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 RESUM 

 

En aquest projecte s’ha desenvolupat un sistema de reconeixement facial utilitzant mètodes d’extracció de 

característiques basats en punts aleatoris, anàlisis de textura i delmat utilitzant representació dispersa com a 

algoritme d’identificació. S’han realitzat proves exhaustives dels sistemes comparant els resultats amb l’estat 

de l’art. I es proposa un camí a seguir per a investigacions futures sobre el reconeixement facial, però en espe-

cial en la representació dispersa com a eina de classificació. També s’introdueix un nou mètode d’extracció de 

característiques basat en LBP i delmat. 



 
 RESUMEN 

 

En  este proyecto se ha desarrollado un sistema de reconocimiento facial utilizando métodos de extracción de 

características basados en puntos aleatorios, análisis de texturas y diezmado utilizando representación dispersa 

como algoritmo de identificación. Se han realizado pruebas exhaustivas de los sistemas comparando los resul-

tados con el estado del arte. Y se propone un camino a seguir para investigaciones futuras sobre el reconoci-

miento facial, pero en especial en la representación dispersa como herramienta de clasificación. También se 

introduce un nuevo método de extracción de características basado en LBP y diezmado. 



 
 ABSTRACT 

 

In this project we have developed a face recognition system using feature extraction based on random points, 

texture analysis and downsample using sparse representation as ID algorithm. The systems have been thor-

oughly tested contrasting the results with the state of the art. A path is proposed for future research on face 

recognition, but with more in-depth in sparse representation as classifier. A new feature is also introduced base 

on LBP and downsample. 
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 1. INTRODUCCIÓ 
 
 

Últimament, el reconeixement facial s'està utilitzant molt en diferents camps com control fronterer, seguretat, 

en aplicacions d'ordinadors i mòbils. Inicialment aquests reconeixements es feien manualment, fet que feia que 

fos un procés lent i costós. 

 

La gran quantitat de dades que s'emmagatzemen avui en dia, fa que siguin necessàries eines que enregistrin la 

informació ,que es puguin obtenir d'aquestes dades de manera automàtica. Identitat de les persones, presèn-

cia de determinats objectes o accions determinades són alguns exemples d'informació útils per tal de poder 

utilitzar aquestes dades de manera precisa. Per poder utilitzar les dades, necessitem anotacions semàntiques 

que permetin fer cerques d’aquesta informació. Poder anotar de manera automàtica la informació d'aquestes 

dades és clau a l’hora de poder manipular-les de manera ràpida. 

 

Darrerament hi ha molts esforços per a tal d’automatitzar aquestes sistemes per tal de reduir el cost del procés 

i inclús millorant el resultat. Per això, en aquest projecte, es proposa un sistema de reconeixement facial, utilit-

zant eines noves, tot intentant millorar el temps de processament individual i incrementant el nivell d'encert 

del resultat. 

 

En primer lloc es fa un estudi de les tècniques utilitzades fins ara, tot analitzant els punts forts i febles de cadas-

cuna d'elles. Seguidament s'estudien les tècniques utilitzades en investigacions recents, i s'intenten aplicar en 

un exemple pràctic. 

 

 

El treball d’aquest projecte forma part d’un sistema complet que permet fer una anotació automàtica de la 

identitat de les persones. L'estructura del sistema global és el següent: 
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Alineament Reconeixement Anotació 
Detecció 
Tracking 

Figura 1.1  Estructura del sistema complet. En vermell són els blocs que s’han treballat en aquest projecte. 



 

 

El sistema sencer analitza una seqüència de vídeo, detectant les cares en cada frame (bloc de detecció) o es fa 

un seguiment de la persona (bloc de tracking) tot emmagatzemant la informació de les cares d'una mateix per-

sona en un track (conjunt de frames o seqüència) i acte seguit es fa el reconeixement (tercer bloc) i finalment 

s'anoten els resultats (informació de persona, segons que apareix...) 

 

En aquest projecte ens hem centrat en el reconeixement, tot i que s'ha treballat lleugerament amb la part 

de detecció i alineament per a tal de millorar les bases de dades d'imatges a utilitzar a l’hora de provar el nos-

tre sistema. 

 

Un sistema de reconeixement facial és un sistema que donada una imatge o un conjunt d'imatges d'entrada 

identifica la persona o persones que hi ha en aquella imatge pertanyents a la nostra base de dades i emmagat-

zemades en un diccionari. Utilitzant un esquema general d'un sistema de reconeixement, es pot dividir en tres 

blocs: un preprocessat de la senyal, per  tal d’eliminar o filtrar factors que ens puguin empitjorar el reconeixe-

ment, com poden ser canvis d’il·luminació, errors d’alineació de les cares, etc; un extractor de característiques, 

en el que s'extreu un conjunt de característiques que representin la informació de la cara de forma compacta i 

discriminativa;  i un classificador, que és l'encarregat de fer la decisió de determinar la identitat de la persona 

en qüestió. 

 

 

 

De l'estudi de l'estat de l'art (pàgina 7) es pot veure que la majoria dels sistemes utilitzats fins ara tenen en co-

mú un sistema de classificació basat en una distància o semblança entre imatges o subes-

pais. Evidentment, aquests sistemes no tenen en compte la gran base de dades de la que es disposa, i estudien 

localment cada model de la nostre base de dades de forma individual o en grups reduïts, per  trobar el millor 

candidat o candidats. Donades les grans prestacions computacionals de les quals es disposen, i la grandària de 
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les bases de dades amb les quals es treballen, la principal idea del projecte és utilitzar la totalitat de la base de 

dades per a representar la nostre imatge a reconèixer[1]. És a dir, el nostre algoritme de classificació, es basa 

en trobar una combinació lineal dels nostres vectors de la base de dades que representi la nostre imatge d'en-

trada. 

 

Donada una base de dades suficientment gran, la quantitat de solucions pot arribar a ser infinita. Per  això, s'u-

tilitza una minimització, que converteixi la nostre combinació en una combinació dispersa, és a dir, amb el mà-

xim nombre de coeficients nuls possible. 

 

La representació dispersa és una tècnica de representació vectorial molt utilitzada per a models estadístics o de 

processat de senyal, que ajudi a minimitzar el nombre de components diferents de zero per a representar un 

vector o senyal a través d’un diccionari. Tot i resultar en un problema molt complex computacionalment, es pot 

tractar mitjançant algoritmes iteratius, utilitzant algoritmes iteratius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Idea principal tècnica de representació dispersa [1] 

 

Aquest projecte s'ha dut a terme dins del Grup de Processament d'Imatge (GPI) de la Universitat Politècnica de 

Catalunya, utilitzant els sistemes informàtics dels quals disposen. El sistema és un prototip que s'ha provat uti-

litzant Matlab, però que està pensat per a ser desenvolupat posteriorment en C++. Tot i això també s'ha treba-

llat amb les llibreries de ImagePlus alhora de fer les deteccions, alineaments i creacions de les bases de dades. 

ImagePlus és una llibreria de C++ implementada per el GPI de la UPC. La gran llibreria i la quantitat de funcions 

de les quals es disposen d'entrada ha ajudat molt a agilitzar el desenvolupament d'aquest projecte. Tot i això, 

el sistema no ha pogut ser implementat en C++ finalment degut al gran volum d’operacions matricials amb les 

que es treballa. Matlab està optimitzat per a aquest tipus d’operacions utilitzant la unitat de processament grà-

fic (GPU). 
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 1.1. OBJECTIUS 

 

L'objectiu principal del projecte és implementar un sistema de reconeixement facial basat en mètodes de re-

presentació dispersa introduint una aplicació pràctica als estudis realitzats en aquest camp. Les fites al comen-

çament d'aquest van ser: Implementació i desenvolupament d'algoritmes ja existents de reconeixement facial 

per a imatges independents, millora de l'extracció de característiques i dels mètodes de classificació, adaptació 

de l'algoritme per a seqüències de vídeo i realització de proves de tot el sistema. 

 

Les especificacions que es van estipular abans de realitzar el sistema van ser: 

 

 Implementació del sistema en llenguatge C++. 

 

 Alt rendiment computacional per a un programa d'anotació no en viu. Un temps de processat de mà-

 xim deu vegades el temps real. (És a dir, si el vídeo està gravat a 24 imatges per segon el programa 

 hauria de processar 2,4 imatges per segon) 

 

 Ser robust en il·luminació i inclinació. 

 

 Ser robust a oclusió i corrupció (taxa de reconeixement per sobre el 85% per corrupcions inferiors al 

 30% ó oclusions per sota el 15%). 

 

 Taxa de reconeixement per sobre el 90%. 

 

 

  

 1.2. PLA DE TREBALL 

 

Al començament del projecte es va fer una proposta de pla de treball basat en resultats ja obtinguts per inves-

tigacions dutes a terme en el mateix camp de reconeixement facial utilitzant representació dispersa. Donats els 

resultats experimentals que es van anar obtenint, el pla de treball ha anat canviant. 

 

 

El pla de treball ha estat marcat pels resultats i millores que es podien afegir al projecte per tal d'obtenir un 

sistema fiable. 
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La primera part del projecte va ser destinada a introduir-me en l’entorn de programació: C++ i ImagePlus. I per 

altre part, documentar-me sobre l’estat de l’art en reconeixement facial. 

 

Un cop establert el camí a seguir, el desenvolupament del sistema anava paral·lel a provar els sistemes utilit-

zats fins el moment, i buscar millores a aquest. Els tests a meitat del projecte no van resultar ser els esperats i 

per això es va haver de fer un replantejament i tornar a agafar la literatura buscant quines solucions es podien 

aplicar al sistema per  millorar el comportament d’aquest. 

 

Finalment, un cop es van aconseguir bons resultats, es van fer tests amb diferents característiques i bases de 

dades per a poder-los validar. 

 
 
  

 1.3. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

 

Aquesta memòria està estructurada de la següent manera: 

 

Primer es fa un estudi dels sistemes utilitzats fins al moment. Analitzant els sistemes d’extracció de característi-

ques utilitzats amb classificadors que utilitzin mètodes de distàncies i seguidament es profunditza en les àrees 

amb les que s'ha estudiat el comportament dels mètodes de representacions disperses. 

 

Seguidament es fa una explicació sobre la metodologia utilitzada per a dur a terme el treball i quines proves 

s'han realitzat. A continuació es presenten els resultats juntament amb un anàlisi d'aquests i finalment s'expli-

quen les conclusions extretes del treball. 

 
 

5 



  
 1.3 DIAGRAMA DE GANTT 
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 2. ESTAT DE L'ART 

 

Un sistema de reconeixement facial és un sistema per a identificar una persona a través d'una imatge digital o 

una seqüència de vídeo dintre d'una base de dades prèviament definida. 

 

Quan parlem d'una imatge o un frame d'un vídeo, ens estem referint a un conjunt amb un gran nombre de pí-

xels. Aquests conjunts de píxels formen un espai vectorial de difícil tractament. Per tal de poder reduir els pro-

blemes generats per l'efecte Hughes[2] que diu que donat un nombre fixe de mostres d’entrenament, la pre-

dicció disminueix a mesura que la dimensionalitat augmenta. Aquestes dades han de ser reduïdes a dimensions 

amb les que es puguin ser tractades. Per això, extreure característiques discriminatives de la imatge és molt 

important a l’hora d’obtenir bons resultats. Aquestes característiques han de ser discriminants entre subjectes 

intentant no tenir informació redundant que pugui empitjorar els resultats. 

El reconeixement facial ha anat evolucionant en unes mateixes direccions. L'extracció de característiques ha 

estat sempre el punt d'estudi central en un sistema de reconeixement facial seguint la percepció i el reconeixe-

ment humà. La gran majoria d'aquests algoritmes es basen en la parsimònia com a principi per a triar un con-

junt de característiques o models en comptes d'utilitzar directament les dades per a representar o classificar 

una imatge d'entrada. Algunes de les característiques més importants utilitzades fins al moment són PCA [4], 

Gabor [5], DCT [6], LBP [7]... 

 

A continuació es fa una breu introducció dels sistemes d'extracció de característiques utilitzats en aquest pro-

jecte. 

 

 Holístic 

 

És la característica més simplista de totes. Consisteix en col·locar la nostre imatge en forma de vector, és a dir, 

concatenant les files formant un vector d'igual dimensions que tenia la imatge inicial. 

Per a una imatge en escala de grisos de NxM píxels, la sortida seria un vector de 1x(NxM) dimensions format 

per les files que formen la imatge. 

 

Aquest sistema ha demostrat tenir baixos resultats, així com un baix rendiment degut a la gran quantitat d'in-

formació que s'ha d'emmagatzemar i comparar. Per això, normalment aquest sistema va associat a un delmat 

espacial. 
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 Delmat 

 

En processat d'imatge, delmar és el procés pel qual es redueix la mida d'una imatge obtenint així una represen-

tació de la imatge original. 

 

 LBP 

 

LBP (Local Binary Pattern) és una tècnica de descripció de textures d'una imatge, invariant a canvis d'ilumina-

ció. 

 

El sistema està basat en una transformada espacial de comparació d'un píxel amb els N píxels agafats sobre una 

circumferencia de radi R [8]. A partir d'aquesta comparació s'obté un nou valor que es situa en la mateixa posi-

ció que el píxel analitzat. La comparació es fa de manera local etiquetant de manera binaria en funció dels va-

lors respectius. Repetint el procés amb els altres veïns, s'obté una paraula de 8 bits.  

Comparació 

  Binari: 11010011 

 Decimal: 211 

Figura 2.1 Patró de la Transformada LBP 

Aquest transformada es pot expressar com 

 

 

 

 

 

on ic correspon al valor del píxel central i in són els valors dels píxels veïns. u(x) és la funció esglaó. 
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El resultat és una imatge com la de la figura següent. 

El vector de característiques LBP utilitza aquesta transformada dividint la imatge resultant en blocs [7] i calcu-

lant l'histograma de valors per a cada bloc. Finalment es concatenen els histogrames generant el vector de ca-

racterístiques. 

 

 Randomfaces 

 

Tot i no ser un vector de característiques discriminants, el classificador que utilitzem ha demostrat [1] tenir 

resultats similars amb vectors de característiques generats aleatòriament respecte diferents característiques 

com eigenfaces, laplacianfaces, delmat... 

 

Randomfaces és una tècnica d'extracció de característiques basat en l'obtenció d'un nombre de píxels aleatoris 

determinat, utilitzant sempre el mateix patró per a la extracció de característiques d'una mateixa aplicació. 

 

El procés es basa en obtenir un conjunt de valors (coordenades) de manera aleatòria i utilitzar aquests valors 

per a extreure un vector de característiques consistent al valor del punt en cada coordenada de manera orde-

nada. 

Figura 2.2 Exemple de la Transformada LBP 

a) 200 punts    b) 400 punts 
 

Figura 2.3 Matrius Randomfaces. 
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Donat que l'obtenció d'aquests valors és aleatòria, el resultat no depèn de l'ordre amb que es crea el vector. 

No obstant, l'ordre ha de ser sempre el mateix. 

 

 1.1. CLASSIFICADORS 

 

 

Partint del nostre vector de característiques d'entrada, i d’una base de dades com a un conjunt de vectors de 

característiques de vàries persones, el classificador és la part del sistema que identifica qui és el candidat o can-

didats. Donat un conjunt de vectors, i un vector d'entrada, es busca el vector que més “s'assembli” buscant la 

proximitat entre els vectors de la base de dades i el nostre vector d'entrada. 

 

Els sistemes més utilitzats fins ara utilitzaven com a mètode de comparació sistemes de distàncies entre vec-

tors o entre subespais. Per això s'han estudiat diferents distàncies [9] per dur a terme aquesta comparació, 

com ara distància euclidiana, chi quadrat, norma manhattan... 

 

Alguns d'aquests classificadors més utilitzats són KNN [10], Random Forests [11], SVM [12]... 

 

 REPRESENTACIÓ DISPERSA (SPARSE) 

 

Un vector dispers és aquell vector amb molts termes iguals o molt propers a zero i un nombre limitat d'ells dife-

rent de zero. 

sparse            non-sparse 

dimensió 

m
a

g
n

it
u

d
 

Figura 2.4 Exemple vector dispers (sparse) 
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Aquest mètode de classificació es basa en aconseguir una representació lineal dels vectors de la nostra base de 

dades, que representin el nostre vector d'entrada amb el mínim error possible. Quan el nombre de vectors és 

més gran que el nombre d’elements al vector de característiques, el sistema està indeterminat i, per tant, té 

infinites solucions. Per aquest motiu, s’utilitzen algoritmes que minimitzin aquestes solucions a representacions 

disperses [13]. Així doncs, per a un vector d'entrada 1xN, una base de dades NxM la nostra solució serà un vec-

tor Mx1 amb un gran nombre de coeficients nuls. 

 

Per  dur a terme aquesta minimització, no hi ha cap solució directa, així que tots els algoritmes es basen en ite-

rar i comprovar, fins a tenir un error mínim i un cert nivell de dispersió. 

 

Amb una aproximació diferent al reconeixement facial [1], la representació dispersa és utilitzada per a expres-

sar una imatge d’entrada com a una combinació lineal de les imatges d’un diccionari. Aquests diccionaris són 

generats a partir dels vectors de característiques d’un grup d’imatges d’entrenament concatenat aquests en 

forma de matriu. D’aquesta manera la representació dispersa d’una imatge d’entrada, estarà composada per 

valors alts en les imatges del nostre diccionari pertanyents al model de la persona, i coeficients nuls en les 

imatges de les altres persones. 

La classificació es duu a terme a través d'un terme d'error. Per al conjunt de vectors de cada persona dintre la 

base de dades, es calcula l'error de generació del vector entrada per al subgrup de vectors d'aquella persona i 

s'emmagatzema aquest valor d'error. 

 

 

Figura 2.5 Sistema de classificació per representació dispersa [23] 
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El millor candidat es defineix [1] com el residu mínim de generar la imatge d’entrada amb les imatges de la nos-

tre diccionari utilitzant els coeficients trobats amb la minimització dispersa i s’expressa de la següent manera: 

 

 

 

on ri és el residu, y és l’entrada inicial del sistema, A és el nostre diccionari, δi és un tren de deltes  que selecci-

ona els vectors del diccionari per a cada classe i, i x1 és la representació dispersa. 

 

Analitzant la representació dispersa, amb els vectors de característiques típiques (eigenfaces, downsampling...),  

s’observa [1] que el mètode de classificació obté resultats semblants que utilitzant vectors de característiques 

aleatòries (Randomfaces). Donat que el vector de característiques són valors de píxels de la imatge, la 

il·luminació té un pes molt important alhora de trobar la combinació lineal. És per això que s'utilitza un mètode 

senzill [1] per a normalitzar els vectors a norma 1 dividint el vector per la seva norma. 

 

 

 MINIMITZACIÓ MÚLTIPLE 

 

Dintre d'aquests algoritmes de minimització, el mètode basat en Proximal Gradient (APG) [14] que consisteix a 

aproximar el nostre problema de minimització a un problema iteratiu per mitjà de càlcul de gradients pròxims,  

es pot generalitzar per al cas N dimensional, solucionant el mateix problema de representació dispersa per a N 

vectors d'entrada de manera conjunta. Així doncs, l’entrada d’aquest sistema és un conjunt de vectors 

col·locats matricialment i la sortida és una matriu amb les representacions disperses de cada vector d’entrada. 

 

Aquest mètode ha sigut provat per al cas de detecció i tracking [15], i per al cas de reconeixement facial [16] 

donant bons resultats i millorant el cost computacional.. 

 

Hem de considerar que aquest mètode també és iteratiu i que, per tant, el nombre d'imatges d’entrada no pot 

ser excessiu [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Reconeixement facial per representació dispersa conjunta [16] 

Per a l’entrenament, es seleccionen un conjunt d’imatges de cada model, s’extreu el vector de característiques i es concatenen 

generant el nostre diccionari. Per al test, a cada track d’entrada, es calcula la representació dispersa de cada vector de caracterís-

tiques de les imatges del track de manera conjunta i finalment es busca la classe que minimitza l’error de generació per classes. 

 

  

 1.2 SCORES 

 

Donat que la decisió s'expressa com la classe i que minimitza l'error per a una imatge d'entrada i utilitzant el 

mètode de minimització conjunta amb diferents imatges d'entrada s'ha intentat fer un estudi de maneres de 

millorar aquest sistema de decisió utilitzant una combinació de puntuacions. 

 

Analitzant diferents mètodes de puntuació [18], i donat que els residus calculats per a cada classe ja s'aproxi-

men a un vector de puntuacions, per tal d'aprofitar el sistema de minimització s'ha optat per utilitzar una trans-

formada exponencial negativa [19] que converteix els residus en puntuació entre 0 i 1, per tal de poder fer la 

decisió d'un conjunt d'imatges d'una mateixa persona o d'un track de manera més eficient. 

 

L’equació utilitzada per a transformar els residus en scores és 

 

 

 

on K és el paràmetre per ajustar la selectivitat d’aquesta transformació. 
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- r (y) i 

i s (y) = K 



 

 3. METODOLOGIA DEL TREBALL 

 

La primera aproximació que es va realitzar va ser aplicar els coneixements de [1] i aconseguir els mateixos re-

sultats utilitzant el mètode de classificació per representació dispersa i utilitzant com a vector de característi-

ques Randomfaces. 

 

El primer pas va ser la creació de randomfaces. Utilitzant un algoritme de generació de nombres aleatoris, s’-

obtenen valors de coordenades x i y comprovant de no repetir cap punt, generant vectors de L nombre de co-

ordenades. Aquestes vectors s’utilitzen al vector de característiques per a extreure el valor dels píxels de la 

nostra imatge de les coordenades del vector. 

Amb aquest sistema, es creava un diccionari de N persones i P imatges per persona, concatenant els vectors de 

característiques, generat així una matriu de (NxP)xL. 

 

Acte seguit s’operava l’algoritme de representació dispersa, utilitzant el nostre diccionari i el vector de caracte-

rístiques de la imatge que s’estigués classificant. Amb la representació dispersa, es calculaven els residus de 

generació de cada classe, i s’identificava a la persona com a la classe amb el residu mínim. 

El primer problema amb el que ens vam trobar va ser el temps computacional. Mentres l'algoritme de minimit-

zació original en Matlab tardava pocs minuts en arribar a la solució òptima, el mateix algoritme en C++ tardava 

unes 20 vegades més. El motiu d'aquest increment és per l'utilització de la GPU per part de matlab alhora d'o-

perar amb matrius mentres que C++ utilitza la CPU. Per tant es va decidir fer la part de detecció i creació de 

models (fase d’entrenament) amb ImagePlus i operar la classificació (fase de test) amb Matlab fins que es tro-

bés una solució, com afegir llibreries d'utilització de GPU a ImagePlus. 
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Representació 
dispersa 

 

Figura 3.1  Estructura del sistema de reconeixement facial. 
Dins el quadre vermell fase d’entrenament i dins el quadre blau fase de test. 

Concatenació Randomfaces Diccionari 

? Randomfaces Residu 
mínim 



Un cop es va pendre aquesta decisió el primer va ser la creació de models. Amb els models existents i el siste-

ma de detecció i tallat de cares del que es disposava, no es podien aconseguir uns bons resultats. 

Petites inclinacions o petits desplaçaments del sistema de detecció (concretament, la posició dels ulls relativa al 

centre de la imatge) generaven un pes molt alt alhora de generar una combinació de la nostra base de dades. 

Per això es va decidir alinear les cares amb la posició del ulls [20]. El sistema d'extracció de punts característics 

STASM [21] donava una localització de la posició dels ulls dintre de la imatge, fet que va ajudar a poder alinear 

les cares a través dels ulls. Un cop trobats aquest punts característics, s'utilitzaven els punts dels ulls per a l'ali-

neament i el retallat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Detecció de punts importants a través utilitzant STASM [21] 

 

Per tal d'alinear els ulls, utilitzem un sistema de rotació i escalat. Generant una vector entre els punts cèntrics 

dels dos ulls, s'alinea aquest vector a un model predefinit. D'aquesta manera obtenim una matriu que repre-

senta la transformació (gir i escalat) a realitzar a la imatge original. Tenint en compte que aquesta transforma-

ció és espaial, s'ha de realitzar la transformació per posicions i després obtenir el valor a través d'interpolació. 

Un cop tenim la nostre imatge alineada, la retallem utilitzant les mètriques i posicions dels ulls. 

 

Amb les nostres imatges alineades, els primers tests van ser realitzats utilitzant el sistema d'extracció de carac-

terístiques Randomfaces comparant la quantitat de punts necessaris per aconseguir un bon resultat de reconei-

xement amb l'algoritme de minimització dispers. 
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Degut a la baixa taxa de reconeixement, vam provar utilitzant l’algoritme Accelerated Proximal Gradient (APG) 

[14] com a mètode de classificació, per verificar que el problema fos de les característiques utilitzades i no de 

l’algoritme de representació dispers. 

 

Els resultats no van canviar, i per tant es van raonar diferents característiques que poguessin donar uns millorar 

els resultats. 

 

El primer sistema provat va ser holistic. Utilitzant tota la imatge com a vector de característiques, normalitzant 

els vectors com s'ha explicat anteriorment. El segon sistema va ser utilitzar un delmat a diferents mides per 

minimitzar el nombre de dimensions dels vectors de característiques i eliminar l’efecte Hughes [2]. 

 

Alhora de seleccionar vectors de característiques s’ha d’analitzar l’estructura dels vectors resultants, ja que 

aquesta afecta el resultat de la minimització. L’estructura de l’extracció de característiques histogrames LBP i 

en resultar la mida dels vectors molt més gran que la mida del diccionari, s’estimen malament les minimmitza-

cions. Tot i així, la transformada LBP és molt robusta per a canvis d'iluminació, per tant es va utilitzar com a 

candidat la transformada utilitzant-la de forma holistica. 

Ja que aquesta transformada no canvia la mida de la imatge original es va pensar, també, utilitzar-la conjunta-

ment amb el sistema de punts aleatoris randomfaces. És a dir, agafar el valor LBP dels punts seleccionats. Tot i 

així també es va voler provar utilitzant delmat a diferents mides a la imatge abans de fer la transformació LBP. 

 

En aquest punt cal notar que el delmat d'una imatge perd qualitat de textures, per tant la resolució de LBP d'u-

na imatge delmada serà inferior i per tant els resultats també. 

Per a això es va pensar en una solució intermèdia, mantenint la resolució de la transformada LBP, però delmant 

aquesta posteriorment, de manera que es mantinguessin les resolucions de contorns i textures, però el vector 

de característiques fos de menor dimensió. 
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model 

Figura 3.3 Alineació facial utilitzant STASM 



Tot i així, no s’espera que aquesta estratègia provoqui grans canvis en els resultats. 

 

Un cop analitzats aquestes característiques, i un cop triada la que donava millors resultats, es va voler veure 

l’efecte de la mida de la base de dades necessària per a tenir uns bons resultats. Tot i que [1] feia una reducció 

de la base de dades per a utilitzar el mínim nombre de imatges per persona dintre de la base de dades, inten-

tant que aquestes siguin el més linealment independents possibles entre si, [23] proposa que la base de dades 

sigui sobre-complerta, és a dir, que hi hagi moltes imatges de entrenament per persona. 

Per a aquest motiu es van provar els dos sistemes analitzant el temps de processat i la quantitat d’encerts del 

reconeixement. 

 

Amb els resultats de les proves, es va passar a analitzar el problema de minimització dispers conjunt. Per a això 

es van estudiar els diferents casos i diferents utilitzacions que podria tenir el nostre algoritme de minimització 

múltiple. 

 

El primer cas que es va considerar va ser la utilització de totes les cares de cada imatge o frame com a entrada 

del sistema. I el reconeixement de totes elles simultàniament. 

Com és d'esperar, aquest sistema té un alt cost computacional, però amb millores respecte a la utilització indi-

vidual. 

 

Per tal de millorar el temps de processat, i utilitzant la informació d’un sistema de tracking com el que s’espera 

del sistema global, era fer ús d'un “track” complert d'una persona durant una seqüència determinada. Degut a 

la falta d’una base de dades de tracks prèviament etiquetada per a poder analitzar els resultats directament, es 

van utilitzar diferents imatges d'una mateixa persona com a track, mirant que les imatges fossin el més sem-

blants possibles, com seria el cas del track d'una persona. 

També es va provar a utilitzar imatges aleatòries d'una mateixa persona (il·luminacions i escenaris diferents) 

sense obtenir canvis en els resultats. 

a) delmat + LBP b) LBP + delmat c) Diferencia 

Figura 3.4 a) Transformada LBP d’una imatge delmada a 20 per 20. b) Delmat a 20 per 20 de la 

transformada LBP de la mateixa imatge. c) Diferencia entre imatges 
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Finalment es va aplicar el mètode de decisió per scores per a tracks d’una mateixa persona, sense obtenir mi-

llores en els resultats. El motiu principal per el qual no hi va haver millora utilitzant fusió de puntuacions és que 

la classificació millora si millora la representació dispersa. 
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 4. RESULTATS 

 

Per a provar el sistema s’han utilitzat 4 bases de dades diferents: TN, TCV, FRAV2D i GT. 

Totes les cares frontals de les bases de dades han sigut retallades i delmades a 50 per 50 abans de ser utilitza-

des per a crear els models. 

 

 

 

 

 

 

 

Degut a la gran dependència del nostre sistema sobre la base de dades [1], s’ha volgut modificar la base de da-

des constantment per a cada grup d’imatges de test. Així els nostres resultats no depenien de les imatges d’-

entrenament i alhora es poden realitzar més probes millorant la precisió. Amb aquest sistema es feien 20 itera-

cions de manera que es generaven 20 diccionaris diferents. 

 

 

 

 

 

 

 

Per a valorar els resultats s’utilitza la taxa de reconeixement,  que es calcula per mitjà de la relació entre indivi-

dus identificats correctament i individus totals a identificar, i que s'expressa en tant per cent. 

 

 

 4.1 MÈTODES DE MINIMITZACIÓ I RANDOMFACES 

 

La primera prova utilitza el vector de característiques randomfaces amb diferents quantitats de punts i es com-

paren els mètodes sparsa [1], APG [14] individual i APG conjunt. També es va provar utilitzant la transformada 

LBP alhora d’extreure randomfaces. Els resultats per als tres mètodes van ser els mateixos, però amb diferents 

temps de processat per imatge. Tot i això, el temps no depèn de la dimensió del vector, per a dimensions tant 

petites, però si que depèn del tipus de vector. 

Base de dades TN TVC FRAV2D GT 

Número de persones 6 12 109 50 

Imatges per persona 50 50 32 15 

Mida original 150x150 150x150 240x340 150x150 

Imatges Base de Dades 

Imatges d’entrenament Imatges de test 

Figura 4.1 Algoritme d’entrenament i test 
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Per a aquesta prova s’ha utilitzat la base de dades TN amb 6 models i 10 cares per model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot i obtenir uns resultats dolents, es pot observar que el sistema es comporta millor per a vectors de caracte-

rístiques d’un 15% la mida de la imatge original, fet que demostrarem més endavant per a altres característi-

ques. També podem veure que randomfaces amb LBP es comporta pitjor que amb el valor dels píxels originals 

de la imatge, contrari al que es pensava inicialment que LBP eliminaria informació d’il·luminació i seria més 

robust. També podem comprovar com APG introdueix una millora considerable en el temps de processat per 

imatge. 

 

 

 4.2 EXTRACCIÓ DE CARACTERÍSTIQUES 

 

La segona prova utilitza el mètode de minimització PGA individual. Utilitzant la mateixa base de dades, TN 6 

models 10 cares per model, es proven els vectors de característiques de delmat, holistic, LBP i la combinació 

d’aquests. El temps de processat, com ja hem vist abans, depèn del sistema de característiques, ja que defineix 

com serà el vector, i no de la dimensió del vector. 

 

 

 

 

 hit ratio(%)  hit ratio(%) 

RF120 81.67 LBP + RF120 65 

RF200 83.33 LBP + RF200 68.33 

RF300 90 LBP + RF300 74.16 

RF400 90.83 LBP + RF400 75.83 

RF550 88.33 LBP + RF550 76.66 

Taula 4.1 Resultats amb Randomfaces. Comparació taxa d’encert. 
RFX denota vector de característiques RandomFaces amb X punts.  

 RF LBP + RF 

Sparse [1] 123 ms 109 ms 

APG individual [14] 39 ms 19 ms 

APG múltiple [14] 16 ms 4 ms 

Taula 4.2 Resultats amb Randomfaces. Comparació temps de procesat per mètodes de minimització. 
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Amb aquests resultats es pot observar que el sistema d’extracció de característiques Transformada LBP i del-

mat posterior a 20 per 20 té els millors resultats. També es pot observar com els resultats són millors per a vec-

tors de característiques de dimensions petites. Un altre punt a destacar és el cas de el vector de característi-

ques delmat i transformada LBP que no compleix aquesta darrera afirmació, degut en part al que s’havia com-

entat anteriorment sobre la pèrdua d’informació de textures a la hora de delmar una imatge. 

 

El fet de que el temps de processat d’imatge depengui del tipus de vector i no de la dimensió, també ajuda a la 

hora de escollir el sistema d’extracció de característiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 hit ratio   hit ratio  hit ratio 

Holistic 90 LBP 93.3 LBP 93.3 

D40 88.33 D40 + LBP 92.5 LBP + D40 95.83 

D20 86.67 D20 + LBP 86.67 LBP + D20 99.16 

D10 93.33 D10 + LBP (25.8) LBP + D10 90 

 Temps 

D 115 ms 

D + LBP 34 ms 

LBP + D 43 ms 

Taula 4.3 Resultats amb APG i TN. Comparació taxa d’encert per extracció de característiques. 
DX denota delmat de la imatge original a una imatge quadrada de mida X.  DX + LBP és la transformada LBP 

d’una imatge delmada a X. LBP + DX és el delmat a X de la imatge transformada LBP. 

Taula 4.4 Resultats amb APG i TN. Comparació temps de procesat per tipus de característica. 
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 4.3 ESTUDI DE L’EFECTE DE LA MIDA DEL DICCIONARI 

 

A la següent prova que es va realitzar, es volia analitzar l’efecte que tenia la mida del diccionari en el reconeixe-

ment. Això vol dir, el nombre de models i el nombre de imatges per model. 

Per realitzar les proves s’ha utilitzat el vector de característiques LBP+delmat 20, ja que ha demostrat tenir els 

millors resultats. S’han utilitzat 250 imatges de test per al cas del TN, 250 per al cas de TVC, 500 per el cas de 

GT i 1.000 per al cas de FRAV2D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es pot observar que alhora de crear el nostre diccionari, el nombre de cares per model ha de ser més elevat per 

a bases de dades amb pocs models i menor per a bases de dades amb més models. El nombre de cares per mo-

del ha d’estar en el rang entre 6 i 12, complint [22] sent menor quan més persones utilitzem per a crear el dicci-

onari i major quan menys persones utilitzem. Entre 5 i 10 persones, el rang està entre 10 i 12. Entre 20 i 50 per-

sones, entre 8 i 10. entre 50 i 100 entre 6 i 8. No podem generalitzar això per a més persones, ja que no dispo-

sem d’una base de dades prou extensa.  

 

També s’ha de considerar el temps de processat segons  la mida del diccionari, per intentar trobar un equilibri 

entre encert i rendiment. Amb els nostres requeriments inicials (encert superior al 90% i temps de processat 

per sota 417 milisegons) hauríem d’analitzar la importància dels dos factors alhora de triar ma millor mida del 

diccionari. Amb 6 models, per exemple, utilitzar 6 imatges per model compliria els nostres requeriments, però 

utilitzant 10 imatges per model, milloraríem la taxa d’encert un 4%, però el sistema trigaria un 40% més. 

 

 

TN—6 pers.  TVC—12 pers. GT—50 pers. FRAV2D—100 pers. Imatges 
per       

persona 
hit ratio temps hit ratio temps hit ratio temps hit ratio temps 

2 86.67 0.016 76.7 0.031 71.3 0.711 85.95 0.22 

4 87.5 0.028 85 0.035 97.3 0.178 85.9 0.35 

6 95 0.033 89.6 0.047 98.6 0.139 99.2 0.147 

8 95.83 0.042 92.9 0.059 99.3 0.135 97.8 0.166 

10 99.16 0.047 93.8 0.073 99.3 0.138 98 0.184 

12 98.3 0.053 90 0.092 88 0.125 77.5 0.222 

14 98.3 0.06 90.1 0.117 70.6 0.135 71 0.548 

Taula 4.5 Resultats amb diferents nombres persones i d’imatges per persona. El temps està expressat en segons. 
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 4.4 MINIMITZACIÓ DISPERSA CONJUNTA 

 

Finalment s’han provat els mètodes de minimització conjunta per a dos tipus d’entrades diferents. El primer 

sistema (sistema 1) utilitza una matriu d’entrada composta per una imatge de cada persona com a test i el se-

gon sistema (sistema 2) utilitza una matriu d’entrada composta per N imatges d’una mateixa persona. Per al 

segon cas s’han realitzat proves amb nombres de imatges N diferents entre 6 i 24 (6 ja que és la mida de la ma-

triu més petita utilitzada d’entrada en el primer sistema en el cas de la base de dades del telenotícies i 24 que 

és el nombre de imatges que tindríem en el cas de track de 1 segon i vídeos de 24 imatges per segon) i s’ha ob-

servat que el nombre d’imatges N no influeix en els resultats a menys que N sigui 1, fet que transforma el pro-

blema en el sistema individual amb un sol vector d’entrada provat anteriorment. 

Per a aquesta prova s’ha utilitzat la base de dades TN de 6 persones amb 10 imatges per persona d’entr-

enament. L’extractor de característiques és LBP + delmat a 20 per 20. 

 

 

 

 

 

Quan s’utilitza la minimització dispersa conjunta, un espera que aquesta minimització funcioni de manera glo-

bal, millorant els resultats o el temps d’execució si els vectors d’entrada poden arribar a tenir una representa-

ció dispersa semblant. Tot i així els resultats mostren tot el contrari, i el mètode de minimització es comporta 

millor per vectors d’entrada linealment independents. El motiu d’aquest comportament és intrínsec al mètode 

de minimització dispersa APG (Proximal Gradient) [14]. 

 hit ratio Temps 

Sistema 1 99.16 16 ms 

Sistema 2 76.67 21 ms 

Taula 4.6 Resultats amb minimització conjunta. El Sistema 1 té per entrada 6 imatges de 6 persones dife-
rents. El Sistema 2 té per entrada 6 imatges de la mateixa persona. 
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 5. PRESSUPOST 
 

El pressupost d’aquest projecte es redueix a les hores dedicades, ja que les eines informàtiques que s’han utilit-
zat són propietat del GPI de la UPC i s’utilitzen per a molts projectes d’investigació. Per això no es comptabilitza 
el hardware utilitzat per a les proves ni la llicencia de Matlab.  
 
Les temps dedicat per aquest projecte es divideix de la següent manera: 

El projecte comptabilitza 24 ECTS que equivalen a 600 hores de treball individual. Considerant els imprevistos 

que han aparegut durant la realització del projecte, s’ha hagut de fer 100 hores extres per a poder acabar el 

sistema. Aquestes hores extres no estan comptabilitzades en el pressupost ja que considero que són errades 

pròpies que es podrien haver planejat amb anterioritat. 

 

Així doncs, amb el preu per hora d’un investigador predoctoral de 6,25€ a Espanya, el cost total del projecte és 

de 3.750€. 

 

Si es volgués afegir el cost del software utilitzat, Matlab té un preu d’ús individual de 105€ (+ IVA) o un preu 

d’ús educatiu per a la investigació de 500€ (+ IVA). 

Fases del projecte Hores 

Estat de l’art 150 

Programació 200 

Tests 250 

Documents 100 

Total 700 
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 6. CONCLUSIONS I TREBALL FUTUR 
 
 

En aquest projecte s’ha implementat i provat un sistema de reconeixement facial basat en classificadors per 

representacions disperses. S’ha vist que el mètode de minimització dispersa és molt depenent del vector de 

característiques, tant en rati d’encert com en temps de processat, contràriament a [1]. S’ha demostrat per a les 

bases de dades amb les que s’han fet proves que, tot i que Randomfaces400 suposa una millora en reconeixe-

ment respecte LBP, es poden utilitzar altres vectors de característiques de la imatge millorant el resultat de 

l’identificador facial. 

S’ha introduït un nou mètode d’extracció de característiques, basat en LBP i delmat que ha demostrat millorar 

resultats respecte a altres ja utilitzades. 

També s’ha vist que el comportament del mètode de minimització conjunta per a conjunts d’imatges d’una 

mateixa persona no és fiable per a ser utilitzat en reconeixement facial en vídeos i que per tant, no és un bon 

algoritme per a utilitzar. 

Finalment, s’ha trobat un sistema que complia els requisits més importants: una taxa de reconeixement superi-

or al 90% (99,16%) i un temps de processat per imatge inferior a 416 ms (16 ms). 

 

 

 
 

Com a treball futur queda la implementació d’aquest sistema en C++ utilitzant llibreries d’utilització de GPU per 

tal de mantenir els temps computacionals semblants. No va ser possible provar el sistema amb tracks reals de 

vídeos degut a la falta de bases de dades ja etiquetades per veure si hi ha canvis en el comportament. Tampoc 

es van poder provar el sistema amb condicions d’oclusió i corrupció tal i com es va dir als objectius. 

També s’hauria d’aprofundir internament en el mètode de minimització, per veure si es pot millorar els resul-

tats implementat l’algoritme únicament per reconeixement facial. 

També es podria provar el sistema descrit per [15] utilitzant representació mitja dispersa, aproximant totes les 

imatges d’un track a un vector que les representi totes, en comptes de buscar la representació individual de 

totes imatge de manera conjunta. 
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