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RESUM 

L’activitat humana està generant contínuament un enorme volum de dades, aquestes 

dades poden ser recopilades i utilitzades per a obtenir nous coneixements en l’àmbit de 

les ciències socials, la llengua, l’economia, etc. i també es poden aplicar en la 

intel·ligència artificial i en les ciències de la computació. 

Per a que aquestes dades siguin realment útils cal que estiguin anotades i disponibles 

en grans quantitats, però els processos d’anotació resulten costosos ja requereixen de 

molt treball manual. És per a això que cada cop més es necessiten eines que puguin 

realitzar aquestes anotacions de manera automàtica i redueixin la càrrega de treball 

manual. 

En aquest projecte s’ha volgut treballar en el cas pràctic de l’anotació automàtica de 

vídeos, desenvolupant i provant un sistema de reconeixement de cares en seqüències 

de vídeo. Concretament s’ha millorat la part de classificació d’un sistema ja existent 

desenvolupat a la UPC utilitzant la tècnica de les màquines de vectors de suport 

(Support Vector Machines, SVM) i s’ha estès la funcionalitat a les seqüències de vídeo. 

Donat el gran nombre de configuracions possibles del sistema s’ha hagut de buscar 

quines podien ser les més adequades i provar-les amb diverses simulacions fins trobar 

la millor configuració en quant a temps i prestacions. 
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RESUMEN 

La actividad humana está generando continuamente un enorme volumen de datos, 

estos datos pueden ser recopilados y utilizados para obtener nuevos conocimientos en 

el ámbito de las ciencias sociales, la lengua, la economía, etc. y también se pueden 

aplicar en la inteligencia artificial y las ciencias de la computación. 

Para que estos datos sean realmente útiles se necesita que estén anotados y 

disponibles en grandes cantidades, pero los procesos de anotación resultan costosos 

ya que requieren de mucho trabajo manual. Es por ese motivo que cada vez más se 

necesitan herramientas que puedan realizar estas anotaciones de manera automática y 

reduzcan la carga del trabajo manual 

En este proyecto se ha decidido trabajar en el caso práctico de la anotación automática 

de vídeos, desarrollando y probando un sistema de reconocimiento de caras en videos. 

Concretamente se ha mejorado la parte de clasificación de un sistema ya existente y 

desarrollado en la UPC usando la técnica de las máquinas de vectores de soporte 

(Support Vector Machines, SVM) y se ha extendido su funcionalidad a secuencias de 

video. 

Dado el gran número de configuraciones posibles del sistema, se han tenido que buscar 

cuáles podían ser las más adecuadas y probarlas con distintas simulaciones hasta 

encontrar la mejor configuración en cuanto a tiempo y prestaciones. 
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ABSTRACT 

Human activity is constantly generating a large volume of data, these data can be 

collected and used to gain new insights in social sciences, linguistics, economics, etc. 

as well as artificial intelligence and computer sciences. 

To be really useful, these data should be annotated and available in large amounts, but 

the annotation processes are costly as they involve too much manual work. That’s why 

automatic annotation tools that could do these annotations automatically and reduce the 

manual work are more and more required. 

In this project we wanted to work in the practical case of video automatic annotation, 

developing and testing a system for recognizing faces in videos. Specifically, we have 

improved the classification part of an existing system developed at the UPC using the 

technique of Support Vector Machines (SVM) and we have extended its functionality to 

video sequences. 

Due to the large amount of possible system configuration, we have had to search which 

configurations could be appropriate and test them with several simulations to find the 

best one in terms of time and performance. 
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1. INTRODUCCIÓ  

La enorme quantitat de dades visuals (vídeos) que es genera actualment crea una forta 

necessitat d'eines d'anotació que facin possible la cerca i recuperació de la informació 

present en els vídeos. Una de les informacions més rellevants és la identitat de les 

persones. En aquest context, l’anotació consisteix en determinar qui apareix i en quins 

instants. 

En aquest projecte es desenvoluparan eines de detecció i seguiment de cares i eines 

de reconeixement basades en les cares detectades. 

Una sistema de reconeixement facial té l’objectiu d’identificar correctament una cara en 

una imatge. La identificació automàtica de cares és útil per a l’anotació de vídeos però 

també per a moltes altres aplicacions com per exemple el control d’accés i la vigilància: 

actualment es fa servir en controls fronterers, en mètodes de desbloqueig de dispositius 

(ordinadors i smartphones), accés a edificis (substituint l’accés per empremta digital), 

per a detectar la presencia de gent no desitjada (per exemple en casinos), en sistemes 

de rastrejament de delinqüents, etc. 

Com en tots els processos d'automatització, la principal tasca és simplificar el problema 

per a que una màquina el pugui dur a terme. És molt senzill per a una persona reconèixer 

cares, però per a que una màquina ho pugui fer de manera automàtica s'han de definir 

diferents aspectes que s’aniran explicant al llarg d'aquets projecte com, per exemple, 

quines característiques de la cara són més rellevants.  

Aquest projecte es realitza al Grup de Processament d’Imatge (GPI), que forma part del 

departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC) i intenta aplicar els resultats al projecte Camomile [1]. 

El principal objectiu d’aquest projecte és millorar el classificador d’un sistema de 

reconeixement de cares ja existent i adaptar-lo a seqüències de vídeo. En un principi es 

volien comprovar els rendiments de diferents tipus de classificadors com kNN [2] [3], 

SVM [4] [5] i Random Forests [6] i implementar un mètode de rebuig d’impostors, per a 

descartar les imatges de cares de persones no presents a la base de dades. Aquests 

objectius van resultar massa ambiciosos donat el temps definit del treball i es va decidir 

centrar-se únicament en SVM. 

El sistema serà implementat en C++ utilitzant la llibreria ImagePlus del grup de recerca, 

amb característiques avançades com funcions de processat d’imatge i visió per 
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computador, programació genèrica mitjançant templates, etc. i que inclou, entre d’altres, 

la llibreria libSVM [7]. 

1.1 Pla de treball  

El pla de treball seguit durant aquest projecte ha consistit en les següents tasques: 

- Proposta de projecte i pla de treball 

- Introducció a l’entorn de treball 

- Implementació dels algorismes 

- Proves i resultats 

- Redactat de la memòria 

Els paquets de treball (work packages) quedaren definits de la següent forma 

 Planning WP ref: WP1 

 
Definició dels objectius del projecte, la planificació del 
temps, els work packages i les comunicacions amb el 
tutor 

Planned start date 20/02/2014 
Planned end date: 13/03/2014 

Start event: 20/02/2014 
End event: 13/03/2014 

Tasca interna T1: Entrega de la proposta de treball i 
el pla de treball 
 

Entregable: 
Pla de treball 
del projecte 

Data: 
13/03/2014 

 
 

 Estat de l’art WP ref: WP2 

 
Revisió de l’estat de l’art 

Planned start date:20/02/2014 
Planned end date:25/03/2014 

Start event:20/02/2014 
End event:25/03/2014 

Tasca interna T1: Recerca i escriptura de l’estat de 
l’art en reconeixement facial 

Entregable: 
Estat de l’art 

Data: 
25/03/2014 

 
 
 

 Introducció WP ref: WP3 

 
Primer contacte amb les eines que s’utilitzaran: 

- Connexió amb els servidors remots 
- SVN 
- Eclipse IDE 
- Biblioteca ImagePlus 

 

Planned start date:20/02/2014 
Planned end date:20/03/2014 

Start event:20/02/2014 
End event:20/03/2014 

Tasca interna T1: Llegir documentació i exemples 
Tasca interna T2: Desenvolupar programes senzills 

Entregable: 
Programes 

Data: 
14/03/2014 
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 Algorismes WP ref: WP4 

 
Selecció, disseny i implementació dels algorismes 

Planned start date: 18/03/2014 
Planned end date: 03/05/2014 

Start event: 18/03/2014 
End event: 03/05/2014 

Tasca interna T1: Tècniques d’extracció de 
característiques 
Tasca interna T2: Classificació d’imatges 
independents 
Tasca interna T3: Classificació de seqüències 
d’imatges (frames de vídeo consecutius) 
 

Entregable: 
La 
implementació 
dels 
algorismes 

Data: 
03/05/2014 

 

 Proves i resultats WP ref: WP5 

 
Proves experimentals i anàlisis dels resultats 

Planned start date:02/06/2014 
Planned end date: 14/04/2014 

Start event: 14/04/2014 
End event: 02/06/2014 

Tasca interna T1: Realitzar diverses proves amb 
configuracions diferents 
 

Entregable: 
Informes de 
resultats 
 

Data: 
02/06/2014 

 

 Redactat WP ref: WP6 

 
Redactat de la memòria 

Planned start date:02/06/2014 
Planned end date: 30/06/2014 

Start event: 02/06/2014 
End event: 30/06/2014 

Tasca interna T1: Escriure la memòria 
 

Entregable: 
Memòria 

Data: 
30/06/2014 

 
Fites 
 

WP# Tasca# Títol Entregable Setmana 

1 1 Planning Proposta de projecte i pla 
de treball 

3 

3 3 Algorismes Tots els algorismes 
implementats 

10 

5 1 Proves i resultats Informes de les proves 17 

6 1 Memòria Memòria 21 
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Diagrama de Gantt 
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1.2 Estructura del treball 

Aquest treball es divideix en: 

 Estat de l’art. Es revisen tres mètodes d’extracció de característiques (DCT, 

LBP i DCT sobre LBP) i s’introdueixen dos sistemes de classificació: KNN i SVM. 

A més s’explicaran mecanismes per a combinar múltiples decisions individuals 

en una sola de més fiable. 

 Metodologies i desenvolupament. Aquí s’amplia la descripció del 

funcionament del sistema i es mostren els detalls en la implementació de les 

tècniques d’extracció de característiques i el classificador SVM 

 Resultats. Es descriuen els experiments realitzats, les bases de dades 

utilitzades i es mostren els resultats obtinguts 

 Finalment s’expliquen les conclusions extretes i es proposen certes línies de 

treball futur 
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2. ESTAT DE L’ART 

En aquest apartat s’explica en què consisteix un sistema de reconeixement de cares i 

les diferents tècniques que es poden utilitzar. 

Per a poder treballar eficientment amb imatges primer s’han d’extreure només les 

característiques més rellevants i obtenir la informació de la cara representada en el que 

s’anomena un vector de característiques. 

Bàsicament es tracta d’un problema de classificació supervisada, on tenim una base de 

dades de vectors etiquetats a alguna classe particionada en una base d’entrenament i 

una de test. Més formalment, tenim un conjunt N d’exemples d’entrenament de la forma 

{(x1,y1),..., (xN,yN)} tal que xi és el vector de de característiques i yi és la seva etiqueta o 

classe. El classificador intenta predir l’etiqueta ŷ d’un nou vector x, provinent per 

exemple de la base de test, a partir de la informació que li aporta el conjunt N. 

En aquest cas concret els vectors de les bases de dades seran extrets d’imatges de 

cares i la classe serà la identitat de la persona que hi apareix. 

Llavors s’entrena el classificador generant a partir de les imatges d’entrenament uns 

models que es guardaran per a que posteriorment el classificador prengui decisions 

sobre la identitat de la persona de les noves cares provinents de la base de test. 

Després, gràcies a que la base de test també està etiquetada, es pot calcular el 

rendiment i fer comparacions amb diferents configuracions que veurem a continuació. 

2.1 Sistema de reconeixement facial 

Un sistema de reconeixement de cares consisteix en tres grans blocs: 

 

Figura 2.1 Esquema d'un sistema de reconeixement de cares 

Detecció de 
cares

Extracció de 
característiques

Classificació

Creació de 

models 
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En el primer bloc de detecció de cares s’intenta localitzar les cares en una imatge. El 

mètode que s’utilitza en aquest projecte està un basat en l’algorisme de Viola-Jones [8]. 

Un cop extreta la cara es pot aplicar un preprocessat per a igualar, entre d’altres, les 

condicions d’alineació i il·luminació de totes les imatges d’entrada. 

Per a facilitar la classificació s’ha d’aplicar alguna tècnica d’extracció de característiques 

que ens transformi la imatge i extregui les característiques més rellevants que facin el 

procés de classificació més eficient. 

Els models que es generen en el procés d’entrenament consisteixen en les 

característiques extretes de les imatges de la base de dades d’entrenament. Aquests 

models es guarden per a ser usats posteriorment en l’etapa de classificació. 

En el bloc de classificació es determina la identitat de les noves imatges de test a partir 

dels models. 

2.2 Extracció de característiques  

Una imatge d’una cara de dimensions NxM, on N són els píxels d’amplada i M els 

d’alçada, pot ser vista com un vector de característiques de dimensió NxM concatenant 

les files o columnes de la imatge. 

A partir d'aquí es treballa en un espai de dimensió NxM , on cada cara pot ser 

representada com un punt en aquest espai. Si la dimensió de l'espai és molt gran els 

punts es tornen dispersos, dificultant l'organització de les dades ja que sembla que les 

dades difereixin en varis aspectes i coincideixen en d'altres, complicant la discriminació 

necessària per a la classificació. 

A l’hora de classificar, totes les característiques no són igual d’importants. Les tècniques 

d’extracció de característiques intenten extreure coeficients que donin més informació 

de la cara que el vector original, aconseguint dimensions més reduïdes en alguns casos. 

Existeixen moltes tècniques diferents (PCA [9], Gabor [10], DCT, LBP...) En aquest 

projecte s’han utilitzat la Transformada Cosinus Discreta (DCT) per la seva simplicitat i 

el Local Binary Patterns (LBP) pels bons resultats que proporciona. 

2.2.1 Transformada cosinus discreta (DCT) 

La DCT (Discrete Cosine Transform) [11] es tracta d’una tècnica usada en moltes 

aplicacions. És una transformada similar a la de Fourier però empra funcions cosinus 
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com a funcions elementals i no pas exponencials complexes, generant així coeficients 

reals. 

Existeixen diverses maneres de definir la representació en termes de funcions cosinus, 

depenent del tipus de simetria i normalització a utilitzar. Una de les més habituals en 

processament d’imatge és l’anomenada DCT-II. 

Donada una imatge x de dimensions NxM (matriu on cada valor representa el nivell de 

gris d’un píxel), es defineix la transformada DCT-II de la següent manera: 

α(u) = {
1  𝑢 = 0
2  𝑢 ≠ 0

 

𝑦𝐷𝐶𝑇[𝑘, 𝑙] = 𝛼(𝑘)𝛼(𝑙) ∑ ∑ 𝑥[𝑚, 𝑛] cos [
(2𝑚 + 1)𝑘𝜋

2𝑀
] cos [

(2𝑛 + 1)𝑙𝜋

2𝑁
]

𝑁−1

𝑛=0

 

𝑀−1

𝑚=0

 

La imatge y s’anomena imatge transformada i té les mateixes dimensions que la imatge 

x original. Els valors de cada píxel de la imatge resultant estan relacionats amb cada 

una de les NxM funcions elementals o base de la DCT: 

𝑎𝑘[𝑚] =  𝛼(𝑘) cos [
(2𝑚 + 1)𝑘𝜋

2𝑀
] 

La transformada DCT, generalment, té la peculiaritat de concentrar l’energia en uns pocs 

i determinants coeficients localitzats al voltant del coeficient [0,0], a la cantonada 

superior esquerra en la figura 2.2.  

Per tal d’estalviar memòria i càlculs ens podem quedar amb un cert nombre de 

coeficients i descartar la resta seguint el criteri del zig-zag scan (figura 2.3). 

 

Figura 2.3 Funcions base de la DCT de 8x8 Figura 2.2 Zig-zag scan per a la DCT de 8x8 



  

18 
 

2.2.2 Patró binari local (LBP) 

Aquesta tècnica busca descriure la textura de la cara de manera invariant als canvis 

d’il·luminació. Va ser creat per Ojala et al. [12] i, gràcies a la simplicitat computacional i 

al poder discriminador, s’utilitza bastant en el reconeixement de cares. 

Es compara cada píxel amb els 8 del voltant, assignant un 1 si es supera el valor del 

píxel central i un 0 en cas contrari, com a fruit d’aquesta comparació s’obtenen 8 bits 

que representen el valor del píxel transformat: 

 

Figura 2.4. Càlcul del valor LBP d'un píxel 

El valor LBP en decimal de la paraula de 8 bits resultant es pot expressar: 

LBP(𝑥𝑐 , 𝑦𝑐) = ∑ 𝑠(𝑖𝑛 − 𝑖𝑐)2𝑛

7

𝑛=0

 

On ic correspon al valor del píxel central (xc,yc), in són els valors dels 8 píxels del voltant 

i s(x) es defineix: 

𝑠(𝑥) = {
0, 𝑥 < 0
1, 𝑥 ≥ 0

 

 

Figura 2.5. Comparació entre una imatge d'una cara original i d'una transformada amb LBP 

Un cop es tenen tots els píxels transformats es calcula l’histograma normalitzat. Aplicant-

ho a les cares però, es proposa dividir la imatge en blocs [12]. S’aplica LBP a la imatge, 

es calculen els histogrames de cada bloc i es concatenen en un únic vector (figura 2.6) 
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Figura 2.6 Esquema on es mostra la creació del vector de característiques amb LBP. El vector resulta 

de la concatenació dels histogrames de cada bloc. 

En aquest treball s’utilitzarà una actualització de la tècnica feta pels mateixos autors [13] 

que proposa treballar amb P punts equidistants sobre una circumferència de radi R 

respecte el píxel central. Si els punts no coincideixen amb el centre d’un píxel, es realitza 

una interpolació bilineal. 

 

Figura 2.7 Exemples de LBP (8,1), (16,2) i (8,2) 

2.2.3 DCT sobre LBP 

Tot i ser robusta i donar bons resultats, un dels problemes del LBP és el gran nombre 

de coeficients que genera. Si agafem com a exemple una cara de 49x49 i blocs de 7x7 

píxels obtindríem 49 histogrames de 64 bins que correspondrien a 3136 valors, que són 

més que els 2401 originals. 

Així doncs, LBP ens proporciona resultats millors que la DCT però té un cost 

computacional molt més elevat. El que es busca amb aquesta tècnica és reduir el 

nombre de coeficients LBP mitjançant la DCT aplicada a cada bloc abans de calcular 

els histogrames: 
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Figura 2.8 Esquema de la creació dels vectors de característiques amb la DCT sobre LBP 

2.3 Mètriques de distància  

Un cop tenim els vectors que s’utilitzaran en la classificació s’han d’utilitzar les distàncies 

entre ells per a poder comparar-los. 

 Distància euclidiana 

𝑑𝑒(𝒙, 𝒚) = √(𝒙 − 𝒚)𝑇(𝒙 − 𝒚) = (∑(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)

𝑛

𝑖=1

)

1/2

 

 Distància chi quadrat. Molt útil quan treballem amb histogrames, ja que dóna 

millors resultats que la euclidiana: 

𝑑𝜒2(𝒙, 𝒚)  = ∑
(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2

𝑥𝑖 + 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

2.4 Classificadors 

El sistema de reconeixement de cares que hi havia en el grup de recerca utilitzava fins 

ara el classificador KNN, s’ha volgut canviar al SVM que a l’inici del treball ja es va veure 

que ens proporcionava millors resultats 

2.4.1 k-Nearest Neighbors (kNN) 

El k Nearest Neighbors (kNN) [2] [3] és un sistema de classificació supervisada. La idea 

principal és senzilla: P és un vector de característiques de dimensió n i Qi són els i 

vectors de característiques d'entrenament emmagatzemats als diferents models, també 
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de llargada n. Es calcula la distància entre P i tots els vectors de característiques i 

s'emmagatzemen totes les distàncies resultants en un vector distància D. 

Es seleccionen les k distancies més petites de D, és a dir, els vectors de característiques 

més pròxims a P. Cada veí seleccionat pertany a una classe, la qual queda registrada i 

comptabilitza com a un vot. La classe guanyadora és la que té més vots. 

A continuació es mostra un exemple: en aquest cas tenim un vector de test representat 

per un cercle verd i diversos vectors d’entrenament de dues classes diferents (triangle 

vermell (A) i quadrat blau (B)). Si el paràmetre k fos 3 (cercle continu) decidiríem la 

classe A i, en canvi, si k=5 (cercle discontinu) decidiríem la classe B. 

 

2.4.2 Support Vector Machines (SVM) 

El classificador Support Vector Machine (SVM) [4] [5] és un classificador supervisat que 

intenta trobar un pla que separi dues classes maximitzant el marge entre la frontera de 

decisió i les dades. Algunes figures d’aquest apartat han estat extretes del Pattern 

Classification (2nd ed.) de R. O. Duda et al. [14]. 

Començarem definint el discriminador lineal, que decideix si un vector pertany a una 

classe o a una altra: 

𝑔(𝒙𝒊) = 𝒘𝑇𝒙𝒊 + 𝑤𝑜 

On xi és un vector de característiques, w és un vector de pesos i wo un offset. La classe 

a la que pertany xi l’anomenem yi que pot prendre com a valors 1 i -1. Si g(x)>0 es 

decideix que x pertany a la classe 1 i si no a la -1. 

Figura 2.9 Exemple de classificació d'una 

nova dada en KNN per a k=3 i k=5 
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Els paràmetres a ajustar del discriminador són w i wo. Geomètricament es pot interpretar 

la superfície de decisió com un hiperplà determinat per el vector ortogonal w i un biaix 

wo que fixa la superfície en un punt. 

A més, el valor de g(x) està relacionat amb la distància al hiperplà H: 

 

Figura 2.10. La frontera de decisió H, on g(x)=0, separa l'espai en dues regions R1 (on g(x)>0) i R2 

(on g(x)<0) 

si xo ∈ H ⇒ g(xo)=0 

xp és la projecció de x sobre H, llavors x es pot escriure com 𝒙 =  𝒙𝒑 + 𝑟
𝒘

‖𝒘‖
 i g(x) queda: 

𝑔(𝒙) = 𝒘𝑇𝒙 + 𝑤0 = 𝒘𝑇 (𝒙𝒑 + 𝑟
𝒘

‖𝒘‖
) + 𝑤0 = 𝒘𝑇𝒙𝒑 + 𝑤0 + 𝒘𝑇𝑟

𝒘

‖𝒘‖
= 𝑔(𝒙𝒑) + 𝑟

‖𝒘‖𝟐

‖𝒘‖
 

𝑔(𝒙) = 0 + 𝑟‖𝒘‖ = ±𝑑(𝒙, 𝐻)‖𝒘‖ 
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SVM busca maximitzar el marge C, que es defineix com l’amplada del tub que no conté 

mostres i es troba al voltant de la frontera de decisió: 

Els vectors localitzats a les parets del tub s’anomenen vectors de suport (support 

vectors) i són els únics que intervindran en la solució final. 

Llavors el problema queda plantejat de la següent forma: 

max
𝒘,𝑤0

𝐶   subject to   
1

‖𝒘‖
𝑦𝑖(𝒘𝑇𝒙𝒊 + 𝑤𝑜) ≥ 𝐶 

I, sense modificar la geometria del problema, es pot forçar que 𝐶‖𝒘‖ = 1 

min
𝒘,𝑤0

1

2
‖𝒘‖2   subject to   𝑦𝑖(𝒘𝑇𝒙𝒊 + 𝑤𝑜) ≥ 1 

Havent d’optimitzar el Lagrangià: 

𝐿 =
1

2
‖𝒘‖2 − ∑ 𝛼𝑖(𝑦𝑖(𝒘𝑇𝒙𝒊 + 𝑤𝑜) − 1)

𝑁

𝑖=1

 

És un problema convex, la solució ha de complir les condicions de Karush-Kuhn-Tucker 

[15] (necessàries i suficients): 

∇𝒘𝐿 = 𝟎   →   𝒘 = ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖𝒙𝑖

𝑁

𝑖=1

 

∇𝑤0
𝐿 = 0   →   0 = ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖

𝑁

𝑖=1

 

𝛼𝑖 ≥ 0   ∀𝑖 

𝑦𝑖(𝒘𝑇𝒙𝒊 + 𝑤𝑜) − 1 = 0   per als xi en las parets del tub (support vectors) 
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𝛼𝑖(𝑦𝑖(𝒘𝑇𝒙𝒊 + 𝑤𝑜) − 1) = 0  per a la resta de xi 

Substituint en L obtenim un problema equivalent en les variables αi 

𝐿 = ∑ 𝛼𝑖

𝑁

𝑖=1

−
1

2
∑ ∑ 𝛼𝑖𝛼𝑘𝑦𝑖𝑦𝑘𝒙𝑖

𝑇𝒙𝑘

𝑁

𝑘=1

𝑁

𝑖=1

 subject to {

𝛼𝑖 ≥ 0

∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖

𝑁

𝑖=1

= 0
 

Resolts els valors de αi obtindríem w i w0 de la següent forma: 

𝒘 = ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖𝒙𝑖

𝑁

𝑖=1

 

𝑤𝑜 = −𝒘𝑇𝒙𝒊 + 𝑦𝑖 

La classificació del vector x es redueix a calcular el signe del discriminant: 

�̂� = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑔(𝒙)) = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝒘𝑻𝒙 + 𝑤0) = 𝑠𝑖𝑔𝑛 (∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖𝒙𝒊
𝑻𝒙

𝑁

𝑖=1

+ 𝑤0) 

Quan no existeix un hiperplà que pugui separar les dues classes intentarem també 

buscar-ne algun però assumint un cert nombre de vectors classificats erròniament: 

min
𝝃,𝒘,𝑤0

1

2
‖𝒘‖2 + 𝑃 ∑ 𝜉𝑖

𝑁

𝑖=1

  subject to   {
𝑦𝑖(𝒘𝑇𝒙𝒊 + 𝑤𝑜) ≥ 1 − 𝜉𝑖

𝜉𝑖 ≥ 0
 

On ξi és un valor per a cada vector que serà zero per als vectors fora del tub i ben 

classificats i P és la penalització per als valors no nuls de ξi. El Lagrangià a optimitzar 

queda de la següent forma: 

𝐿 =
1

2
‖𝒘‖2 + 𝑃 ∑ 𝜉𝑖

𝑁

𝑖=1

− ∑ 𝛼𝑖(𝑦𝑖(𝒘𝑇𝒙𝒊 + 𝑤𝑜) − (1 − 𝜉𝑖))

𝑁

𝑖=1

− ∑ 𝛽𝑖𝜉𝑖

𝑁

𝑖=1

 

Que, aplicant les condicions de KKT obtenim el següent problema convex, podent també 

ser resolt amb software d’optimització a baix cost: 

𝐿 = ∑ 𝛼𝑖

𝑁

𝑖=1

−
1

2
∑ ∑ 𝛼𝑖𝛼𝑘𝑦𝑖𝑦𝑘𝒙𝑖

𝑇𝒙𝑘

𝑁

𝑘=1

𝑁

𝑖=1

 subject to {

0 ≤ 𝛼𝑖 ≤ 𝑃

∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖

𝑁

𝑖=1

= 0
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2.4.2.1 Kernels 

En moltes situacions les classes no són separables linealment, és per això que es sol 

fer una transformació no lineal a un espai de dimensions superiors. 

 

Figura 2.11 Exemple d'una transformació no lineal a un espai de dimensions superiors on 

l'hiperplà separador acaba creant regions de decisió no lineals en l'espai original 

Es defineix ϕ com una transformació no lineal sobre les dades que passa d’un espai de 

dimensió d a un de dimensió més gran d’ 

𝛗: ℝ𝑑 → ℝ 𝑑
′
   𝛗(𝐱𝒏) = (

𝜙1(𝐱𝒏)
⋮

𝜙𝑑′(𝐱𝒏)
)   ⇒   𝚽 = (𝛗(𝐱𝟏) ⋯ 𝛗(𝐱𝑵)) 

La funció de Kernel queda definida com el producte escalar entre els vectors 

transformats 

𝐾: ℝ𝑑𝑥𝑑 → ℝ       𝐾(𝐱, 𝐲) = 〈𝛗(𝐱), 𝛗(𝐲)〉 = 𝛗(𝐱)𝑇 𝛗(𝐲) 

La funció de Kernel ens permet trobar discriminants lineals sense la necessitat de 

conèixer ni aplicar la transformació ϕ. Algunes de les funcions de Kernel típiques són: 

- Lineal   𝐾(𝒙, 𝒚) = 𝒙𝑇𝒚 + 𝑐 

- Polinòmic  𝐾(𝒙, 𝒚) = (𝛼𝒙𝑇𝒚 + 𝑐)𝑝 

- Chi quadrat  𝐾(𝒙, 𝒚) = 1 − ∑
(𝑥𝑖−𝑦𝑖)2

1

2
(𝑥𝑖+𝑦𝑖)

𝑛
𝑖=1  

- Gaussià (Radial Basis Function, RBF)  𝐾(𝒙, 𝒚) = 𝑒
−

1

2𝜎2‖𝒙−𝒚‖2

= 𝑒−𝛾‖𝒙−𝒚‖2
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En el cas de SVM és suficient amb modificar el Lagrangià 

𝐿 = ∑ 𝛼𝑖

𝑁

𝑖=1

−
1

2
∑ ∑ 𝛼𝑖𝛼𝑘𝑦𝑖𝑦𝑘  𝐾(𝒙𝒊, 𝒙𝒌)

𝑁

𝑘=1

𝑁

𝑖=1

 subject to {

0 ≤ 𝛼𝑖 ≤ 𝑃

∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖

𝑁

𝑖=1

= 0
 

Realitzant-se la classificació de la següent manera: 

�̂� = 𝑠𝑖𝑔𝑛 (∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖𝐾(𝒙𝒊, 𝒙)

𝑁

𝑖=1

+ 𝑤0) 

2.4.2.2 Múltiples classes 

La tècnica SVM ens troba un hiperplà que separa dues classes. Si volem estendre SVM 

per a classificar c classes, com és el cas del nostre problema, hi ha dues formes: 

- One-vs-all. També conegut com one-vs-rest. Es troben c plans que separin un 

classe de la resta 

 

- One-vs-one També conegut com one-against-one o pairwise. Es troben c(c-1)/2 

plans que separin cada parell de classes 
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En aquest treball utilitzarem l’esquema de one-vs-one que, tot i haver de generar més 

plans proporciona millors resultats en el reconeixement de cares [16]. 

2.4.2.3 Estimació de probabilitats en SVM 

El procés de decisió es pot millorar si som capaços de poder treure, donat un vector 

d’entrada, uns valors estimats de les probabilitats de que el vector pertanyi cada una de 

les classes. Wu et al. [17] presenten mètodes que estenen SVM per a que retorni 

estimacions de probabilitats que ja estan implementats en la llibreria libSVM i que 

utilitzarem en aquest treball. 

Donades k classes, per a qualsevol x, l’objectiu és estimar un vector p on cada 

component pi sigui: 

𝑝𝑖 = 𝑃(𝑦 = 𝑖 | 𝒙),    𝑖 = 1, … , 𝑘 

Seguint l’esquema del one-vs-one per a la classificació multiclasse, primer estimem les 

probabilitats per a cada parell de classes 

𝑟𝑖𝑗 ≈ 𝑃(𝑦 = 𝑖 |𝑦 = 𝑖 𝑜𝑟 𝑗, 𝒙) 

Si f̂=g(x) és el valor de decisió en x, assumim 

𝑟𝑖𝑗 ≈
1

1 + 𝑒𝐴�̂�+𝐵
 

on els paràmetres A i B s’estimen minimitzant el valor negatiu del logaritme de la 

versemblança de les dades d’entrenament. 

Un cop es tenen tots els valors de rij es soluciona el següent problema per a obtenir les 

pi 

min
𝒑

1

2
∑ ∑(𝑟𝑗𝑖𝑝𝑖 − 𝑟𝑖𝑗𝑝𝑗)

2

𝑗≠𝑖

𝑘

𝑖=1

 

subject to   𝑝𝑖 ≥ 0, ∀𝑖     ∑ 𝑝𝑖

𝑘

𝑖=1

= 1 

La funció objectiu prové de, mitjançant el mínim error quadràtic, forçar la igualtat 

𝑃(𝑦 = 𝑗 |𝑦 = 𝑖 𝑜𝑟 𝑗, 𝒙) · 𝑃(𝑦 = 𝑖 | 𝒙) = 𝑃(𝑦 = 𝑖 | 𝑦 = 𝑖 𝑜𝑟 𝑗, 𝒙) · 𝑃(𝑦 = 𝑗 | 𝒙) 

Es poden consultar més detalls sobre els algorismes al document de la implementació 

oficial de libSVM [7] i al article de Wu et al. [17] 
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2.5 Fusió de resultats 

Les seqüències de vídeo normalment contenen diverses imatges en cada segon i les 

cares tendeixen a canviar molt lentament en frames consecutius. La fusió de resultats 

aprofita això per a intentar reduir els errors de reconeixement mitjançant la detecció de 

cares en intervals de temps on apareix un mateix individu. 

Quan es treballa en un entorn multimodal, on existeixen múltiples classificadors per a 

diferents fonts de dades com per exemple diferents orientacions de la cara, existeixen 

diverses maneres de fusionar els resultats que ens dóna el classificador [18]. 

En aquest treball però, només es treballa amb una sola modalitat (cares frontals). Un 

mètode per a fusionar els resultats és utilitzant els vectors de probabilitats que ens 

proporciona el classificador SVM per a cada cara detectada. 

Per a poder realitzar el reconeixement de cares en un vídeo primer es necessita dividir 

el vídeo en seqüències o tracks on es sàpiga amb confiança que apareix sempre la 

mateixa persona, aquest procés s’anomena tracking i es pot fer de manera automàtica 

però en aquest treball queda fora dels nostres objectius i s’ha realitzat de manera 

manual. 

Un cop es tenen les seqüències amb les cares ja detectades i retallades, s’obté per a 

cada frame el vector de probabilitats i en acabat es realitza la suma dels vectors de 

probabilitats per a determinar qui apareix en cada seqüència. 

Si en un track hem obtingut n classificacions cadascuna amb un vector pk associat, 

l’estimació de la identitat ŷ associada a aquell track serà: 

�̂� = arg max
𝑖

1

𝑛
∑ 𝑝𝑖,𝑘

𝑛

𝑘=0

= arg max
𝑖

∑ 𝑝𝑖,𝑘

𝑛

𝑘=0

 

Figura 2.12 Exemple esquemàtic d'un tracking en un interval de vídeo on apareixen dues 

persones 
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3. METODOLOGIA I DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL 

El treball es desenvolupa inicialment utilitzant bases de dades d’imatges amb cares per 

a poder decidir quina és la configuració més adequada en el reconeixement de cares i 

posteriorment aplicar-ho en vídeos. 

Durant aquest treball s’ha utilitzat la llibreria libSVM [7] adaptada en la llibreria 

ImagePlus. S’han fet proves tant amb C++ utilitzant la llibreria ImagePlus com amb 

Matlab, aquest últim però només per al procés de classificació utilitzant libSVM [7] i 

libLinear [19] 

La primera fase de detecció de les cares utilitza el mètode de Viola-Jones [8] ja que és 

molt eficient computacionalment i aconsegueix altes taxes de detecció. En algunes 

bases de dades, les imatges ja eren cares retallades, de manera que no caldrà detecció 

de cares. 

Després de localitzar la cara, se n'extreuen les característiques per a poder reconèixer-

la (o emmagatzemar-la com a model). Els mètodes d'extracció de característiques 

normalment redueixen la dimensionalitat explotant redundàncies de les dades. Les 

tècniques d'extracció de característiques han de ser discriminatives (que permetin la 

diferenciació qualitativa entre diferents conjunt de dades), ja que l'objectiu final és 

classificar les cares en varies classes. Hi ha diverses tècniques d'extracció de 

característiques però en aquest treball sols s'ha treballat amb DCT, LBP i una 

combinació de les dues. 

Un cop tenim els vectors de característiques, la primera etapa en l’entrenament és la 

creació de models, que són conjunts de vectors de característiques d’un conjunt de 

cares de cada persona representatius de la variabilitat de posat i expressió de cada 

individu. 

Quan es tenen els models ja emmagatzemats, en el cas del classificador SVM es realitza 

una segona etapa d’entrenament, es fa un entrenament amb els models generats per a 

trobar els coeficients dels múltiples discriminadors i els paràmetres idonis, tant el P com 

els que necessiten alguns Kernels. Recordem que a l’hora de classificar només haurem 

de tindre en compte els vectors de suport de la solució final trobada.  
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3.1 Extracció de característiques 

En [20] es mostra que el nombre òptim de coeficients a mantenir en DCT són 60, així 

que en aquest projecte totes les DCT són sobre 60 coeficients. 

En [21] es mostra que els paràmetres òptims per a LBP són els següents: 8 mostres 

equidistants sobre una circumferència de radi 2, amb histogrames de 64 bins. En aquest 

projecte es divideix la imatge en (7 x 7=) 49 blocs de 7 x 7 píxels i per a cada bloc se'n 

calcula l'histograma LBP amb els paràmetres abans esmentats (8 mostres, 2 de radi, 

histograma de 64 bins). Al final s'obté un vector de característiques de (49 x 64 =) 3136 

coeficients. 

Basant-se en un estudi del mateix treball sobre el nombre òptim de coeficients a utilitzar 

en DCT sobre LBP s'elegeix la mateixa configuració per a la LBP, i per a DCT (sobre 

l'histograma de cada bloc) sols es mantenen 10 coeficients per bloc. El nombre total de 

coeficients quan s'aplica DCT sobre LBP és de (49 x 10 =) 490. 

3.2 Entrenament de SVM 

Ja hem comentat que la estructura per a classificar múltiples classes que s’utilitzarà serà 

one-vs-one. Els kernels que es provaran seran el RBF, el lineal i el chi-quadrat. 

Un pas previ molt recomanable és normalitzar cada característica dels vectors, és a dir, 

escalar cada component de tal manera que tots els vectors de la base de dades 

d’entrenament tinguin els valors dintre d’un rang que típicament és [0,1] o [-1,1]. Després 

s’aplicarien els mateixos factors d’escala a les noves dades a classificar (base de dades 

de test). En aquest treball s’efectua la normalització [0,1]. 

En l’entrenament del classificador intervé la selecció del paràmetre de penalització P per 

a les mostres d’entrenament mal classificades, a més dels paràmetres del kernel escollit. 

En general, el kernel més convenient a utilitzar és el Gaussià (RBF). Aquest kernel, a 

diferència del kernel lineal, ens transforma les mostres a un espai de dimensió superior 

i suporta el cas que la separació no sigui lineal. A més, el kernel lineal es pot veure com 

un cas particular d’un kernel RBF [22]. Es tracta d’un kernel amb només un paràmetre, 

això el posiciona com a millor candidat envers a altres kernels amb més paràmetres 

com, per exemple, el kernel polinòmic ja que el nombre de paràmetres afecta molt en 

temps d’entrenament. 
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Agafant com a exemple el kernel RBF, que té el paràmetre γ, en l’entrenament haurem 

d’agafar un bon parell de paràmetres γ i P que facin que el classificador decideixi amb 

precisió les noves dades desconegudes. No és aconsellable buscar minimitzar el error 

generat en la base de dades d’entrenament, ja que és molt segur que es produeixi 

sobreentrenament. 

Una estratègia per a evitar el sobreentrenament és dividir la base d’entrenament en dues 

parts, una per a entrenar i l’altre “desconeguda” per a validar. La precisió en la 

classificació obtinguda en la partició de validació, que no ha intervingut en l’entrenament, 

reflecteix millor la precisió que s’obtindria amb les dades noves. 

Una millora d’aquesta estratègia és l’anomenada v-fold cross-validation, on es divideix 

la base d’entrenament en v parts i es valida seqüencialment una partició amb el 

classificador entrenat amb les mostres de les v-1 parts restants. Així, cada mostra de la 

base d’entrenament es classifica només un cop i la precisió resulta simplement del 

percentatge de dades correctament classificades. 

Es recomana [7] [23]  una “grid-search” sobre P i γ utilitzant cross-validation, és a dir, es 

proven diversos parells de (P, γ) i s’agafa el que proporcioni millor precisió. En aquest 

treball es provaran mitjançant una 10-cross-validation les seqüències exponencials dels 

valors de P={2-5,2-3, ..., 215} i γ={2-15, 2-13, ..., 23}. 

El kernel RBF, tot i ser el més recomanable en general, en el cas de vectors de 

característiques molt grans no acaba de ser idoni ja que introdueix el paràmetre γ 

alentint molt el procés d’entrenament. A més, amb dimensions molt grans no existeix 

una necessitat de transformar les dades a dimensions superiors perquè el més segur és 

que ja siguin separables linealment en l’espai original. Per aquest motiu, en el cas de 

LBP es preferible utilitzar kernels sense paràmetres com el Lineal o el Chi-quadrat. 

A l’hora d’utilitzar el kernel lineal existeix una implementació molt més ràpida disponible 

en la llibreria libLinear [19] que s’ha utilitzat en aquest projecte mitjançant Matlab. 
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4. RESULTATS 

4.1 Bases de dades 

En la realització de les diferents proves s'han fet servir diverses bases de dades. En 

sistemes de reconeixement de cares hi ha molts paràmetres a ajustar, amb el que es 

necessiten bases de dades que se sàpiga que donen unes taxes de reconeixement altes 

A continuació s'exposen les diferents bases de dades usades en aquest projecte, amb 

les principals característiques de cada una. 

- Extended Yale B [24] Està formada per 28 individus. Cada persona té 9 posicions 

en 64 variacions d'il·luminació (576 imatges per persona). Nosaltres fem servir 

una versió reduïda, amb sols 5811 imatges (més de 100 fotos per persona) i amb 

les cares retallades automàticament usant el detector de cares. 

- ORL [25]  Formada per 40 individus amb 10 imatges per cada persona. 

- Banca [26] Formada per 54 persones amb 10 imatges cadascuna i 50 persones 

amb 40 imatges 

Figura 4.2 Exemples de la base de dades ORL 

Figura 4.1 Exemples de la base de dades Yale B 

Figura 4.3 Exemples de la base de dades 

Banca 
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- FRAV2D [27], aquesta base de dades està formada per a 109 persones (75 

homes i 34 dones), amb 32 imatges per persona. En tots els casos, els fons és 

d'un blau fosc homogeni. 

 

Per a les proves el que s’ha fet és unir totes aquestes bases de dades i agafar 50 

persones aleatòriament cinc vegades diferents i partir en una base d’entrenament i una 

de test amb aproximadament 14 imatges d’entrenament i 25 de test per persona. 

4.2 Seqüències de vídeo 

Per a fer les proves amb seqüències de vídeo s’han utilitzat diverses seqüències: 

- Smartroom 2009. Consisteix en dues seqüències on apareixen 12 persones 

entrant per una porta i acostant-se a càmera fins a desaparèixer del pla. Una 

seqüència serveix d’entrenament i l’altra de test. Es tracta d’una seqüència molt 

dura, amb cares petites i, donada la posició de la càmera, les cares no són 

gairebé mai frontals. 

 

Figura 4.5 Frames d'exemple de Smartroom 2009 

 

 

 

 

Figura 4.4 Exemples de la base de dades FRAV2D 
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- Àgora. Són els programes complets del programa Àgora de TV3 de l’any 2007. 

S’han agafat 4 fragments o tracks d’uns 10 segons de durada per a cada persona 

que hi apareix i s’ha utilitzat un per a entrenar el sistema i la resta per a provar-

lo. Aquí tenim més resolució i les cares són més frontals, però encara existeix 

variabilitat de posat i expressió. 

 

 

Figura 4.6 Frames d'exemple d'Àgora 

A continuació es mostren els vídeos utilitzats per a cada persona, els vídeos tenen com 

a títol la data d’emissió del programa en format yyyy_mm_dd 

Taula 1 Aparicions en el programa Àgora 

Persona Vídeos 

Ramon Rovira 2007_01_08   2007_06_25 
Xavier Sala-i-Martín 2007_01_08   2007_06_25 
Fernando Trias de Bes 2007_01_08   2007_06_25 
Julio Ariza 2007_03_05 
Jordi Prat 2007_07_02 
Ricard Riol 2007_07_02 
Francesc Marc Álvaro 2007_07_02 
Joan Carles Girauta 2007_01_29 
Xavi Coral 2007_10_01 
Javier Garcia Sanchez 2007_06_25 
Jaume Sobregués 2007_06_25 
Daniel Vázquez 2007_06_25 

 

4.3 Resultats experimentals 

Les primeres proves estan encaminades a trobar els temps d’entrenament, de test i la 

taxa d’encert de cada tècnica d’extracció de característiques i cada kernel per a poder 

triar més endavant quina configuració usarem per al sistema final amb vídeos. S’han 

utilitzat les bases de dades d’imatges estàtiques, utilitzant 50 persones amb entre 5 i 30 
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imatges d’entrenament per persona. En total es realitzen cinc proves amb seleccions 

aleatòries diferents, els resultats que veurem provenen de la mitjana aritmètica de les 

cinc proves. 

4.3.1 DCT 

El temps de creació dels models amb aquest tècnica és de 0.56 s/imatge. 

Amb el kernel Lineal el temps d’entrenament és de menys d’un minut, el temps de test 

és de 0.23 s/imatge i s’ha obtingut un taxa de reconeixement del 89,49% 

Amb el kernel RBF el temps d’entrenament és de 32 minuts, el temps de test és d’uns  

0.33 s/imatge i la taxa de reconeixement millora fins el 94,28% 

4.3.2 LBP 

El cas de LBP, com que treballem amb tipus de dades d’histograma provarem el kernel 

chi-quadrat a més del lineal.  

El temps de creació dels models amb aquesta tècnica és de 0.95 s/imatge. 

Amb el kernel Lineal el temps d’entrenament és de 42 minuts, el temps de test és de 3.2 

s/imatge i s’ha obtingut un taxa de reconeixement del 98.46% 

Amb el kernel Chi-quadrat el temps d’entrenament és de 55 minuts, el temps de test és 

de 3.64 s/imatge i s’ha obtingut un taxa de reconeixement del 98.73% 

 

4.3.3 DCT sobre LBP 

El temps de creació dels models amb aquesta tècnica també és de 0.96 s/imatge. 

Amb el kernel Lineal el temps d’entrenament és de 5 minuts, el temps de test és de 0.76 

s/imatge i s’ha obtingut un taxa de reconeixement del 96.48% 

Amb el kernel RBF el temps d’entrenament és de 17h, el temps de test és de 0.52 

s/imatge i s’ha obtingut un taxa de reconeixement del 96.56% 
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A l’inici també es van realitzar dues proves per al classificador kNN amb k=1, obtenint 

les següents taxes de reconeixement: 

Taula 2 Comparació entre el classificador 

kNN i el SVM amb kernel RBF per a DCT 

DCT kNN RBF 

Prova 1 90,18 92,67 

Prova 2 92,79 93,65 

Prova 3 93,95 94,81 

Prova 4 93,83 95,11 

Prova 5 94,27 95,16 

   

  

Taula 3 Comparació entre el classificador kNN i 

el SVM amb kernel Chi-quadrat per a LBP 

LBP kNN Chi 

Prova 1 97,46 98,36 

Prova 2 97,41 98,74 

Prova 3 98,30 99,20 

Prova 4 98,74 98,82 

Prova 5 95,89 98,54 

   

 

Veient les següents taules de resum de resultats per al classificador SVM: 

Taula 4 Taxes d'encert en el reconeixement 

 DCT LBP DCT(LBP) 
Lineal 89.49% 98.46% 96.48% 
Chi quadrat - 98.73% - 
RBF 94.28% - 96.56% 

 

 

Taula 5 Temps d'entrenament del SVM 

 DCT LBP DCT(LBP) 
Lineal 1 min 42 min 6 min 
Chi quadrat - 55 min - 
RBF 32 min - 17h 37 min 

 

 

Taula 6 Temps de classificació d'una imatge 

 DCT LBP DCT(LBP) 
Lineal 0.23 s 3.21 s 0.76 s 
Chi quadrat - 3.64 s - 
RBF 0.32 s - 1.06 s 

 

El primer que veiem és que els classificador SVM que utilitza la tècnica LBP amb el 

kernel Chi-quadrat ens dóna els millors resultats. També comprovem com el RBF millora 

significativament en el cas de la DCT, no passa el mateix en la DCT sobre LBP on la 

millora és poc important ja que al treballar amb molts més coeficients les classes són 

més separables linealment. Per aquest motiu no s’ha intentat el kernel RBF sobre LBP, 

perquè el temps d’entrenament es dispara a l’ordre de dies i no es preveu que millori 

gaire la taxa d’encert obtinguda amb chi-quadrat. 
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A la vista d’aquests resultats, per a les proves amb els vídeos s’ha triat la opció de la 

tècnica d’extracció de característiques LBP i el kernel Chi-quadrat 

4.4 Resultats experimentals: fusió 

Amb el vídeo de la Smartroom el classificador SVM amb tècnica LBP i kernel Chi-

quadrat funciona amb precisió del 66% amb frames independents, però si es fa la fusió 

es classifiquen correctament 33 de 40 tracks (82.5%), que equivalen a 828 de 1013 

frames (81.7%) correctes dels 2706 totals. 

Els resultats amb aquest vídeo són baixos per les dures condicions del vídeo, recordem 

que es tracta d’una seqüència complexa. A més, el classificador ha confós moltes cares 

del subjecte 5 amb les del subjecte 2, donada la semblança entre les dues cares. 

Al treballar amb els programes d’Àgora s’han dissenyat dues proves: 

La primera prova consisteix en entrenar el classificador només amb els 6 subjectes que 

apareixen al vídeo del 2007_06_25 entrenant amb el primer track de cada persona i 

provant-ho amb la resta tracks del mateix vídeo. En total resulten 25 tracks que sumen 

5510 frames on es detecten unes 138 cares/track resultant en 868 cares d’entrenament 

i 2601 de test. S’aconsegueixen identificar correctament 2595 cares de les 2601 

(99,77%). Si realitzem fusió es classifiquen correctament 25 dels 25 tracks (100%). 

La segona i última prova utilitza de test també el vídeo 2007_06_25 però el sistema 

s’entrena amb tots els subjectes provinents d’altres vídeos i s’utilitzen tracks del vídeo 

2007_01_08 en comptes del 2007_06_25 per a tres de les persones que hi apareixen 

(Ramon Rovira, Fernando Trias de Bes, Xavier Sala-i-Martín). En total es tenen 12 

persones entrenades en el sistema però només apareixeran 6 de les que només 3 s’han 

entrenat amb imatges del mateix vídeo 2007_06_25. En total resulten 57 tracks que 

sumen 14135 frames on es detecten unes 166 cares/track resultant en 2380 cares 

d’entrenament. S’aconsegueixen identificar correctament 2469 cares de les 2601 

(94,93%). Si realitzem fusió es classifiquen correctament 24 dels 25 tracks (96%). 
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5. PRESSUPOST 

En aquest treball, s’ha desenvolupat i provat un software per al reconeixement de cares 

en vídeos. El pressupost d’aquest treball es redueix al cost de les eines emprades i les 

hores dedicades per un Enginyer Junior. 

 

Fases del projecte Hores 

Recerca 40 

Programació 70 

Proves 130 

Redactat 60 

Total 300 

 

Considerant les 300 h de treball corresponents als 12 ECTS a un cost de 15€/h resulta 

un cost total de desenvolupament de 4500€. 

Les eines emprades es poden considerar gratuïtes al tractar-se la majoria de programari 

obert tret de la llicència de Matlab 2013 amb un cost de 3150€ l’amortització de la qual 

no es pot calcular ja que no es preveu els anys que durarà i són molts els projectes que 

la utilitzen. 
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6. CONCLUSIONS I TREBALL FUTUR 

6.1 Conclusions 

En aquest treball s’ha implementat i testejat un sistema de reconeixement de cares en 

vídeos centrant-se sobretot en la part del classificador SVM, que s’ha vist que 

proporciona millors resultats que el kNN que s’utilitzava fins ara al grup de recerca. Com 

a conclusió podríem dir que si ens interessa un entrenament ràpid i alhora una decisió 

ràpida el millor classificador seria el que utilitzi DCT sobre LBP amb un kernel Lineal. En 

canvi, si no som tant estrictes amb el temps i volem la màxima taxa d’encert la millor 

configuració és utilitzar la tècnica LBP conjuntament amb el kernel Chi-quadrat. 

Quan treballem amb seqüències de vídeo hem vist com és molt recomanable poder 

aprofitar la redundància que hi ha entre frames consecutius, aconseguint millorar 

sempre les taxes d’error i fins i tot arribant a taxes del 100% en alguns casos. 

Aquestes altes taxes de reconeixement fan que el classificador desenvolupat sigui un 

candidat idoni per a l’anotació automàtica de vídeos i es podria aplicar, per exemple, en 

un projecte com Camomile [1]. 

6.2 Treball futur 

Com a treball futur queda la implementació d’un mètode de rebuig d’impostors, durant 

aquest treball es va intentar aplicar en SVM la tècnica descrita per Chen et al. [28] que 

intenta descartar imatges que no corresponguin a ninguna de les persones entrenades 

per tal de millorar les taxes de reconeixement. Finalment no va ser possible per 

problemes sorgits amb trobar les distàncies d’una imatge d’entrada als hiperplans 

separadors. 

Un altre millora del sistema seria que treballi amb diverses orientacions de cares per així 

poder detectar cares en més frames, o usar altres tècniques de classificació basades en 

SVM més avançades per al reconeixement en vídeos [29]. 
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