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1 Introducció 
L’objectiu del seguiment d’objectes en seqüències d’imatges és la d’implementar una 
funció cognitiva molt simple per als éssers humans, tan simple que la fem constantment 
sense ni tan sols ser-ne conscients. Des del moment que veiem arribar un tren a l’estació 
fins que el veiem allunyar-se’n no tenim cap mena de dubte d’on comença i on acaba el 
tren, ni tenim cap mena de problema per seguir-ne la trajectòria. O si anem en cotxe per 
l’autopista, tampoc tenim problemes per seguir la trajectòria dels cotxes que ens avancen 
pels carrils del costat. I encara que aquests cotxes ens avancin en paral·lel l’un al costat 
de l’altre tampoc ens és difícil seguir-ne les trajectòries. Fins i tot en el cas que deixem de 
mirar-los uns segons, som capaços de tornar-los identificar sense gaires problemes, sigui 
pel color, sigui pel model, etc. 
 
Igualment ens passa amb les cares de les persones. Dins una manifestació on les cares 
de les persones avancen entrecreuant-se i amb velocitats diferents, no ens és difícil 
reconèixer i seguir les cares. Aquests processos que semblen tan senzills per al nostre 
cervell humà, mostren tota la seva complexitat quan s’intenten traslladar al món dels 
algorismes per tal de dotar a les màquines d’aquesta capacitat.  
 
Dins l’àmbit del processament d’imatge aquestes accions s’acostumen a separar en dos 
blocs: el reconeixement i el seguiment. Si bé aquesta divisió existeix, ambdós processos 
no han de ser estrictament independents, ja que ambdós processos poden generar 
sinergies per tal de millorar els resultats que tindrien treballant per separat. La 
implementació de l’algorisme de seguiment proposat en el marc d’aquest projecte en seria 
un exemple.  
 
Centrant-nos en el que és estrictament el seguiment d’objectes, podem classificar els 
mètodes de seguiment en dos grups: 

• Els mètodes que intenten seguir un objecte tenint en compte únicament en una o 
més propietats intrínseques d’aquest objecte, prescindint de l’entorn on aquest es 
troba. L’algorisme Cam Shift es trobaria dins aquest grup, ja que en general 
l’algorisme Cam Shift realitza el seguiment cercant els màxims d’una propietat. 
Dins l’àmbit d’aquest projecte, aquesta propietat serà el color.  

• Els mètodes intenten seguir un objecte tenint en compte els altres objectes que hi 
ha al seu voltant, és a dir, que fan una anàlisi d’estructures. L’objecte a seguir i els 
del seu voltant formen estructures que al mantenir-se al llarg del temps en faciliten 
el seguiment.  

 

1.1 Objectiu i àmbit del projecte 
 
L’objectiu del present projecte és demostrar que l’anàlisi d’estructures contribueix a 
millorar els resultats de l’algorisme de seguiment Cam Shift. Per a demostrar-ho 
compararem els resultats de l’algorisme Cam Shift amb els d’un algorisme que combina 
l’anàlisi en estructura i el Cam Shift. Això s’intentarà de demostrar en un entorn de treball i 
unes condicions a priori adverses a l’anàlisi en estructura.  
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1.2 Estructuració de la memòria 
 
Per demostrar que l’anàlisi en estructura millora l’algorisme Cam Shift, caldrà fer una 
comparativa entre l’algorisme Cam Shift i un algorisme que combini Cam Shift amb anàlisi 
en estructura. En aquest primer capítol delimitarem quin és l’entorn de treball, introduirem 
els conceptes bàsics relacionats amb la segmentació i el seguiment. També veurem les 
mètriques que en serviran per avaluar els resultats dels dos algorismes.  
 
Acte seguit s’exposarà la implementació del procés de reconeixement o segmentació que 
s’ha fet en aquest projecte. Consisteix en un detector de les àrees color pell que ens 
servirà per detectar les cares presents a les imatges. Aquest detector és el component 
que ens generarà l’entrada dels dos algorismes. 
 
Posteriorment, donat que el que volem demostrar és que som capaços de millorar 
l’algorisme Cam Shift, caldrà explicar en què consisteix aquest algorisme i descriure’n la 
implementació realitzada. 
 
A continuació explicarem en què consisteix l’anàlisi en estructura aplicat al seguiment 
d’objectes i descriurem l’algorisme d’anàlisi en estructura del qual partíem en aquest 
projecte. Aquest algorisme ha estat desenvolupat per diversos companys en els seus 
projectes de fi de carrera. [1] [2] 
 
Un cop explicat el punt de partida de l’algorisme, veurem perquè l’entorn de treball del 
projecte és poc favorable a demostrar que l’anàlisi en estructura millora el rendiment de 
l’algorisme de Cam Shift. Després de plantejar-ne els problemes, veurem les solucions 
proposades a aquests problemes.  
 
Finalment, després d’haver explicat els dos algorismes passarem a avaluar-ne els 
resultats en seqüències d’imatges i a exposar les conclusions i les possibles línies de 
millora futures. 
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2 Entorn de treball  
L’entorn de treball que es farà servir per a la comparativa d’ambdós algorismes serà la de 
seguiment de cares en manifestacions. És a dir, que els objectes que intentarem seguir 
seran les cares dels manifestants. Igualment cal tenir en compte que no farem ús de cap 
altre objecte que hi pugui haver a la imatge. Això és rellevant per a l’anàlisi en estructura, 
ja que l’única anàlisi en estructura possible és el que es podrà fer a partir de les relacions 
de posició que tenen unes cares amb les altres.  
 
Tampoc tindrem en compte per a l’algorisme d’anàlisi en estructura qualsevol informació 
de color. Podria ser de gran ajuda per a seguir una cara de saber el color del jersei o 
l’abric que porta la persona, ja que sempre tindríem sota de cada cara una peça de roba 
d’un color determinat. Al fer l’anàlisi en estructura ens facilitaria la tasca saber quin color 
hem d’esperar trobar a sota de cada cara, ja que la cara i el jersei formarien una 
estructura estable que s’aniria mantenint al llarg de les imatges de la seqüència.  
 
Concretant a la pràctica, això implica que a l’algorisme de seguiment en estructura només 
li arribaran com a entrada les imatges d’etiquetes de les cares. Les imatges d’etiquetes 
són el producte de segmentació d’una imatge real, on l’única informació que conté la 
imatge és a quina regió de la segmentació pertany cadascun dels seus píxels. Cal 
remarcar que la imatge d’etiquetes no contenen cap tipus informació de color. A 
continuació veurem què són les imatges d’etiquetes i com surten.  
 
Per trobar l’origen de les imatges d’etiquetes cal no perdre de vista, que si bé aquest 
projecte es desenvolupa fonamentalment dins l’àmbit del seguiment d’objectes en 
seqüències d’imatges, com ja s’ha avançat en la introducció, la problemàtica del 
seguiment d’objectes en una seqüència d’imatges es desglossa en dos problemes: 

• Reconeixement o segmentació: defineix i cerca els diferents objectes que 
podem trobar en una imatge.  

• Seguiment pròpiament pit: relaciona els objectes trobats en la segmentació 
entre dues o més imatges diferents. 

 

2.1 Segmentació 
En el cas de la segmentació no és possible separar objectes tal com els éssers humans 
els concebem, ja que el procés d’agrupació dels punts de llum (píxels en el camp de les 
imatges) que percep l’ull humà en objectes és un procés molt complex, amb una forta 
component d’interpretació semàntica d’alt nivell, que no és possible reproduir, almenys 
actualment, en un algorisme implementable en un ordenador. Per tant, l’objectiu de la 
segmentació ha de ser molt més modest que el de la separació d’objectes. En realitat, en 
el procés de segmentació se separen zones de la imatge amb característiques semblants.  
 
Del procés de segmentació en resulta una imatge d’etiquetes, que no és més que una 
imatge que conté les diferents zones en les que s’ha dividit la imatge. A continuació en 
veiem un exemple. La imatge de l’esquerra és la imatge original, mentre que la de la dreta 
és la imatge d’etiquetes resultant d’un procés de segmentació.  
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Il·lustració 1 - Imatge original i imatge segmentada 

 
En ella observem que la imatge original ha estat compartimentada o segmentada en 
diferents àrees o regions. És important ressaltar que aquestes regions no han de coincidir  
necessàriament amb objectes reals. Fixem-nos com les americanes dels presentadors 
han quedat separades en més d’una regió cadascuna. Conceptualment nosaltres sabem 
que són americanes i que per tant formen un sol objecte, però a partir només de la 
informació de color i textura, la segmentació “no sap” que aquestes àrees de la imatge 
són realment el mateix objecte.  
 
Aquestes regions són etiquetades generant el que es coneix com a imatge d’etiquetes. 
Aquestes imatges d’etiquetes seran l’entrada del sistema de seguiment, és a dir, 
considerant el seguiment com un sistema, les imatges d’etiquetes seran les nostres 
variables d’entrada de l’algorisme d’anàlisi en estructura. 
 
 

 
 

Il·lustració 2 - Sistema de segmentació 

 
 

 
 

Il·lustració 3 - Sistema de seguiment 

 
L’algorisme Cam Shift farà ús de la imatge d’etiquetes, però hi tindran un paper més 
secundari: s’usaran únicament per a detectar noves cares. En aquest algorisme no es 
realitza una distinció tan clara entre segmentació i seguiment com es fa en l’algorisme 
d’estructura.  
 
El camp d’aplicació del seguiment d’imatges d’aquest projecte és el seguiment de cares 
en una manifestació. Per aquest motiu, en la segmentació de les imatges només s’hauran 
tingut en compte les cares de les persones. En la imatge de l’exemple anterior només es 

IMATGES 
D’ETIQUETES 

 

SISTEMA 
DE 

SEGUIMENT 
ASSIGNACIÓ 
SEGUIMENT 

IMATGE 
REAL 

SISTEMA 
DE 

SEGMENTACIÓ 
IMATGE 

D’ETIQUETES 
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distingirien les cares dels presentadors, per tant la imatge d’etiquetes quedaria de la 
següent manera:  
 

 
Il·lustració 4 - Segmentació de cares 

 
Les imatges d’etiquetes d’entrada al sistema de seguiment d’aquest projecte tindran un 
aspecte molt semblant al d’aquesta. És important ressaltar, tal com es posa en relleu en la 
imatge anterior, que el procés de segmentació no té com a finalitat representar la realitat 
tal qual és, sinó que permet filtrar aquells elements que no són d’interès per als nostres 
objectius.  
Cal tenir present que encara que en l’anterior imatge distingim colors, el negre del fons i 
els grisos de les cares, els colors que puguem visualitzar en la imatge d’etiquetes 
correspon a l'identificador de la regió (etiqueta) i no són els colors reals de la imatge 
original. És a dir, una imatge d’etiquetes no conté informació de color. De fet, les imatges 
d’etiquetes no són més que una de les diverses maneres en que es podria expressar el 
resultat d’una segmentació. En realitat, la informació necessària que ha de subministrar el 
paràmetre d’entrada al sistema de seguiment no és més que una matriu bidimensional, on 
cada element d’aquesta matriu ens indica a quina regió pertany cada píxel.  
Per a veure això més clarament vegem els següents tres blocs d’imatges. En l’única 
imatge del primer bloc hi distingim un rectangle vermell a la part baixa de la imatge i un 
quadrat verd a la part superior sobre un fons blau. La ratlles negres delimiten els píxels, 
cada quadrat representa un píxel. 
 

 
Il·lustració 5 - Representació d'imatge d'etiquetes 

 
En el següent bloc veiem tres possibles imatges d’etiquetes que podrien derivar-se de la 
imatge anterior. Les dues primeres contenen les agrupacions que el nostre ull podem dir 
que fa de manera “natural”. Hi veiem igualment el quadrat a dalt i el rectangle. Observem 
també que tenen que les imatges d’etiquetes amb diferents tonalitats de gris. Les dues 
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són representacions igualment vàlides de les relacions d’agrupació del rectangle i el 
quadrat sobre el fons. Cal notar que aquí ja no hi ha informació de color. És a dir, si no 
disposéssim de les imatges originals, a partir de les imatges d’etiquetes no podríem deduir 
quins colors hi havia en la imatge original.  
 

                    
Il·lustració 6 - Representacions d'una imatge d'etiquetes 

 
La darrera imatge conté només el rectangle. Per què? Certament hi ha un conflicte entre 
les agrupacions que el nostre ull fa en la imatge original i la que aquí percebem. Però en 
el procés de segmentació es pot decidir quines regions són rellevants i quines no ho són 
de cara al seu posterior seguiment. Això és precisament el que succeeix amb les imatges 
d’etiquetes del present projecte, on només es diferencien del fons les cares de les 
persones, tal com hem vist en l’exemple dels presentadors de notícies.  
En el següent bloc presentem la mateixa informació que en el bloc anterior, si bé en 
aquest cas, en comptes de fer-ho amb imatges d’etiquetes, ho fem amb matrius. Cal 
ressaltar que les dues primeres matrius són diferents encara que podrien ser idèntiques, 
ja que expressen els mateixos criteris d’agrupació de píxels de la imatge original.  
 

000000
022220
000000
000000
001100
001100

           

111111
199991
111111
111111
113311
113311

           

111111
144441
111111
111111
111111
111111

 

Il·lustració 7 - Representacions matricials d'imatges d'etiquetes 

 
Aquest projecte, si bé s’ha centrat en l’àmbit del seguiment, ha requerit de la 
implementació del procés de segmentació. Per a l’obtenció de les imatges d’etiquetes de 
les cares de les manifestacions, s’ha fet realitzat un detector de cares que realitzi el 
procés de segmentació i doni com a resultat les imatges d’etiquetes. El veurem amb més 
detall més endavant. 
 

2.2 Seguiment 
A la pràctica, aquest projecte consistirà fonamentalment en avaluar la capacitat de 
seguiment de dos algorismes, entenent per seguiment entre dues imatges la capacitat de 
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relacionar un objecte en una imatge amb el mateix objecte en una altra imatge.  Aquí 
introduirem què entenem per seguiment i presentarem diversos conceptes i mètriques que 
ens serviran per aconseguir el nostre objectiu.  
Dins la divisió entre segmentació i seguiment que hem establert, la segmentació 
determina quins criteris s’usen per agrupar  píxels amb característiques comunes en les 
imatges. Tal com hem vist en l’apartat anterior això és el que representen les imatges 
d’etiquetes. A la pràctica, l’objectiu del seguiment per l’anàlisi en estructura serà la de 
relacionar les regions d’una imatge amb les regions de les imatges d’etiquetes d’una altra.   
 

2.2.1 Transicions d’estats 
Donat que l’àmbit del projecte és avaluar i comparar els resultats de dos algorismes, aquí 
introduirem els conceptes i les mètriques que emprarem.  
Per a avaluar el seguiment d’un objectiu en una seqüència, el que realment farem serà 
avaluar el seguiment entre cada parell d’imatges consecutives de la seqüència. És a dir, si 
la seqüència consta de N imatges, avaluarem si cada objectiu present a la primera s’ha 
seguit correctament en la segona imatge; si cada objectiu present en la segona imatge  
s’ha seguit correctament en la tercera i així successivament per cada parell consecutiu 
d’imatges de la seqüència. 
Per cada objectiu que analitzem d’un parell d'imatges poden donar-se les següents 
situacions: 

• L’objectiu és nou. Quan un objectiu no havia sortit prèviament en cap imatge de la 
seqüència és impossible que el puguem haver seguit amb anterioritat. Per tant, 
l’objectiu és nou. En el cas de la primera imatge de la seqüència tots els objectius 
tindran aquest estat. També cal ressaltar que en la primera imatge de la seqüència 
és on normalment s’assignen identificadors a tots els objectius. En les imatges 
successives només s’assignaran a objectius que acaben d’aparèixer a la imatge o 
a objectius que l’algorisme no ha estat capaç d’assignar.  
Per il·lustrar els diferents estats seguirem una senzilla seqüència amb dos 
objectius. En aquesta primera imatge, ambdós són nous i els identifiquem com a 
objectiu 1 i objectiu 2.  
 

 
Il·lustració 8 - Primera imatge de la seqüència d'exemple 

 
Cal ressaltar que aquest identificador no té res a veure amb l’etiqueta que se li 
pugui haver assignat en la imatge d’etiquetes. La presentació de les etiquetes 
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aniran variant d’imatge en imatge, mentre que l’identificador es mantindrà constant 
mentre sigui capaç de seguir l’objectiu.  

• L’objectiu s’ha seguit. Dins el context del parell d’imatges en anàlisis, l’algorisme 
ha assignat un objectiu de la primera imatge a un objectiu de la segona imatge. El 
fet que s’hagi assignat no significa necessàriament que el seguiment s’hagi fet 
correctament, ja que tant pot succeir que l’assignació sigui correcta com que no ho 
sigui. Seguint amb la seqüència d’exemple, presentem la segona imatge. 
Observem que el cercle s’ha desplaçat cap al centre, mentre que el quadrat es 
desplaça lleugerament cap a baix a l’esquerra. 
 

 
Il·lustració 9 - Segona imatge de la seqüència d'exemple 

 
L’assignació és correcta quan l’objectiu en les dues imatges correspon al mateix 
objecte en el món real. És el cas de la primera de les dues imatges de sota, ja que 
tant el cercle com el quadrat conserven l’identificador. En cas de no ser així, diem 
que l’assignació és incorrecta, tal com succeeix en la segona de les imatges.  
 

    
Il·lustració 10 - Assignació correcta i assignació incorrecta 

 
En el següent estat assumirem que l’assignació realitzada entre la primera i la 
segona imatge ha estat la correcta. 

• L’objectiu ha desaparegut, no s’ha seguit. En aquest cas l’algorisme no és capaç 
de determinar quin objectiu de la segona imatge correspon al de la primera. Això 
pot ser degut a 2 motius: 

o L’objectiu efectivament no apareix a la segona imatge, sigui perquè ha 
quedat tapat o perquè ha desaparegut pels marges de la imatge. En 
qualsevol cas l’objectiu ha deixat de ser visible. En aquest cas l’assignació 
correcta  és impossible.  
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o L’objectiu sí que apareix a la segona imatge, però l’algorisme no ha estat 
capaç de relacionar-lo amb l’objectiu de la imatge anterior. Degut a això, 
s’assigna un nou identificador, l’identificador 3. Aquest tindrà l’estat de nou, 
mentre que l’identificador 2 tindrà l’estat de desaparegut. 
 

 
Il·lustració 11 - Tercera imatge de la seqüència d'exemple 

 

• Dos objectius s’han fusionat en un de sol. Aquesta situació es dóna quan tenim 
dos objectius en la primera imatge que en la segona han esdevingut un de sol. Això 
pot ser degut a un dels objectius ha quedat totalment o parcialment tapat per l’altre 
i no som capaços de determinar quin dels dos queda en primer pla. És un estat que 
a la pràctica no és sempre senzill de discriminar de l’estat de desaparegut.  

Fins ara hem enumerat els tres possibles estats que es poden produir quan intentem 
assignar un objectiu entre dues imatges consecutives. No obstant, en els dos algorismes 
en estudi no ens limitarem a seguir els objectius d’una imatge en la següent, sinó que 
mirarem d’assignar objectius que hagin desaparegut prèviament. Per exemple: si no hem 
estat capaços de seguir un objectiu entre la cinquena imatge i la sisena perquè 
considerem que ha desaparegut, és possible que l’objectiu reaparegui a la setena imatge 
o més endavant. En aquest cas cal definir un nou estat: 

• L’objectiu ha reaparegut. Podem veure aquest estat com a seguit amb l’única 
diferència que en aquest cas l’assignació no es produeix entre dos parells 
d’imatges consecutives de la seqüència.  

  
A sota podem veure el gràfic de transicions dels estats exposats.  
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Il·lustració 12 - Diagrama de transició d'estats 

 
Observant el gràfic atentament es pot veure que no hi ha estats finals, és a dir, no hi ha 
cap estat en el qual es pugui donar per acabat el cicle de vida d’una cara. A priori hom 
podria pensar que al desaparèixer l’objectiu el seu cicle de vida ha finalitzat, però a 
l’introduir l’estat Reaparegut això ja no és així. Hi ha no obstant una limitació en la 
reaparició d’un objectiu. La reaparició només es considera fins que han transcorregut un 
cert nombre d’imatges. Un cop superat aquest llindar, ja no es permetrà la reaparició de 
l’objectiu. Això és degut a què empíricament s’ha observat que quan més imatges fa que 
ha desaparegut l’objectiu, més probable és que l’algorisme s’equivoqui en fer-lo 
reaparèixer.  
 
Això implica que a la pràctica, passat un cert nombre d’imatges, l’estat Desaparegut 
esdevingui un estat final, ja que la possible transició a l’estat Reaparegut desapareix.  
 

2.2.2 Avaluació del seguiment 
En aquest apartat veurem el criteri que usarem per avaluar els algorismes de seguiment. 
Existeixen diverses mètriques per a dur-ho a terme. Algunes d’elles utilitzen criteris basats 
en la distància [3]. Aquests mètodes tenen l’avantatge de ser estrictament numèrics, si bé 
es fa difícil apreciar de manera senzilla la capacitat de l’algorisme per fer el seguiment. A 
més cal tenir en compte que el marge d’error de les mètriques basades en la distància 
augmenta a mesura que l’objectiu es fa més gran, pel que per ser estrictes caldria 
introduir algun tipus de normalització de la mida de l’objectiu. 
 
El criteri pel qual s’ha optat en el present projecte és el mateix que s'ha utilitzat en altres 
projectes de seguiment [4] [5] [6]. Es basa en el nombre d’identificadors que s’ha assignat 
a un objectiu en el transcurs de la seqüència. Per avaluar la capacitat de l’algorisme es 
realitza el sumatori del nombre d’identificadors assignats als objectius de seguiment. El 

Nou Seguit Desaparegut

Reaparegut Fusionat
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mètode té en compte que cada cop que l’algorisme no és capaç de seguir correctament 
una cara assigna un nou identificador. És un criteri senzill i més proper conceptualment al 
seguiment que el concepte de distància.  
 
Veiem un exemple per ajudar a clarificar els conceptes. A sota observem una seqüència 
d’imatges amb diversos objectius a seguir i la forma com són seguits en cada algorisme. 
En el primer algorisme observem que en les tres imatges de la seqüència es mantenen 
els identificadors correctament. És el cas ideal, només s’assigna un sol identificador a 
cadascun dels objectius de seguiment. 
 

  
Il·lustració 13 - Exemples d'assignació d'identificadors ideal 

   
En el segon algorisme el nombre d’identificadors es manté constant, en total se 
n’assignen tres, però no de manera correcta. A dos objectius a seguir se’ls han assignat 
dos identificadors diferents. En la segona imatge els identificadors dos i tres s’han 
intercanviat i en la tercera imatge no se n’ha seguit un. 
 

   
Il·lustració 14 - Exemples on s'assigna més d'un identificador als objectius 

 
En el quadre de sota observem el nombre d’identificadors assignats a cada objectiu, així 
com el nombre total d’identificadors assignats en el context de la seqüència per cadascun 
dels dos algorismes. Tal com es dedueix, quan més baix sigui el nombre d’identificadors 
assignats global, més precís és l’algorisme de seguiment. En aquest cas el primer 
algorisme seria el millor. 
 
 Algorisme 1 Algorisme 2 
Objectiu 1 (quadrat) 1 1 
Objectiu 2 (triangle) 1 2 
Objectiu 3 (cercle) 1 3 
TOTAL 3 6 
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3 Detector de cares 
 

3.1 Introducció 
 
L’objectiu del detector de cares és aconseguir generar una imatge d’etiquetes on cada 
etiqueta serà una imatge. És a dir, com a entrada al sistema tindrem la imatge original i 
com sortida la imatge d’etiquetes. Vegem-ne un exemple: 
 

     
Il·lustració 15 - Segmentació: tenim com a entrada la imatge original i com a sortida la imatge d'etiquetes 

 
Al llarg d’aquest apartat veurem tot el procés que ens condueix a l’obtenció de la imatge 
d’etiquetes de sortida. 
 

3.2 Funcionament 
 
Per a detectar les cares a les imatges farem servir un detector de color pell. És una 
aproximació simple al problema, però que a la pràctica això presenta alguns 
inconvenients:  

• Es podrien considerar com a cares alguns objectes amb color semblant al de la 
pell: abrics, bosses, etc. 

• Altres parts del cos que no estiguin cobertes per roba podrien ser detectades com a 
cares: mans, braços, etc. 

• Es dificultaria la detecció de les cares de les persones amb colors de pell diferents.  
 
De totes maneres, donat que el focus del projecte és el seguiment i no fer un detector de 
cares, aquesta aproximació és suficient.  
 
L’espai de color RGB amb què s’han obtingut les imatges no és útil per a fer la selecció de 
color pell, ja que en cadascuna d’aquestes components s'hi incorpora informació que no 
és estrictament la de color. En el cas de les seqüències d’imatges de manifestacions amb 
que s’ha treballat en el present projecte, les condicions de lluminositat dins una mateixa 
imatge poden experimentar variacions importants, pel que és necessari aïllar-ne la 
component de luminància.  



Millora en el seguiment en imatges amb anàlisi d’estructura 
 

 

  
16  

  

 
 

     
Il·lustració 16 – La mateixa imatge amb diferents graus de luminància 

   
Per a aconseguir-ho s’ha hagut de passar a un espai de color on puguem aïllar les 
components de luminància i de color. Per això el primer pas en el procés de detecció de 
color pell és realitzar la transformació a l’espai de color YCbCr [6]. Aquest espai consta de 
tres components, on la component Y refereix a la luminància, mentre que la component 
Cb refereix a la component de color blau i Cr a la component de color vermell. Per a 
obtenir cadascuna de les components a partir de les components de l'espai de color RGB 
s’aplica la següent transformació: 
 
Y =  0,299 R + 0,587 G + 0,114  B 
  
Cr = 0,713 (R - Y) + delta 
 
Cb = 0,564 (B - Y) + delta 
 
on delta = 
128 for 8-bit images 
32768 for 16-bit images 
0:5 for floating-point images 
 
Un cop feta la transformació només ens cal filtrar pels rangs habituals de color pell dins la 
seqüència. El procés resultant ens donarà una imatge binària on per cada píxel de la 
imatge d’entrada haurem hagut de decidir si conté color pell: 
 

 
Il·lustració 17 - Zones que queden dins els marges de color pell 
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En aquest moment disposem dels píxels de color pell de la imatge, ara ens cal agrupar-los 
segons algun criteri per a obtenir les cares de la imatge. La forma més immediata és 
agrupar els píxels de color pell continus. No obstant, això presenta alguns inconvenients: 

• S’han detectat moltes regions petites de color pell amb una mida excessivament 
reduïda perquè puguin ser considerades com a cares.  

• Algunes de les zones on hi hauria d’haver una cara, presenten petits “forats” on no 
s’hi ha detectat pell. 

• Algunes cares que estan a prop poden quedar unides per un franja de color pell 
molt prim i ser considerades com una sola cara.  

 
Per mirar de corregir o almenys mitigar aquests inconvenients es realitzen una sèrie 
d’operacions de post-processat: 
 

1. Tancament de forats.  
 
Si observem la imatge anterior, observarem que dins les zones detectades com a 
color pell hi ha altres subregions que no s’han detectat com a color de pell. En 
alguns casos corresponen als ulls, en d’altres a píxels que tot i ser pell, han quedat 
fora dels marges. L’operació de tancar els forats consisteixen en suprimir els forats 
dins les regions. Seguint amb l’exemple anterior obtenim una imatge com la de 
sota.  

 

 
Il·lustració 18 - Tancament de contorns 

 
2. Erosió.  

 
Un cop tancats els forats erosionem els contorns. Amb això suprimir com “arestes” 
o “braços” que difícilment podrien correspondre a una cara, a l’hora que preparem 
el filtratge de regions. 
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Il·lustració 19 - Erosió dels contorns 

 
3. Filtratge de regions. 

 
Es filtren les regions amb menys d’un cert nombre de píxels. Amb aquesta operació 
s’eliminen els contorns menys estables, és a dir, els que s’han detectat de forma 
espúria. Eliminar aquest tipus de regions és especialment important per a 
l’algorisme de seguiment basat en estructures.  
 

4. Dilatació.  
 
Un cop filtrats les regions més petites, dilatem les regions per restablir-ne una mida 
propera a l’original.  
 

 
Il·lustració 20 - Dilatació de contorns 

 
Si observem la imatge obtinguda després dels darrers dos passos, veurem que si 
bé moltes vegades cada regió correspon a una cara, en alguns casos, quan les 
cares són molt properes les unes a les altres, hi ha més d’una cara en una única 
regió. 
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Il·lustració 21 - Problemàtica de les cares enganxades 

Es fa necessari intentar, en la mesura del que sigui possible de separar i detectar 
correctament aquestes cares, ja que com veurem més endavant l’algorisme de 
seguiment en estructura és particularment vulnerable a les aparicions i 
desaparicions de cares. Si bé això es pot pal·liar amb la gestió de les fusions i les 
absorcions de les cares, l’objectiu del detector és mirar de determinar les cares que 
hi ha a la imatge de la forma més fidedigna possible.  
 

5. Detecció i separació de cares enganxades. 
 

Per a abordar el problema de la separació de cares dins una mateixa regió la idea 
a aplicar és senzilla: mirar de detectar “colls d’ampolla” dins les regions que es 
considerin suficientment grans per contenir més d’una cara. Es considera que si hi 
ha una franja de color pell molt fina unint dues masses de color pell manifestament 
més grans, és que en realitat ens trobem davant de dues cares diferents. A tall 
d’exemple aplicarem aquesta hipòtesi sobre les dues situacions detectades en 
l’apartat anterior.  

 
Per a aconseguir-ho es farà ús de la transformada de la distància [7] [8] i 
l’aplicarem sobre la imatge binària de regions resultant del pas anterior. Com a 
sortida ens donarà una imatge on cada píxel tindrà el valor de la distància mínima 
de píxels que el separen del fons. La imatge resultant la podem veure a sota (nota: 
se n’ha augmentat el contrast per millorar la il·lustració).  
 

 
Il·lustració 22 - Transformada de la distància 
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Farem un símil que ens pot ajudar a comprendre l’enfocament del problema: ens 
podem imaginar aquesta imatge com un mapa, on el fons seria el mar i la resta 
illes. Continuant amb el símil i tenint en compte l’objectiu que busquem, si el nivell 
del mar pugés, es podria donar el cas que algunes illes que només estan unides 
per una petita franja de terra es trenquessin en dues. És a dir, en alguns casos, el 
fet d’apujar el nivell del mar donaria com a resultat la separació de les illes en dues 
parts; en d’altres casos, en canvi, mai es trencaria. Els casos en que es produeix el 
trencament són els que interessen per tal de detectar cares que hagin estat 
incloses dins una mateixa regió.  
 
Reprenent els dos requadres vermells de la imatge resultant pas anterior veurem 
que en els dos casos s’observa una zona clara d’aprimament. La transformada de 
la distància ens facilita la implementació de l’algorisme de trencament. Reprenent 
el símil del mapa, per a apujar el nivell del mar una unitat, només cal restar 1 a la 
intensitat dels píxels de la imatge de la transformada de la distància. En fer-ho, els 
píxels que eren adjacents al fons passaran a formar-ne part. Si anem iterant 
l’operació, arribarà un moment que tots els píxels hauran passat a formar part del 
fons o bé es produirà un trencament en 2 zones. La zona del trencament serà la 
que ens indicarà la frontera entre les dues noves cares.  
 
 

          
Il·lustració 23 - Separació de cares detectades conjuntament 

 
No obstant, aquest tractament per a separar cares presenta limitacions. Tal com ja 
s’ha comentat, només ens és útil per a separar cares que estiguin juntes per a una 
fina franja de color pell. Quan es dóna aquest supòsit és lícit suposar que es tracta 
de cares diferents, però no totes les cares que estan dins un mateix contorn han 
estat necessàriament separades per petites franges, les tres de l’esquerra.  
 
 

         
Il·lustració 24 - Limitació en el procés de separació de cares 

         
Això és una limitació d’aquest tractament. Si observem l’altre requadre vermell, 
veurem que tot i que ser  capaços de separar-ne la cara de més a la dreta, no som 
capaços de separar-ne Aquestes tres cares no es poden separar amb aquesta 
tècnica. De fet seria difícil separar-les amb qualsevulla altra tècnica senzilla sense 
analitzar l'estructura morfològica interna de la cara (presència de boca, nas, ulls...).  
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Fins ara hem exposat la idea principal de la separació de cares i n’hem vist una 
limitació, ara en veurem l’algorisme d’una forma més detallada. Per a fer la 
detecció seguirem els següents passos per a cada imatge: 
  

o Etiquetatge de les regions. Fins aquest punt no hem procedit encara a 
identificar les cares. Aquí farem un primer etiquetatge, on a cada regió de 
color pell se li assignarà un color diferent. A la primera cara se li assigna el 
color 1, a la segona el 2, i així successivament fins a haver assignat una 
etiqueta a cada regió. 

o Per cada regió fem el següent 
 Fem una màscara sobre la imatge per tal de quedar-nos únicament 

amb els píxels de la regió d’interès. 
 Mentre no es produeixi el trencament o no haguem iterat fins a la 

meitat del valor màxim de la regió, restem un píxel a tots els píxels 
que no valguin zero, és a dir, el color del fons. 

 Es fa un filtratge de les regions que tenen menys d’un cert llindar 
nombre de píxels. Es considera que les regions que quedin per sota 
d’aquest llindar no poden tenir la mida mínima per a ser considerats 
una cara.  

 Si s’ha produït el trencament, és a dir, si tenim més d’una regió, 
trenquem el bucle i procedim a pintar d’un color diferent els píxels de 
les noves regions. Cal notar que en aquest punt les regions resultants 
seran necessàriament més petites que la regió original. A 
conseqüència d’això caldrà expandir el color de les noves regions fins 
a arribar a cobrir la totalitat de píxels de la regió original. Això pot 
provocar que les regions resultants no cobreixen de manera exacta 
les regions reals de les cares, però aquesta aproximació és 
suficientment vàlida per als fins que ens proposem.  

 
Finalment, com a resultat final d’aquest pas obtenim una imatge d’etiquetes amb 
les cares que hem aconseguit etiquetar. 
 

 
Il·lustració 25 - Imatge d'etiquetes resultant del procés 
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3.3 Parametrització 
Les seqüències de manifestants presenten diferents condicions d’il·luminació i mides de 
cares diferents, cosa que fa que la parametrització del detector de cares variï d’una 
seqüència a una altra.  
 
La il·luminació influeix en la detecció del color pell, pel que es fa necessari ajustar els 
rangs de l’espai de color YCbCr per tal de detectar les cares. L’ajust s’ha realitzat de 
forma manual. No cal perdre de vista que el detector és un component auxiliar del 
seguiment, en cap cas és l’objectiu central del projecte. Per a realitzar l’ajust s’escullen un 
parell d'imatges de la seqüència i se’n separen les components Y, Cb i Cr en tres imatges 
diferents.  A partir dels valors que presenten les cares de les imatges per cadascuna de 
les components s’ajusten els rangs.  
 
Per altra banda, pel procés de separació de les cares que s’han detectat juntes, és 
necessari determinar la mida d’una cara mitja-gran, per ser capaços de decidir si dins una 
àrea de color pell detectada és possible que hi hagi més d’una cara. Aquest paràmetre 
també es calcula de forma manual.   
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4 Cam Shift 
 
Com s'ha comentat en la introducció, l'objectiu del projecte és demostrar que la informació 
en estructura millora els resultats de l'algorisme de seguiment Cam Shift. Aquí farem una 
introducció a l'algorisme centrant-nos en la seva aplicació al seguiment. Per a l'estudi 
realitzat en aquest projecte s’ha realitzat una implementació basant-nos en la llibreria de 
tractament d'imatge OpenCV [9] [10]. Cam Shift són les inicials de Continous Adaptative 
Mean Shift, on Mean Shift [11] [12] [13] és un altre algorisme. Com anirem veient, 
bàsicament l’algorisme Cam Shift és un sistema Mean Shift realimentat.  
 
El Mean Shift s'aplicarà en el context d’una sola imatge per a cada objecte a seguir. 
Sense entrar encara a explicar el funcionament intern del Mean Shift, a alt nivell es pot 
veure com un sistema on l’entrada és la posició inicial on es començarà a cercar l’objecte 
a seguir i la sortida és la posició on s’ha determinat que es troba l’objecte.   
 
 

 
 

Il·lustració 26 - Sistema Mean Shift, on l'entrada i la sortida és un centre de masses 

 
Ara bé, això que hem observat en el context d’una imatge, caldrà aplicar-ho en cadascuna 
de les imatges de la seqüència. Per a dur-ho terme, es prendrà com a entrada de la 
segona imatge, la posició resultant de fer el seguiment en la primera. De la mateixa 
manera, la sortida en la segona imatge s’usarà com a entrada de la tercera imatge. I així 
successivament per a totes les imatges de la seqüència. D’aquesta manera s’obtindrà en 
cada imatge la posició de l’objecte a seguir, que al seu torn serà la posició on es 
començarà el seguiment en la nova imatge.  Aquesta realimentació que possibilita el 
seguiment a nivell de seqüència és l’algorisme Cam Shift. 
  
 

 
 

Il·lustració 27 - Concatenació de sistemes Mean Shifts per al seguiment d'objectes en una seqüència 

Mean Shift
Imatge N

(Xo,Yo) (X,Y)

Mean Shift
Imatge 1

(Xo,Yo)

Mean Shift
Imatge 2

Mean Shift
Imatge N

(X,Y)

...
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Això és el nucli de l’algorisme Cam Shift implementat. No obstant caldrà gestionar el cicle 
de vida de les cares a seguir. Cal tenir en compte que no totes les cares a seguir 
apareixen a la primera imatge, pel que serà necessari realitzar el seguiment de totes les 
cares de la seqüència, tant les que tenim des la primera imatge, com les noves que 
puguin anar apareixent en les imatges successives. També caldrà gestionar fusions, 
desaparicions i reaparicions. A la pràctica la implementació del Cam Shift seria la del 
gràfic de sota. Es pot veure com una extensió de la del Cam Shift original, on per cada 
iteració s’executa l’algorisme del Mean Shift per cadascuna de les cares, més una sèrie 
d’accions de sistemes que executen funcions de pre-processat i post-processat.  
 

 

 
 

Il·lustració 28 - Diagrama Cam Shift 

 
La primera qüestió a tenir en compte és el mòdul de detecció de cares. En el cas del 
seguiment mitjançant l’algorisme Mean Shift, el detector de cares ens ha de donar com a 
resultat final el conjunt de centres de masses de les cares que hem detectat a la imatge. 

Detector de cares

Extracció dels centres
de masses Pre-processat

Mean Shift

Post-processat
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Aquests centres de masses seran el que usarem com a entrada per aplicar-hi el Mean 
Shift sobre cadascun d’ells.  
 
Cal no perdre de vista que el Cam Shift s’aplica recurrentment sobre el conjunt d’imatges 
d’una seqüència. Podríem partir de les cares detectades a la primera imatge i limitar-nos a 
seguir-les durant totes les imatges de la seqüència, però la implementació feta anirà 
incorporant les cares noves sorgides en cada imatge i gestionant-ne el seu cicle de vida. 
Per a poder-ho fer caldrà detectar les cares en cada imatge i trobar uns criteris per 
determinar quines cares són noves, quines ja hi eren presents i quines han reaparegut. 
Son el que hem anomenat accions de pre-processat. 
 
Posteriorment s’aplicarà el Mean Shift per cadascun dels centres de masses d’una cara. 
Un cop aplicat el Mean Shift a cada imatge caldrà aplicar un post-processat que tractarà 
tant les fusions com les desaparicions de cares.  
 
En els següents apartats veurem amb més detall cadascun d’aquests sistemes. 
 

4.1 Detecció i extracció del centre de masses de les 
cares 

Al començament de cada cicle farem ús del detector de cares ja explicat anteriorment. 
Recordem que aquest genera com a sortida una imatge d’etiquetes.  
Ara bé, el que es necessita per aplicar el Mean Shift és la posició inicial de la finestra de 
cada cara. El detector produeix aquesta sortida perquè és un component reutilitzable que 
també s’usarà en l’algorisme d’estructura. Es fa necessari doncs fer un mòdul addicional 
per convertir la sortida que ha produït el detector en el conjunt de finestres inicials 
necessàries per al seguiment de les cares.  
 

 
Il·lustració 29 - Mòdul extractor de centres de masses dins el context global 

La missió d’aquest mòdul serà la de produir a partir de la imatge d’etiquetes, el conjunt de 
punts on centrarem les finestres inicials de l’algorisme del Mean Shift que seguiran cada 
cara. La idea per a dur-ho a terme és centrar la finestra de seguiment de cada cara en el 
centre de masses de la mateixa cara en la imatge d’etiquetes. 
Per a calcular el centre de masses de cada cara seguirem els següents passos: 

1. A partir de la imatge d’etiquetes generarem una imatge binària on els píxels de la 
cara de la que volem cercar el centre de masses siguin blancs i la resta de la 

Detector 
de cares

Algorisme
Estructura

Algorisme
Mean Shift
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imatge negra.  
 

     
Il·lustració 30 - Màscara sobre la regió de treball 

 
2. Per a calcular el centre de masses farem ús dels moments espacials. Per a una 

imatge digital es defineix el moment d’ordre p+q com a: 

 
El moment espacial d’ordre 0 és la suma dels valors de gris dels píxels de l’objecte, 
que en imatges binàries es correspon amb la seva àrea, és a dir, el nombre de 
píxels de la cara.  

 
Per altra banda, els moviments espacials d‘ordre 1, corresponen a la suma dels 
valors de gris dels píxels de l’objecte multiplicades pels seus respectius valors de 
coordenada x o y en la imatge: 

 
I finalment, per a obtenir les coordenades x i y del centre de masses de la cara:  

 
 

A l’aplicar això per cada cara de la imatge d’etiquetes obtindrem un vector amb els centres 
de masses de les cares. Aquests centres de masses seran els centres de les finestres 
inicials de seguiment que necessita l’algorisme del Mean Shift com a entrada.  
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4.2 Pre-processat: cares noves i reaparegudes 
Les operacions de pre-processat reben aquest nom perquè són les operacions que es 
realitzen abans d’aplicar el Mean Shift sobre les cares, mentre que les de post-processat 
ho fan després. Les operacions de pre-processat són les que afegeixen cares o objectius 
de seguiment, siguin nous, seguits o reapareguts, mentre que les de post-processat 
s’ocupen de gestionar les fusions i les desaparicions. 
 
Fins aquí hem vist com podem aconseguir les finestres inicials per les cares de la primera 
imatge. Ara bé, com hem vist anteriorment, el Cam Shift és un algorisme on anem iterant 
per a totes les imatges de la seqüència. Per aquest motiu, quan iniciem la iteració 
corresponent a la segona imatge, tindrem per una banda la posició de les cares que hem 
seguit de la primera imatge i per una altra banda les noves cares que ens arribaran de la 
segona imatge. En alguns casos, les cares de la segona imatge seran noves, però 
majoritàriament correspondran a cares que ja apareixien en la primera imatge i que per 
tant ja estem seguint.  
Aquesta situació es produirà en cada iteració del Cam Shift, per tant formulat de manera 
més genèrica, el problema consisteix en saber quines cares ja han aparegut prèviament 
en les imatges ja analitzades de la seqüència i quines cares apareixen per primera 
vegada en la imatge de la iteració actual. En aquest apartat veurem com s’afegeixen les 
cares noves, mentre que a l’apartat següent veurem com s’agreguen les cares 
reaparegudes, és a dir, que havien desaparegut i que l’algorisme considera que han tornat 
a aparèixer. 
A fi de detectar les noves es treballarà amb dos conjunts de centres de masses, el primer 
que anomenarem An-1 contindrà els centres de masses de les cares procedents de la 
iteració anterior, mentre que Dn contindrà els centres de masses de les cares detectades 
en la imatge de la iteració actual. És a dir, Dn serà la sortida de l’extracció dels centres de 
masses de la iteració n. El conjunt Cn de cares resultants haurà de contenir les cares d’An-

1 més les noves que ha aportat Dn que no estaven ja presents a An-1.  
 

Cn=An-1 U Dn – An-1 ∩ Dn 

 
Ara bé, al correspondre An-1 a la iteració anterior i Dn a la iteració actual, cal tenir en 
compte que el centre de masses d’una cara no ha d'estar necessàriament al mateix punt a 
An-1 i a Dn, ja que la cara probablement s’haurà desplaçat entre la imatge n-1 i la imatge n. 
Per tant, per determinar si una cara ja estava present es fa necessari trobar un criteri que 
permeti realitzar la correspondència entre les cares de An-1 i les cares de Dn.  
Per tant, aquí la incògnita és saber quins centres de masses pertanyen a An-1  ∩ Dn, que a 
la pràctica acostuma a englobar la major part de cares, ja que el més normal és que la 
majoria de cares presents a la iteració actual ja hi fossin a l’anterior i viceversa. Per a 
establir quines cares d’An-1 estan presents també a Dn s’ha establert com a criteri la 
distància.  
Direm que un centre de masses correspon a una nova cara quan aquest no quedi més a 
prop d’una distància d al voltant de qualsevulla cara d’An-1. Si d té un valor massa baix pot 
implicar que considerem com a nova una cara que ja estava present a la imatge anterior. 
Si per contra presenta un valor massa alt, hi haurà cares noves que no es consideraran 
com a tals. En la imatge de sota podem veure un exemple d’això. El primer cercle defineix 



Millora en el seguiment en imatges amb anàlisi d’estructura 
 

 

  
28  

  

un valor de d excessivament baix, això fa que el cercle verd de la iteració anterior (n-1) en 
quedi fora, això faria que el cercle verd de la iteració n es detectés com a nou, pel que 
tindríem dos objectius de seguiment que realment correspondrien al mateix objecte. Però, 
per altra banda, si d és massa gran, el cercle vermell, que realment correspon a un nou 
objectiu, no es detectaria com a tal, ja que el cercle més gran englobaria el cercle verd de 
la iteració anterior.  
  

 
Il·lustració 31 - Criteri per considerar com a nova o reapareguda una cara detectada 

No obstant, abans de considerar una cara com a nova, cal considerar la possibilitat que 
sigui una cara reapareguda, ja que pot succeir que algunes cares que s’hagin considerat 
com a desaparegudes, puguin tornar a aparèixer. Per tant l’equació anterior quedaria 
realment de la següent manera: 
 

Cn=An-1 U (Nn + Rn) – An-1 ∩ (Nn + Rn) 

 
L’única diferència és que s’ha desglossat el conjunt de cares detectades en la iteració n 
(Dn) en dos subconjunts: el de les cares noves (Nn) i el de les cares reaparegudes (Rn). En 
el cas de l’algorisme Cam Shift les cares reaparegudes són sempre cares desaparegudes 
prèviament, en cap cas fusionades. En l’apartat de post-processat se n’explica la raó. La 
desaparició es produeix quan una cara desapareix pels marges de la imatge o quan una 
persona es gira d’esquena, deixant de mostrar color pell a la càmera.  
Cal no perdre de vista que el que estem cercant és un criteri per distingir entre una cara 
nova i una cara desapareguda candidata a reaparèixer. Per a fer-ho el que farem és veure 
si una cara ha desaparegut recentment en aquella zona a una distància inferior a d. Si és 
així considerarem que la cara detectada és una cara reapareguda, altrament serà 
considerada com una cara nova. En cas que es detecti més d’una cara, s’assignarà la 
cara que va desaparèixer més a prop. Tanmateix l’algorisme conté una limitació al nombre 
d’imatges que una cara pot estar desapareguda sense reaparèixer. Això ve motivat pel fet 
que la posició d’una cara és més fàcil que variï quan més imatges han passat des de la 
seva desaparició.  
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De forma intuïtiva s’entén que una cara que només ha desaparegut durant una imatge, és 
molt probable que no hagi pogut anar més enllà d’un radi r al voltant del darrer punt on ha 
estat detectada. A mesura que augmenta el nombre d’imatges que la cara roman 
desapareguda, la mida d’aquest radi augmenta, pel que la probabilitat d’encertar en la 
predicció del punt de reaparició disminueix. Igualment augmenta la probabilitat que una 
altra cara aparegui dins el radi r. És per això que s’ha fixat una limitació del nombre 
d’imatges en el que la reaparició és possible. Passat aquest llindar, la cara es considera 
com a desapareguda definitivament. 
Com a resultat del bloc de pre-processat obtenim Cn, el conjunt de cares als quals 
s’aplicarà el Mean Shift. 
 

4.3 Aplicació de l’algorisme de Mean Shift per cada cara 
 
L'algorisme Mean Shift es basa en el tractament de les distribucions de probabilitats 
dinàmiques que representen els objectes en moviment. En el cas de seguiment de cares, 
la probabilitat és la de detectar el color pell i els objectes en moviment són les cares. Per a 
aconseguir-ho totes les imatges de la seqüència es passen de l'espai de color RGB a 
l'espai HSV. Un cop realitzada la transformació considerarem únicament la component H 
(hue), que és la component que conté la informació de color. En el cas de seguiment de 
cares en una seqüència d’imatges, la idea és que l'algorisme Mean Shift ens mostri els 
màxims de probabilitat de color pell.  
 
L'algorisme Mean Shift implementat consta dels següents passos: 
 
1) Es calcula l'histograma de la component H dins l’espai de color SV d'una cara 

representativa de la imatge. Els valors de l’histograma es normalitzen perquè quedin 
dins el rang [0, 255]. D'aquesta manera l'histograma representarà la distribució de 
probabilitat del color d'una cara tipus a seguir. A sota podem veure les representacions 
de l’histograma que generen algunes cares, on s’aprecia clarament la presència d’un 
màxim que correspon al color pell.  

 
 

     
Il·lustració 32 - Histograma amb la distribució de color de dues cares 

 
En aquest pas triem la distribució de probabilitat a cercar, que en l’àmbit de seguiment 
de cares d’aquest projecte es concreta en la distribució del color d’una cara que 
podem veure en aquests histogrames.  
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En el nostre cas, per qüestions d’eficiència, es realitza aquest pas únicament en la 
primera iteració, ja que no es donen variacions rellevants en el patró de cara a cercar 
entre les diferents imatges de la seqüència. Per aquesta raó, a la resta d’iteracions del 
Cam Shift aquest pas no es torna a realitzar i se salta directament al pas 2. 

 
 
2) Per a cada imatge de la seqüència, calcularem la retroprojecció (back projection) de 

l'histograma del pas anterior. Aquesta operació consisteix en generar una imatge en 
escala de grisos on el valor de cada píxel d'aquesta imatge identificarà la probabilitat 
que aquest pertanyi a una cara. 

 

    
Il·lustració 33 - Imatge original i la seva corresponent retroprojecció 

 
3) Calcular el centre de masses de la imatge de retroprojecció aplicant l'algorisme Mean 

Shift. Per a aconseguir-ho es duran a terme els següents passos: 
 

a) Calcular el centre de masses ( xc,yc ) en la finestra definida al voltant de cada cara 
detectada, utilitzant el moment d'ordre 0 ( m00 ) i els moments d'ordre 1 ( m10 , m01 ).  

b) Prenem el centre de masses obtingut com a nou centre de masses de la finestra de 
cerca. 

 
c) Repetim els passos a i b fins que el centre de masses de la finestra ja no es 

desplaci més, és a dir, ha convergit, o bé fins a arribar a un cert nombre límit 
d'iteracions.  

 
4) El centre de masses obtingut com a resultat per la present imatge serà que s'usarà com 
a centre de masses inicial de la finestra per a la següent imatge, d’aquí la realimentació 
present al diagrama del Cam Shift. A més a més, ens guardarem aquest valor ja que és la 
posició que tenia la cara seguida en la imatge N.  
 
Cal ressaltar que en aquest bloc funcional no s’ha alterat el nombre d’objectius de 
seguiment. És a dir, si teníem Cn com a entrada, Mn conté el mateix nombre de cares dels 
quals únicament se n’ha actualitzat la posició dels centres de masses. A continuació 
veurem les opcions de post-processat, que seran les que ens permetran gestionar les 
desaparicions i les fusions.   
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4.4 Post-processat: cares fusionades i desaparegudes 
L’algorisme interpretarà com una fusió la convergència en un mateix punt dels centres de 
masses de 2 cares. El Mean Shift sempre busca maximitzar la probabilitat de trobar color 
pell, és a dir, de trobar el màxim local associat a una cara. Per tant, és freqüent que quan 
dues cares són molt properes l’una amb l’altra, els 2 màxims locals de cada cara s’acabin 
fonent en un de sol. Si observem les cares en diferents imatges successives de la 
seqüència, veurem com la finestra de seguiment de les dues cares acaba convergint. 
 

     

     
Il·lustració 34 - Fusió 

En el cas de l’algorisme Cam Shift, quan el seguiment de dues cares convergeixen en un 
punt, no és possible, per la naturalesa de l’algorisme, que aquestes es tornin a separar. Al 
no comptar ni amb informació d’estructura ni de projecció del moviment, quan 2 centres 
de masses convergeixen en un punt, el seu comportament serà a partir d’aleshores al 
mateix. Dit d’una altra manera, com que l’únic paràmetre d’entrada és el centre de 
masses, si dues cares tenen el mateix punt com a centre de masses en un moment donat, 
l’algorisme Mean Shift sempre produirà el mateix punt com a sortida. 
Això té com a conseqüència que l’estat fusió és un estat final, degut a què la reaparició no 
és possible. Això darrer és el que el distingeix de l’estat de desaparició, ja que des d’ell sí 
que és possible la reaparició. 
 
L’altra operació que es realitza en el post-processat és la d’examinar quines cares han 
desaparegut. La desaparició en l’algorisme Cam Shift és sensiblement diferent de la que 
es fa en l’algorisme basat en anàlisi en estructura. En el cas del Cam Shift realment no es 
produeix una assignació entre les cares de dues imatges, simplement anem aplicant 
l’operació definida en el bloc del Mean Shift de forma recurrent. A menys que es fusioni, 
com hem vist fins ara, el nostre punt, que pretén representar el centre de masses d’una 
cara, estarà sempre en un punt o altre de la imatge, fins i tot quan és evident que ja no 
segueix una cara. Vegem un exemple per ajudar a clarificar la idea.  
 

                    
Il·lustració 35 - Desaparició: pèrdua de l'objectiu a seguir 
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Observem que la cara real que intentem ha desaparegut pel marge de la imatge. No 
obstant, el punt segueix formant part del conjunt de punts sobre els que apliquem 
l’algorisme Mean Shift i aquest no té en cap moment en compte el concepte de cara. 
Recordem que únicament buscar maximitzar la probabilitat de color pell. Però que passa 
si no hi ha color pell? Ho segueix intentant, si bé òbviament el màxim més proper a color 
pell no conté color pell, com succeeix en les darreres imatges de la seqüència d’exemple. 
L’algorisme podria seguir així indefinidament però ja no té sentit, el punt ja no es 
correspon amb el centre de masses de la cara que seguíem. 
Per tant, es fa necessari implementar un criteri per decidir quines cares ja hem deixat de 
seguir correctament i per tant considerar-les desaparegudes. S’ha optat per considerar 
que l’algorisme no ha pogut seguir la cara quan durant tres imatges de la seqüència, no 
trobem un nombre de píxels de color pell suficient dins la finestra de treball. Si dins la 
finestra de treball no superem aquest llindar mínim de píxels de color pell, es considerarà 
que ja no seguim la cara i per tant l’operació que realitza el Mean Shift deixa de tenir de 
cara al seguiment. Per tant, considerarem la cara com a desapareguda. 
 
Com a resum del bloc funcional de post-processat podem dir que té com a resultat final el 
conjunt de centre de masses An, on An s’ha obtingut a partir de:  
 

An = Mn - Fn - Vn 
 
Fn correspon al conjunt de cares fusionades, mentre que Vn correspon a les cares de 
aparegudes. Amb això finalitza la iteració n. Cal fixar-se que la sortida An d’aquesta 
iteració serà l’entrada de la següent iteració.  
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5 Algorisme d’anàlisi en estructura 
5.1 Introducció 
L’algorisme d’anàlisi en estructura no es basa només en propietats intrínseques de cada 
regió, sinó que té en compte les relacions que estableixen entre elles. De fet es basa en el 
supòsit que les estructures es mantenen al llarg del temps per tal d’utilitzar-se com una 
eina més a l’hora de realitzar les assignacions.  
 
De totes maneres, per poder realitzar assignacions basant-nos en estructura, ens cal 
prèviament haver assignat  prèviament algunes regions mitjançant algun altre mecanisme. 
En el nostre cas serà una comparació basada en forma, si bé aquesta serà força simple, 
ja que es basarà en la posició i la  mida de les regions.  
 

5.2 Comparació en forma 
 
Cal no perdre de vista que el que pretenem tant en l'anàlisi en forma com en estructura és 
comparar contorns de diferents imatges per verificar si representen la mateixa regió. La 
comparació implica necessàriament trobar una definició de distància, per tal de poder 
quantificar les diferències entre contorns. Cal tenir present el següent: 
 

• La informació relacionades amb els paràmetres de forma, més que basar-se en tots 
els píxels de la regió, es basa en els que composen el seu contorn.  
 
z[n] = x[n] + j · y[n]   )1,0( −∈ Nn   (N = nombre de píxels del contorn) 

 
• En els paràmetres de forma treballem amb les transformades discretes de Fourier 

dels punts del contorn: 
 

∑
−

=

π
−

⋅=
1N

0n

k·
N

n2j

e]n[z]k[Z
  )1,0( −∈ Nk  Fórmula 1 

∑
−

=

π

⋅=
1N

0k

n·
N

k2j

e]k[Z]n[z
  )1N,0(n −∈  Fórmula 2 

 
 
Anem a buscar doncs una definició de distància que sigui vàlida per mesurar les 
diferències en forma de dos contorns. La més simple seria la que s'obtindria de restar els 
contorns dels dos senyals: 
 

( ) [ ] [ ]nznz=zzd 2121 , −  
 
Malgrat la seva simplicitat aquesta definició presenta un gran problema: els contorns de 
les regions que tenim, tant en el domini real com en el transformat, són dependents d'una 
sèrie de paràmetres que no tenen res a veure amb la forma. Per tant, al mesurar la 
distància, no només estarem mesurant  les diferències de forma, sinó també la diferència 
de tota una sèrie d'altres paràmetres. Això significa que per poder fer una comparació en 
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forma entre dos contorns és necessari fer prèviament la regió independent d'aquests 
paràmetres. 
 
Per entendre millor això veurem una sèrie d'exemples. En l'exemple 1 podem veure dues 
imatges amb un rectangle cadascuna. Les imatges tenen només dues regions: la regió 
fons i un rectangle. Ambdues són iguals, només difereixen en la posició que la figura 
ocupa en la imatge. Si volguéssim comparar els contorns de les dues regions 
representades pels rectangles, tant en el domini real com en el transformat, veuríem que 
malgrat que tenen la mateixa forma, no presenten els mateixos valors. Això és degut al fet 
que el contorn és dependent de la posició del centre de masses de la figura. 
 

    
   
Un altre exemple interessant seria el de l'exemple 2. De nou tornem a tenir el rectangle 
original, però aquest cop al costat hi tenim una imatge amb un altre rectangle més gros. 
La forma d’ambdós rectangles és exactament la mateixa, però si comparem els contorns 
veurem que presenten valors diferents. En aquest cas, això és degut a les diferències de 
mida entre ambdós. Per tant podem dir que el contorn és dependent de la mida del 
rectangle. 
 

 
 
L'exemple 3 ens mostra un altre cas en que les formes són les mateixes però els contorns 
són diferents. En la segona imatge el rectangle apareix rotat respecte la imatge original. 
Per tant, el contorn és dependent de la rotació del rectangle. 
 

 
 
El darrer exemple que veurem difereix una mica dels anteriors. Si en els tres anteriors 
podíem veure diferències entre les dues imatges de l'exemple, en l'exemple 4 són iguals. 

Il·lustració 36 - Dependència de la posició en la comparació de contorns 

Il·lustració 37 - Dependència de la mida en la comparació de contorns 

Il·lustració 38 - Dependència de la rotació de la fígura en la comparació de contorns 
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Es diferencien però en el punt des del qual hem començat a contar el contorn. Es tracta 
de la mateixa figura, però segons quin punt escollim com a mostra zero, obtenim diferents 
valors de contorn. Per tant, el contorn és dependent del punt inicial. 
 

 
 
 
Després d'haver vist aquests quatre exemples recapitulem. La mesura de distància que 
havíem proposat al començament no és vàlida, ja que no podem utilitzar els contorns per 
mesurar les diferències de forma. Això és degut a què el contorn d'una figura és 
dependent de quatre paràmetres que no tenen res a veure amb la forma: el centre de 
masses de la figura, la seva mida, la seva rotació i l'elecció del punt inicial del contorn. 
 
En l’apèndix 1 es detallen els operadors que ens permetran manipular els contorns per 
fer-los independents d'aquests quatre paràmetres. 
 
 
 

5.2.1 Normalització / Optimització dels contorns 
En aquesta secció veurem com els podem utilitzar els operadors de contorn per tal 
d’assolir el nostre objectiu: obtenir una mesura quantitativa de la diferència de forma 
existent entre dos contorns. Aquesta mesura ens serà útil quan intentem comparar i 
identificar una mateixa regió en dues particions diferents. A menor distància, menor 
diferència de forma, i per tant, més probabilitat que dues regions en diferents particions 
representin el mateix. 
En la secció anterior hem vist que tots els operadors de contorns depenien d’una variable: 

• ζ  en translació. 

• β  en escalat. 

• α  en rotació 

• q en punt inicial. 
En aquest apartat caldrà decidir quin valor pren cadascuna d’aquestes variables, a l’hora 
de fer les transformacions necessàries per aconseguir una mesura quantitativa de la 
distància que sigui independent dels paràmetres geomètrics. 
Existeixen dues aproximacions al problema: la normalització i l’optimització. Aplicant 
normalització a un conjunt de contorns semblants, obtindríem el mateix contorn. És a dir, 
aplica sempre la mateixa transformació en qualsevol dels contorns, independentment dels 
altres. Per altra banda, l’optimització busca minimitzar la distància entre els contorns. La 
normalització requereix de menor cost computacional, mentre que l’optimització, encara 

Il·lustració 39 - Dependència de l'elecció del punt inicial en la comparació de contorns 
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que requereixi de major computacional, dóna uns resultats millors.  
 

5.2.1.1 Normalització en translació 
Un cop introduïts els operadors, recordem que teníem el problema de la comparació de la 
forma dels dos contorns del rectangle. Si mesuràvem la distància entre els contorns 
d’ambdues imatges tal com havíem proposat inicialment en la fórmula 3, havíem vist que 
el resultat no era zero, malgrat que la forma era la mateixa. Era evident doncs que la 
nostra mesura de la distància, entesa com a mesura de la diferència de forma, no era 
prou idònia.  
En l’apartat anterior hem introduït l’operador translació. Aquest operador ens permet 
desplaçar el contorn de les nostres figures. Justament el problema que teníem en mesurar 
la distància entre els contorns d’ambdues figures era la seva diferència en les 
coordenades, és a dir, que eren dependents de la posició. Anem a veure com la utilització 
de l’operador translació ens pot ajudar a millorar la nostra mesura de la distància entre les 
dues figures, o el que és el mateix, a independitzar la forma de les figures de la seva 
posició dins la imatge. 
El que cal fer, dit de forma intuïtiva, és aconseguir “sobreposar” les imatges dels dos 
rectangles. La  manera senzilla d’aconseguir-ho seria desplaçar un dels rectangles fins a 
“sobreposar-lo” amb l’altre. D’aquesta manera, ambdós rectangles tindrien la mateixa 
posició, i al restar els contorns per mesurar-ne la distància, la informació de posició de les 
dues figures es cancel·laria ja que seria exactament la mateixa. D’aquesta forma hauríem 
aconseguit l’objectiu d’independitzar la mesura de distància de contorns de la posició de 
les figures.  
Expressat de forma més formal, la nostra mesura de la distància entre la figura 1 i la figura 
2 de l’exemple 5 seria: 

( ) [ ] [ ]}nz{Dnz=zzd 2121 , ζ−  

En el nostre cas ζ  seria el desplaçament de la figura 2 fins a la posició de la figura 1. Una 
altra alternativa és desplaçar ambdues figures fins a un mateix punt arbitrari. El punt més 
natural és l’origen del sistema de coordenades. Formalment la mesura de la distància 
seria: 

( ) [ ] [ ]}nz{D}nz{D=zzd 221121 , ζζ −  
En aquest 1ζ  i 2ζ  serien els desplaçaments fins l’origen del sistema de coordenades. És a 
dir, serien el vector desplaçament que uneix el centre de masses de les figures amb 
l’origen de coordenades. 
Expressat de forma més formal:  

   ζ (z) = ∑
−

=

−
1N

0n
]n[z

N
1

 

I en el domini transformat; 

   ζ (z) = -Z[0] 
 
Si optem per la primera solució ens trobarem davant d’una solució que només pretén 
optimitzar els resultats. La segona solució pretén normalitzar totes les figures per la seva 
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posterior comparació. En aquest cas els resultats seran els mateixos, és a dir, ambdues 
solucions donaran el mateix resultat, per la qual cosa s’ha preferit la normalització, ja que 
té menor cost computacional. En una imatge amb N figures i (N-1)2 comparacions. Si 
optem per la normalització tindrem N desplaçaments (normalitzacions), un per cada 
contorn. En canvi si s’hagués escollit l’optimització en cada comparació tindríem de (N-1)2  
desplaçaments.  
La normalització en translació ha de complir els següents requisits: 

• Per un contorn z[n], ζ  ha de ser únic.  

• Per qualsevol translació de z[n], ζ  ha de valer el mateix que per z[n] i ha de portar 
al mateix resultat per qualsevol translació de z[n]. 

 
La solució es correspon al centre de masses del contorn. Per tant, quan fem una 
normalització en translació, el que estarem fent serà situar qualsevol contorn en l’origen 
de coordenades, independentment de la seva posició inicial. 
 

5.2.1.2 Normalització en escalat 
Ara ja tenim la mesura de la diferència de la forma independitzada de la posició de la 
nostra figures. Anem a fer el mateix respecte la mida. El raonament per l'escalat és anàleg 
al de la translació. En l'exemple 2 observem que dos rectangles amb la mateixa forma 
presenten contorns diferents. Ens cal, doncs, independitzar la nostra mesura de la 
diferència en forma de la mida. Per a aconseguir-ho utilitzarem l'operador escalat. 
A l'igual que en la translació disposem de dues maneres d'encarar el problema, 
optimitzant per cada comparació, o normalitzant les figures abans de fer qualsevol 
comparació. En aquest cas també s'ha optat per la normalització degut al seu menor cost 
computacional. 
La normalització en escalat ha de complir les següents condicions: 

• β  ha de ser real, positiu i únic per qualsevol contorn z[n] i qualsevol de les seves 
translacions ζD (z[n])  

• Per z[n] i per qualsevol escalat de z[n] o de ζD (z[n]), β  ha de valer el mateix i ha de 
conduir al mateix resultat. 

La solució proposada perβ  és la inversa de la norma, on la norma és la suma quadràtica 
de tots els coeficients. Amb aquesta elecció complim la primera condició, ja que la norma 
serà real, positiva i única per qualsevol contorn. Podem observar qualitativament que 
també complim la segona condició, ja que quan més gran sigui un contorn, també més 
gran serà la seva norma. D’aquesta manera podem veure que els contorns més grans es 
dividiran per valors més grans, mentre que els petits ho faran per valors més petits. 

5.2.2 Aspectes pràctics 
Per millorar l'eficiència computacional de tot el procés de comparació en forma s'usarà la 
transformada ràpida de Fourier (FFT) i el truncament dels coeficients de Fourier menys 
significatius.  
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5.2.2.1 FFT i sobremostreig 
La FFT és un algoritme que permet accelerar notablement el càlcul de la DFT, sempre i 
quan el nombre de mostres sigui múltiple d'una potència de 2. Com que en els casos 
pràctics rarament es dóna aquesta circumstància, caldrà fer un sobremostreig per 
aconseguir tenir el nombre de mostres que sigui el múltiple d'una potència de 2 més 
proper. Per exemple: si tenim una figura amb 86 mostres del contorn, caldrà fer un 
sobremostreig a 128. Si prenem N0 com a nombre de mostres inicials i N com al múltiple 
de potència de 2 immediatament superior al nombre de mostres inicials, ens trobarem que 
la distància entre els punts del contorn s'ha reduït en N0/N. 
 

5.2.2.2 Truncament dels coeficients de Fourier 
Una altra manera utilitzada per a rebaixar el cost computacional és truncar el nombre de 
descriptors de Fourier necessaris per la representació de la forma de la figura. Això és 
degut a què la major part de la informació relativa a la forma es troba emmagatzemada en 
els primers coeficients de la DFT.  
 

5.3 Comparació en estructura 

5.3.1 Introducció a la comparació en estructura 
En aquesta introducció intentarem explicar breument i de forma intuïtiva la comparació en 
estructura. És una introducció i a la vegada un resum a alt nivell del que s’anirà 
desenvolupant en tot l’apartat de comparació en estructura. 
Fins ara hem vist només un dels dos aspectes a tenir en compte en la comparació de 
dues regions d’una imatge: la forma. Ara veurem l’altra eina que disposem per realitzar el 
procés de comparació i posterior identificació de dues regions: la comparació en 
estructura.  
La comparació en forma es basa únicament en paràmetres de la regió a analitzar. 
D’alguna manera podríem dir que “aïllem” la regió de la resta la imatge. Només tenim en 
compte informació sobre el contorn, la informació pròpia de la regió. En certa manera 
podríem dir que prescindim de la resta de la imatge. De fet no necessitem altra cosa que 
el contorn de la imatge per aplicar els operadors de contorns.  
Per contra la informació d’estructura ens situa la regió en el context de la imatge. És a dir, 
ens relaciona una regió amb les seves regions veïnes o adjacents. Tot  seguit veurem 
quines eines i quins paràmetres utilitzem per aconseguir-ho. 
La idea que se sustenta la comparació en estructura és que les dues regions d’imatges 
consecutives que vulguem comparar tindran al seu voltant les mateixes regions, o si més 
no quasi les mateixes, en ambdues imatges. En la figura següent podem veure dues 
imatges consecutives d’una mateixa seqüència. 
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Il·lustració 40 - Assignació basada en la comparació d'estructures 

D’aquestes dues imatges fixem-nos concretament en la circumferència negra del centre. 
Observem que prescindint fins i tot d’una comparació per veure fins a quin punt les dues 
regions són iguals en forma, podem endevinar que són la mateixa figura prenent com a 
referència altres regions que l’envolten.  
Dit d’una altra manera, podem suposar que la figura de la primera imatge situada entre 
l’el·lipse de dalt i l’el·lipse de baix, i entre la circumferència de l’esquerra i el pentàgon de 
la dreta, serà la mateixa figura que en la segona imatge també apareix entre l’el·lipse de 
dalt i l’el·lipse de baix, i entre la circumferència de l’esquerra i el pentàgon de la dreta. I 
per suposar això no ens cal tenir en compte per res la forma de figura. Simplement ho 
sabem per les seves relacions de veïnatge amb les figures més properes. 
És a dir, un cop identificades les dues el·lipses, la circumferència i el pentàgon en 
ambdues imatges és molt senzill deduir que la regió que hi ha entre totes elles en les dues 
imatges és la mateixa i assignar-la. No obstant això, cal fer notar que prèviament hem 
hagut d’assignar almenys algunes d’aquestes figures que envolten la circumferència 
negra. Altrament no tenim regions veïnes en les quals sustentar-nos per la nostra 
comparació. 
Això és a grans trets la comparació en estructura. Seguidament afinarem els conceptes i 
veurem com es combinen. En el subapartat “Introducció als grafs” presentarem l’eina 
matemàtica que ens permetrà modelar les estructures a comparar: els grafs. Després, a 
“Terminologia, notació i paràmetres d’un graf” introduirem els grafs de manera més formal 
i presentarem els paràmetres que el caracteritzen. Finalment a “Mesura de la distància en 
subgrafs” cercarem una mesura de distància per a quantificar les diferències, tal com ja 
hem fet abans en l’apart de comparació en forma. 
 

5.3.2 Introducció als grafs 
Com s’ha mencionat anteriorment, la nostra entrada al sistema són imatges d’etiquetes, 
és a dir, imatges que ja han passat per un procés de partició. Per aconseguir tractar 
aquestes particions les modelarem com a grafs.  
 
Un graf tindrà un aspecte semblant al de la següent figura. 
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Il·lustració 41 - Exemple de graf 

En el graf observem dos tipus d’elements: 
• Les circumferències, que formalment s’anomenen nodes. 
• Les línies que uneixen aquestes circumferències, formalment anomenades arcs.  

 
Veiem un exemple que ens ajudi a clarificar com els grafs seran una representació de 
l’estructura de regions de la imatge d’etiquetes, i que ens permeti anar introduint els nous 
conceptes. 
 
En la següent figura podem veure, a dalt les dues imatges originals i a sota els grafs que 
representarien l’estructura d’aquestes. Per a major claredat suposarem que les imatges 
d’etiquetes són com les imatges originals. Podem veure com a cada regió de la imatge li 
correspon un node del graf. Si dues regions estan en contacte, és a dir, limiten l’una amb 
l’altra, tindran també un arc que unirà els dos nodes que les uneixi. En la segona imatge 
les regions 1 i 3 han deixat de tenir contacte, per tant ja no hi ha arc que uneixi els nodes 
1 i 3. El node 0 es correspon al fons blanc de la imatge. 
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Il·lustració 42 - Obtenció dels grafs 

 
Expressat d’una manera més formal, un graf és una estructura combinatòria formada per 
un conjunt no buit G(V,E) d’elements anomenats nodes i d’un conjunt E de parells no 
ordenats de nodes diferents anomenats arcs. En la primera figura de l’exemple anterior 
G(V)={v0,v1,v2,v3} i E={e01, e02, e03, e12, e13, e23}. 
Diem que dos nodes són adjacents quan hi ha un arc que els uneix. En la primera figura 
els nodes 1 i 3 són adjacents, mentre que en la segona figura no ho són. De forma més 
intuïtiva i aplicant-ho al tema que ens ocupa: podem dir que dos nodes són adjacents i per 
tant tindran un arc que les uneixi quan les regions que modelen es toquin.  
En els grafs que utilitzarem el node modelarà. Al seu torn, la longitud de l’arc mesurarà les 
distancies entre els centres de i sobretot  ens informaran que els nodes són adjacents. 
És moment de fer una breu recapitulació per ressituar-nos abans de continuar. Recordem 
que la nostra problemàtica consisteix a relacionar i a discernir si dues regions de dues 
imatges consecutives representen realment la mateixa regió. Hem presentat els objectes 
que ens permetran modelar l’estructura de les regions en la imatge: els grafs. 
  

5.3.3 Comparació coherència de subgrafs 
Per mesurar la distància entre subgrafs treballarem fonamentalment amb subgrafs que 
tindran com a node generador les dues regions a comparar. És a dir, en el procés de 
comparació, no treballarem pròpiament amb tot el graf de la imatge, sinó que ens 
centrarem en les regions a comparar i les seves adjacents, és a dir, en grafs d’ordre 1. 
La comparació en estructura és força més complexa que la comparació en forma. 
Recordem que la comparació en forma no és més que la diferència entre els contorns a 
comparar, després d’haver-los aplicat els operadors de contorns per tal d’eliminar tota la 
informació que no es correspongués a la diferència de formes. 
El primer problema que ens trobem en la comparació en estructura és que no és tan 
evident què podem comparar i què no. En el cas de la comparació en forma primer 
extrèiem el contorn. En el procés de mesurar la distància aplicàvem els operadors de 
contorns i obteníem una mesura quantitativa de la distància. En aquest procés de 
comparació, l’única dada o paràmetre del qual partim és el contorn (z[n]). I totes les 
regions tenen un contorn, per tant, qualsevol regió és comparable amb qualsevol altre. 
En el cas de la comparació en estructura no partirem del contorn, sinó del subgraf i dels 
paràmetres que el caracteritzen. I així com tots els contorns es poden comparar amb tots 
els altres contorns per examinar-ne la forma, no tots els subgrafs es poden comparar amb 
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altres subgrafs. Anem a veure-ho en el següent exemple: 

 
Il·lustració 43 - Grafs no comparables 

 
Els dos subgrafs presenten un aspecte molt diferent. El primer presenta un node 
generador amb molts nodes adjacents, mentre que el segon presenta un node generador 
amb pocs nodes adjacents.  
Considerarem que dos subgrafs d’ordre n són comparables entre si, si i només si, els 
nodes que els composen, exceptuant els nodes generadors, són comuns en els dos. Amb 
aquest enfocament els grafs de les figures no són comparables. En canvi sí que ho serien 
els següents subgrafs: 
 

 
Il·lustració 44 - Grafs comparables 

 
En el següent apartat veurem diversos paràmetres que ens ajudaran a quantificar la 
diferència entre subgrafs comparables.  
 
Un altre concepte molt important i a tenir molt present en la comparació en estructura serà 
la coherència. Segons la definició exposada a [2], direm que un subgraf és coherent 
estructuralment si totes les regions que el composen es troben dins d’un mateix pla de 
profunditat. Així mateix, un subgraf serà incoherent quan tingui les seves regions en 
diversos plans de profunditat. Quan un subgraf és incoherent serà molt més probable 
l’aparició de noves oclusions, unions o separacions entre les regions que el composen. 
 
En el cas de la comparació en estructura no partirem d’una sola mesura, com fèiem en la 
comparació en forma amb el contorn, sinó basant-nos en els diversos paràmetres que 
hem vist en l’apartat anterior: 
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• Dos subgrafs d’ordre n són comparables entre sí, si i només si, els nodes que els 
composen, exceptuant els nodes generadors, són comuns en els dos. 

• Direm que un subgraf és coherent estructuralment si totes les regions que el 
composen es troben dins un mateix pla de profunditat. 

• Suposarem que els subgrafs que analitzarem compleixen són coherents. 
• Per poder comparar dos subgrafs N i M en estructura necessitem definir una 

distància basada en els següents paràmetres d’estructura. 
 

5.3.4 Paràmetres de comparació de subgrafs 
Els paràmetres que ens permetran quantificar les diferències entre dos subgrafs són: la 
similitud de matrius, els diversos paràmetres de rotació, la translació, el creixement de 
l’arc i la coherència. Aquests paràmetres es basaran en els paràmetres d’un subgraf que 
hem vist anteriorment: la matriu d’adjacències, la longitud de l’arc, l’angle de l’arc i el 
coeficient d’adjacència de l’arc ei,j. 
 
Tots aquests paràmetres ens seran útils posteriorment en la implementació de l’algoritme 
de comparació en estructura.  
 

5.3.4.1 Coeficient de similitud de matrius d’adjacències 
El coeficient de similitud entre les matrius d’adjacències de dos subgrafs es basa en 
l’aplicació de l’operador lògic XOR entre cada elements i, j de les matrius d’adjacències 
d’ambdós subgrafs: 
 

∑∑
−

=

−

=

⊕=γ
1N

0i

1N

0j

m
j,i

n
j,i2m,n )AA(

N
1

 
 

Qualitativament s’observa que dos subgrafs tindran matrius d’adjacències més semblant 
quan 1, →mnγ . O expressant-ho en termes de coherència, un subgraf serà coherent si 

1, →mnγ . 
 
El coeficient N2 s’introdueix a efectes de normalització. D’aquesta manera sempre es 
dóna que  10 , ≤≤ mnγ . Encara que si tenim en compte que els elements de la diagonal 
principal només poden valer 0, i que a la fila i la columna del node generador d’ambdós 
subgrafs només pot valer 1 (exceptuant l’element de la diagonal principal)  podem acotar 
encara més l’interval del coeficient fins a:  

1)1(2
,2 ≤≤

−+
mnn

nn γ  
 
 

5.3.4.2 Rotació 

Definirem la rotació de l’arc ei,j (
i

mn,ω ) com la variació de l’angle de l’arc i
nθ  entre els 

subgrafs Gn i Gm: 
i
m

i
n

i
mn θθω −=,    per vi∈ In    on πωπ ≤≤− i

mn,   
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Il·lustració 45 - Rotació dels arcs 

 
A partir de la rotació, que és particular de cadascun de cada parella d’arcs que pot existir 
entre els subgrafs Gn i Gm, en podem extreure dues mesures que són globals als dos 
subgrafs i no a una parella arbitrària d’arcs i que, per tant, seran molt més útils en la 
comparació entre subgrafs: 
 

• Angle de rotació màxim entre els subgrafs Gn i Gm: 
i

mnIv

i
mn

ni
,m a x, m a xωω

∈∀
=    on πω ≤≤ m a x,0 i

mn  
 

• Angle de rotació mitjà entre els subgrafs Gn i Gm: 

∑
∈∀

=
ni Iv

i
mnmn M ,,

1 ωω on πωπ ≤≤− mn,  

 
L’angle de rotació mitjà ens proporciona un mesura de la rotació de tota l’estructura a 
l’entorn del seu node generador. 

 
• Desviació típica de l’angle de rotació: 

mn
Iv

i
mnmn

ni
M ,,,
1 ωωσ −= ∑

∈∀
   on πσ ≤≤ mn,0  

 
 

A partir de la desviació típica de l’angle de rotació i l’angle de rotació màxima podem 
extreure informació sobre la coherència de les estructures que analitzem. Valors 
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semblants de desviació típica i d’angle de rotació màxim són les típiques d’una estructura 
coherent. Per tant, podem sospitar raonablement que estem analitzant una estructura 
coherent. El cas contrari, una desviació típica baixa i un angle de rotació màxim elevat ens 
pot fer sospitar que ens trobem davant una estructura incoherent. És a dir, si un dels 
nodes presenta una variació de rotació significativa respecte la mitja de l’estructura és 
probable que sigui degut a què no està en un mateix pla que la resta de nodes. Cal 
remarcar, però que aquestes consideracions no són estrictament necessàries.  
 

5.3.4.3 Translació 

Anomenarem translació de l’arc ei,j (
i

mn,δ ) a la diferència dels centres de masses (o 
coeficients de translació, tal com hem vist a l’apartat de comparació en forma entre el 
node vi que pertany al graf Gn i al seu node equivalent del graf Gm: 
 

*
)(

*
)(, mini

i
mn ζζδ −=  

 

 
Il·lustració 46 - Translació d'estructures 

 
Anomenarem translació d’estructures ( mn,δ ), al coeficient més elevat de translació de tots 
els arcs: 

i
mnIv

i
mnmn

ni
,m a x,, m aδδδ

∈∀
==  

 
Si els 2 subgrafs són coherents, és a dir, totes les regions es desplacen de forma 
semblant, el màxim d’aquests valors ( m,nδ ) serà una bona estimació del màxim moviment 
de translació del node generador: 
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**
, mnmn ζζδ −≈  

 
 

5.3.4.4 Creixement de l’arc 
 
A l’igual que la translació el creixement de l’arc també és una mesura basada en la 
longitud de l’arc. Es defineix com el valor absolut de l’increment de longitud que pateix 
l’arc entre els subgrafs Gn i Gm: 

{ }
{ }i

m
i
n

i
m

i
ni

mn λλ
λλ

ρ
,m i n
,m a x

, =  

 

Cal fer notar que sempre es complirà que 1, ≥i
mnρ  . 

 
Il·lustració 47 - Creixement de l'arc 

 
Una consideració pràctica a tenir en compte és que valors molts petits del denominador 
ens podrien disparar el valor del coeficient. Per evitar-ho, es filtren els valors més petits 
que un cert minλ . Empíricament es va comprovar que els valors òptims s’obtenien per minλ = 

5 píxels [2]. D’aquesta manera aconseguim evitar valors de 1, >>i
mnρ . 

 
Amb els nodes que han passat aquest filtratge calculem el coeficient de creixement entre 
estructures: 
 

i
mnIv

i
mnmn

ni
,m a x,, m aρρρ

∈∀
==     ni Iv ∈∀   amb { }i

m
i
n λλ ,m i n >5 píxels. 
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A l’igual que en el cas de l’angle de rotació màxim aquest coeficient proporciona 
informació interessant sobre la coherència de l’estructura analitzada. Valors propers a la 
unitat signifiquen que el subgraf serà coherent, ja que aproximadament tots els seus 
nodes de manera homogènia. Per contra, un valor elevat ens indicarà que un o més 
nodes s’estan desplaçant de forma independent als altres, la qual cosa ens delatarà un 
subgraf incoherent.  

 
 
 

5.3.4.5 Cohesió 

Anomenarem coeficient de cohesió (
i

mn,Ω ) de l’arc ei,n a l’increment del coeficient 
d’adjacència de l’arc entre les particions Gn i Gm: 
 

{ }
{ } 1

,m i n
,m a x

, ≥=Ω i
m

i
n

i
m

i
ni

mn WW
WW

 

 
En el procés de càlcul de la cohesió, a l’igual que en el coeficient de creixement, també 
filtrarem les parelles d’arcs (ei,n, ei,m) amb un coeficient d’adjacència mínim { }i

m
i
n W,Wm i n  

que no superin un cert llindar minW . Empíricament es va fixar aquest llindar en minW =0.01 
[2].Al prendre només valors superiors a aquest interval s’evita que certes variacions molt 
petites augmentin de forma excessiva el valor del coeficient que podrien induir a errors en 
certes etapes de decisió. 
 

 
Il·lustració 48 - Coeficient de cohesió de l'arc 

 
Definirem el coeficient de cohesió ( mn,Ω ) entre estructures com la mitjana aritmètica dels 
coeficients de cohesió dels arcs ei,n filtrats que són comuns als subgrafs Gn i Gm: 
 

∑
∈

Ω=Ω
ni Iv

i
mnmn M ,,

1
   0.0},m i n {≥∈∀ i

m
i

nni WWIv  

 
Des del punt de vista de la coherència d’un subgraf, uns coeficients d’adjacència amb 
poques variacions, i conseqüentment uns coeficients de cohesió també amb poques 
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variacions, ens mostrarien estructures que es mouen en bloc. És a dir, estructures 
coherents, i per tant mn,Ω >>1. Per contra, si existís un objecte que es trobés en un pla de 

profunditat diferent, el valor dels coeficients variaria significativa i llavors mn,Ω >>1. 
 
A continuació fem un resum de les mesures que s’han vist al llarg d’aquest apartat: 
 
 

o SIMILITUD DE MATRIUS: ∑∑
−

=

−

=

⊕=γ
1N

0i

1N

0j

m
j,i

n
j,i2m,n )AA(

N
1

  

 2m,n n
)1n(2n1 −+

≤γ≤  

 La matriu quadrada resultant tindrà 0s a la diagonal principal. 
 La fila i la columna del node generador només tindrà 1s. 
 Si ⇔→γ 1m,n  Coherència 
 

o ROTACIÓ: 
i
m

i
n

i
m,n θ−θ=ω  

 Utilitzarem el màxim ( m,nω ), la mitjana i la variança d’aquests valors. 
 Una variança elevada indicarà incoherència. 
 

o TRANSLACIÓ: 
*

)m(i
*

)n(i
i

m,n ζ−ζ=δ  

 Si els 2 subgrafs són coherents, el màxim d’aquests valors ( m,nδ ) serà 
una bona estimació del màxim moviment de translació del node 
generador. 

 

o CREIXEMENT DE L’ARC: 
{ }
{ } 1

,m i n
,m a x

, ≥= i
m

i
n

i
m

i
ni

mn λλ
λλ

ρ  

 Només tindrem en compte valors de { }i
m

i
n,m in λλ >5 píxels per evitar 

que valors petits ens disparin el coeficient. 
 Anomenarem m,nρ al major d’aquests valors. 
 Si ⇔→ρ 1m,n  Coherència 
 

o COHERÈNCIA: 
{ }
{ } 1

W,Wm i n
W,Wm a x

i
m

i
n

i
m

i
ni

m,n ≥=Ω  

 Només tindrem en compte valors de { }i
m

i
n W,Wm i n >0.01 per evitar que 

valors petits ens disparin el coeficient. 
 Anomenarem m,nΩ  a la mitjana d’aquests valors. 
 Si ⇔→1W m,n  Coherència 
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5.4 Algorisme de seguiment basat en l’anàlisi 
d’estructures 

 

5.4.1 Introducció 
En els darrers capítols hem fet un recorregut per tots els conceptes teòrics que ens seran 
necessaris per comprendre el funcionament de l’algorisme del seguiment de regions. En 
el present capítol veurem com es combinen entre ells a l’hora d’implementar l’algorisme. 
 
Agafant com a base l’algorisme descrit en [1] i millorat en [2], s'hi ha afegit algunes 
millores per adaptar-lo al marc de treball del seguiment de cares en manifestacions.  
 
Com ja hem comentat en el capítol anterior l’algorisme s’acosta al problema del seguiment 
des de dues vessants diferents: la comparació en forma i la comparació en estructura. 
L’algorisme tal com hem vingut dient fins ara i com s’especifica en el títol del capítol es 
podria veure en realitat com a dos algoritmes diferents integrats en un de sol: la 
identificació de regions per forma i la identificació de regions per estructura.  
 
Abans de passar a veure l’algoritme és convenient definir una sèrie de termes relacionats 
amb les regions i el seguiment: 
 

• Regions Homòlogues: direm que dues regions { [ ] )(, inRnR mn ± } pertanyents a 
diferents particions, són homòlogues si representen al mateix objecte físic.  

 
• Regió Identificada: Definirem regió identificada de [ ]nRn en la partició it ±  com la 

regió que l’algoritme ha identificat com més similar a la primera. Cal ressaltar que la 
regió identificada només coincidirà amb l’homòloga si no s’han produït errors en la 
identificació. 

 
• Assignació: podem definir l’assignació com la decisió d’associació o identificació 

que realitza l’algoritme entre dues regions de particions diferents.  
 
A partir d’aquests conceptes podem explicar a grans trets en què consistirà l’algoritme. 
Suposarem que tenim dues particions consecutives implicades en la comparació: p[n] i 
p[n+1]. Primerament extreurem tots els paràmetres tant de forma com d’estructura de les 
dues particions. A grans trets aquest primer pas implica, en el cas de la comparació en 
forma, la generació dels coeficients de Fourier aplicant la FFT a totes les regions 
d’ambdues particions i extreure’n els paràmetres dels paràmetres relacionats amb la 
forma. Mentre  que en el cas de la comparació en forma això implica l’extracció del 
subgraf i els paràmetres d’estructura de cada regió.  
 
Un cop fet això comentar l’algoritme pròpiament dit, que s’inicia amb una comparació en 
forma amb criteris molt estrictes per tal de trobar unes primeres regions “segures” 
d’ancoratge. A partir d’aquí entrem en un bucle de comparació en estructura. Si 
s’identifica una nova regió, llavors busquem si a partir d’aquesta nova regió identificada 
som capaços d’identificar-ne més. El procés acaba quan la comparació en estructura ja no 
és capaç d’identificar més regions.  
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En aquesta breu descripció s’observa que la major part de la tasca recau en la 
comparació en estructura. Dit d’altra manera, l’algoritme es basa fonamentalment en la 
comparació en estructura, mentre que la comparació en forma s’utilitza exclusivament per 
inicialitzar la comparació en estructura i per fer una darrera comparació abans de 
l’assignació entre dues regions. Aquestes dues comparacions en forma, la del principi i la 
del final prèvia a l’assignació tampoc són simètriques, no tenen el mateix grau d’exigència. 
La primera és molt més estricte, ja que és sobre els seus resultats que s’inicia el procés 
de comparació en estructura. En aquesta primera comparació en forma preval el criteri de 
seguretat. Els errors que es produïssin en aquesta fase es propagarien en el bucle de 
comparació en estructura, per aquesta raó és molt més estricta. La segona comparació en 
forma és una darrera comprovació abans de l’assignació i té uns llindars d’exigència 
menys estrictes.  
 
Una consideració important que potser el lector ja haurà observat a l’introduir la 
comparació en estructura, és que l’aplicació de la comparació en estructura a cares de 
manifestants difícilment ens donarà uns resultats gaire interessants ja que la majoria de 
regions només tenen relacions de veïnatge amb el fons, la qual cosa no aporta res en un 
procés de comparació basat en l’estructura. Les adaptacions necessàries a l’algoritme per 
aplicar-lo al seguiment de cares de manifestants les veurem més endavant. Per ara 
suggerim al lector que extengui el camp d’aplicació de l’algoritme més enllà de les cares 
dels manifestants i que consideri particions d’imatges que continguin objectes amb 
relacions de veïnatge amb altres objectes que no siguin el fons.  
 

5.4.2 Terminologia i notació 
A continuació  definirem la terminologia i notació necessàries que utilitzarem en la 
descripció de l’algoritme. 
 

• Seqüència de particions: és un conjunt ordenat de segmentacions (imatges 
d’etiquetes) que són les entrades de l’algorisme: 

 
[ ] [ ] [ ] [ ]}, . . ., . . . ,0{ NpKppn =Ρ  

 
Cal ressaltar que els índexs no refereixen necessàriament a índexs temporals, sinó 
simplement a diferents particions. 
Anàlogament definirem [ ]KG  com el graf associat a la partició K i [ ]KA  com la seva 
matriu d’adjacències. També ens referirem com a [ ]Kvi  al node que modela la regió 
i de la partició K. 

 
• Modes de recorregut de la seqüència de particions [ ]nΡ : donades dues particions 

[ ] [ ]}1,{ +KpKp de la seqüència [ ]nΡ  definirem el mode Forward com el procés 
d’identificació de regions homòlogues partint de [ ]Kp . Per contra, definirem el 
mode Backward com el procés d’identificació de regions homòlogues partint de 
[ ]1+Kp .  

 
Per a diferenciar ambdós modes de funcionament s’afegeix n modificador, el qual 
pren com dos possibles valors: ( )F pel mode forward i ( ) B pel mode backward. Cal 
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tenir present que els dos modes de funcionament són formalment equivalents, així 
que a partir d’ara ho expressarem tot únicament en mode backward per tal de no 
duplicar cadascun dels diversos passos.  

 
• Operador Assignació: definirem com a operador assignació (link) backward o 

[ ]{ }KvL n
B

 a l’operador que retorna el node [ ]1−Kvl  associat a la regió l de la 
partició prèvia identificat al node [ ]Kvn  associat a la regió n de la partició actual: 

 
[ ]{ }KvL n

B
= [ ]1−Kvl  o ∅  (No identificada) 

 
L’operador assignació compleix les següents propietats: 
 
 Si s’aplica sobre una regió buida retorna una regió buida: 
 

{ } ∅=∅BL  
 

 Si s’aplica de forma recursiva, i tenin en compte la propietat anterior, podem 
arribar a obtenir la regió identificada [ ]Kvn  en qualsevol partició prèvia 
[ ]MK −Ρ : 

 
[ ]{ }KvL n

Bm

= [ ]{ }{ }{ } [ ]mkvKvLLL an
BBB −=. . .. . .  o ∅  

 
Podem veure l’operador backward com la memòria de l’algoritme que ens permet 
resseguir en tot moment a través de les diferents particions les assignacions que 
s’han fet per cada regió. En cas que en el procés d’identificació d’una parella de 
particions no s’hagin identificat algunes regions, ens retornarà ∅ . 
 

• Definirem el conjunt de nodes identificats backward ( [ ]kBI ) de la partició [ ]KΡ  
com el conjunt de nodes que han estat assignats una regió de la partició prèvia 
[ ]1−Kp : 

 
[ ] [ ]


i
i

kB kvI }{=   per i tal que [ ]{ } ∅≠Kv iLB  

 
Al seu torn també definim el conjunt de nodes no identificats backward ( [ ]kBN
)de la partició [ ]KΡ  com el conjunt complementari de [ ]kBI , que conté els nodes 
que no han estat assignats a una regió de la partició prèvia [ ]1−Ρ K : 
 

[ ] [ ]


i
i

kB kvN }{=  per i tal que [ ]{ } ∅≠Kv iLB  

 
• La matriu memòria d’adjacències backward ( [ ]kBM ) de la partició [ ]Kp  o actua 

de forma semblant a l’operador assignació backward. Abans d’explicar en què 
consisteix i com es calcula aquesta matriu, caldrà definir un nou concepte: les 
adjacències homòlogues. Dues adjacències són homòlogues si representen la 
mateixa relació de veïnatge en dues particions diferents. Aquesta relació es donarà 
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si i només si les seves regions són també homòlogues.  
 

La matriu memòria d’adjacències backward indica el nombre total de particions 
consecutives prèvies, inclosa l’actual, en les que les adjacències de [ ]Kp  s’han 
mantingut invariables. La matriu es calcula de la següent manera: 
 

[ ]


 +

=
,0

,1
,

M
KM B

ji si
si [ ]

[ ] 0

1

,

,

=

=

KA
KA

ji

ji
 

 
on 0≥M  és el valor màxim de m pel qual es compleixen simultàniament les 
següents condicions: 
 

1. Els nodes [ ]Kvi  i [ ]Kv j  han d’haver estat identificats conjuntament en 
totes les particions prèvies mnp −  per m=1..M: 

 
[ ]{ } [ ] ∅≠−= mnvKvL ai

Bm

  per m=1..M 
[ ]{ } [ ] ∅≠−= mnvKvL bj

Bm

  per m=1..M 
 

2. Els nodes identificats [ ]nvi  i [ ]nv j  han de ser adjacents en cadascuna de 
les particions prèvies mnp −  per m=1..M: 

 
[ ] 1, =− mnA ba   per m=1..M 

 
La matriu memòria d’adjacències, a més, també té les propietats de la matriu 
d’adjacències d’una partició concreta. A la pràctica però, la matriu memòria 
d’adjacències no es calcula directament directament sobre les matrius 
d’adjacències sinó que prèviament es realitza un procés de filtratge per eliminar 
alguns arcs ei,j, aquells que es considera que tenen relacions d’adjacència 
considerades com a poc estables o significatives.  
Considerarem que un arc ei,j entre dos nodes vi i vj és poca significativa quan es 
compleix la següent condició: 
 

Punts de contorn comuns a vi i vj / màx{Punt contorn vi, Punt contorn vi } ≤
Llindaradjacència 

 
Més endavant veurem com es calcula aquest llindar d’adjacència.  
La raó per la qual descartem aquests arcs és perquè empíricament s’ha comprovat 
que l’algoritme funciona millor si les adjacències entre regions són fiables, és a dir, 
adjacències que es van repetint entre vàries particions successives. Quan les 
adjacències no superen el llindar d’adjacència es considera que són adjacències 
dèbils, producte de contactes molt concrets i poc estables, i són descartades per 
evitar que puguin alterar negativament els càlculs posteriors de l’algoritme.  
 

Per a mirar de clarificar tots els conceptes que hem exposat en aquest apartat, tot seguim 
veurem un exemple on veurem de manera pràctica com s’utilitzen tots aquests conceptes. 
Partirem de la seqüència de particions [ ] [ ] [ ] [ ]}2,1,0{ pppn =Ρ , les particions de la qual 
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podem veure en les següents figures:  
 

 
Il·lustració 49 - Seqüència exemple d'assignació 

 
Suposant que haguéssim identificat correctament les regions homòlogues, tindríem els 
següents valors : 
 

• L’assignació backward a [ ]2av  seria el node [ ]1ov : 
 

[ ]{ } [ ]12 oa
B vvL =  

 
• De forma equivalent, l’assignació forward del node [ ]1ov  seria [ ]2av : 

 
[ ]{ } [ ]21 ao

F vvL =  
 

• L’assignació backward de [ ]2av  respecte la primera partició seria [ ]0uv : 
 

[ ]{ } [ ]{ }{ } [ ]{ } [ ]0122
2

uo
B

a
BB

a
B vvLvLLvL ===  

 
• La matriu memòria d’adjacències backward de la partició p[2] seria: 

 

[ ]

c

b

a

cba

B

v
v
v

vvv

M
















=

020
203
030

2  

 
Anem a veure d’on surten aquests valors. Tenint present que la matriu memòria 
d’adjacències és simètrica i té cerós a la diagonal només ens cal veure d’on surten 
els elements a12, a13 i a23, ja que els elements a21, a31 i a32 tindran els mateixos 
valors.  
 
L’element a21 conté la relació entre el quadrat i la circumferència. En la partició p[2], 
així com en les particions p[0] i p[1], ambdues regions són adjacents, per tant els 
seu valor és 1+2=3. Pel que fa a l’element a13 modela la relació entre el quadrat i el 
triangle. Com que en la partició p[2] les regions no són adjacents, l’element a13 val 
0. Finalment, l’element a23 representa la relació d’adjacència entre la 
circumferència i el triangle. Les seves regions han estat adjacents en les particions 
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p[2] i p[1] però no en p[0]. Per tant, pren el valor 1+1=2. 

5.4.3 Consideracions pràctiques prèvies 

5.4.3.1 Regions especials : les vores i el fons 
 
Hi ha dues regions que són tractades de forma lleugerament diferents a la resta de 
regions: les vores i el fons.  

 

 
Il·lustració 50 - Regions especials: vores i fons 

 

5.4.3.1.1 Vores 
Les vores emmarquen la imatge. En el preprocessat previ a l’algoritme de seguiment 
sempre afegim la regió vores. Per tant, aquesta sempre serà present en totes les imatges 
d’etiquetes d’entrada al sistema. Aquesta representa la regió exterior a la imatge, tot el 
que en queda fora. En aquest projecte s’ha fixat la mida de la regió vores en 5 píxels i en 
l’algoritme sempre té l’etiqueta 0.  
La regió Vores presenta les següents característiques: 

• Tota partició tindrà una regió vores, per tant és una regió que amb tota seguretat 
serà identificada. D’això se’n deriva que qualsevol regió adjacent a les vores tindrà 
d’entrada una regió adjacent identificada. 

• A partir de la regió vores podem identificar l’altra regió especial, la regió fons, que 
veurem tot seguit.  
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5.4.3.1.2 Fons 
L’altra  regió especial, el fons, és fàcil de veure intuïtivament què és a partir de la imatge 
anterior. Anem a definir però, de forma una mica rigorosa què és la regió fons. Definim la 
regió fons com la regió que té més punts adjacents a la regió vores de la partició. A més a 
més només considerarem una regió com la regió fons si supera un cert llindar de punts 
adjacents amb la regió vores: 
 

Llindar = Punts adjacents a les vores / Perímetre vores ≥  60% 
 
L’establiment d’un llindar en la regió fons implica que no necessàriament totes les imatges 
tindran una regió fons, tot i que en el context d’anàlisi del seguiment de cares en 
manifestacions és bastant improbable que això succeeixi. 
En el funcionament de l’algoritme la regió fons, si la regió fons és identificada en les dues 
particions analitzades (no oblidem que l’algoritme sempre analitza dues particions a la 
vegada) l’assignació és directa i no caldrà que passi tot el seguit de validacions que 
veurem en els successius apartats. 
Per tant, podem afirmar que abans de començar l’anàlisi en estructura, tindrem sempre 
identificada la regió vores i que quasi bé sempre la regió fons. Tenir identificada la regió 
vores sempre no és cap gran avantatge en si mateix des d’un punt de vista de seguiment, 
ja que de fet és una regió que inseríem de forma prèvia al començament de l’algoritme. La 
seva importància rau en que a partir d’ella podem identificar fàcilment la regió fons.  
 

5.4.3.2 Limitació d’adjacències espúries 
De cara a l’identificació basada en estructura ens són interessants les adjacències amb 
molts punts de contacte, ja que busquem estructures el més estables possibles. Per 
aquesta raó no es consideren les adjacències que queden per sota d’un cert llindar de 
píxels.  
 

5.4.4 Procés d’assignació de regions 
Fins ara hem vist les eines que ens permeten realitzar el procés d’assignació. El procés 
d’assignació està suficientment detallat a [2], així que un cop explicats els conceptes que 
el fonamenten, aquí només en farem una breu descripció a alt nivell.  
 
El procés d’assignació sempre es realitza entre dues particions. L’objectiu és el relacionar 
correctament cada regió d’una partició amb la seva homòloga de l’altra partició. Per a 
aconseguir-ho es fa una primera assignació basada en forma. Aquesta comparació ha de 
permetre assignar un nombre significatiu de regions per a iniciar posteriorment l’anàlisi en 
estructura. La comparació en forma aplicada en el present projecte exclou la comparació  
de rotació i la deformació de les regions, ja que els objectius de seguiment no són tan 
estables com en [2]. Per això la comparació en forma es limita a la translació i l’escalat, és 
a dir, es realitza l’assignació si no se superen uns certs llindars en les diferències de 
posició i mida entre les regions implicades.  
 
Posteriorment es realitza l’assignació basada en estructures, que farà ús dels paràmetres 
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de comparació dels subgrafs descrits anteriorment. Anem realitzant iteracions mentre es 
realitzin assignacions, ja que cada assignació realitzada pot provocar que en la següent 
iteració se’n realitzi una altra. En cas de no detectar-se cap, es realitza una assignació 
basada en forma amb llindars més relaxats i es torna a intentar l’anàlisi en estructura en 
una nova iteració. L’algorisme finalitza quan no pot realitzar cap nova assignació. 
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6 Millores en l’algorisme d’estructura 
6.1 Introducció 
En el capítol anterior hem descrit la comparació en forma i la comparació en estructura. 
No obstant, l’aplicació directa de la comparació en forma i estructura en el context de les 
seqüències de manifestacions dóna uns resultats pobres. Anem a sumaritzar-ne els 
motius, alguns dels quals ja s’han mencionat amb anterioritat: 

• La comparació en estructura es basa en la comparació de grafs. No obstant, tal 
com hem vist, els arcs d’aquests grafs es generen a partir de les adjacències. 
Tanmateix, al treballar amb imatges d’etiquetes que només contenen les cares dels 
manifestants, s’observarà que la majoria de cares només tenen adjacència amb el 
fons, pel que la comparació de subgrafs no aporta res. 

• A més a més, també és condició necessària que els grafs reflexin de manera 
fidedigna els objectius de seguiment. Això es tradueix en que el mòdul de detecció 
ha de detectar sempre totes les cares, altrament, si detectem unes cares en una 
imatge i no en la següent, la comparació en estructura és procliu a assignacions 
errònies.  

• També cal tenir en compte que la forma de les cares varia substancialment d’una 
imatge a una altra degut al procés de segmentació. A la pràctica, això implicarà que 
la comparació en forma s’haurà de modificar. 

 
En el present capítol es descriuen els canvis realitzats per adaptar l’algorisme a aquestes 
dificultats. 
 

6.2 Voronoi 
Fins ara hem estat parlant d'anàlisi en estructura, però cal no perdre de vista que 
l'aplicarem en el seguiment de cares en una seqüència. No obstant, si ens fixem en les 
imatges d'etiquetes generades durant el procés de segmentació, ens adonarem que el 
més habitual és que les cares només tingui adjacència amb el fons.  
  

 
Il·lustració 51 - Versió acolorida d'imatge d'etiquetes 
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Això ens presenta l'interrogant de com apliquem l'algorisme d'estructura en aquest 
context. Podem pensar en vàries solucions, però al final sempre hem d'obtenir com a 
resultat un graf com el que hem enunciat anteriorment. És a dir, hem de trobar una 
manera de definir quines cares són adjacents i quines no. Una possible opció fóra establir 
un cercle de radi r al voltant del centre de masses d'una cara.  
 

 
Il·lustració 52 - Hipòtesi d'adjacència: radi al voltant de la cara 

 
Tota cara que el seu centre de masses quedés dins aquest cercle es consideraria 
adjacent. No obstant, es podria donar un cas com el de sota, on una cara petita però més 
distant es considerés adjacent, mentre que una de gran més propera quedés descartada.  
 

 
Il·lustració 53 - Hipòtesi d'adjacència: un inconvenient d'usar el radi 

 
Per evitar-ho caldria ponderar l'escalat de cada node. Això complicaria la generació del 
graf, però encara hi ha un problema que el fa encara més complex. Fixem-nos en la 
imatge de sota en les dues cares de l'esquerra de dins el cercle, ambdues estan 
alineades sobre un radi d'aquest cercle imaginari.  
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Il·lustració 54 - Hipòtesi d'adjacència: segon inconvenient d'usar el radi 

 
Òbviament la més exterior no hauria de considerar-se adjacent, però això a la pràctica 
faria que deforméssim el cercle cap a l'interior seguint una línia de punts entre els límits 
d'ambdues cares, tal com es veu a sota. Sembla que cada cop la solució es va fent més 
complexa.  
No obstant, en aquest darrer inconvenient podem trobar l'embrió d'una idea senzilla que 
ens permeti implementar generar les adjacències. Si hem traçat aquesta línia equidistant 
entre les cares alineades respecte la cara en observació, per què no estendre la idea a 
totes les cares presents a la imatge? La implementació consisteix a anar expandint els 
contorns de les cares en totes direccions fins que trobin el contorn d'una altra cara o les 
vores de la imatge, generant el que s'anomenen cel·les de Voronoi. [14]  
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Il·lustració 55 - Imatge original, imatge d'etiquetes i imatge d'etiquetes de Voronoi 

 
Aquí podem veure tota el procés: partim de la imatge original, amb el detector de pell 
generem la imatge d’etiquetes i finalment la darrera imatge és una imatge transformada 
on cada cara s'ha expandit i al fer-ho ha acabat trobant-se amb les cares més properes, 
generant-se en el procés una imatge d'etiquetes amb adjacències a les cares més 
properes.  
No obstant, si observem detingudament la imatge resultant observarem una conseqüència 
important de cara al seguiment: tant la mida de les cares com els seus centres de masses 
han canviat, en alguns casos de manera notable, particularment si en una direcció tenen 
una cara molt propera i en l'altra direcció la cara més propera és llunyana. Dit d'altra 
manera, la mida i el centre de masses resultant queda vinculat no només al centre de 
masses i la mida de la cara original, sinó també als de les cares circumdants. 
Resumint, el procés d'obtenció d'una imatge amb adjacències porta una sèrie 
d'inconvenients associats si volem usar aquesta imatge per generar el graf a partir d'ella. 
Aquests inconvenients consisteixen en una distorsió de la mida de la cara, una translació 
del centre de masses original, així com la dependència de les cares més properes per 
ambdós paràmetre. Per altra banda la imatge original, si bé no té aquests inconvenients, 
no permet extreure les adjacències, tan fonamentals per l'algorisme de comparació en 
estructura.  
La solució finalment implementada és una síntesi d'ambdues: per generar el graf prenem 
la major part de paràmetres de la imatge original, mentre que les adjacències les extrèiem 
de la imatge amb les cel·les de Voronoi. Aquest model mixt permet una manera simple i 
senzilla d’extreure les adjacències sense haver de patir els inconvenients de cadascuna 
de les dues opcions per separat. 
 

6.3 Cicle de vida d’una cara 
L’algorisme, tal com l’hem vist fins ara, es limita a l’assignació entre regions de dues 
particions. Donat que volem analitzar el seguiment en seqüències, es fa necessari anar 
encadenant l’anàlisi entre parells de particions mantenint el mode d’assignació, que en el 
nostre cas sempre serà forward. D’aquesta manera anirem iterant entre parells de 
particions: p0 amb p1, p1 amb p2 i més en general de pn-1 i pn. Entre l’anàlisi pn-1 i pn  i pn i 
pn+1, serà necessari guardar i gestionar la informació d’estat de cada cara. Per  a 
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gestionar farem ús dels estats del cicle de vida d‘un objectiu de seguiment introduïts en el 
capítol de presentació de l’entorn de treball. Seguidament veurem com s’han implementat 
cadascun d’ells.  
 

6.3.1 Cares noves, seguides i desaparegudes 
En l’algorisme Cam Shift consideràvem com a nova una cara quan aquesta era detectada 
i no s’identificava amb una prèviament existent. En l’algorisme d’estructura funciona de 
manera semblant. Anàlogament a com succeïa llavors, totes les regions de la primera 
partició p0 seran considerades com a noves. Posteriorment, però, quines cares es 
classifiquen com a noves? 
Un cop realitzat el procés d’assignació entre p0 i p1, les cares detectades a p0 podran 
haver quedat en algun dels següents estats:  

• Seguides, si s’han assignat, independentment de si l’assignació és correcta o no. 

• Fusionades si es compleixen els criteris de fusió que explicarem més endavant. No 
deixa de ser un estat intermedi entre seguida i desapareguda, on s’assumeix que la 
desaparició és deguda a què la cara ha quedat ajuntada amb una altra de seguida. 

• Desaparegudes, si no s’han pogut assignar. És a dir, es considerarà desapareguda 
una regió de p0 quan no se l’ha identificat amb una regió de p1. 

De forma simètrica, si no s’ha pogut relacionar una regió de p1 amb una regió de p0, es 
considerarà que la regió és nova. Cal remarcar que el fet que l’algorisme identifiqui una 
regió com a nova no implica necessàriament que ho sigui realment.   
 

6.3.2 Fusions 
La fusió es produeix quan dues cares convergeixen en la seva posició. Es diferencia de la 
desaparició perquè sempre implica el concurs de dues cares del mateix graf, mentre que 
la desaparició només n’implica una. És a dir, sempre hi haurà un node absorbent i un 
node absorbit. A més a més cal que les trajectòries d’aquests convergeixin. Les 
condicions perquè es doni una fusió són més restrictives que les de desaparició, per això 
sempre es verificarà en primera instància si s’ha produït una fusió.  
Per detectar les fusions entre els grafs Gn-1 i Gn associats a les particions pn-1 i pn després 
de realitzar-se el procés d’assignació entre elles, recuperem totes els nodes de pn-1 no 
assignats. Aquestes seran els candidats a fusió. Per cadascun d’ells se seguirà el següent 
procés per tal d’avaluar si s’ha produït una fusió: 

1. Recuperem el node de pn més proper a la posició del node de pn-1 candidat a la 
fusió. Aquesta serà el candidat a ser l’absorbent. El node absorbent ha de tenir 
almenys una assignació backward, altrament no podem verificar-ne la trajectòria i 
conseqüentment no és possible avaluar si convergeixen. De ser així es descartaria 
la fusió. 

2. Es valida que la trajectòria dels dos nodes implicats convergeixi. Per avaluar si es 
compleix la convergència cal que es compleixin les següents condicions: 

o Obtenim la distància existent entre l’assignat backward del node absorbent 
de i el node absorbit en el graf Gn-1. Només es considerarà que hi pot haver 
fusió si aquesta distància no supera un cert llindar. Dit d’altra manera, 
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ambdós nodes han d’estar relativament propers perquè es produeixi la fusió. 
Quan més allunyats estiguin més difícil, si estan més allunyats d’una certa 
distància es descarta la fusió, ja que s’estima que no és probable que en 
una sola iteració s’hagi pogut salvar.  
La distancia màxima es calcula en funció de la translació mitja 
experimentada dels nodes de la imatge, ponderant per la seva mida, quan 
més gran és la mida, més gran és la distancia que es tolera. Això és degut a 
què les cares més grans es concentren en el primer pla de la imatge i 
acostumen a tenir una variabilitat de posició més gran que les cares situades 
al fons.  

o Intentem recuperar la posició del centre de masses del node absorbent en 
els tres grafs anteriors. En cas d’aconseguir-ho això ens donarà una visió 
més precisa de la trajectòria que ha seguit el node absorbent. De totes 
maneres, encara que no aconseguim recuperar més posicions que la de la 
primera assignació backward, no es descarta la fusió. 

o Fem el mateix pel node absorbit: mirem de recuperar les posicions del seu 
centre de masses en els tres grafs anteriors. 

o Arribats en aquest punt ja disposem de la posició dels centres de masses 
d’ambdues cares en algunes de les imatges anteriors. Amb aquesta 
informació ja ens trobem en situació d’avaluar-ne la convergència. La idea 
és considerar que n’hi ha quan la entre els centres de masses dels dos 
nodes és cada cop menor.  
Tot i que conceptualment aquesta és l’aproximació més correcta, s’ha 
observat que en alguns casos, si bé hi ha una tendència a convergir, es pot 
donar el cas que en alguna imatge la distancia es mantingui o augmenti 
lleugerament. Cal no perdre de vista que la posició dels centres de masses 
està lligada al procés de segmentació i es pot donar el cas que la distància 
entre els centres de masses augmenti tot i que les cares reals estiguin més 
a prop l’una de l’altra. Per no descartar aquestes fusions es dóna un cert 
marge de  tolerància.  
Si es compleix aquesta darrera condició, es considera que els dos nodes 
s’han fusionat. En aquest cas, el node absorbit passat a tenir l’estat de fusió, 
mentre que el node absorbent tindrà l’estat de seguit. Recordem que a 
l’haver de tenir almenys una assignació backward queda descartat qualsevol 
altre estat. A més ens guardarem l’identificador del node absorbent per a 
tenir-lo en compte per a possibles reaparicions més endavant. 

3. Com ja s’ha comentat, en cas que no es compleixin els criteris de fusió, es 
considerarà que el node candidat a ser absorbit ha desaparegut. 

 

6.3.3 Reaparicions 
Tant les desaparicions com les fusions no són necessàriament estats finals, ambdós 
poden donar lloc a reaparicions si es produeixen una sèrie de condicions. Si bé l’estat 
resultant és el mateix en els dos casos, les condicions per arribar-hi varien segons l’estat 
inicial. Les condicions per la reaparició varien segons l’objectiu de seguiment vingui d’una 
fusió o d’una desaparició. En qualsevol cas, com succeeix amb l’estat nou només es 
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manté durant una iteració. Posteriorment passarà a ser seguit, desaparegut o fusionat.  
Aquest estat desdoblar-se en dos estats segons es vingui de desaparició o fusió; també 
podria suprimir-se i considerar que l’objectiu s’ha seguit. La primera opció s’ha descartat 
perquè un cop arribats en aquest estat el comportament és el mateix; la segona per una 
raó pràctica: l’algorisme no permet assignar regions de particions no consecutives. 
 

6.3.3.1 Reaparicions des d’una fusió 
A l’igual com en el cas de les fusions, per detectar les cares reaparegudes des d’una fusió 
després de realitzar l’assignació entre els grafs Gn-1 i Gn en mode forward, s’avaluaran 
com a candidates a la reaparició tot aquelles cares que no hagin estat assignades. Per 
cadascuna d’elles aplicarem la lògica la següent: 

1. Busquem el node assignat més proper de Gn-1, aquest seria el node que 
prèviament hauria d’haver absorbit el node de Gn que estem avaluant com a 
candidat a la reaparició. Mirem doncs si aquest node ha absorbit prèviament altres 
nodes. 

2. Si havia absorbit més d’un node, caldrà discriminar quins dels absorbits és el que 
té més probabilitats de ser el reaparegut. S’ha decidit usar com a més probable el 
node que tenia el centre de masses més proper en el moment de la fusió. Si només 
n’havia absorbit un passem directament al següent pas.  

3. Verifiquem si la trajectòria que duia el node absorbit abans de la fusió ens ha de 
donar una estimació de la posició esperada que tindrà actualment. Cal remarcar 
que estem assumint que la trajectòria no s’haurà alterat significativament mentre ha 
estat fusionat.  

4. Finalment validem que el punt on ha reaparegut el node no estigui a una distància 
superior al desplaçament mitjà d’una cara més un cert marge en funció de la 
velocitat abans de la fusió i el nombre d’imatges que fa que el node s’havia marcat 
com a fusionat.  

Si el node candidat completa totes les condicions del procés satisfactòriament el 
considerarem reaparegut.  

6.3.3.2  Reaparicions des d’una desaparició 
En aquest apartat veurem les condicions que s’han de complir per decidir que una cara 
desapareguda ha reaparegut. Igual que en la fusió l’aproximació basada en l’anàlisi en 
estructura no ens aporta res i també es farà ús de la trajectòria com a criteri per prendre la 
decisió de si una cara és realment una reaparició d’una cara prèviament desapareguda. 
L’avaluació de la reaparició des d’una desaparició es realitza un cop s’ha realitzat el 
procés d’assignació. És la darrera possibilitat que s’examina abans de considerar la cara 
com a desapareguda. Per a cadascun dels nodes no assignats avaluarem la possibilitat 
que es tracti d’una cara reapareguda. Per cada cara no assignada intentarem veure si la 
podem identificar amb alguna de les cares desaparegudes  

1. En primera instància verifiquem que la cara desapareguda no faci més d’un cert 
número d’imatges que ha desaparegut. Les cares que superin aquest llindar es 
consideren desaparegudes definitivament i no es consideren a l’hora de valorar 
possibles reaparicions. 
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2. La idea és veure per cadascuna de les cares desaparegudes quina trajectòria ha 
seguit basant-nos en la velocitat que portava abans de la desaparició. Com és lògic 
aquesta estimació és una aproximació molt simple i la probabilitat que això 
succeeixi decreix a mesura que augmenta el nombre d’imatges que fa que ha 
desaparegut.  

3. Un cop hem trobat la cara desapareguda que estimem més propera a la cara no 
assignada, veiem realment quina distància hi ha entre elles. Perquè es consideri la 
reaparició de la cara desapareguda, és necessari que aquesta distància sigui 
inferior a la mitjana de translació de les cares de la imatge.   

Si es compleix aquesta darrera condició, es considerarà que el node candidat ha 
reaparegut. 
 

6.4 Interpolació de cares 
 
Una de les vulnerabilitats que es presenta a la pràctica en les aplicacions de seguiment en 
estructura és que no sempre es detecten les mateixes regions entre particions 
consecutives. Aquesta problemàtica no és atribuïble al seguiment en estructura en si, sinó 
als algoritmes de detecció. Com que les imatges d’etiquetes són l’entrada del sistema, 
l’efectivitat de l’algoritme de seguiment en estructura en pot quedar directament afectada, 
ja que serà més complicat realitzar la comparació de grafs. Aquest fet indueix en alguns 
casos a l’algoritme a realitzar assignacions incorrectes. 
 
Anem a veure’n un exemple pràctic per a veure més clarament la problemàtica. Fixem-nos 
en les imatges de sota. No són imatges d’etiquetes, però les cares envoltades per 
rectangles són les cares que l’algoritme de detecció ha estat capaç de trobar en la 
seqüència. Només que ens fixem en la meitat inferior de les dues imatges, veurem que hi 
ha cares que es detecten en les 2 imatges, d’altres que no se’n detecten en cap i 
finalment algunes que es detecten en una imatge, però en l’altra no.  
 

  
Il·lustració 56 - Introducció a la interpolació (1) 

 
Anem a veure aquests casos i com impacten en el seguiment: 

• Una cara es detecta en les dues imatges. Perquè l’algoritme funcioni correctament, 
és condició necessària detectar la cara en les 2 imatges, encara que això no 
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garanteixi que les assigni correctament.  
• La cara no es detecta en cap de les dues imatges. En aquest cas l’algoritme 

desconeix l’existència d’aquesta cara, pel que es comportarà com si formés part del 
fons. L’absència d’una cara en alguns casos pot facilitar l’assignació de les 
detectades o en d’altres fer-la més difícil, depenent del context a analitzar. En 
qualsevol cas, al fer el seguiment no hi ha el risc que la cara s’assigni 
incorrectament.  

• Una cara apareix en una imatge, però no en l’altra. Aquest seria el cas en el qual 
l’algoritme és més vulnerable, doncs la informació d’entrada ja és incompleta. En 
aquesta situació és impossible assignar la cara correctament, però sí que és 
possible que l’assigni incorrectament.  
 
Per veure’n exemple fixem-nos en la part inferior esquerra de les dues imatges. 
Apareix un home barbut que porta un abric clar. En la segona imatge s’ha detectat, 
mentre que en la primera no. En canvi, just a la seva esquerra, en la primera 
imatge, hi ha dues cares juntes que s’han detectat com una sola. Aquestes dues 
cares juntes no s’han detectat en la segona. En una anàlisi d’estructura, és 
probable que es produís una assignació entre les dues cares de la primera imatge i 
l’home barbut de la segona.  
 
Tampoc és probable que l’algoritme es comportés bé al mirar de fer l’assignació 
entre la segona imatge i la d’imatge de sota, que és la següent de la seqüència. En 
aquest cas, sí que s’han detectat les dues cares. En el millor dels casos assignarà 
correctament la cara de l’home barbut i deixarà sense assignar l’altra, però si ens 
basem en l’anàlisi en estructura, tampoc és descartable que assigni l’home barbut 
de la segona imatge a les dues cares de la tercera.  
 

 
Il·lustració 57 - Introducció a la interpolació (2) 

 
Idealment, el més interessant seria que les cares fossin sempre presents, com a la tercera 
imatge. Intuïtivament s’entreveu que això hauria de donar uns millors resultats en el 
seguiment, ja que l’algoritme necessita mantenir els grafs el més estables possibles per 
tal de funcionar de la manera més òptima. I justament en el tercer cas dels casos 
possibles, on només es detecta l’etiqueta en una sola de les imatges, és on el graf es 
manté menys estable.  
 
Per tal de minimitzar aquestes situacions es proposa fer servir la informació dels grafs per 
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mirar de corregir l’algoritme de detecció. La idea consisteix en mirar de determinar en 
quins casos és probable que la cara segueixi estant allà, encara que l’algoritme de 
detecció no l’ha pogut detectar. Si reprenem l’exemple anterior, l’ideal seria que en la 
primera imatge suposéssim que la cara de l’home barbut hi és present encara que no 
s’hagi detectat. I el mateix per la doble cara en la segona imatge. Això contribuiria a crear 
un graf més estable i per tant a facilitar l’assignació de cares entre dues imatges 
consecutives.  
 
A l’hora dur terme aquesta introducció o interpolació d’etiquetes per ajudar a mantenir 
estables els grafs, se’ns plantegen una sèrie de problemes sobre la seva implementació: 

• Determinació de quins criteris s’usaran per a poder suposar que una etiqueta 
segueix estant allà.  

• Com s’introdueix l’etiqueta? Suposem que estarà exactament en la mateixa posició 
que la de l’altra imatge? O bé fem una estimació basant-nos en el seu moviment 
previ? 

• És probable que calgui controlar durant quantes imatges mantenim l’etiqueta 
“suposada”. Imaginem que introduïm l’etiqueta en la segona imatge d’una 
seqüència perquè estava en la primera però no en la segona. Si tampoc sortís en la 
tercera, projectaríem també de la segona a la tercera? I de la tercera a la quarta? 
Ja s’intueix que com més projeccions usem, més improbable serà que l’etiqueta 
segueixi estant en la mateixa posició. En aquest cas caldria saber estimar la 
posició.  

 

6.4.1 Solució aplicada a l’interpolació 
 
El procés d'interpolació es farà sempre entre 2 grafs, un actuarà com a graf exportador 
(GE)  i l'altre com a graf receptor (GR). Al seu torn cadascun d'aquests grafs és basat en 
una partició associada: pE i pG respectivament.  
 
Tot i que és possible fer el procés d'interpolació entre 2 grafs que no siguin consecutius, 
en el marc del seguiment només s'aplicarà entre 2 grafs que ho siguin.  És a dir, entre 
GE[k-1] i GR[k] si fem l'estimació forward, o bé entre GE[k] i GR[k-1] si la fem backward. 
Ambdós casos són simètrics, pel que només analitzarem el primer cas.  
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Il·lustració 58 - Procés d'interpolació 

 
Com a resultat del procés d'interpolació obtindrem el graf receptor amb els nodes 
interpolats a partir del graf exportador. És important remarcar que el graf exportador no 
s'alterarà durant el procés d'interpolació i que el número de nodes del graf receptor 
resultant (GR'[k]) serà igual o superior al de GR[k]. A la imatge anterior es veu el procés de 
manera resumida per a un cas senzill, els grafs tenen pocs nodes i només un d’ells 
s’observa com a candidat clar a la interpolació. Cal fixar-se que en aquest cas s’han omès 
les imatges de cel·les de Voronoi per simplicitat, si bé són necessàries per l’extracció dels 
grafs.  
 
Bàsicament la idea del procés d'interpolació és veure quins nodes del graf exportador són 
interpolables al graf receptor per posteriorment exportar-los. Per cada node del graf 
exportador (GE) s'aplicarà el següent procés per determinar quins nodes són candidats a 
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ser interpolats en el graf receptor (GR):  
 

1. Apliquem l'algorisme del Mean Shift sobre la imatge del graf receptor, partint del 
centre de masses que tenia el node en el graf exportador. Obtenim un segon punt 
que és l'estimació del centre de masses en la imatge receptora. Fent la diferència 
entre els dos obtenim el desplaçament estimat del centre de masses del node 
originari del graf exportador en la imatge de la qual hem extret el graf receptor.  

2. Cerquem el node més proper del graf receptor tenint en compte la diferència de 
centres de masses i l'estimació de posició obtinguda en el pas anterior. Ens 
guardem la diferència de distància entre els centres de masses entre els dos 
nodes.  

3. Fem el mateix que el pas 1 però invertint els papers entre graf exportador i 
receptor. En aquest cas obtenim el desplaçament del centre de masses del node 
més proper del graf receptor sobre la imatge exportadora.  

 

 
Il·lustració 59- Magnituds involucrades en la interpolació 

  
4. A la figura anterior tenim representades les magnituds calculades en els passos 

anteriors. En aquest punt ja tenim les principals eines necessàries per prendre la 
decisió. Com es pot veure, tenim 4 centres de masses. Per decidir que introduïm el 
node del graf exportador en el receptor, caldrà que la distància entre els centres de 
masses més propers sigui clarament superior a la suma dels desplaçaments 
estimats dels centres de masses: 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑚𝑖𝑛 ≫  ∆𝑐𝑚1 + ∆𝑐𝑚2 
   
 

5. Aquesta és la idea bàsica del mecanisme d'interpolació. No obstant, hi ha altres 
factors que cal ponderar en aquest criteri. Són els següents: 

 
• La mida de les regions implicades. Quan més gran és la regió més probable 

és que hi hagi variacions en el centre de masses degudes a imprecisions en 
el procés de segmentació. És a dir, quan més gran sigui la regió, més gran 
ha de ser la distància entre els centres de masses més propers.  
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• La distància al node més proper de cadascun dels 2 nodes implicats en 
l'operació. Aquest factor pondera de forma inversa a l'anterior.  

 
6. Ponderant aquests factors de forma empírica i a la vegada concretant el significat 

del signe molt més gran de l’equació anterior, el criteri d'interpolació d'una cara en 
el graf receptor queda de la següent manera: 
 

 
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑚𝑖𝑛 >  ∆𝑐𝑚1 + ∆𝑐𝑚2 + max(𝑒𝑠𝑐1, 𝑙𝑙𝑖𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑒𝑠𝑐1)

−�max (𝑙𝑙𝑖𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó1𝑙𝑙𝑖𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó2) 
   
 

En la fórmula observem tots els factors dels quals depèn que un node del graf 
exportador s'interpoli al graf receptor: 

1. Distància mínima entre els centres de masses dels 2 nodes implicats en el 
procés. Tinguem present que per cada node tenim la posició en la seva 
partició i l'estimació segons el Mean Shift en l'altra.  

2. Desplaçament màxim previst pels nodes implicats.  
 

7. Finalment cal tenir en compte un darrer factor. En el procés de seguiment d’una 
cara en el context d’una seqüència és possible que una cara no s’interpoli una sola 
vegada, sinó que ho pugui fer diverses vegades de forma consecutiva. Donat que 
les estimacions de desplaçament es basen en la predicció realitzada gràcies al 
Mean Shift, és possible que al cap d’un cert nombre d’interpolacions haguem deixat 
de seguir la cara. En el fons és el mateix fenomen que s’ha comentat en l’apartat 
de desaparicions de l’algorisme Cam Shift. Per aquesta raó s’ha adoptat una 
solució molt semblant.  
 
Per a implementar-la ens guardem en cada node el nombre de vegades 
consecutives que aquest ha estat interpolat consecutivament. Si en una partició no 
s’interpola perquè ja el procés de segmentació l’ha detectat, es reinicia el 
comptador a zero. En cas que hagin transcorregut N interpolacions consecutives es 
validarà que hi hagi un mínim de píxels de color pell dins la finestra de treball de la 
cara. Si no és així, no s’interpolaria. 

 
Com ja s'ha comentat, si s'ha complert el criteri d'interpolació per algun node, tant el graf 
receptor com la seva partició associada hauran quedat modificats. 
 

6.5 Retroalimentació entre l’algorisme d’estructura i el 
detector de cares 

 
Fins ara hem vist com la sortida del detector de cares alimentava l’entrada de l’algorisme 
d’estructura. Les imatges d’etiquetes s’usen per generar el graf de cada imatge de la 
seqüència. També hem vist com processant imatges d’etiquetes consecutives podíem 
interpolar cares i així millorar l’estabilitat dels grafs en comparació. En aquest apartat 
veurem com aprofitar la informació de la darrera imatge d’etiquetes per ajudar-nos en la 
segmentació de la següent imatge.  
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Estrictament aquesta retroalimentació serà una operació de post-processat del detector 
de cares. Un cop obtinguda la imatge d’etiquetes resultant del procés de segmentació 
efectuat pel detector de cares, es procedirà a aprofitar la informació procedent del 
seguiment per tal d’obtenir una segmentació més aproximada a la realitat.  
 
En aquest cas l’objectiu no és detectar cares suficientment separades de les demés com 
perquè sigui raonable suposar que encara hi són, sinó trencar grans àrees de color pell 
que s’hagin pogut detectar en el procés de segmentació i que realment corresponen a 
diverses cares que estan molt a prop les unes de les altres. En les imatges de sota, 
observem àrees de colors de pell que en el context de la seqüència podem veure que 
realment corresponen a la unió de diverses cares. En la darrera imatge d’etiquetes del mig 
observem que s’han detectat les cares presents a la imatge real com una de sola, cosa 
lògica tenint en compte que formen una continuïtat de color pell. Però si nosaltres sabem 
que allà hi havia hagut altres cares en imatges anteriors, per què no tenir-ho en compte i 
fer una segmentació com la de la columna de la dreta? Això és el que es pretén amb la 
retroalimentació. 
 

 

          
 

         
 

          
 

         
Il·lustració 60 - Motivació de la retroalimentació 

 
Els objectius de la retroalimentació són aconseguir que la segmentació reflecteixi de la 
forma més fidedigna possible la imatge real i així facilitar-ne el seguiment, tot distingint i 
separant les cares que han quedat fusionades en àrees contínues de color pell. 
Implícitament s’assumeix que les cares que hi segueixen dins i que a més són visibles. En 
realitat això no té perquè ser així, es poden donar els següents casos: 

1. Les cares segueixen estant totes visibles i formen una àrea contínua de color pell. 
Aquesta és la hipòtesis que s’assumeix. Separar-ne les cares ajuda a evitar errors 
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en el seguiment. 
2. En alguns casos, és possible que hi sigui, però hagi quedat en un segon pla tapada 

per una altra cara. En aquest cas, tot i que no reflexa la realitat de la imatge 
original, a efectes de seguiment no ens suposa un problema. L’alternativa real, la 
fusió de cares, no implica necessàriament un seguiment millor. De fet planteja la 
mateixa problemàtica: si després la fusió cada cara mantindrà la trajectòria anterior.  

3. La cara ha sortit de l’àrea contínua de color pell. En aquest cas tant pot ser que 
s’hagi detectat com que no. És el cas més procliu a errors de seguiment, 
particularment quan es dóna a prop de les vores de la imatge. No obstant, en 
l’anàlisi dels resultats obtinguts en les seqüències on s’ha usat la retroalimentació, 
s’ha vist que els avantatges de les correccions del primer cas compensen amb 
escreix els possibles errors deguts a aquest darrer cas.  

 
Per a aconseguir integrar la informació del graf anterior en la segmentació de la imatge en 
estudi s’ha aplicat la lògica del diagrama de flux que s’explica a continuació.  
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Il·lustració 61 - Diagrama de la retroalimentació 

 
Vegem-ne els passos: 

1. En primera instància recollim tots els centres de masses de les cares de la imatge 
anterior que superin un cert llindar de mida. Aquest llindar queda determinat per la 
mida que presenta una cara de mida mitja-gran. Mirem per cadascun dels centres 
de masses si cau dins una àrea de color pell. D’aquesta manera tenim el nombre 
de centres de masses de la imatge anterior que caurien dins cada àrea de color 
pell de la imatge actual.  

2. Ens interessa trobar les àrees que contenen dos o més centres de masses en el 
seu interior. Si n’hi havia més d’una és raonable suposar que encara hi són i per 
tant les assumirem. 

3. Un  cop obtingudes les àrees amb més d’un centre de masses, apliquem per cada 
àrea de color pell una màscara sobre la imatge per tal de treballar només amb ella.  

4. Per a implementar la divisió de l’àrea hi situarem els centres de masses de 
cadascuna de les cares de la imatge anterior. 

Assignació dels 
centres de masses 

a regions segmentades

Conté més d'un
centre de masses?

S'aplica màscara 
treball per cada àrea

de treball

Es marquen els
centres de masses
assignats a l'àrea

Propagació de
contorns

Retiquetatge

SÍ
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5. S’expandeixen els punts fins a topar amb el fons o bé amb una altra cara. És a dir, 
aplicarem la mateixa propagació que s’ha aplicat amb les cel·les de Voronoi.  

6. Finalment es transposen i s’etiqueten les noves regions detectades en la imatge 
original. 

 
Al final del procés s’obté una nova imatge d’etiquetes. Idealment aquesta nova 
segmentació representa de manera més fidedigna la realitat. En les imatges de sota 
podem veure exemples del procés. 

 
   

6.6 Mean Shift i algorisme d’estructura 
 
En l'algorisme d'estructura tal com es descriu a [2] es fa ús d'una estimació del moviment 
de la cara. Aquesta estimació pressuposa un moviment rectilini uniforme, ja que es calcula 
la posició de cara en la imatge n+1, basant-se en la diferència de posició entre les 
imatges n-1 i n. Per exemple: si una cara tenia el seu centre de masses en el punt (1,1) en 
la imatge n-1 i en el punt (4,2) en la imatge n, s'estimava que la posició del seu centre de 
masses en la imatge n+1 seria (7,3). 
 
Aquesta estimació del moviment no acostuma a ser la que habitualment es dóna en les 
seqüències. En efecte, tal com es comentava a [4] tendeix a seguir una trajectòria més 
propera a una sinusoide aixafada. No obstant, degut a la dificultat de parametritzar la 
sinusoide per cada cara, en el present projecte s'ha optat per incorporar informació 
procedent de l'aplicació de l'algorisme Mean Shift a l'estimació de moviment. 
 
L'estimació de l'algorisme Mean Shift ens ajuda a seguir moviments més complexes que 
una trajectòria rectilínia, però per altra banda no té en compte els moviments previs que 
ha efectuat la cara. Per això s'ha implementat un model mixt d'estimació de la posició, 
basat en una igual ponderació de l'estimació de posició proporcionada per l'algorisme 
Mean Shift i de l'estimació que es desprèn de suposar un moviment rectilini uniforme. 
Reprenent l'exemple inicial del present apartat: si en l'instant n+1 l'algorisme Mean Shift 
determinava la posició (9,1), l'estimació de posició que tindria en compte finalment 
l'algorisme d'estructura seria la (8,2). 
 
D'aquesta manera aconseguim ponderar la inèrcia de moviment de la cara a la vegada 
que som capaços de detectar les petites variacions de moviment que fan que aquesta no 
sigui realment un moviment rectilini uniforme. 
 
Aquesta hipòtesi és utilitzada a baix nivell en diverses parts de l'algorisme. Se'n fa ús en 
la interpolació, doncs la posició exacta de la cara interpolada no és la que tenia en la 
imatge prèvia, sinó l'estimada d'aquesta manera. Això permet que si la cara està 
desapareguda en algunes imatges i posteriorment reapareix, aquesta sigui detectada com 
la mateixa cara i no com una cara nova i diferent de la interpolada. 
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6.7 Algorisme de seguiment en estructura modificat 
 
Al llarg del present capítol hem vist totes les millores que s’han anat introduint a 
l’algorisme en estructura per poder-lo adaptar per al seguiment de cares en 
manifestacions. En aquest apartat veurem com s’ajunten i com queda l’algorisme després 
d’haver-hi introduït les millores presentades.  
 

En el diagrama adjunt podem veure el diagrama de blocs  
que s’executa en cada iteració de la versió final de 
l’algorisme. No obstant, en la primera iteració només 
s’executaran els passos de segmentació, generació de 
cel·les de Voronoi i l’extracció del graf. Els altres blocs 
funcionals requereixen del concurs de dues imatges.  
  
Per la iteració n se segueixen els següents passos: 
 

1. Es realitza en primera instància el procés de 
segmentació. Cal tenir present que aquesta segmentació, 
amb l’excepció de la primera iteració, sempre rebrà com a 
paràmetres els centres de masses de les cares de la 
imatge anterior. Al finalitzar aquest bloc hem obtingut la 
imatge d’etiquetes corresponent a la imatge n.  
 

2. La imatge d’etiquetes obtinguda s’utilitza 
conjuntament amb la de la imatge d’etiquetes de la 
iteració n-1 per passar el procés d’interpolació. Al 
finalitzar la interpolació obtenim com a resultat una 
segona versió de la imatge d’etiquetes de la imatge n. 
 

3. Amb aquesta nova imatge d’etiquetes 
generem la imatge de cel·les de Voronoi.  
 

4. Un cop disposem tant de les imatges 
d’etiquetes normal i de Voronoi estem en condicions 
d’extreure el graf de la iteració n.  
 

5. Partint dels centres de masses de cadascuna 
de les cares d’ambdues imatges, en calculem l’estimació 
de posició que en realitzaria el Mean Shift.  
 

6. En aquest pas s’aplica l’algorisme d’estructura 
pròpiament dit. És el que s’ha explicat en el capítol 
anterior. 
 

7. Un cop aplicat es procedeix a gestionar totes 
les cares que no han pogut ser assignades, verificant si 
es compleixen les condicions necessàries per cadascun 
dels possibles estats.   
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Interpol·lació
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7 Resultats 
Després d’haver exposat les adaptacions millores introduïdes en l’algorisme de seguiment 
basat en l’anàlisi en estructura, ha arribat el moment de presentar-ne els resultats 
obtinguts. Per a fer-ho tindrem en compte els conceptes presentats en l’apartat on s’ha 
descrit l’entorn de treball.  
 
Els resultats obtingut seran comparats amb els que obté l’algorisme Cam Shift en solitari 
per tal demostrar que l’anàlisi en estructura contribueix efectivament a millorar els 
resultats. Així mateix, també compararem els resultats obtinguts en una altra de les 
seqüències utilitzades amb un l’algorisme de seguiment basat en altres projectes de fi de 
carrera realitzats en aquest àmbit [4] [5] [6].  
 

7.1 Seqüències 
Per a les proves s’han utilitzat dues seqüències de manifestacions. Aquestes seqüències 
són extretes dels projectes relacionats amb l’estimació de densitat de persones en 
multituds [4] [5] [6] . Tal com ja s’exposava en aquest projecte, aquestes seqüències 
presenten una sèrie d’inconvenients intrínsecs a la forma com es van enregistrar: 

• Visió de les cares no frontals. 
• Percentatge molt elevat d’oclusions. 
• Condicions variables d’il·luminació (presència d’ombres). 
• Background complex. 
• Perspectiva. 
• Baixa definició de les imatges. 
• Ús de l’entrellaçat en la captura de les imatges, que n’empitjora la nitidesa. 

 
A continuació presentem les seqüències i el conjunt d’objectius dels quals es farà el 
seguiment: 
 

• Seqüència 1 
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Il·lustració 62 - Seqüència 1 

 
• Seqüència 2 

 

 
Il·lustració 63 - Seqüència 2 

 

7.2 Selecció d’objectius i resultats globals del 
seguiment 

En primera instància en cal fer una tria d’objectius a seguir. Aquesta tria descartarà cares 
excessivament petites. En la primera imatge de cadascuna de les seqüències 
identificarem una sèrie de cares sobre les que es farà l’avaluació del seguiment. Per la 
primera de les seqüències s’ha optat per agafar directament la tria realitzada per al bloc 
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de seguiment d’estimació de densitat de persones en multituds [4], per tal de facilitar la 
comparació dels resultats obtinguts.  
 

 
Il·lustració 64 - Selecció d'objectius de la seqüència 1 

 
Tal com hem introduït en l’apartat de l’entorn de treball,  per a realitzar la comparativa de 
resultats, hem pres com a mesura el sumatori del nombre d’identificadors assignats a 
cadascun dels objectius a seguir. En el quadre de sota es comptabilitzen els identificadors 
assignats a cada objectiu pels tres algorismes en comparació: 

• Cam Shift. És la implementació de l’algorisme Cam Shift realitzada en el transcurs 
d’aquest projecte i descrita a l’apartat 4 de la present memòria. 

• Cam Shift + Estructura. Combina l’algorisme d’anàlisi en estructura explicat en 
l’apartat 5 i millorat i adaptat tal com es descriu en l’apartat 6. 

• Disap. Algorisme per a l’estimació de densitat de persones en multituds [4] [5] [6].  
 
 

 
Taula 1 - Resultats de seguiment per la seqüència 1. 

ÍD Cam Shift Cam Shift  
+ 
Estructura 

Disap 

A 1 1 1 
B 1 1 1 
C 1 1 1 
D 2 2 2 
E 1 1 1 
F 1 1 1 
G 1 1 1 
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H 1 1 2 
I 2 1 1 
J 2 2 2 
K 2 2 3 
L 1 1 2 
M 1 1 2 
N 3 2 3 
O 2 2 2 
P 4 4 3 
Q 1 1 2 
  27 25 30 

 
Podem apreciar com els resultats de l’algorisme que combina Cam Shift i anàlisi en 
estructura és el que obté millors resultats, seguit de l’algorisme Cam Shift i finalment 
l’algorisme Disap. 
 
Pel que fa a la segona seqüència a la imatge de sota se’n presenten els objectius 
seleccionats.  

 
Il·lustració 65 - Selecció d'objectius de la seqüència 2 

 
En aquesta seqüència, al no disposar dels resultats de l’algorisme Disap, només es 
presenten els resultats corresponents als dos primers algorismes. 
 

Taula 2 - Resultats de seguiment per la seqüència 2 

ÍD Cam Shift 
Cam Shift  
+ Estructura 
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A 1 1 
B 1 1 
C 1 1 
D 1 1 
E 1 1 
F 1 1 
G 1 1 
H 1 1 
I 2 2 
J 2 1 
K 2 2 
L 2 2 
M 2 2 
N 4 3 
O 1 1 
P 2 1 
Q 1 1 
  26 23 

 
Podem observar com en aquest cas també els resultats han millorat amb la incorporació 
de l’anàlisi en estructura.  
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8 Conclusions 
Anem a fer una breu recapitulació d’aquest projecte. L’objectiu fixat era demostrar que 
l’anàlisi en estructura millorava els resultats obtinguts per l’algorisme Cam Shift. Això ens 
ha obligat en primera instància a realitzar una implementació de l’algorisme Cam Shift. 
Per a dur-ho terme ens hem basat en les llibreries OpenCV de processat d’imatge.  
 
Per tal de validar-ho de manera objectiva, s’ha disposat un entorn de treball teòricament 
advers a l’anàlisi en estructura. El fet que els objectius a seguir fossin les cares dels 
manifestants i que es prescindís completament de qualsevol altra informació que no fossin 
les mateixes cares suposava un important repte. Cal remarcar que el seguiment no s’ha 
recolzat ni en mobiliari urbà, ni en el color de les peces de roba, ni en cap altra informació 
que no fos la localització d’altres cares de manifestants.  
 
El fet de triar seqüències de manifestacions suposa un escull important de cara al 
seguiment basat en l’anàlisi d’estructures. En efecte, les manifestacions són un context on 
es donen oclusions i on les cares no presenten un moviment rectilini uniforme, sinó que 
tendeixen a seguir una trajectòria que podríem aproximar a sinuïsoidal i una velocitat que 
no és uniforme [4]. 
 

 
Il·lustració 66 - Trajectòria d'una cara 

 
Igualment la segmentació per obtenir les cares de la imatge també ha presentat 
nombroses dificultats. Unes condicions d'il·luminació variable, fins i tot dins d’una mateixa 
imatge, fan que sigui difícil parametritzar de forma correcta en el 100% dels casos els 
llindars de determinació de color pell. Rebaixar-los excessivament implica identificar com 
a pell píxels que en realitat no ho són (roba marró, cabells pèl roig, etc.); mentre que fer-
los excessivament exigents implica no detectar cares o bé retallar les que s’han detectat. 
Si comparem les imatges d’etiquetes que actuen com a entrada al sistema amb les 
imatges d’etiquetes d’entrada dels projectes de fi carrera antecessors que feien ús de 
l’algorisme on es treballa amb imatges d’etiquetes de seqüències de dibuixos animats [1] 
[2], ens adonarem que les primeres presenten una major inestabilitat tant en les seves 
formes com en la coherència de les seves estructures. 
 
Per altra banda, la identificació d’estructures basant-nos en adjacències d’imatges 
d’etiquetes que només contenen les cares no és trivial, ja que apenes es detecten 
estructures. Per aquesta raó ha calgut adaptar l’algorisme existent, transformant la imatge 
amb les cel·les de Voronoi i generant un graf paral·lel que en reflexa les adjacències. Això 
ha dotat a l’algorisme de les estructures necessàries per contribuir a millorar-ne el 
seguiment. Tanmateix aquests grafs encara no eren tan estables com seria desitjable, 
degut a les següents causes: 
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• Oclusions 
• Fusions 
• Arbitrarietat en la segmentació 

 
 
Aquesta inestabilitat entre els grafs s’ha rebaixat de manera notable gràcies a la 
interpolació de cares i a la retroalimentació amb la segmentació. De fet el seguiment basat 
en estructures sense aquestes modificacions en l’algorisme generava uns resultats 
pobres.  
 
Un cop aplicades aquestes mesures hem pogut observar, tal com es desprèn de l’apartat 
resultats, com l’anàlisi en estructura ha contribuït a millorar el seguiment de l’algorisme 
Cam Shift. Tenint presents les condicions adverses de l’entorn de treball podem afirmar 
que l’anàlisi en estructura millora l’algorisme Cam Shift.  
 
A més a més, la present implementació ha aconseguit millorar també els resultats d’altres 
algorismes de seguiment que havien abordat el  problema des d’altres perspectives. 
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9 Línies de millora 
A partir del que s’ha vist en el present projecte existeixen vies de millora en diversos 
àmbits: 

• En el present projecte només s’han tingut en compte les cares al fer la 
segmentació. No obstant, és possible utilitzar altres objectes que puguin facilitar-ne 
el seguiment.  

• Incorporar informació de color al seguiment. Combinat amb l’anterior pot contribuir 
de manera notable a la millora de l’algorisme, particularment la gestió de fusions i  

• Tenir en compte que la majoria de cares segueixen es mouen en la mateixa 
direcció, ja que en una manifestació la gent tendeix a avançar de manera conjunta. 
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10 Apèndix 
10.1 Apèndix 1: Operadors de contorns  
10.1.1 Operador Translació 
Desplaçar un contorn equival a sumar a tots els punts que composen el contorn un valor 
ζ: 
 

[ ]( ) [ ] ζnz=nzDζ + on cζ ∈  
 
I en el domini transformat: 
 

[ ]( ) [ ]( ) [ ] [ ] [ ] [ ]kk δkZ=kζ · δkN
j 2π 2

enz
N
1=kN

j 2π 2

e·ζ·nz
N
1=kZD

1N

0n =

1N

0n =
ζ ++

−−

∑∑
−−

 

 
 

10.1.2 Operador Escalat 
Escalar un contorn equival a multiplicar tos els punts d'un contorn per un valor β: 
 

[ ]( ) [ ]nβ · z=nzSβ on +ℜ∈β  
 
I en el domini transformat: 
 

[ ]( ) [ ] [ ] [ ]kβ=kN
j 2π 2

enz
N
1β ·=kN

j 2π 2

e·n· zβ
N
1=kZS

1N

0=n

1N

0=n
β

−−

∑∑
−−

 

 
 

10.1.3 Operador Rotació 
Fer rotar un contorn equival a fer girar tots els seus punts un angle α respecte l'origen de 
coordenades: 
 

[ ]( ) [ ] jα
α enz=nzR on ℜ∈α  

 
I en el domini transformat: 
 

[ ]( ) [ ] [ ] [ ]k· Ze=kN
j 2π 2

enz
N
1·e=kN

j 2π 2

e·enz
N
1=kZR jα

1N

0=n

jαjα
1N

0=n
α

−−

∑∑
−−
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10.1.4 Operador Canvi de Punt Inicial 
Fer un canvi de punt inicial equival a  fer un desplaçament de q mostres del contorn: 
 

[ ]( ) [ ]qnz=nzTq − on Zq∈  
 
I en el domini transformat: 
 

[ ]( ) [ ] [ ]
( )

]k[Z·N
j 2π

e=kN
qn 'j 2π

en 'z
N
1=kN

j 2π 2

e·qnz
N
1=kZT

k·1N

0n =

1N

0n =
q

−+−−

− ∑∑
−−

 

 
 

10.1.5 Taula Resum 
 Domini Real Domini Transformat 

Translació ζ+=ζ ]n[z] )n[z(D on C∈ζ  ]k[·]k[Z] )k[Z(D δζ+=ζ  

Escalat ]n[z·] )n[z(S β=β  on +ℜ∈β  ]k[Z·] )k[Z(S β=β  

Rotació α
α = je] ·n[z] )n[z(R  on R∈α  

α
α = je] ·k[Z] )k[Z(R  

Punt Inicial ]qn[z] )n[z(Tq −=   on  Zq∈  
k·

N
q2j

q e] ·k[Z] )k[Z(T
π−

=  
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10.2 Apèndix 2: Terminologia, notació i paràmetres 
d’un graf 

En aquest apartat es presentaran la notació i els paràmetres dels grafs amb que 
treballarem per la comparació en estructura: 

• Anomenarem Yi al conjunt de nodes adjacents al node vi i com a card(Yi) el nombre 
total de nodes adjacents. 

 
• Anomenarem Gn al subgraf format per node amb etiqueta n (vn), al qual 

anomenarem node generador(g), el subconjunt de nodes adjacents al mateix (In) i 
a tots els arcs ei,j existents entre ells. Expressat més formalment: 

 
:q u  t a lE n ) V n , (G n=  

 nn IgGV == )(Vn  sent nn YI ⊆  



EvveGEE jijinn ∈=== )()( ,  tals que nji Vvv ∈,  
 

• Matriu d’adjacències An=A(Gn) : és una matriu quadrada de nxn elements, on 
n=nombre de nodes del subgraf, on el valor de cada element es determina de la 
següent manera: 

 





=
c o n t r a c a s e n  0 ,

a d j s ó n n o d e s e l s s i  1 ,
An

j,i

 
Cal fer notar que la matriu serà simètrica i que la diagonal principal estarà formada 
només per zeros, ja que un node no es considera adjacent a si mateix. 
En el cas de l’exemple anterior la matriu d’adjacències del primer graf seria: 
 



















=

0111
1011
1101
1110

1
, jiA  

Mentre que en el segon cas seria: 



















=

0101
1011
0101
1110

2
, jiA  

 
Les dues matrius són pràcticament igual excepte en els arcs e13 i e31. En la primera 
imatge les regions representades pels nodes 1 i 3 es tocaven, per tant, e13=e31=1. 
En canvi, en la segona imatge de l’exemple les regions representades pels nodes 1 
i 3 ja no es toquen, per tant, e13=e31=0. 

 
• Longitud de l’arc ( i

nλ ): és el mòdul del vector que uneix els centres de masses 
dels nodes i i j : 
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222** )()( ninini
i
n yyxx −+−=−= ζζλ  

 

 
Il·lustració 67 - Longitud de l'arc 

 

iii j yx +=*ζ  

nnn j yx +=*ζ  
 

 
• Angle de l’arc ( i

nθ ): és l’angle que forma l’arc ei,j amb l’eix d’abscisses 
 

{ }
{ } πθπ

ζζ
ζζ

θ <≤










−
−

= i

ni

nii
n a r c t g n**

**

-  
R e
I m

 

 
Il·lustració 68 - Angle de l'arc 

 
• Coeficient d’adjacència de l’arc ei,j (

i
nW ) :  

 
n

i
i

n W
P u n t s

P u nP u n t sW ≠
∩

=
}c o n t d e l 

}c o n d e l }{ Rc o n t o r   d e l ni  
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Il·lustració 69 - Coeficient d'adjacència de l'arc 

 
Aquest concepte d’estructura no està relacionat amb el graf, realment està basat en la 
imatge d’etiquetes. Ens serveix per mesurar l’adjacència entre dues regions. Cal notar 
que és asimètric, és a dir, que com que medim i

nW  dividint pel nombre de punts del 
contorn de la regió i, i n

iW  dividint pel nombre de punts del contorn de la regió n, el 
coeficient no tindrà el mateix valor. 
 
És important observar que aquestes tres darreres mesures són mesures entre dos 
nodes, no de tot el subgraf. 
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