp de la detecció 

d’objectes, i està orientat cap a la detecció facial.  

 En quant a l’algorisme de detecció de cares, s'han estudiat bàsicament 

dos tipus, anomenats Haar-like features [2] i Local Binary Patterns (LBP) [3]. El 

mètode de Haar-like features es basa en un gran nombre de detectors en 

cascada, per així aconseguir un percentatge d’èxit elevat. Per altra banda, en 

l’algorisme LBP, la imatge es divideix en finestres de 3x3 de 9 píxels. A 

continuació, el valor del píxel central és comparat amb el dels seus veïns. Si el 

valor central és més gran que el valor amb el que se’l compara, s’escriurà un 1, 

i un 0 en cas contrari, per així obtenir un nombre binari el qual serà l’etiqueta de 

la regió analitzada. Finalment, aquest valor es compara amb un llindar per 

decidir si allà hi ha l’objecte d’interès. 

 Després d’aplicar tests sobre imatges amb cada un dels dos algorismes, 

es pot observar que el temps de computació de l'algorisme Haar-like és més 

elevat, tot i que el LBP té un encert més baix. Degut a que la diferencia de 

temps de computació entre els dos algorismes no és molt significativa i el Haar-

like té un encert més elevat, el Haar-like features ha estat l’escollit.  

 Fent referència als detectors elegits, han estat quatre: dos de cares 

frontals, un de cares de perfil i un que marca les espatlles i el cap (head and 

shoulders) [4]. Testejant  cadascun, per separat i junts, amb imatges de la base 

de dades de Flickr [5] (la qual conté una varietat molt rica de tot tipus 

d’imatges), la combinació dels quatre és la que dóna millors resultats. I per 

últim, es va afegir un detector de pell [6], el qual ajuda a que hi hagi menys 

deteccions errònies, encara que també descarta deteccions correctes. Tot i 
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aquest inconvenient, descarta un nombre més elevat de deteccions errònies, 

per tant, interessa tenir un detector de pell en el sistema. 

 En aquest punt, el procediment de detecció i la base de dades (Flickr [5]) 

ja han estat escollides. La base de dades d’imatges disposa d’una gran varietat 

per a provar la robustesa del detector. En aquest cas, el grup d’imatges escollit 

conté 25000, a més a més  d’anotacions, les quals faciliten el recompte de true 

positives (TP), true negatives (TN), false positives (FP) i false negatives (FN). 

Els errors de detecció radiquen en els FP i els FN. Els primers són deguts a 

una ràtio de detecció baixa, i els segons, a un valor alt de falses alarmes. 

 Un cop tot el sistema ha estat implementat (figura 1.1), es passa al test 

final, el qual es fa sobre les 25000 imatges anotades de la base de dades de 

Flickr. Després de passar cada una de les imatges pel detector s’han de tenir 

en compte dos paràmetres: precision i recall. El primer descriu quin percentatge 

de les deteccions totals ha estat correcte. Mentre que el segon, informa del 

percentatge de cares detectades sobre el total existents. En la prova final, el 

paràmetre de precision va ser del 76,86% i el recall del 80,50%, números 

bastant elevats per aquesta aplicació. 

 

 

Figura 1.1, Diagrama de blocs del sistema de detecció de cares 
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2. ETAPES DE LA DETECCIÓ DE CARES 

 

 Quan es parla de detecció de cares, no només es fa referència al 

moment quan es decideix si una imatge o un vídeo conté una cara, sinó que 

existeix un llarg procés darrera, amb el qual es prepara l’entorn per a 

aconseguir una detecció correcta. 

 En primera instància apareix l’entrenament del detector facial. 

L’entrenament consisteix en la creació del classificador,  donant-li informació 

sobre l’objecte el qual es vol trobar (en aquest cas una cara). Això vol dir, 

marcar quins són els punts d’interès a l’hora de trobar una cara en una imatge 

o frame i anotar el valor del píxel d’aquests punts en un arxiu de text per a que 

després les eines de l’OpenCV tinguin la informació necessària per a procedir a 

l’entrenament. 

 Aquests punts d’interès son diferents en cada cas (figura 2.1). Per 

exemple, si es vol entrenar un classificador per trobar cares frontals, els punts 

d’interès podrien ser els dos ulls i la barbeta. Per altra banda, si es vol detectar 

una cara de perfil, els punts d’interès en aquest cas seran un ull, el nas i la 

barbeta, i així per a cada cas en concret. 

Figura 2.1, Punts d’interès en l’entrenament d’un classificador de cares frontals (a dalt) i de 
cares de perfil (a baix) 
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 Un cop el classificador ha estat entrenat, s’haurà de provar la seva 

eficiència fent que detecti cares en imatges que se sap que les contenen. Si els 

resultats són adequats, el classificador es donarà per bo, i podrà servir per a 

estudis posteriors. 

 Per últim, s’hauria de procedir a la interpretació dels resultats. En aquest 

punt es decideix si un classificador és un bon detector en funció de les 

necessitats de l’estudi fixant-se en els valors precision (relació entre deteccions 

correctes i deteccions totals) i recall (relació de deteccions correctes i cares 

totals). Per a calcular el precision (fórmula 2.1) i el recall (fórmula 2.2), es 

necessita tenir el valor de la intersecció dels dos grups de resultats: {casos 

rellevants}   {casos detectats). Aquesta intersecció equival al nombre total de 

True Positives. 

          
                                      

                   
 

  

     
                   (2.1) 

       
                                      

                    
 

  

     
                      (2.2) 

 Totes les eines necessàries per a crear un entorn adequat per a la 

detecció facial ens les proporcionen les llibreries de l’open software OpenCV 

[1]: eines d’entrenament i de test, a més a més de classificadors per a detectar 

tot tipus de cares que són els que s’han fet servir en aquest estudi.   

  

 Figura 2.2, Exemples de cares de la base de dades 

 A continuació, es passa a explicar amb més detall cada un dels tres 

punts que formen la preparació i asseguren una bona detecció facial: 

entrenament del classificador, test i interpretació dels resultats. 
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 2.1 ENTRENAMENT AMB OPENCV 

 Les llibreries d’OpenCV ofereixen una llarga llista de classificadors per 

detectar cares. Tot i així, no es coneix cap informació específica sobre la base 

de dades que s’ha fet servir per entrenar-los. Això pot implicar que al córrer 

tests sobre bases de dades pròpies, o extretes d’Internet, els paràmetres de 

precison i recall no siguin els desitjats, degut a que pot haver-hi una gran 

divergència entre les imatges amb les que s’ha entrenat el classificador i les 

imatges utilitzades per fer el test. Per tant, per a saber si els classificadors que 

ofereix l’OpenCV són fiables, s’ha de fer un test per a comprovar-ho. 

  A continuació hi ha un exemple entre les diferències que pot haver-hi 

entre les imatges d’entrenament amb les imatges a detectar en el cas d'ús 

d'aquest projecte: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1, a) Imatge de possible base de dades amb la qual s'ha fet l'entrenament de 
l'OpenCV (esquerra) b) Imatge de la base de dades Flickr (dreta) 

 

 La figura 2.1a) es una imatge que conté una cara frontal que mira 

directament a la càmera. Per altra banda, a la figura 2.1b), les persones que 

apareixen no estan pendents de que ningú els hi faci una fotografia, per tant les 
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seves cares no són frontals 100% i això fa que la seva detecció sigui més 

difícil. 

 El software lliure OpenCV no ofereix les bases de dades amb les que ha 

entrenat els seus classificadors, però si proporciona les eines per a aconseguir 

un classificador propi. 

 Per a fer els entrenaments dels classificadors, l’OpenCV ofereix dues 

possibilitats: Haartraining i Local Binary Patterns (LBP). En el següent punt 

s’explica com funciona internament i quin algorisme fa servir cada tipus 

d’entrenament i quins són els paràmetres necessaris per a poder executar-los a 

partir de l’OpenCV. També es mostra el número d’imatges necessàries per a 

que el resultat final es comporti de manera correcta. 

 2.1.1. Entrenament 

 A l’entrenament és fa servir el grup de features anomenades Haar-like, 

les quals estan orientades a la detecció d’objectes i reben aquest nom degut a 

la similitud amb les Haar-wavelets [7]. Per altra banda, l’entrenament també es 

pot fer seguin l’algorisme Local Binary Patterns. El comportament d’aquests 

algorismes està explicat detalladament en el capítol 3 d’aquest document 

 L’entrenament consta d’una sèrie de passos descrits per la pàgina de 

l’OpenCV [8]. És necessari escollir un grup d’imatges positives, és a dir, que 

continguin l’objecte d’interès a detectar, el qual en el nostre cas és la cara 

d’una persona. És important que les cares escollides siguin variades, tant en 

il·luminació com en orientació.  Per altra banda, és igual d’important elegir un 

grup d’imatges negatives. Aquestes imatges ajudaran al detector a decidir si el 

que s’està detectant és un positiu o un negatiu. 

 Un cop en aquest punt, se li ha d’especificar a l’entrenador del 

classificador quines imatges són les positives i quines les negatives. A més a 

més a les positives s’ha d’especificar exactament on és troba la cara per a que 

es descarti el fons de la imatge, que no interessa per a la detecció. 
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 En l’entrenament hi ha dos paràmetres importants: hit rate (true positives 

rate) i false alarm rate (false positive rate). Els dos paràmetres es descriuen a 

continuació: 

          
  

     
                                             (2.3) 

                 
  

     
                                       (2.4) 

 En el cas de que el valor del paràmetre hit rate fos baix, el valor dels 

falsos negatius, és a dir, les cares no detectades, augmentaria. Per altra banda, 

si el false alarm rate fos molt elevat, apareixerien falsos positius, deteccions 

errònies. El cas ideal seria un hit rate igual a 1 i un false alarm rate igual a 0, 

però això és pràcticament impossible d’aconseguir. Per tant, per a tenir un bon 

classificador s’ha d’arribar a un compromís entre aquests dos valors. 

 2.1.2. Paràmetres d’un entrenament 

 L’OpenCV proporciona les eines necessàries per a l’entrenament d’un 

classificador. En aquest apartat s’explicarà quins paràmetres són necessaris 

per a un bon entrenament [9]. 

 2.1.2.1. Imatges positives 

 Són les encarregades de dir-li al classificador quin tipus d’objecte s’ha de 

detectar. OpenCV ofereix una eina anomenada createsamples per a crear els 

positius en el format demanat per l’aplicació traincascade, la qual s’encarregarà 

de fer l’entrenament. Alguns dels paràmetres necessaris per a l’aplicació 

createsamples són els següents: 

- info: indica l’arxiu que conté la llista de les imatges positives 

- vec: dóna nom al fitxer de mostres final 

- w i h: donen l’amplada i l’alçada de les mostres positives a generar 

- num: número de mostres a generar  

 Exemple de crida a l’aplicació createsamples de l’OpenCV, on en l’arxiu 

positius.txt estan llistats totes les 15.000 mostres positives per a l’entrenament. 

Les noves mostres creades seran de 20x20 píxels i l’arxiu samples.vec les 

contindrà: 
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 L’arxiu positius.txt ha de tenir un format concret per al bon funcionament 

de l’aplicació. Ja que cada imatge pot contenir més d’un objecte d’interès, a 

cada fila de l’arxiu s’ha d’especificar la ruta de la imatge, on estan situats 

objectes d’interès i quants hi ha: 

 

 

 El primer nombre diu quantes cares hi ha en la imatge. Els següents 

números s’analitzen de quatre en quatre: els dos primers corresponen a les 

coordenades x i y del píxel superior esquerra del positiu. Els dos següents a 

l’amplada i l’alçada d’aquest. 

 2.1.2.2. Imatges negatives 

 S’ha de crear un fitxer on es llistin totes les imatges negatives 

disponibles. En aquest cas, rebrà el nom de negatius.txt i només s’especificarà 

la ruta de la imatge. 

 

 És recomanable que aquestes imatges siguin el més variades possibles 

per a que el classificador tingui diferents exemples de falsos positius. 

 2.1.2.3. Entrenament 

 Un cop han estat anotats tant els positius com els negatius, es farà ús de 

l’aplicació traincascade [8], el qual necessita els següents arguments: 

- data: ubicació del classificador resultant 

- vec: mostres positives 

- bg: mostres negatives 

- numPos i numNeg: número de mostres positives i negatives 

- numStages: número d’etapes per a l’entrenament 

- featureType: Haar-like o Local Binary Patterns 

- mode: si s’ha escollit Haar, es pot escollir fer servir les features rotades (capítol 

3) 

- w i h: amplada i alçada respectivament 

createsamples.exe -info positius.txt -vec samples.vec -num 15000 -w 20 -h 20 

imatges\positives\positiu1.jpg 1 134 202 125 130 
imatges\positives\positiu2.jpg 2 85 10 130 117 45 230 150 143 

imatges\negatives\negatiu1.jpg  
imatges\negatives\negatiu2.jpg 
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- minHitRate: mínim porcentatge d’èxit en les imatges positives 

- maxFalseAlarmRate: màxim porcentatge d’error en les imatges negatives 

 Un exemple de crida a l’aplicació traincascade podria ser el següent: 

 

 

 Quan l’aplicació ha acabat d’entrenar el classificador, trobarem a la 

carpeta de destí (-data) el detector resultant. 

 2.2. TEST  

 Un cop es té el classificador que es vol fer servir en el futur, s’ha de 

testejar per a comprovar si funciona i detecta correctament els objectes 

d’interès. Per a que això sigui possible s’han de fer servir les llibreries 

d’OpenCV i un software2 que apliqui els classificadors creats sobre cada 

imatge. Aquest software segueix el següent algorisme: 

1) Especificació del format de les imatges a passar pel detector 

2) Carpeta en la que es troben les imatges 

3) Elecció dels classificadors a utilitzar durant el test 

4) Mostra la imatge a passar pel detector per pantalla 

5) Mostra el resultat de detecció per pantalla 

6) Guarda el resultat en una imatge de sortida 

 

Alguns exemples dels resultats després d’aplicar un test són els 

següents(figura 2.3): 

                                            

2
 Software de detecció de cares proporcionat pel grup de treball GTAV de la Universitat 

Politècnica de Catalunya  

traincascade -data entrenament\classificador -vec mostres\positives -bg 
mostres\negatives -numPos 15000 -numNeg 30000 -numStages 20 -featureType Haar -
mode ALL -w 20 -h 20 
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Figura 2.3, Alguns exemples de resultats de test de classificadors 

  

 2.3. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS 

 Un cop s’ha fet l’entrenament per a crear un classificador amb els 

paràmetres desitjats i s’ha testejat i anotat els resultats del detector, s’han 

d’interpretar els resultats per a diferenciar els bons classificadors dels que no 

serviran. En totes les imatges guardades hi poden aparèixer un o més d’un cop 

cadascun dels següents resultats: True Positives (TP), False Positives (FP), 

True Negatives (TN) i False Negatives (FN). 
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 2.3.1. True Positives 

 Els TP són els resultats de detectar una cara i que allà, en efecte, hi 

aparegui una cara, com mostra la figura 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4, Exemples de True Positive. 

 

 2.3.2 False Positives 

Per altra banda, els FP, són els bounding boxes que apareixen després d’una 

detecció errònia tal i com es pot veure en la figura 2.5: 

 

 

 

 

 

Figura 2.5, Exemples de False Positive 
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 2.3.3. True Negatives 

 Quan hi ha una imatge en la qual no hi ha cap positiu i el classificador no 

fa cap detecció, s’estarà parlant d’un TN. Un exemple, en la figura 2.6: 

 

Figura 2.6, Exemples de True Negative 

 

 2.3.4. False Negatives 

 Per últim, també es pot trobar un False Negative, el qual correspon a 

una no detecció d’una cara en la imatge. L’últim exemple a la figura 2.7:   

 



24  ETAPES DE LA DETECCIÓ DE CARES 

 

Figura 2.7, Exemples de False Negative 

 

 2.3.5. Combinació de diferents resultats 

 Aquests son els quatre tipus de resultats que es poden trobar a l’hora de 

fer la detecció sobre una imatge. Per altra banda, es poden trobar 

combinacions d’ells en una mateixa imatge (figura 2.8): 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8, a) Combinació de FP i TP. b) Combinació de diferents TP’s 

  

 2.3.5. Paràmetres necessaris per a la interpretació dels resultats 

 Una vegada es tenen tots els resultats del test del classificador que 

volem estudiar, s’ha de decidir si aquest compleix els percentatges mínims 

d’encert en la detecció. Això s’interpreta calculant els paràmetres precision i 

recall. 

 Abans de calcular aquests dos paràmetres, s’han de distingir dos casos 

diferents: casos rellevants i casos detectats. 

 Els casos rellevants corresponen al número de cares total que apareix 

en el conjunt d’imatges que estem analitzant. Per altra banda, els casos 

detectats són tots aquells que el classificador ha interpretat com a positius, ja 

sigui erroni o correcte. Els casos rellevants fan referència a la suma dels TP i 

els FN, mentre que els casos detectats, a TP + FP. 



CONTRIBUCIONS A LA DETECCIÓ DE CARES EN BASES DE DADES  25 

 

 

          
                                      

                   
 

  

     
                   (2.5) 

       
                                      

                    
 

  

     
                      (2.6) 

 Per a que els valors d’aquests dos paràmetres siguin fiables, els testos 

s’han d’efectuar amb, aproximadament, unes 10.000 imatges per aconseguir 

homogeneïtat en la naturalesa de les fotografies, d’aquesta manera els 

resultats obtinguts es podran fer servir com a referència.  
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3. ALGORISMES DE DETECCIÓ DE CARES 

 

 3.1. ALGORISME HAAR-LIKE 

 3.1.1. Introducció 

 L’algorisme AdaBoost (Adaptative Boosting) [10] és de la família dels 

algorismes de tipus Boosting, que estan basats en crear un classificador fort a 

partir de classificadors dèbils. Un classificador és una eina, que ha estat 

entrenada prèviament, per detectar un objecte qualsevol segons les 

preferències de l’usuari. Si es fa referència a un classificador dèbil, s’estaria 

parlant d’un classificador que per ell mateix no pot detectar l’objecte en si, sinó 

que, a partir de característiques de l’objecte i semblances amb els patrons 

d’entrenament, “intueix” si hi ha o no l’objecte desitjat. És a dir, l’encert 

d’aquests classificadors és poc més elevat que si es decidís de manera 

aleatòria.  

 Per altra banda, si es concatenen en sèrie un número elevat d’aquest 

tipus de classificadors, la possibilitat d’encert creix, fins a arribar a 1 si el 

número de concatenacions en sèrie fos infinita: 

- Probabilitat d’error = 1 – probabilitat d’encert             

                                                            (3.1) 

- Probabilitat d’encert lleugerament major que decidir de manera aleatòria 

 

- Si concatenem N classificadors dèbils:  

                                                         (3.2) 

- Per tant, si     i com         , el producte de les probabilitats   0 i  la 

        tendirà a 1. 
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 3.1.2. Classificadors 

 En aquest apartat s’inferirà en els dos tipus de classificadors (dèbils i 

robustos) i les seves característiques. 

 3.1.2.1. Classificadors dèbils 

 Els classificadors dèbils estan definits com les Haar-like features i són 

els elements (stages) que es connecten en cascada per aconseguir com a 

resultat un classificador robust. El motiu pel qual s’escull aquesta manera de 

treballar, és el baix temps de processament en comparació amb un 

classificador de només una etapa, a més a més d’aconseguir un encert de 

detecció similar. 

 El procés de càlcul es basa en una sèrie de fonaments: 

- Assumirem que la nostra unitat bàsica de test (imatge) és un rectangle amb 

amplada W píxels i altura H píxels, és a dir una finestra de WxH. 

 

- Existeix una eina suficientment ràpida per sumar rectangles (figura 3.1) tant 

horitzontals com rotats 45º (SAT i RSAT respectivament), els quals 

especificarem com r = (x,y,w,h,α), amb 0 ≤ x; x+w ≤ W; 0 ≤ y; y+h ≤ H; x,y 

≥ 0; w,h > 0; i α   {0º,45º}. La suma es representarà com RecSum(r). 

 

                  

Figura 3.1, Rectangle horitzontal i rotat 45º 
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- Els N classificadors seran tots els possibles creats a partir de la fórmula 

(3.3): 

                                                                   (3.3) 

On    (ponderació de la suma) pertanyent als reals, els ri, i N són escollits 

arbitràriament. 

 La  durada d’aquest procés depèn de la mida de la imatge escollida i del 

nombre N que escollim, i si aquests dos paràmetres són massa grans, el 

procés trigaria un temps molt gran a completar-se. Per aquest motiu s’apliquen 

restriccions, com per exemple: 

- Considerar combinacions ponderades de només dos sumes, és a dir, N = 2 

rectangles 

 

- Els diferents pesos de les ponderacions tenen signe contrari i es fan servir 

per compensar la diferència entre les àrees dels dos rectangles. Per tant, 

pels dos rectangles tenim: 

 

                                                       (3.4) 

Podem forçar que ω0 = -1 per així tenir     
        

        
 

 Aquestes restriccions porten a les 14 diferents Haar-like features 

(classificadors) de la taula 3.1, els quals han estat escollit sense distinció de 

direcció (horitzontal, vertical, rotada) per així tenir un conjunt de classificadors 

complet. 

 

Taula 3.1, 14 tipus diferents de features 
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 Les line features es calculen només amb dos rectangles, el primer 

rectangle, r0, engloba els rectangles negre i blanc, i el segon, r1, només la part 

negra. 

 El número de classificadors que s’aplica al rectangle principal, de mides 

WxH píxels, depèn tant de la mida del classificador com de la mida de la imatge 

(rectangle principal), ja que cada classificador es va escalant des de la mida 

més petita proposada fins la mida total de la imatge, per tant: 

- Els valors    
 

 
       

 

 
 , són els màxims valors d’escalatge 

 

- Un classificador sense rotar, de mides w x h, generarà         

      

 
       

      

 
  classificadors en una imatge de dimensions 

WxH. 

 

- Un classificador rotat 45º generarà         
      

 
       

      

 
  

amb z=w+h. 

 

 A la taula 3.2 apareix el número de classificadors per a una finestra de 

24x24 píxels. 

 

Taula 3.2, Número total de classificadors dins d’una finestra 24x24 

 

 L’eina de computació ràpida de la suma dels píxels dels rectangles, ja 

siguin rotats o no s’anomena RSAT o SAT ((Rotated) Summed Area Table), 

respectivament. 
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 L’algorisme SAT està definit com la suma de píxels del rectangle no 

rotat, des de la cantonada superior esquerra (posició (0,0)) fins a la cantonada 

inferior dreta (posició (x,y)), com es pot veure a l’equació (3.5) i la figura 3.2a: 

                                                                (3.5) 

 Per tant, la suma total del rectangle d’interès (pot estar al mig de la 

imatge) serà: 

                                                    

1                                                                                             (3.6) 

 Per a rectangles rotats 45º, es fa servir l’algorisme RSAT, el qual 

consisteix en la suma dels píxels del rectangle rotat 45º, amb (x,y) la cantonada 

dreta mes llunyana, fins els límits de la imatge (com es pot veure en l’equació 

(3.7) i la figura 3.2b): 

                                                                  (3.7) 

 Per tant la suma total del rectangle d’interès serà: 

                                                     

                                                                                    (3.8) 

 

Figura 3.2, Explicació gràfica dels algorismes SAT i RSAT 
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 3.1.2.2. Classificadors robustos 

 Un cop sabem com es treballa amb les Haar-like features, que són els 

nostres classificadors dèbils, es fa servir l’algorisme boosting, el qual combina 

la detecció de molts classificadors dèbils per aconseguir un de robust. A un 

classificador dèbil se li exigeix que la seva probabilitat d’encert sigui una mica 

millor que encertar cara o creu en una moneda. Tot i així, si es combinen de 

manera adequada, pot desembocar en un classificador molt robust. 

 La tècnica boosting utilitzada es l’AdaBoost, la qual és un entrenador 

que està basat en N exemples d’entrenament (x1,y1), ..., (xN,yN), amb x 

pertanyent als Rk, i yi només pot prendre els valors -1 i 1. xi són uns vectors de 

K components, on cada component codifica un classificador rellevant per 

l’entrenament. En el cas de detecció de cares, cada x i és una Haar-like feature. 

En el cas dels yi, indica si en el classificador d’entrada conté informació 

d’interès per a l’entrenament. 

 Un cop definides les bases de l’algorisme, es passa a l’explicació 

d’aquest: 

1) Es donen els N exemples d’entrenament (x1,y1), ..., (xN,yN) 

 

2) S’inicialitzen els pesos de ponderació ω  
 

 
         

 

3) Es repeteix el següent procés per m = 1, ..., M vegades: 

 

a) S’ajusta el classificador              fent servir els pesos de 

ponderació ωi en les dades d’entrenament (x1,y1), ..., (xN,yN) 

 

b) Es computa l’error:                            
      

    
  

 

c) S’estableix ω  ω                    , per i = 1, ..., N, i es tornen 

a normalitzar els pesos per tal de que        

 

4) Classificador de sortida:                
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 On M és el número d’iteracions necessaris per aconseguir un hitrate 

desitjat h, i un percentatge de falses alarmes desitjat f. 

 Un cop acabat l’algorisme, el classificador robust tindrà la següent forma: 

 

Figura 3.3, Estructura d’una cascada de classificadors 

 

 3.1.3. Classificadors utilitzats 

 Com s’ha explicat abans, un classificador utilitza l’algorisme anterior per 

trobar qualsevol objecte en imatges o vídeos. El tipus d’objecte depèn dels 

objectius de l’aplicació que es vol aconseguir, però aquest ha de ser únic.  

 En el cas que ens ocupa, el de detecció de cares, aquestes poden estar 

orientades de manera diferent en una imatge. Per exemple: de perfil, frontals, 

d’esquenes, etc. Com que la premissa de que un classificador serà bo només si 

es dedica a detectar un sol tipus d’objecte, s’haurà d’utilitzar un classificador 

per a cada orientació diferent que puguin tenir les cares en una imatge. 

 Per tant, degut a que les imatges que s’han fet servir no són únicament 

cares orientades de manera frontal, sinó que estan orientades de manera 

aleatòria, s’han utilitzat tres tipus diferents de classificadors, els quals poden 

englobar aproximadament tot el rang d’orientacions (des de perfil fins a frontal): 

un classificador troba cares orientades de manera fontal, un altre de perfil, i per 

últim, un que engloba espatlles i cap. 

 Els dos classificadors frontals (difereixen en el nombre d’stages del seu 

entrenament [11]) s’han testejat utilitzant 500 imatges de la base de dades de 

Flickr, on en d’elles 200 no hi apareix cap cara. Per altra banda, el classificador 
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de perfil, s’ha provat amb una base de dades anomenada CMU/VASC 

Database [12], la qual ofereix 208 imatges amb cares de perfil. 

 3.1.3.1. Classificador frontal1 i resultats del test 

 El classificador que troba cares orientades frontalment, ha estat extret de 

les llibreries públiques d’OpenCV, les qual es poden descarregar gratuïtament 

de la seva pàgina web. El nom que se li ha donat és 

haarcascade_frontalface_alt. 

 En les 500 fotografies analitzades hi ha hagut un total de 599 deteccions 

(això és que el programa ha detectat una cara a la imatge), de les quals 93 han 

sigut errònies (ha detectat una cara però en realitat no ho era). Això comporta 

un 15.53% de falsos positius (FP). Es poden veure exemples en la figura 3.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4, Exemples de falsos positius (haarcascade_frontalface_alt) 
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 Per altra banda, les 500 fotografies contenien 609 cares, tot i que el 

programa s’ha deixat de detectar 103. Per tant, el tant per cent de falsos 

negatius (FN) és de 16.91% sobre les cares totals. En la figura 3.5 podem 

veure alguns exemples de l’estudi. 

 

 

 

Figura 3.5, Exemples de falsos positius (haarcascade_frontalface_alt) 

  

  

 Si es miren les deteccions correctes, de les 609 cares totals ha detectat 

506. Això fa que el percentatge de positius vertaders (TP) sigui del 83.09%. 

Aquest percentatge és bastant elevat, tot i que no detecta correctament la 

majoria de les cares que estiguin una mica girades, ja sigui cap als costats, cap 

amunt o cap a baix, o les inclinacions. Exemples a la figura 3.6. 
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Figura 3.6, Exemples de positius vertaders (haarcascade_frontalface_alt) 

 

 Per últim, si es té en compte el número de negatius vertaders (TN), és a 

dir, aquelles fotografies on no hi apareixia cap imatge i el programa no ha 

detectat cap, el total ha sigut 172 de les 200, que equival al 86%. 

 

Figura 3.7, Exemples de negatius vertaders (haarcascade_frontalface_alt) 
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 Els paràmetres precision i recall són els encarregats de mostrar quant 

eficient i eficaç és el classificador. 

          
  

     
 

   

      
                                  (3.9) 

       
  

     
 

   

       
                                 (3.10) 

  3.1.3.2. Classificador frontal2 i resultats del test 

  El segon classificador que detecta la presencia de cares frontals ofert 

per l’OpenCV rep el nom de haarcascade_frontalface_alt2. Per a saber quin és 

el seu rendiment, s’han utilitzat les mateixes imatges que amb les que es va 

testejar el primer classificador frontal. El test s’ha fet sobre les imatges 

retornades en la primera prova per tal de comparar els resultats d’una manera 

més directa. Exemples (figura 3.8): 

Figura 3.8, Exemples del test realitzat (haarcascade_frontalface_alt2) 

 Com es pot observar, hi ha dos requadres en cada detecció, això és, 

com s’ha dit anteriorment, per comparar els resultats dels dos classificadors. El 

requadre vermell correspon al haarcascade_frontalface_alt, mentre que el 

blanc i més finet, al haarcascade_frontalface_alt2. 

 

 Si es passa a analitzar el test realitzat, el classificador ha tornat 453 true 

positives de les 609 cares totals, això implica un 74.38% de deteccions de 

cares. Exemples de les deteccions correctes es poden trobar en la figura 3.9. 
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Figura 3.9, Exemples de positius vertaders (haarcascade_frontalface_alt2) 

 Fent referència als falsos positius, han sigut 82. Això comporta que el 

15.33% de les deteccions totals han sigut errònies. En la figura 3.10 hi ha 

exemples d’aquestes deteccions falses.  

 

Figura 3.10, Exemples de falsos positius (haarcascade_frontalface_alt2) 
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 Per últim, de les 609 cares totals, el classificador no ha detectat un total 

de 156. Això equival a que el 25.62% de les cares no són trobades pel detector. 

Exemples (figura 3.11): 

   

Figura 3.11, Exemple de falsos negatius (haarcascade_frontalface_alt2) 

 Els paràmetres precision i recall són els encarregats de mostrar quant 

eficient i eficaç és el classificador. 

          
  

     
 

   

      
                                  (3.10) 

       
  

     
 

   

       
                                 (3.11) 

 Com es pot veure en els paràmetres calculats, el precision té 

aproximadament el mateix valor per als dos classificadors frontals, tot i que el 

nombre de deteccions correctes en el primer es més elevat que en el segon. 

També ho és el nombre de deteccions errònies, per aquest motiu assoleixen el 

mateix valor en el precision. Per altra banda, el primer detector és més eficaç 

que el segon, i, per tant, el recall és més elevat. 
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 3.1.3.3. Classificador de perfil i resultats del test 

 El classificador que troba cares orientades de perfil, també ha estat 

extret de les llibreries públiques d’OpenCV. El nom que se li ha donat és 

haarcascade_profileface. 

 En aquest cas, les imatges analitzades han estat proporcionades per la 

base de dades CMU/VASC Database [12]. El paquet d’imatges de perfil que 

ofereix aquest grup de fotografies és de 208.  

 Totes les imatges contenen com a mínim una persona de perfil, tot i que 

en alguns casos s’han descartat algunes cares degut al tamany, que en alguns 

casos era massa petit, i també, degut a que hi ha objectes que objectes que  

obstaculitzen la visió completa de la cara. En la següent figura es mostren 

exemples de les imatges descartades (figura 3.8). 

Figura 3.12, Exemples d’imatges descartades per a fer el test del classificador. 

 

 Com es pot observar en els exemples anteriors, les imatges on 

apareixen ulleres que modifiquen notablement la forma de la cara, no són 

vàlides per al test, ja que el classificador, en aquests casos, no retorna cap 

detecció, i això és degut a que ha estat entrenat per a trobar cares de perfil 

sense cap obstacle en mig. 

 Un cop efectuat el test sobre les imatges restants, on hi apareixen 199 

cares de perfil, el classificador ha retornat 97 deteccions, de les quals 20 han 

estat errònies. Això comporta que el 20,62% de les deteccions són FP (False 
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Positives). En la figura 2.9, es poden veure alguns exemples d’aquestes 

deteccions dolentes. 

Figura 3.13, Exemples de falsos positius (haarcascade_profileface)  

 

 Per altra banda les imatges contenien 199 cares. 122 de les quals, no 

han estat detectades. Per tant, es té un 61,31% de FP (falsos positius). Aquest 

és un nombre molt elevat ja que segons aquest test, el classificador encarregat 

de trobar les cares de perfil, no detecta gairebé dos terços dels positius en les 

imatges. En la figura 3.10, es poden apreciar exemples molt clars de cares no 

trobades.  

  

Figura 3.14, Exemples de falsos negatius (haarcascade_profileface) 

  

 Per últim, el recompte de TP (true positives) és el següent: de les 97 

deteccions totals, 77 han sigut correctes, per tant, el percentatge de deteccions 

correctes és del 77.78%. En la figura següent (3.11), es poden veure alguns 

exemples de les deteccions correctes del classificador. 
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Figura 3.15, Exemples de true positives (haarcascade_profileface) 

 

 Els paràmetres precision i recall són els encarregats de mostrar quant 

eficient i eficaç és el classificador. 

          
  

     
 

  

     
                                  (3.12) 

       
  

     
 

  

      
                                 (3.13) 

 

 3.1.3.3. Classificador head and shoulders, i resultats del test 

 El classificador que troba cares buscant les espatlles i el cap de la 

persona ha estat extret de l’estudi del Professor Modesto Castrillón-Santana 

[4]. El nom que se li ha donat es H&S i ha estat provat amb les mateixes 500 

imatges que els dos primers classificadors. 

 Degut a que en aquest cas, el classificador només detecta la silueta de 

les espatlles i el cap, moltes de les cares detectades en els casos anteriors, on 

apareix només la cara i cap part del cos més, no han estat marcades a l’hora 

de fer el test. Per tant, el nombre de cares detectables, és menor que en els 

dos primers casos. 
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 El nombre de falsos positius que han aparegut amb aquest classificador 

ha estat 23. En total hi ha hagut 179 deteccions, i per tant, el 12.85% de les 

deteccions han estat errònies. En la següent figura (figura 3.16) es poden 

trobar exemples de falsos positius obtinguts amb el classificador H&S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16, Exemples de falsos positius (H&S) 

 Per altra banda, de les 179 deteccions, 156 han estat correctes, i això 

implica que el 87.15% dels positius trobats siguin correctes (figura 3.17) 
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Figura 3.17, Exemples de true positives (H&S) 

  

 Ja que el paràmetre recall del classificador no és 1, existeixen falsos 

negatius, és a dir, objectes d’interès que no són detectats pel classificador. En 

la següent imatge (figura 3.18) es poden veure alguns exemples. 
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Figura 3.18, Exemples de falsos negatius (H&S) 

.  Els paràmetres precision i recall són els encarregats de mostrar quant 

eficient i eficaç és el classificador. 

          
  

     
 

   

      
                                  (3.14) 

       
  

     
 

   

       
                                 (3.15) 

 3.1.4. Conclusions dels resultats obtinguts 

 Un cop efectuat el test sobre aquests quatre classificadors, si observem 

els paràmetres que, segons el seu resultat i el cas d’ús, defineixen si un 

detector és vàlid, es pot afirmar que el valor del precision és elevat en tots el 

casos, sent el valor més baix el 0.7778 del classificador de perfil. Tot i ser el 

valor més baix, correspon a que gairebé 4 de cada 5 deteccions seran 

correctes sobre cares de perfil quan apliquem aquest classificador. Per altra 

banda, aquest nombre de deteccions errònies es podrien eliminar amb un 

detector de pell que compari el color dels píxels de cada detecció amb el llindar 

de color de la pell humana. D’aquesta manera, es podrien descartar aquelles 

deteccions que no interessen. 

 Per altra banda, el paràmetre recall té els seus mínims a dos 

classificadors: head and shoulders i, novament, al de perfil. El primer 

classificador troba un 57,56% sobre el total d’objectes d’interès, mentre que el 

de perfil te com a valor 38.69%. Aquests dos valors són inacceptables ja que, 

com és normal, sempre es vol un alt percentatge d’encert. Per aconseguir-ho, 

es necessiten més deteccions i que a més a més, siguin correctes.  

 La solució proposada és la combinació dels quatre classificadors. Així 

s’aconseguirà un nombre més elevat de deteccions, tot i que no estigui garantit 

que totes siguin correctes. Per això, s’aplicarà un detector de pell tots els 

positius trobat, per a corroborar que allà, en efecte, es troba una cara. 

 En el següent apartat es provarà un detector frontal que segueix 

l’algorisme de Local Binary Patterns, per a comparar el rendiment d’aquest 

algorisme amb l’ultilitzat fins ara, el Haar-like features. 
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 3.2. ALGORISME LOCAL BINARY PATTERNS 

 3.2.1. Introducció 

 L’algorisme Local Binary Patterns és un descriptor no paramètric i 

computacionalment simple que descriu localment l’estructura d’una imatge. Ja 

que la detecció de cares es basa en trobar formes específiques (ulls, boca, 

barbet, etc.) dins d’una imatge, aquest algorisme és molt útil. 

 3.2.2. Diferents tipus d’operadors LBP 

 3.2.2.1. Operador LBP bàsic 

 El primer operador LBP va ser introduït per Ojala et al [13] i consisteix en 

dividir la imatge en regions de 3x3 píxels. De cada regió s’extreu el valor del 

píxel central i es compara amb el dels 8 veïns. Si el valor del píxel exterior és 

més gran o igual que l’interior, correspondrà a un 1. Per altra banda, si la 

comparació dóna el resultat de menor, serà un 0. El resultat final serà un 

nombre decimal determinat pel nombre binari de 8 bits extret de les 

comparacions (figura 3.19): 

                        
                             (3.16) 

On: 

      
     
     

                                           (3.17) 
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Figura 3.19: Operador LBP bàsic 

 

 3.2.2.2 Operador LBP extended 

 A partit de l’operador bàsic, va sorgir, mitjançant una interpolació bilineal 

dels píxels repartits de forma circular, una extensió [3]. Això fa que es pugui 

aplicar aquest algoritme en punts que estan a un o més píxels de separació. La 

notació per representar-ho és (P,R), on P és el nombre de píxels que es vol fer 

servir en el radi R. 

 

Figura 3.20, Al requadre de l’esquerra es pot veure un LBP bàsic (8,1). En el central un (12,2). I 
per últim, el de més a la dreta, un (16,4). 

 

 3.2.2.3. Uniform Patterns 

 Més endavant Ojala et al [13] van comprovar que la majoria de la 

informació de textures la conté un petit grup de patrons. Aquests reben el nom 

de Uniform Patterns. 

 Per a que un patró sigui uniform, com a màxim pot tenir dos variacions 

de bit en el seu número binari. Per exemple, el patró 01111000 pertanyeria a 

aquest grup ja que només hi ha dues transicions de 0 a 1 i de 1 a 0. Per altra 

banda, el nombre 01100110 no pertanyeria, ja que hi ha quatre transicions. 

 

 Ojala et al, mitjançant el seu estudi, va determinar que aproximadament 

el  90% dels patrons que s’aconsegueixen mitjançant l’operador LBP(8,1) són 

uniform patterns. Si l’operador que es fa servir és el LBP(16,2), llavors només 

el 70% seran uniformes. Aquests resultats són molt semblants als de T. 

Ahonen [14]. 
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 La notació per expressar aquests patterns és       
  , on el superíndex u2 

correspon a les uniform patterns.  

 A l’hora de fer l’histograma de la imatge, totes els uniform patterns tenen 

el seu propi bin, mentre que els que no ho son, tota la seva informació està 

només en un sol bin. 

 

 

 

Uniform Pattern 

(decimal) 

Uniform Pattern 

(binari) 

Número de 

transicions 
      

   

bin de l’histograma 

Patrons no unif. 

0 

1 

2 

. 

. 

253 

254 

255 

 

00000000 

00000001 

00000010 

. 

. 

11111101 

11111110 

11111111 

més de 2 

0 

1 

2 

. 

. 

2 

1 

0 

0 

1 

2 

3 

. 

. 

56 

57 

58 

 

Taula 3.3, Número de bins de l’histograma d’uniform patterns [15]. 

 Com es pot veure en la taula, es passa d’un possible histograma de 255 

bins, a un de només 59, on a la primera columna del gràfic s’agrupen tots els 

patrons que no són uniformes. 

 En l’exemple extret de [15], es fa servir una imatge d’una cara extreta 

d’Internet, la qual es de dimensions 16x16 píxels, i se li aplica l’operador 

LBP(8,1). La imatge resultant és de 14x14 degut a que els píxels dels extrems no 

són contemplats com a centre del grup de píxels 3x3 de l’operador LBP. 
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 Com es pot veure en la imatge següent (3.21), els píxels de color negre 

corresponen a l’etiqueta de patró no uniforme. Per altra banda, els píxels de 

color blanc corresponen als uniform patterns que no tenen cap transició de bit. 

 

  

  

               16x16 píxels     14x14 píxels 

Figura 3.21, Aplicació de l’operador LBP a una imatge de 16x16 píxels 

 

 L’histograma següent (també extret de [15]), és el resultat d’aplicar 

aquest operador LBP amb aquest algorisme: 

 

Figura 3.22, Histograma resultant de l’operador LBP8.1 amb uniform patterns. Extret de 
l’exemple de [15] 

 

 Cal denotar que com era d’esperar el percentatge de uniform patterns es 

bastant elevat i és aproximadament el 81%. Per altra banda, gairebé el 6% de 

les patterns corresponen a 0 transicions de bit i amb ‘11111111’. 
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 3.2.3. Extracció de característiques facials mitjançant LBP 

 Degut a que l’algorisme LBP, com el seu nom indica, és de caire local, la 

detecció facial és fa mitjançant deteccions de paràmetres específics. En els 

següents punts, s'explicaran diferents mètodes d’extracció [16] de les 

característiques facials. 

 3.2.3.1. Global LPB Feature 

 La cara en la imatge és dividida en diferents blocs de les mateixes 

dimensions i sense solapaments. Seguidament, l’histograma de la cara sencera 

es forma concatenant els petits histogrames obtinguts de cada regió. Aquest 

histograma correspon a l’extracció de la feature de la cara. A més a més, el 

percentatge d’èxit en la detecció dependrà de les dimensions dels blocs 

escollides. En la següent imatge (figura 3.23), es mostra un exemple gràfic 

d’aquest algorisme: 

 

Figura 3.23, Exemple gràfic del Global LBP Feature. Imatge extreta de [16] 

 

 3.2.3.2. Local LBP Feature 

 A la detecció de cares, com ja s’ha dit anteriorment, existeixen uns punts 

específics que contribueixen més que la resta. Per exemple, la boca és un 

element molt important, com també poden ser-

ho els ulls. És per aquest motiu que el 

Local LBP Feature selecciona les regions 

importants i el seu voltant com una 

màscara de la cara. En la figura 3.24 es pot 
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apreciar quines regions farà servir aquest algorisme per a detectar una cara. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24, Regions importants per a la detecció de cares en Local LBP. Imatge extreta de [16] 

 

 3.2.4. Classificadors utilitzats 

 Tot i la robustesa de l’algorisme Haar-like features per a la detecció de 

cares, s’ha fet un test per a comprovar si els paràmetres de precision i recall 

són més baixos que els de l’algorisme Haar. 

 El test s’ha fet amb un classificador de l’OpenCV ofert junt amb els 

provats anteriorment. El seu nom és lbpcascade_frontalface i només detecta 

cares frontals. El seu resultat serà comparat amb els dos classificadors frontals 

de Haar. 

 3.2.4.1. Resultats del test 

 El classificador ha estat provat amb les 500 imatges amb les que també 

es van provar els dos classificadors frontals Haar, per tant es podrà fer una 

comparativa més precisa a l’haver fet servir la mateixa base de dades. 

 El requadre de detecció d’aquest classificador és el blanc. El vermell és 

el que va sortir a l’aplicar el primer classificador frontal de Haar. D’aquesta 

manera es pot comparar més directament els dos resultats. 
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 Les 500 imatges analitzades contenien 609 cares, de les quals 350 han 

estat detectades correctament: això implica que el classificador troba un 

57.47% del total. En la següent figura (3.25) es poden trobar alguns exemples. 

 

Figura 3.25, Exemples de TP (lbpcascade_frontalface) 

 

 Per altra banda, en el moment d’analitzar els resultats, s’han trobat 73 

deteccions errònies, que sobre les 423 totals, fan que el 17.25% dels resultats 

siguin incorrectes. En la figura 3.26 apareixen exemples: 

Figura 3.26, Exemples de FP (lbpcascade_frontalface) 

  

 Per últim, des les 609 cares 
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totals, el detector ha passat per alt 259, és a dir, no les ha detectat. Això 

comporta que el classificador no troba el 42.52% de les cares possibles. 

Exemples en la figura 3.27: 

 

Figura 3.27, Exemples de FN 
(lbpcascade_frontalface) 

 

 Els paràmetres precision i recall d’aquest classificador són els següents: 

          
  

     
 

   

      
                                  (3.17) 

       
  

     
 

   

       
                                    (3.18) 

 3.2.5. Conclusions dels resultats obtinguts 

 En aquest cas hi ha tres paràmetres a comparar: el temps de 

computació (ja que al ser sistemes diferents de detecció, tenen processos 

diferents), precision i recall. 

 El temps de computació ha estat calculat per a dos classificadors: frontal 

amb l’algorisme Haar i frontal amb l’algorisme LBP. En els dos casos, els testos 

s’han fet sobre 300 imatges de dimensions aproximades de 400x400 píxels. En 

el cas de l’algorisme Haar triga 176 segons3 a passar el classificador per totes 

les imatges, això és 0.59 segons per imatge. Per altra banda, en el cas de LBP, 

per les mateixes 300 imatges, ha trigat 110 segons, que correspon 0.37 segons 

cada imatge. De mitja, l’algorisme Haar triga 1.6 vegades el temps que triga el 

LBP a analitzar una imatge. Si fos només pel temps de computació, l’algorisme 

escollit seria el LBP, però els paràmetres de precision i recall són molt 

importants en aquest estudi.. 

 Tal i com s’ha vist en les equacions 3.17 i 3.18, els paràmetres precision 

i recall del classificador frontal LBP són 0.8274 i 0.5747 respectivament. Per a 

l’algorisme Haar en les equacions 3.9 i 3.10, el precision és 0.8447 i el recall 

                                            

3
 Temps assolit per una CPU Intel Core 2 Duo a 2.53 GHz i 4 GB de memòria RAM. 
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0.8309. En el cas del precision no hi ha gaire diferència i, per tant, aquest 

paràmetre no és decisor a l’hora d’escollir un algorisme o un altre. Però si 

s’observa el recall, es veu una gran diferència entre els dos. Mentre que en 

l’algorisme Haar es detecten gairebé el 85% de les cares totals, en el LBP 

nomes troba una mica més del 55%. Aquest fet si que és diferencial en el 

moment d’escollir un algorisme o un altre. 

 Tot i que l’algorisme LBP és més ràpid, no compensa el que només trobi 

el 55% de les cares totals. Per tant, per aquest estudi, es farà servir l’algorisme 

Haar-like features. 

 3.3. CONCLUSIONS 

 Un cop han estat provats els diferents classificadors i algorismes, s’ha 

decidit que per tal de complir un dels objectius principals (aconseguir el màxim 

nombre de deteccions, ja siguin correctes o no) es farà una combinació dels 

quatre classificadors Haar provats en aquest capítol: els dos frontals, el de 

perfil i el head and shoulders. 

 Per altra banda, per a que el segon objectiu, que consisteix en que la 

majoria de les deteccions siguin correctes, sigui factible, s’hauria d’afegir un 

nou ítem al sistema. Ja que els falsos positius són deteccions errònies sobre un 

objecte qualsevol, i aquests objectes són variats en color, un detector de pell 

s’ajusta a les necessitats en aquest cas. Aquest detector compara els colors del 

que s’ha detectat amb un espectre de colors que inclou, en aquest cas, la 

tonalitat de la pell, i descarta el positiu si el que conté no està inclòs a 

l’espectre. En el següent capítol s’explica l'algorisme de detecció de pell.   
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4. DETECCIÓ DE PELL 

 

 4.1. INTRODUCCIÓ 

 La detecció de pell és una eina que consisteix en detectar els píxels que 

corresponen a pell humana en imatges o videoframes i, en aquest cas, servirà 

per descartar els falsos positius que apareguin en la detecció de cares. En la 

part “algorisme del detector de pell” d’aquest capítol, s’explica el procediment 

que segueix per a decidir si un positiu és bo o no. 

 En la següent imatge es pot veure un exemple del resultat del detector 

de pell4 (figura 4.1): 

 

 

Figura 4.1, Resultat després de passar una imatge pel detector de pell 

 

 Per a trobar els píxels de pell en una imatge, el detector de pell compara 

el color de cada píxel de la imatge amb un llindar de color escollit i aquest varia 

segons l’espai de color utilitzat per a fer la detecció. Alguns d’aquests espais 

són el RGB (Red Green Blue), l’HSV (Hue Saturation Value) i el YCbCr 

(Luminance and Chrominance) i estan descrits a continuació. 

                                            

4
 Software proporcionat per Raül Quijada Ferrero, enginyer que treballa al grup GTAV de la 

UPC.  
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 4.2. ESPAIS DE COLOR PER A LA DETECCIÓ DE PELL 

 Existeixen dues notacions diferents per tal d’expressar els paràmetres 

que defineixen cada espai de color. Si el color es troba dins d’un espai en el 

que es fan servir 8 bits per expressar-lo, els valors dels paràmetres aniran de 0 

a 255 (28 – 1). Per altra banda, si el volem expressar geomètricament, 

comprendrà els valors de 0 a 1. 

 4.2.1. Espai RGB 

 Aquest espai de color es defineix a partir d’un cub tridimensional on tots 

els colors hi són inclosos (figura 4.2). El vèrtex del cub que correspon a la 

posició (0,0,0) és el color negre, mentre que a la punta totalment contrària, on 

es troba la posició (1,1,1), hi ha el color blanc. La línia que uneix aquests dos 

extrems esdevé l’escala de grisos. Per altra banda, les posicions (1,0,0), (0,1,0) 

i (0,0,1) són el vermell, verd i blau respectivament, i són el tres colors primaris 

que donen nom a aquest espectre. 

 Aquest espai de color és additiu i està format per tres canals (R, G i B), i 

per tal d’aconseguir un color en concret, s’han de combinar els tres canals amb 

diferents pesos. Per exemple, el color blanc és la combinació del blau, vermell i 

verd, amb intensitat màxima, el color negre és l’absència dels tres colors i el 

color marró correspon a les coordenades (0.40, 0.25, 0.23), on cada 

component correspon al canal R, G i B respectivament. 

 És l’espai de color més comú de tots i va ser escollit degut a la facilitat 

que tenen les cèl·lules de la retina de l’ull humà per a identificar els colors 

primaris.  

 4.2.2. Espai HSV 

 Les inicials d’aquest espai corresponen a Hue, Saturation i Value. El Hue 

és la propietat dels colors que varia al passar del vermell al verd. La Saturation, 

és la propietat que varia al passar del vermell al rosa. I per últim, el Value o 

Intensity o Brightness, la propietat que varia de passar del negre al vermell. 
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 L’espai HSV és una transformació del RGB i es regeix geomètricament 

per un cilindre (figura 4.3). 

 

 

Figura 4.2, Representació de l’espai de color RGB 

 

 

Figura 4.3, Espai geomètric del HSV 

 

 El Hue és la dimensió angular que va de 0 a 240º, començant pel color 

bàsic vermell a la posició 0º, pel verd als 120º i acabant als 240º amb el blau. 

L’altura a la que ens trobem és el Value, que comprèn els valors de 0 a 1, sent 

0 el color negre. Per altra banda la Saturation, també està entre els valors 0 i 1. 
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Els colors purs es troben a la cara exterior del cilindre, és a dir, quan el valor de 

la saturació és 1. I finalment, el centre d’aquest cilindre correspon a l’escala de 

grisos. 

  En aquest cas els diferents colors no s’aconsegueixen de manera 

additiva, però si segons els valors d’aquests tres paràmetres. 

 4.2.3. YCbCr 

 El YCbCr no correspon a un espai de color absolut, si no a una manera 

de codificar la informació de l’espai RGB. 

 Aquesta codificació consta de tres paràmetres Y (luminància); Cb, la 

diferència amb el canal de color blau amb la luminància; i per últim, Cr que 

correspon a la diferència de Y amb el canal de color vermell. 

                                                 (4.1) 

                                                    (4.2) 

                                                    (4.3) 

 4.3. ALGORISME DEL DETECTOR DE PELL 

 Un cop definits els possibles entorns d’espai de color possibles per a la 

detecció de pell, es descriu l’algorisme que segueix el software de detecció 

utilitzat. En aquest cas, dos espais de colors han estat escollits per a fer la 

detecció: el RGB i el HSV, ja que el YCbCr, al ser només una transformació de 

l’espai RGB, i per tant, no aporta nova informació al sistema. En el cas de que 

la imatge sigui en blanc i negre, és a dir, que només té un canal, el detector de 

pell no actua. 

 El procediment del sistema de detecció de pell és el següent: 

1) S’escull un valor màxim per a la Saturation i un valor màxim i mínim 

per al Hue, que seran els que decidiran si un píxel és de pell o no. 

També s’escull el llindar per a l’espai de color RGB. 

2) Es carrega la imatge. 
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3) Es comprova quants canals té la imatge, és a dir, si és en blanc i 

negre o en color. 

4) Si resulta ser en blanc i negre, no s’aplica el detector de pell. En 

l’altre cas, es passa al pas 5. 

5) S’extreu el valor de cada píxel de la imatge i es comprova si està dins 

dels marges fixats en el punt 1. 

6) Si el píxel està, com a mínim, dins d’un dels dos marges, és a dir, si 

és positiu al RGB o al HSV, es considerarà píxel de pell positiu. 

7) Es procedeix a la detecció de cares. Si el bounding box conté el 10% 

o més de píxels de pell, serà considerat com a bo. Es descartarà en 

qualsevol altre cas. 

 

 Amb aquest algorisme es volen descartar el major nombre de deteccions 

errònies (falsos positius) produïdes pels classificadors de cares, i així, 

aconseguir un paràmetre precision més elevat. 

 4.4. TEST DEL DETECTOR DE PELL 

 El test del detector de pell s’ha realitzat amb un software5 que segueix 

els passos següents: 

1) Tenir una base de dades d’imatges en les que hi hagi una gran part 

de pell humana. 

2) De cada imatge definir la ROI (Region Of Interest), és a dir, tots els 

píxels corresponents a pell. 

3) Imprimir aquesta ROI en una imatge, on els píxels de pell són de 

color blanc, mentre la resta són negres. Això s’anomena màscara. 

4) Definir el detector de pell que es vol utilitzar. 

5) Una vegada el programa comença a córrer, es passa cada imatge pel 

detector de pell i s’anoten els resultats. 

6) Es comparen els resultats amb la màscara del pas 3. 

6.1) Si coincideixen, són considerats true positives. 

6.2) Si no coincideixen, són false positives. 

                                            

5
 Software encarregat de calcula el rendiment del detector de pell. Ha estat proporcionat per en 

Raül Quijada Ferrero, enginyer que treballa al grup GTAV de la UPC.  
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6.3) Si en la màscara hi ha píxels que en el resultat de 5 no són 

 detectats com a pell, són considerats false negatives. 

7) En aquest punt es calcula el precision i recall per a cada una de les 

imatges per separat. 

8) Un cop totes les imatges han estat analitzades, es calculen el 

precision i recall del conjunt global d’imatges. 

 4.4.1. Base de dades utilitzada 

 La base de dades d’aquesta prova ha estat cedida per el GTAV6 i es un 

conjunt d’imatges amb les respectives màscares preparades per a poder 

calcular el rendiment de qualsevol detector de pell. 

 En la figura 4.4 es pot veure un exemple d’una imatge de la base de 

dades i la seva màscara. La detecció de pell es fa sobre la primera imatge i el 

resultat es compara amb la de la dreta. 

 

Figura 4.4, Exemple de imatge i màscara de la base de dades. 

 

 4.4.2. Paràmetres utilitzats 

 En aquest detector es treballa amb dos espais de color diferents per a 

després comparar-los i decidir si un píxel és pell o no, i per tant, s’han de definir 

                                            

6
 Grup de Tecnologies AudioVisuals: Grup de treball dedicat a temes audiovisuals de la UPC  
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els paràmetres necessaris per a la detecció de pell en cada un dels diferents 

espais.  

 Després de moltes proves, els paràmetres són els següents: 

 Per a  l’espai HSV: 

- Hue mínim: 2, per tal de filtrar vermells i taronges intensos. 

- Hue màxim: 15. 

- Saturation màxima: 150, en l’escala de 0 a 255 

 Per a l’espai RGB, s’han limitat les coordenades de l’espai de colors per 

a que englobin l’espectre corresponent a la tonalitat de la pell. 

 4.4.3. Resultats 

 Un cop decidits quins han de ser els paràmetres per intentar aconseguir 

el millor rendiment possible, es procedeix a aplicar el detector de pell a la base 

de dades escollida. Exemples a la figura 4.5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5, Exemples de resultats de la detecció de pell. 
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 Els resultats retornats són els següents: 

          
  

     
                                         (4.1) 

       
  

     
                                            (4.2) 

 El paràmetre precision és baix. Això és degut a que a les màscares 

només hi apareixen els píxels que corresponen a la pell, i en les imatges 

apareixen objectes que tenen una tonalitat semblant a la de la pell humana i, 

per tant, el detector les considera com a tal. Tot i així, en el nostre cas, aquest 

valor baix del precision, no és del tot rellevant, ja que el detector de pell serveix 

per a descartar falsos positius de la detecció facial, per aquest motiu, el 

paràmetre important és el recall. Es vol que el màxim de píxels de pell siguin 

detectats per a que quan la detecció facial és faci efectiva, dins del bounding 

box, es tingui el nombre màxim de píxels positius de pell, d’aquesta manera el 

positiu facial no serà descartat.  

 Un cop arribats a aquest punt, on ja es coneix una eina per tal de tenir el 

major nombre de positius possibles, i a més a més, també es coneix una 

tècnica, per tal de que la majoria d’aquests positius siguin correctes, el següent 

pas és combinar tots aquests elements per a tenir el millor sistema possible. 
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5. INTEGRACIÓ DELS SISTEMES DE DETECCIÓ 

 

 5.1. INTRODUCCIÓ 

 Degut a que la detecció de cares es fa sobre imatges aleatòries, en les 

que apareixen cares de qualsevol tipus (de perfil, frontals, picades, etc), es 

necessiten diferents classificadors per a poder detectar la majoria de les cares 

que puguin aparèixer. Per aquest motiu, s’ha mesurat el rendiment de diferents 

detectors en el tercer capítol d’aquest document. Per altra banda, quan es rep 

una imatge per analitzar, no se sap, en el cas de que hi hagi una cara, de quin 

tipus serà, per tant és important que tots els classificadors actuïn a la vegada 

per a cobrir el ventall de possibilitats. En resum, cada vegada que es rebi una 

imatge per a detectar si dins d’aquesta hi ha una cara, els diferents 

classificadors actuaran en paral·lel, i en el cas de que un d’ells retorni un 

resultat positiu, aquest resultat es donarà com a vàlid. 

 Fins aquí s’aconsegueix el primer gran objectiu, que és aconseguir el 

nombre màxim de positius possibles. Però tal i com s’ha vist en el tercer 

capítol, el paràmetre precision no és mai igual a 1. Això vol dir que, al no ser un 

detector perfecte, hi haurà false positives i aquest fet s’accentua encara més 

degut als quatre classificadors que composaran el sistema de detecció facial. El 

detector de pell ha de ser l’encarregat de descartar aquests false positives. El 

procediment és senzill: cada imatge passa primer pel detector de pell i pels 

classificadors després. Un cop hi ha una detecció facial, es compten els píxels 

de pell de dins de la detecció, i si aquests no superen el 10% de les dimensions 

del positiu facial, aquest serà descartat i passarà a ser negatiu. 

 El sistema final de detecció, per tant, estarà format pels quatre detectors: 

dos frontals, un de perfil i el head and shoulders. A més a més, un detector de 

pell ha estat afegit per tal de millorar el rendiment del sistema.  

 5.2. BASE DE DADES I SOFTWARE 

 Després del test de 500 imatges (capítol 3) on no hi havia cares 

suficients per treure cap conclusió esclaridora s’ha escollit una nova base de 
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dades per a aquest test s’anomena ImageCLEF [17] i s’ha escollit per dos 

motius: 1) conté les mateixes imatges que la base de dades de Flickr (garanteix 

aleatorietat en les imatges); 2) ofereix unes anotacions (tags) que indiquen 

quines són les imatges que contenen persones. Això facilita la feina en el 

moment de comptar els resultats retornats, ja que a partir d’ara es treballa amb 

un gruix molt gran d’imatges. Aquestes anotacions estan dividides en cinc 

categories diferents: imatges on només surt una persona, on només surten 

dues, tres, petits grups i, per últim, grans grups de gent. 

 L’existència d’aquesta nova base de dades no va ser descoberta fins 

abans de fer el test final, i per aquest motiu no es va utilitzar en les proves 

anteriors. 

 Les anotacions de la base de dades són necessàries degut al gran 

volum d’imatges que conté (25.000), per tant faciliten la feina a l’hora d’escollir 

les imatges que es vol analitzar. Els tags segueixen el següent format: 

- L’arxiu on s’inclou la informació té com a nom la quantitat de gent que hi 

ha en les imatges. Per exemple, l’arxiu que indica a quines imatges 

apareix només una persona s’anomena: 46 quantity_one. El número que 

apareix és un índex que permet trobar l’explicació d’aquest tag a la 

pàgina oficial de la base de dades amb facilitat. 

- Dins l’arxiu apareix el nom de la imatge sense el format i després d’una 

tabulació apareix un 0 o un 1, el qual indica si aquella imatge compleix el 

tag corresponent. 

 Un cop analitzat i entès quin format tenen les anotacions, el següent pas 

ha sigut crear un software propi que obrís els arxius de text i agafés la 

informació necessària per obrir i tractar les imatges desitjades, és a dir, les que 

tenen un 1 després del nom. Dins d’aquest programa s’ha afegit la part de 

tractament d’imatge, que decideix si hi ha cara o no. 

 5.3. RESULTATS DEL TEST 

 De les 25.000 imatges totals de la base de dades, només 7.676 

contenen, com a mínim, una persona en la imatge. Tot i així, que aparegui una 
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persona en una imatge no garanteix que hi hagi una cara, per tant, en el cas de 

que aparegui la cara, la imatge es considerarà positiva, negativa en l’altre cas. 

 Per altra banda, apart de les 7.676 imatges esmentades, han estat 

analitzades 5.037 negatives. És a dir, el total d’imatges analitzades en aquest 

test han estat 12.715. 

 5.3.1. Resultats amb imatges d’una sola persona 

 Aquestes imatges, tot i contenir una persona cada una, no vol dir que hi 

hagi una cara, ja que moltes imatges contenen homes o dones d’esquenes, 

siluetes, persones molt llunyanes, etc. Per tant, només s’han escollit les 

imatges en les que una cara es veia visible i bastant clara. 

 De les 5074 imatges que les anotacions diuen que hi ha una sola 

persona, s’han extret 1580 true positives (TP), 398 false negatives (FN) i 648 

false positives (FP). Amb aquests tres paràmetres es poden calcular el 

precision i el recall els quals són: 

          
  

     
 

    

        
                                    (5.1) 

       
  

     
 

    

        
                                      (5.2) 

 

Figura 5.1, Exemples de detecció de les imatges que contenen una persona 
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 5.3.2. Resultats amb imatges de dues persones 

 Ens trobem en el mateix que cas que l’anterior. Totes les imatges 

contenen dues persones, per això no vol dir que surtin dues cares, o que 

aquestes siguin totes analitzables, per tant aquestes imatges es tindran en 

compte al test com a negatives. 1.114 són les imatges que les anotacions diuen 

que apareixen dues persones. D’aquí s’han extret 624 TP, 121 FN i 196 FP.  

          
  

     
 

   

       
                                  (5.3) 

       
  

     
 

   

       
                                     (5.4) 

 

Figura 5.2, Exemples de detecció de les imatges que contenen dues persones 

 

 5.3.3. Resultats amb imatges de tres persones 

 En aquest cas el programa ha detectat 330 imatges, en les quals s’han 

detectat 264 TP, 62 FN i 48 FP. Aquests números fan que els paràmetres 

precision i recall siguin els següents: 

          
  

     
 

   

      
                                   (5.5) 
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                                      (5.6) 

 

Figura 5.3, Exemples de detecció de les imatges que contenen tres persones 

 

 5.3.4. Resultats amb imatges de petits grups de persones 

 D’aquest tipus d’imatges hi ha 552. En aquest cas i en el següent 

apareix el problema del tamany de les cares, ja que trobem algunes molt 

petites que no són detectables. Un altre contratemps que apareix, és que degut 

a que hi ha un nombre relativament gran de persones a la imatge, no totes les 

cares estan senceres ja que hi ha algunes que són tapades per d’altres, per 

tant aquestes tampoc s’han comptabilitzat. 

 Tot i així, els paràmetres són els següents: 534 TP, 138 FN i 84 FP, cosa 

que fa que precision i recall sigui: 

 

          
  

     
 

   

      
                                   (5.7) 

       
  

     
 

   

       
                                     (5.8) 
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Figura 5.4, Exemples de detecció de les imatges que contenen petits grups de persones 

 

 5.3.5. Resultats amb imatges de grans grups de persones 

 D’aquest tipus hi ha 606 elements, i un cop analitzades totes les imatges 

s’han aconseguit els nombres següents: 450 TP, 127 FN i 63 FP. 

          
  

     
 

   

      
                                   (5.9) 

       
  

     
 

   

       
                                  (5.10) 

 

Figura 5.5, Exemples de detecció de les imatges que contenen grans grups de persones 
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 5.3.6. Resultats amb imatges negatives 

 Un cop analitzades totes les imatges que contenen cares, s’ha de 

comprovar com funciona el sistema amb imatges negatives. Per aquest motiu, 

s’han escollit aleatòriament 5.037 i se’ls hi ha aplicat el sistema. Es volia aplicar 

el test a un 20% de la base de dades (5.000), però fent sevir les anotacions per 

a tenir les imatges sense cap persona, van aparèixer 37 que si que en 

contenien. Degut a això, van ser 5037. 

 Els resultats obtinguts han estat 1.407 falsos positius en les 5.037 

imatges. Això implica que cada 3,6 imatges apareix un fals positiu. Alguns 

exemples de les fases deteccions es poden trobar en la figura 5.6. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6, Exemples de falsos positius. 
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 5.3.7. Resultat global 

 Com es pot comprovar en els resultats anteriors, quantes més cares hi 

ha en les imatges, més alt és el paràmetre precision, mentre que el recall es 

manté més o menys constant. Que el precision augmenti és degut a que 

quantes més cares hi ha en una imatge, normalment, és perquè estan 

enfocades cap a la càmera i, per tant, són més fàcils de detectar. Un altre 

factor que pot influir en aquest aspecte és que al tenir moltes cares en una 

imatge, l’espai que ocupen els objectes que considerem negatius és menor, i 

això fa que hi hagi menys deteccions errònies. Per altra banda, el recall es 

manté constant al 80%, fet que fa preveure que serà el màxim valor al que 

podrà arribar aquest sistema. 

 Després d’analitzar els diferents grups d’imatges per separat, els 

resultats globals del sistema són: 

- TRUE POSITIVES: 3.452 

- FALSE POSITIVES: 1039 (sense el gruix d’imatges negatives afegit 

posteriorment) 

- FALSE NEGATIVES: 836 

 

 Aquests nombres corresponen al precision i recall següents: 

          
  

     
 

    

         
                                   (5.11) 

       
  

     
 

    

        
                                      (5.12) 

 Per altra banda, si s’afegeix el resultat obtingut de les deteccions de les 

imatges negatives, el valor de false positives passarà de 1.039 a 2.446. Tot i 

que no varia el recall, fa que el paràmetre precision sigui més baix: 

           
  

     
 

    

         
                                   (5.13) 

 Es pot concloure que amb el sistema que s’ha creat el precision variarà 

segons el nombre i el tipus d’imatges que es fan servir, és a dir, si s’afegeixen 

imatges negatives, degut a que cada 3,6 imatges apareix un FP, el paràmetre 
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anirà disminuint. Per altra banda, si en les imatges apareix un nombre elevat de 

persones, el precision serà més elevat. En relació al recall, ja que s’ha treballat 

amb un gruix important d’imatges, el seu valor patirà oscil·lacions sobre el 80%. 
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6. CONCLUSIONS 

 La identificació de persones mitjançant el reconeixement facial és un 

mètode reconegut i efectiu. Una bona detecció facial és un pas molt important 

en aquest procés, ja que aplicacions basades en deteccions de cares, com el 

face tracking o el mateix reconeixement facial, assumeixen que les cares són 

correctament detectades. Per aquest motiu es volen assolir aquests dos 

objectius: 

- Maximitzar el nombre de deteccions trobades pel sistema 

- Minimitzar el nombre de deteccions errònies 

 Aquests dos objectius equivalen a aconseguir que els paràmetres 

precision i recall siguin el més alt possible. 

 Després de tots els tests realitzats, tant els que estan reflectits en aquest 

treball com el que es van fer com a proves, han donat uns resultats finals 

satisfactoris. Tot i així, existeix un punt el qual no s’ha pogut controlar. El 

precision depèn del tipus i nombre d’imatges que es passen pel detector, però 

com s’ha dit, les imatges, al ser escollides aleatòriament, és impossible de 

conèixer, a priori, el que contindran. Per aquest motiu es va proposar el sistema 

de detecció amb quatre classificadors que engloben totes les possibles 

posicions en les que pot aparèixer una persona, i un detector de pell per a 

eliminar totes aquelles deteccions no desitjades. 

 A més a més, les cares que, finalment, contenen les imatges es poden 

trobar en qualsevol posició (frontals, de perfil, picades, girades, etc.), fet que fa 

que la detecció sigui dificultosa. Per aquest motiu, es considera un èxit  que el 

sistema trobi 4 de cada 5 cares correctament (recall). 

 El treball futur proposat per a continuar amb la millora d’aquest sistema 

és la implementació d’un detector de pell i de cares de perfil més eficients. El 

detector de pell és molt poc precís i, per tant, si el precision fos més elevat, es 

veuria traduït en un augment del precision global del sistema, ja que podria 

eliminar correctament els falsos positius que apareixen en la detecció de cares. 

Per altra banda, el rendiment del detector de cares de perfil ofert per l’OpenCV 
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és molt baix en comparació amb els fontals. Es proposa fer un entrenament per 

a obtenir un detector de perfil millor.  
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