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Resum 

En aquest projecte es treballa en el que es coneix com a tracking o seguiment 

d’objectes o regions. Existeixen moltes tècniques de tracking, i nosaltres ens 

centrarem en utilitzar una d’elles per tal de seguir les cares dels participants de 

programes de televisió.  

El treball s’emmarca en el projecte “Camomile” del Grup de Processament d’Imatge de 

la UPC on l’objectiu és poder resumir o anotar programes de televisió, detectant en 

cada moment quines persones participen en la seqüència.  

Una de les parts per poder aconseguir aquest resum és tenir localitzades les cares 

dels tertulians o del presentador per tal de fer-ne el seguiment al llarg del temps i 

també reconèixer les persones.  

Per realitzar el seguiment, objectiu d’aquest treball, s’ha utilitzat un algoritme genèric 

de graph cuts que serveix per minimitzar algunes funcions d’energia. La funció 

d’energia utilitzada en aquest projecte per treballar amb graph cuts és la que ens 

permet trobar el flux òptic entre dues imatges. Així doncs, si partim d’una zona inicial 

rectangular on es trobi la cara (bounding box) podem utilitzar aquest algoritme per tal 

de conèixer el flux òptic d’aquesta regió entre dues imatges consecutives.  

Un cop aconseguit el flux òptic, tenim la informació dels vectors de moviment de tots 

els píxels de la regió d’interès. Com que s’utilitza un bounding box rectangular, cal fer 

un processat d’aquesta informació per tal d’obtenir una bona estimació de la posició de 

la cara a la següent imatge i poder determinar com es mou el rectangle, tenint en 

compte que a part de desplaçar-se, pot reduir o augmentar la seva mida.  

S’han realitzat diverses proves per comprovar el funcionament de l’algoritme 

disponible com a programari lliure, i posteriorment s’han provat diverses tècniques i 

definit els paràmetres per processar la informació dels vectors de moviment obtinguts. 

Finalment s’han comparat els resultats obtinguts amb els resultats utilitzant una altra 

tècnica basada en el filtre de partícules, un altre algoritme que també permet fer el 

seguiment de cares.  
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Resumen  

En este proyecto se trabaja en lo que se conoce como tracking o seguimiento de 

objetos o regiones. Existen muchas técnicas de tracking, y nosotros nos hemos 

centrado en utilizar una de ellas para seguir las caras de participantes de programas 

de televisión.  

El trabajo se enmarca en el proyecto “Camomile” del Grupo de Procesado de Imagen 

de la UPC, donde el objetivo es poder resumir o anotar programas de televisión, 

detectando en cada momento qué personas participan en la secuencia.     

Una de les partes para poder conseguir éste resumen es tener localizadas las caras 

de los tertulianos o del presentador para poder realizar un seguimiento a lo largo del 

tiempo y también reconocer a las personas.  

Para el seguimiento, objetivo de este trabajo, se ha utilizado un algoritmo genérico de 

graph cuts que sirve para minimizar algunas funciones de energía. La función de 

energía utilizada en este proyecto para trabajar con graph cuts es la que nos permite 

encontrar el flujo óptico entre dos imágenes. Así pues, si partimos de una zona inicial 

rectangular dónde se encuentre la cara (bounding box) podemos utilizar este algoritmo 

para poder conocer el flujo óptico de esta región entre dos imágenes consecutivas.  

Una vez conseguido el flujo óptico, tenemos la información de los vectores de 

movimiento de todos los píxeles de la región de interés. Al utilizar un bounding box 

rectangular, es necesario hacer un procesado de esta información para obtener una 

buena estimación de la posición de la cara en la siguiente imagen y poder determinar 

cómo se mueve el rectángulo, teniendo en cuenta que aparte de desplazarse, puede 

reducir o aumentar su tamaño.  

Se han realizado diversas pruebas para comprobar el funcionamiento del algoritmo 

disponible como código libre, y posteriormente se han probado diversas técnicas y 

definido los parámetros para procesar la información de los vectores de movimiento 

obtenidos.  

Finalmente se han comparado los resultados obtenidos con los resultados utilizando  

otra técnica basada en el filtro de partículas, un algoritmo que también permite hacer el 

seguimiento de caras.  
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Abstract  

This project is about tracking of objects or regions in video sequences. There are many 

tracking techniques and we are going to focus on one of them to follow the participants 

of TV show’s faces.  

This work is a participation in “Camomile”’s project from the Image Processing Group 

of UPC, where the main goal is to summarize TV programs, detecting every moment 

which persons are being part of the sequence.  

One of the parts to get this summary is to locate the speakers or TV presenter faces in 

order to be able to track it and recognize people.  

To make the tracking, which is the main goal of the project, it has been used a generic 

algorithm about graph cuts that minimizes some energy functions. The one that have 

been utilized in this project to work with graph cuts is the one that allows us to find the 

optical flow between two images. Therefore, if we start with a rectangular zone where 

the face is placed (bounding box) we can use this algorithm to know the optical flow of 

this region between two consecutives images.  

Once achieved the optical flow, we have the motion vectors information of all pixels 

from the region of interest. As we use a rectangular bounding box, we need to do a 

processing of this information to make a good estimation of the face position in the 

following image. Also, to determinate how the rectangle moves.  

We have to take into consideration that the bounding box can increase or decrease its 

size, apart from displacing.  

A lot of tests have been done to prove the algorithm performance (available as Open 

Source), and then several techniques have been tested to process the movement 

vectors previously obtained.     

Eventually, the obtained results have been composed with the results obtained by 

using other technique based on particle filter, an algorithm that also allows us to do 

face tracking.  
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1. Introducció 

Aquest Treball de Final de Grau s’ha desenvolupat en el marc d’un projecte en que 

està treballant el grup de Processament d’Imatge de la Universitat Politècnica de 

Catalunya anomenat “Camomile”. L’objectiu principal és aconseguir un resum sobre la 

participació de les persones que formen part de diverses seqüències de televisió 

(entrevistes, debats) sigui a través de la veu i/o la imatge. Per aconseguir aquest 

resum s’ha dividit la feina en diverses branques.  

Per reconèixer als participants que van apareixent a les seqüències cal en primer lloc 

un programa de detecció facial. Ara bé, normalment una persona no apareix només en 

una imatge d’una seqüència, sinó que acostuma a ser la protagonista d’un espai de 

temps. Així doncs, la necessitat d’utilitzar un detector facial per cada imatge queda 

satisfeta si es pot aconseguir un correcte seguiment de les cares prèviament 

detectades. El rectangle que contindrà la cara detectada l’anomenem bounding box.  

Així doncs, una de les branques del projecte “Camomile” tracta sobre el tracking de 

cares.  

En aquest projecte en particular s’intenta aconseguir un seguiment de cares mit jançant 

la tècnica de graph-cuts. Per aconseguir-ho, s’han estudiat dos algoritmes que 

permeten minimitzar una funció d’energia mitjançant la teoria de graph-cuts [4, 5, 6]. 

Amb un d’aquests algoritmes, hem de ser capaços d’aconseguir els vectors de 

desplaçament de tots els píxels d’una regió determinada de la imatge.  

Gràcies als autors Boykov, Veksler i Zabih, existeix un software lliure [13] on els dos 

algoritmes són utilitzables. Així doncs, un cop analitzada la conveniència d’utilitzar el 

mètode proposat pels autors al seguiment de cares, el següent objectiu és estudiar el 

software, entendre com funciona i veure quins paràmetres li hem de passar. Un cop 

assegurat el bon funcionament, es prosseguirà a fer un seguit de proves amb diferents 

seqüències per tal d’assegurar que els resultats obtinguts (flux òptic) són els esperats.  

Finalment, caldrà processar correctament tota aquesta informació per tal de decidir, a 

partir del bounding box inicial i dels vectors de desplaçament dels píxels d’aquest, 

quina és la nova regió d’interès. S’han provat diferents tècniques per tal d’aconseguir 

un bon resultat, però és el primer cop que s’utilitza aquesta tècnica per fer seguiment 

facial. El tracking de cares acostuma a utilitzar característiques com els ulls i no només 

parteix de la informació del flux òptic.  
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A més, les tècniques que es proven per decidir la regió de l’espai on es mou la cara no 

es basen en cap teoria demostrada sinó que són experimentals, així que es deixaran 

portes obertes a futures millores tant en l’obtenció del flux òptic com en el programa de 

decisió del bounding box. 

S’espera aconseguir un bon seguiment facial però com que no hi ha una aplicació 

prèvia, no es poden determinar marges d’error esperats tenint en compte anteriors 

utilitzacions. No obstant, un cop decidida la tècnica que aconsegueix millors 

aproximacions, es prossegueix a comparar els resultats obtinguts amb els que 

s’obtenen amb el filtre de partícules, una tècnica utilitzada per un altre component del 

grup d’Imatge. 
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2. Estat de l’art 

En aquest punt del treball explicarem tota la teoria necessària per tal de poder 

entendre el punt 3 on s’explica la metodologia que s’ha seguit per desenvolupar el 

projecte.  

2.1. Seguiment 

El concepte de seguiment o de tracking implica estimar la ubicació d’un objecte en el 

temps a partir d’una seqüència de vídeo captada per una càmera. Una seqüència de 

vídeo està formada per un conjunt d’imatges, i cada imatge formada per un conjunt de 

píxels. El gran volum de dades amb el que es treballa per processar aquesta 

informació requereix una gran potència de càlcul computacional. Tanmateix, l’avenç 

amb la potència dels processadors ha permès millorar els algoritmes utilitzats. 

2.1.1. Dificultats de seguiment 

Amb un bon tractament de la informació es pot aconseguir seguir un objecte qualsevol, 

però existeixen diversos factors que dificulten aquesta tasca [1,2,3]: 

Canvis de projecció: Una càmera de vídeo guarda les dades en un conjunt de píxels 

que defineixen la projecció de l’objecte sobre el pla de la imatge. Si l’objecte d’interès 

varia la seva posició, hi haurà una variació en la projecció. És per això que s’utilitzen 

mètodes que incorporen reconeixement d’objectes, tenint en compte les possibles 

projeccions, cosa que incrementa la complexitat.    

Il·luminació: Una de les característiques més importants a utilitzar és la intensitat dels 

píxels per obtenir informació sobre el possible moviment dels píxels d’una imatge a 

l’altre. Si entre dues imatges existeix un canvi d’il·luminació ambient el valor de les 

intensitats varia, cosa que pot provocar males estimacions.  

Oclusions: És possible que durant el seguiment d’un objecte, aquest sigui parcialment 

o totalment oclòs. Això pot passar en dos casos: quan l’objecte s’amaga darrera un 

altre objecte de la imatge, o quan un objecte extern en moviment es col·loca davant la 

trajectòria de l’objecte d’interès.  

Soroll: Les càmeres de vídeo utilitzen sensors òptics que tenen un error implícit en el 

procés d’adquisició, provocant un soroll addicional que pot fer variar el valor real.  
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2.1.2. Representació del seguiment  

Depenent de la complexitat real per seguir objectes en les diferents aplicacions 

possibles, cal una representació més o menys complexa. Aquestes representacions 

poden ser de forma o d’aspecte, i es poden combinar per obtenir una major informació. 

A continuació s’exposen les representacions de forma més utilitzades [1,2,3]: 

Representacions de forma 

Punts: Representem l’objecte com un conjunt de punts. S’utilitza per aplicacions on 

les regions d’interès de l’objecte són petites, és a dir, on la forma percebuda no és tan 

important. 

Formes geomètriques primitives: Representem l’objecte com una regió de l’espai 

continguda dins una forma geomètrica com un rectangle, un cercle, una el·lipse, etc. 

S’utilitza normalment per aplicacions on ens interessa el seguiment global de l’objecte, 

sense necessitat d’estimar la forma exacte de les vores de l’objecte. Per exemple, si 

estem seguint una cara, ens interessa tenir controlada la persona, però si perdem 

informació de la seva orella no ens afectarà a l’hora d’obtenir un seguiment global de 

l’individu. En canvi, si volem tenir control sobre un objecte no rígid, necessitarem 

formes que es vagin adaptant i no siguin tan primitives.    

Silueta de l’objecte i contorn: Representem l’objecte definit per el contorn, sent la 

silueta la regió interna. S’utilitza per formes no rígides.  

Models articulats de forma: Representem l’objecte com un conjunt d’objectes units 

per articulacions. Per exemple s’utilitza per representar el cos humà i les relac ions de 

les parts regeixen els models de moviment cinemàtic.  

Models esquelètics: Representem l’objecte mitjançant la transformació de l’eix mitjà a 

la silueta per tal d’aconseguir l’esquelet de l’objecte. 
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Com ja hem dit, també existeixen les representacions de les característiques 

d’aspecte, i les més utilitzades són les següents: 

Representacions d’aspecte 

Densitat de probabilitat de l’aspecte: Podem utilitzar l’estimació de la densitat de 

probabilitat de l’objecte per tal d’obtenir informació sobre les possibles formes. Parlem 

de l’aspecte quan ens referim per exemple al color o la textura. 

Plantilles: Podem utilitzar plantilles on tinguem diverses formes o siluetes que ens 

permet obtenir informació tant espacial com de l’aspecte. El problema de les plantilles 

és que obtenim només una única vista, per tant, ens portaran problemes per seguir 

objectes que variïn molt les seves posicions al llarg del seguiment.  

Models actius d’aspecte: Es modela tant l’aspecte com la forma de l’objecte. La 

forma es defineix per un conjunt de punts de referència, els quals poden estar dins la 

regió o al contorn. Per tal de fer aquest model es necessita un entrenament amb un 

conjunt de mostres tant de la forma com de l’aspecte.   

Models d’aspecte multi vista: Codifiquem cada punt de vista de l’objecte generant 

subespais amb les diferents projeccions sobre la imatge.  
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2.1.3. Selecció de característiques 

Fins ara hem vist quins són els principals problemes a l’hora d’aconseguir un bon 

seguiment i quines representacions de forma i aspecte li podem donar als conjunts de 

píxels d’interès. Per altra banda, però, és molt important definir quines són les 

característiques que tenen un paper fonamental en el seguiment i en quines 

aplicacions s’han d’utilitzar. Les característiques visuals més comunes són les 

següents [1]:  

Color: Existeixen diferents espais de color tot i que l’espai RGB és el més utilitzat en 

el processament d’imatge. El problema que podem tenir és que aquest espai no és 

perceptualment uniforme, ja que el color depèn tant de la distribució d’energia 

espectral de la font com de les propietats de reflectància de la superfície.   

Vores: Les vores són molt poc sensibles als canvis d’il·luminació global. Per tant, 

utilitzar les vores com a característica representativa és molt útil per algoritmes que 

segueixen els límits dels objectes.  

Flux òptic: Conjunt de vectors que ens defineix el moviment dels píxels d’una imatge 

a una altre. L’únic problema que té és que es calcula mitjançant la restricció de 

brillantor constant, tot i que actualment s’estan estudiant tècniques per representar el 

flux òptic tenint en compte els canvis d’il·luminació.  

Textura: La textura quantifica la suavitat o regularitat en la variació de la intensitat 

d’una superfície. Tot i que la il·luminació canviï, en principi la textura es mantindrà en 

el còmput global, cosa que la fa menys sensible als canvis d’il·luminació. 
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2.1.4. Algoritmes utilitzats 

Per aconseguir el seguiment en vídeo, un algoritme ha d’analitzar seqüencialment els 

frames i extreure el moviment entre aquests. Hi ha una gran varietat d’algoritmes, així 

que cal tenir en compte el problema a resoldre per triar l’algoritme a utilitzar. Hi ha dos 

components principals en un sistema de seguiment visual: la representació i 

localització, així com el filtrat i les dades associades.  Aquests mètodes utilitzen una 

gran varietat d’eines per identificar el moviment dels objectes.  

Aconseguir localitzar i seguir l’objecte d’interès correctament depèn de l’algoritme que 

s’utilitzi en cada cas. Per exemple, existeixen algoritmes que s’adapten més al 

moviment de les persones aprofitant-se que el perfil humà canvia dinàmicament. En la 

següent classificació es veuran els algoritmes de representació d’objectes i de 

localització utilitzats més recentment [8,9,10]: 

Kernel-based tracking: S’utilitza un procediment de localització iterativa basat en la 

maximització d’una mesura de semblança. 

Contour tracking: Es detecta el contorn de l’objecte d’interès. S’utilitzen mètodes 

iteratius que fan variar el contorn inicial del frame anterior per la seva nova posició en 

el frame actual.       

Per altre banda, el filtrat i les associacions de dades són un procés que incorpora la 

informació prèvia sobre la escena o l’objecte, tractant amb objectes dinàmics, i 

s’utilitzen diverses hipòtesis. Aquests mètodes permeten aconseguir seguir objectes 

complexos i afrontar interaccions com per exemple les oclusions. La complexitat 

computacional d’aquests algoritmes normalment és molt alta. A continuació es citen 

els més utilitzats [8,9,10]: 

Kalman filter: S’utilitza un filtre recursiu òptim Bayesià per funcions lineal subjectes a 

soroll Gaussià. És un algoritme que utilitza una sèrie de mesures observades en el 

temps, que conté soroll (variacions aleatòries) i que produeix estimacions de variables 

desconegudes que tendeixen a ser més precises que si es fan mesures individuals. 

Particle filter: S’utilitza per mostrejar distribucions estat-espai de processos no lineals 

i no Gaussians. 

En aquest projecte es treballarà amb un altre algoritme que es basa en graph cuts per 

tal d’aconseguir la informació de moviment entre frames minimitzant una funció 

d’energia. Com veurem posteriorment, es compararan els resultats obtinguts amb els 

resultats que s’obté utilitzant el filtre de partícules. 
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2.1.5. Adequació al seguiment de seqüències de Camomile   

Un cop hem introduït els conceptes principals del seguiment d’imatge, cal veure si la 

solució proposada per resoldre el problema és a priori viable i correcte. Així doncs, cal 

mirar quines són les dificultats principals, les representacions de forma o aspecte que 

utilitzem i, sobretot, si les característiques que s’utilitzen són bones.   

Com ja s’ha explicat, l’objectiu principal és aconseguir el seguiment d’una cara en un 

programa de televisió. Primer de tot analitzem quins són els problemes que poden 

existir: 

Canvis de posició: En els programes de televisió no és normal que una persona 

comenci a moure la cara molt ràpidament, per tant, no es necessiten projeccions de 

l’objecte en el pla de la imatge i ens podem estalviar utilitzar models de forma i basar-

nos en una forma geomètrica simple com pot ser un rectangle. L’algoritme que 

s’utilitza té en compte la textura, així que podem aconseguir informació sobre la 

suavitat amb que es mouen els píxels dins de la regió.    

Il·luminació: L’algoritme que s’utilitza treballa amb la restricció d’il·luminació constant. 

Se suposa que en un programa de televisió no hi ha grans canvis d’il·luminació ja que 

és un espai tancat, per tant, no ens suposa un problema a priori.  

Oclusions: Una part molt important de l’algoritme es basa en el moviment suau dels 

píxels de la regió facial. Així doncs, el fet que per exemple el braç d’una persona que 

esta explicant alguna cosa tapi una zona de la cara pot portar algun problema. Si al 

final dona temps, es farà alguna prova per comprovar com afecta aquest problema. 

Soroll: L’algoritme treballa amb una funció global, per tant, el factor de soroll és igual 

per totes les imatges i, si més no, insignificant com per portar algun problema en la 

realització.  

En quant a representació, podem treballar tant amb un bounding box rectangular com 

amb un conjunt de píxels, però com que la cara no acostuma a tenir grans moviments 

globals, s’ha decidit utilitzar el primer.  

Per trobar el flux òptic es minimitzarà una funció global amb dues parts, una de les 

quals utilitza la característica del color (espai RGB o escala de grisos) i l’altre la 

textura.  
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2.2. Flux òptic 

El flux òptic és el patró de moviment aparent dels objectes, superfícies i contorns en 

una escena causada per el moviment relatiu entre l’observador i l’escena. D’aquesta 

manera, ens permet controlar com s’han mogut els píxels d’una imatge a una altre.  

La representació del flux òptic es fa a través de vectors de moviment, assignant a cada 

píxel o a un conjunt de píxels el vector de dues dimensions (x,y) associat al moviment 

relatiu entre dues imatges. Com que el patró és de seguiment, el flux òptic s’acostuma 

a calcular en mode forward, és a dir, calculant el vector de moviment des de la imatge 

original cap a la posterior.  

Per calcular el flux òptic podem utilitzar diverses tècniques: basades en diferencials, en 

freqüència o energia (ús de la Transformada de Fourier), o basades en la correlació. 

Per altra banda, existeixen dues maneres de calcular el flux òptic: 

Flux òptic dispers: no computa els vectors de moviment píxel a píxel, sinó que els 

computa a partir de regions bones per rastrejar. A partir d’aquest conjunt reduït de 

punts permet calcular el flux òptic de tota la imatge. 

Flux òptic dens: Computa els vectors de moviment píxel a píxel. Té un cost força 

elevat, per tant no permet calcular-lo en temps real, tot i que s’han aconseguit avenços 

amb algoritmes recents. 

A la Figura 1 podem observar una representació del flux òptic. Per cada regió de 

píxels, s’assigna un vector de moviment que permet estimar la ubicació d’aquestes 

regions a la imatge posterior.   

 

Figura 1. Representació del flux òptic d’una imatge. 

A continuació introduirem les nocions bàsiques de grafs i de graph cuts per veure com 

es calcula el flux òptic a través d’aquesta tècnica. 
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2.3. Graf 

Un graf és un conjunt d’objectes anomenats vèrtexs o nodes, units per enllaços que 

anomenem arestes, que permeten representar relacions entre elements del conjunt. 

Definim un graf com un parell ordenat G = (V,E), on: 

- V és el conjunt de nodes  

- E és el conjunt d’arestes que relacionen els nodes. Aquestes arestes poden ser 

dirigides o no dirigides.  

 

Figura 2. Exemple de graf on s’observen els nodes i les arestes (no dirigides). 

 

A continuació definim les propietats més importants per tal d’entendre quin ús fem de 

la teoria de grafs per aconseguir el flux òptic entre dues imatges. 

Adjacència: Dues arestes són adjacents si tenen un node en comú. Igualment, dos 

nodes són adjacents si estan units per una aresta.  

Incidència: Una aresta és incident a un vèrtex si l’uneix amb un altre vèrtex. 

Ponderació: Cada aresta té un cost associat corresponent a una funció, per tal 

d’augmentar la informació del model. S’utilitza per problemes d’optimització 

(minimització). 

Etiquetat: És la distinció que es fa entre els vèrtex o arestes. Cada vèrtex pot tenir una 

etiqueta entre un conjunt finit o infinit, on dos vèrtex poden tenir la mateixa etiqueta 

depèn del problema a resoldre.  

Tall: En teoria de grafs, un tall és una partició dels vèrtexs d'un graf en 

dos subconjunts disjunts. El conjunt de tall és el conjunt d'arestes que enllacen vèrtexs 

que estan en diferents subconjunts de la partició. Es diu que les arestes travessen el 

tall quan estan dins el conjunt de tall. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Teoria_de_grafs
http://ca.wikipedia.org/wiki/Partici%C3%B3_(matem%C3%A0tiques)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Subconjunt#Subconjunts_disjunts
http://ca.wikipedia.org/wiki/Conjunt
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2.4. Graph Cuts   

Recordem que un dels objectius principals és aconseguir el flux òptic d’una regió de la 

imatge (el bounding box de la cara) a partir d’un algoritme que utilitzi graph-cuts.  

Imaginem un graf G=(V,E) com el de la Figura 3, on tenim dos vèrtex distingits (s,t). En 

el problema que resolem,  s i t representen etiquetes, mentre que tots els altres vèrtex 

representen els píxels del bounding box. Les arestes del graf tenen un cost definit per 

una funció (diferent segons el problema a atacar).  La idea principal és aconseguir 

separar tots els vèrtex del graf en dos subconjunts S i S’, on sϵS i tϵS’ minimitzant el 

cost total. Per tant, es pretén etiquetar tots els vèrtex dins d’un dels dos subconjunts.  

 

Figura 3. Exemple aplicació de graph-cuts. 

Un tall C⊆E és un conjunt d’arestes que separa els dos terminals aconseguint un nou 

graf induït G(V,E-C). El cost d’aquest tall correspon a la suma dels pesos de les 

arestes de C. El problema de mínim tall consisteix en buscar el tall amb cost més baix 

entre tots els talls possibles entre s i t. 

Ara imaginem que tots els vèrtex tenen una aresta incident tant amb s com amb t, és a 

dir, que sempre podrem arribar de s a t amb dos “salts”. Per tal de decidir de quin dels 

dos subconjunts forma part, una d’aquestes dues arestes incidents ha de 

desaparèixer, o bé la que l’uneix amb s, o bé la que l’uneix amb t. A la Figura 3 podem 

observar com els vèrtex només acaben amb una de les dues arestes.   

Està demostrat que el problema del mínim cost és equivalent a buscar el flux màxim 

entre terminals. Ford i Fulkerson [11,12] van aconseguir definir un algoritme que 

permet trobar el flux màxim entre els dos terminals, però s’estan estudiant i provant 

nous mètodes de càlcul més ràpid.   
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2.5. Seguiment mitjançant Graph Cuts 

2.5.1. Introducció 

Abans d’endinsar-nos en la teoria, és necessari fer un petit repàs del procés que s’ha 

seguit. La idea principal és utilitzar la informació del flux òptic per tal de processar-la i 

obtenir el bounding box de la cara. Així doncs, és necessari, primer de tot, buscar una 

manera de calcular el flux òptic. Com veurem a continuació, el flux òptic el podem 

obtenir minimitzant una funció d’energia que tingui en compte les característiques 

d’interès que abans hem exposat. Per fer-ho, s’ha seguit un mètode [7] on s’utilitza 

aquesta funció d’energia i de com s’hauria de modificar per tal de tenir en compte els 

canvis en la il·luminació. Com que en la nostra aplicació suposem il·luminació 

constant, no és necessària la informació de la millora de la funció d’energia, per tant, 

només ens hem de centrar en la funció principal. Posteriorment, és necessari utilitzar 

un algoritme de minimització d’energia d’una funció. Així doncs, s’ha utilitzat un 

mètode [4] on s’explica una manera d’obtenir aquesta minimització. Juntament amb 

l’article, els autors han programat l’algoritme explicat que està disponible en codi lliure. 

Un cop aconseguit el flux òptic s’ha de fer un programa que processant aquesta 

informació sigui capaç d’obtenir el bounding box de la cara de la imatge següent. 

2.5.2. Càlcul del flux òptic 

Com ja hem vist existeixen diverses tècniques per calcular el flux òptic. Aquest 

projecte es basa en obtenir el flux òptic mitjançant graph cuts. Com ja és sabut, el flux 

òptic és la solució al problema de relacionar els píxels d’una imatge amb els de la 

següent imatge. Denotem les imatges al temps t i t+1 com It i It+1 respectivament.  

Cada píxel de la imatge el definim com a p dins del conjunt de P píxels de la regió 

d’interès (bounding box). A part, definim N com el conjunt de píxels veïns que es 

troben contingut dins els PxP possible parells de veïns.  

Finalment, denotem el vector de moviment del píxel p a la imatge It com  δp, és a dir, 

el píxel p de la imatge It es mou a la posició p + δp de la imatge It+1. 

Com veurem més endavant, les funcions d’energia que es minimitzen mitjançant graph 

cuts tenen dues parts ben diferenciades. Així doncs, i tenint en compte les 

característiques que hem definit anteriorment, la funció d’energia a minimitzar en el 

problema del seguiment és la següent: 

       ϵ    λ  

   

                      λ           
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Aquesta funció, com totes en les que s’utilitza graph cuts com a eina de minimització, 

té dues parts ben diferenciades. Analitzarem les parts per separat per entendre quin és 

l’objectiu de cadascuna d’elles en aquest problema.  

Data term 

La primera de les parts de la funció d’energia a minimitzar ens calcula la diferència 

d’intensitat entre el píxel p + δp de la imatge It+1 i el píxel p de la imatge It. Com més 

petita sigui la diferència, més probable és que aquell píxel s’hagi desplaçat δp ja que 

com ja hem dit, no es consideren canvis d’il·luminació. 

Tot i que la teoria exposada en [7] utilitza la intensitat com a característica, nosaltres 

utilitzarem l’espai de color RGB ja que les imatges són en color. Així doncs, es 

calcularà la suma de diferències dels tres components principals enlloc de calcular la 

diferència d’intensitat.  

Per facilitat la nomenclatura, a partir d’ara, cada cop que es parli d’intensitat ens 

referirem a la diferència de components dins l’espai RGB.   

Per tant, si poguéssim trobar els vectors de desplaçament òptims de cada píxel de la 

imatge It minimitzaríem aquesta part de la funció.  

Smooth term 

 

La segona part de la funció ens defineix la suavitat de moviment dels píxels. Per fer-

ho, es fixa en les possibles parelles de veïns de la regió a estudiar. Per exemple, si un 

píxel d’una cara es desplaça (2,3) a la següent imatge, la probabilitat de que els seus 

píxels veïns es desplacin (2,3) és molt més elevada que no pas que es desplacin un 

altre valor ja que en teoria la textura d’una cara és força uniforme. Per tant, hem de 

minimitzar les diferències entre els vectors de moviment dels píxels veïns.  

  

Lambda term 
 

Els autors de [7] determinen que després de fer diverses proves el valor òptim de λ es 

troba dins el rang de (0.1,0.25). Les proves que ells han realitzat són amb imatges on 

s’utilitza la intensitat, és a dir, el nivell de gris. A més, no es tracta de cares. Per tant, 

caldrà determinar un valor de λ correcte per tal de treballar amb l’espai de color RGB. 

Com es veurà més endavant, es faran diverses proves i s’escollirà un valor de manera 

visual.   
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2.5.3. Construcció del graf  

Com hem vist en e punt 1.4, a partir d’un conjunt de vèrtexs amb dos terminals, podem 

trobar el tall mínim que permetrà etiquetar tots els vèrtex del graf amb l’etiqueta del 

terminal A o del terminal B.  

 

Seguim amb la notació anterior i suposem que tenim la informació dels píxels de dues 

imatges consecutives. A la imatge It apareix una cara, la qual tenim controlada amb un 

bounding box rectangular prèviament definit per un detector facial. Suposem que, en 

aquella seqüència, els píxels de la imatge It només es poden moure una posició a la 

dreta o quedar-se quiets a la imatge It+1 . D’aquesta manera, els únics vectors de 

moviment possible són (0,0) i (1,0).  

 

Definim els píxels com a vèrtex d’un graf, i només tindrem costos a les arestes entre 

qualsevol píxel i el terminal i entre píxels veïns, tal i com podem veure a la Figura 4.   

 

 

Figura 4. Exemple de graf on només existeixen arestes entre nodes veïns i entre nodes i terminal. 

 

Recordant la funció que s’utilitza, el data term correspon als costos entre els píxels i el 

terminal, mentre que el smooth term el controlen els costos entre píxels veïns.  

 

Els possibles vectors de moviment són dos, així que cada un dels terminals representa 

un dels dos moviments. Per tant, entre píxel i terminal s’aplicarà un cost equivalent a la 

diferencia d’intensitat entre el píxel p a la imatge It i el píxel p+δp (on δp correspon al 

moviment associat al vector de moviment d’aquell terminal) a la imatge It+1.  

 

Per altre banda, entre els píxels veïns s’aplicarà un cost que representi la diferència de 

desplaçament entre píxels.  
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A partir de graph cuts, es farà el càlcul del flux màxim o mínim tall, aconseguint 

etiquetar tots els píxels de la imatge amb un terminal o altre. D’aquesta manera 

sabrem si un píxel s’ha quedat quiet (vector de moviment (0,0) de un dels terminals) o 

si un píxel s’ha mogut una posició a la dreta (vector de moviment (1,0).  

 

Està clar que hi ha molts vectors de moviment possibles entre dues imatges i que 

aquest exemple només deixa escollir quin dels dos vectors de moviment és més 

probable per cada píxel, però és una bona manera de presentar la informació per tal 

de relacionar la informació dels píxels amb els possibles desplaçaments a partir d’un 

graf tenint en compte la textura. 

 

Ara imaginem que enlloc de tenir dos possibles vectors de moviment en tenim molts, i 

que cadascun es representa mitjançant una etiqueta. El nostre objectiu final és 

minimitzar la funció d’energia, per tant, aconseguir que cada píxel quedi etiquetat amb 

el vector de desplaçament que fa que la funció d’energia quedi minimitzada. 

 

Per tant, cal utilitzar una tècnica [4] que permeti minimitzar l’energia de la funció a 

partir de graph cuts, aconseguint un etiquetatge global que ens permeti saber els 

vectors de moviment òptims per cada píxel i, d’aquesta manera, el flux òptic de la regió 

d’interès.  
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2.5.4. Aproximació ràpida de minimització d’energia a través de graph 

cuts 

 

Anomenem p a qualsevol píxel contingut dins la regió d’interès P i fp a la etiqueta de 

cada píxel p dins d’un conjunt de possibles etiquetes L. 

 

Tal i com expliquen els autors Boykov, Veksler i Zabih [4] l’objectiu és trobar un 

etiquetatge f que assigni a cada píxel p un nivell fp dins dels L possibles.  

 

Tot el que s’explica a continuació té relació amb la teoria exposada sobre la 

minimització de la funció d’energia a partir de graph cuts en qualsevol àmbit possible. 

S’exposarà la teoria en termes generals i s’anirà relacionant amb el concepte del 

seguiment a partir de la notació exposada anteriorment sobre la funció concreta 

utilitzada per el càlcul del flux òptic en el seguiment. 

 

 Qualsevol funció d’energia a minimitzar a partir de graph cuts parteix de la següent 

formulació: 

 
                           

 
On E(f) varia en funció de l’assignació d’etiquetes f que haguem fet a cada un dels 

vèrtex del graf.  

 

En termes generals, el data term ens dona informació sobre la relació entre 

l’etiquetatge f i la informació observada, mentre que el smooth term  ens diu si la 

relació entre l’etiquetatge entre píxels veïns és suau.  

 

La formulació és la següent: 

 

                 

   

 

 
 

En aquesta part veiem com d’apropiat és cada nivell per cada píxel en funció de la 

observació. Si ho comparem amb el data term de la funció que hem vist per calcular el 

flux òptic, obtenim:  
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Com ja s’ha comentat, mantenim la notació però en el projecte s’ha utilitzat la 

diferència entre components de l’espai RGB per determinar aquest terme.  

 

Per altre banda, el smooth term és més complicat de definir, ja que sabem que depèn 

dels píxels veïns però que en funció de l’aplicació existeixen múltiples funcions per 

tractar-lo. En general:  

 

                          

       

 

 

En el cas de la nostra aplicació, veiem com:  

 
                        

 

On    i    representen la informació que proporciona cada un dels nivells o etiquetes.  

 

Tal i com diuen en [4], s’han desenvolupat dos algoritmes que aproximen la 

minimització de E(f) per un conjunt arbitrari finit de nivells o etiquetes L sota les dues 

possibles interaccions de potencials V{p,q}(fp,fq): 

 

- Semi-mètrica: V és semi-mètric si compleix les dues propietats següents sent 

 ,β ϵ L: 

                 

                  

 

- Mètrica: V és mètric si compleix les dues propietats anteriors i, a més, 

compleix la desigualtat triangular següent sent  ,β,µ ϵ L: 

 

                     

 

Recordem que en el nostre cas la interacció de potencials ens dona la distancia 

euclidiana entre dos vectors, cosa que teòricament compleix tant les dues primeres 

condicions com la desigualtat triangular ja que per arribar d’un punt a un altre a l’espai 

R² el camí més ràpid sempre és una línea recta.  

Tot i això, a causa de restriccions en les variables que s’assignen al programa que 

utilitzen aquests autors, no es compleix la propietat i en la part de metodologia veurem 

com decidim una tècnica diferent per tal de no perdre informació important i, mantenint 

les restriccions dels autors, podem aconseguir transformar-lo en un potencial mètric.  
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Per tal de minimitzar la funció d’energia inicial s’han definit dos algoritmes que es 

presentaran a continuació que es basen en graph cuts. Un dels dos algoritmes 

necessita que el potencial sigui mètric, per això hem buscat la manera de solucionar el 

problema i poder així treballar amb l’algoritme que ens sembli més eficient o 

interessant. 

 

Abans de presentar-los, cal recordar que a partir de graph cuts, podem buscar el flux 

màxim o el tall mínim del graf en funció dels costos que hi apliquem aconseguint un 

etiquetatge de tots els vèrtexs amb el nivell que representi un o altre terminal.  

 

Així doncs, en termes generals, els dos algoritmes tenen una estructura similar, i els 

dos es basen en anar aplicant un algoritme de graph cuts que decideixi entre dos 

terminals l’etiquetatge dels vèrtex. Els dos són algoritmes iteratius, i a cada iteració es 

comparen dues etiquetes representades per els dos terminals. D’aquesta manera, si 

comparem totes les etiquetes per parelles, podrem acabar etiquetant tots els vèrtex del 

graf aconseguint al final una minimització global de la funció d’energia.  

 

A continuació farem un breu resum sobre la solució que apliquen els dos algoritmes, 

però la utilització d’un o altre no ens suposarà un problema perquè el software extern 

que s’utilitza suporta tant un com l’altre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

2.5.4.1. Swap α-β 

A partir d’un etiquetatge inicial f, és a dir, amb tots els píxels etiquetats amb una 

etiqueta dins del conjunt d’etiquetes L, es vol aconseguir trobar un etiquetatge f’ que 

minimitzi la funció d’energia.  

 

A la Figura 5 es pot observar la construcció d’un graf per un senyal 1D:  

 

 

Figura 5. Exemple de construcció del graf     per una imatge 1D. El conjunt de píxels de la imatge és  

        ∪    on             i              

 

El conjunt de vèrtex amb que es treballa inclou els dos terminals α i β (que en el nostre 

cas representen vectors de moviment) i el conjunt de píxels p que en l’etiquetatge f 

inicial estaven dins el subconjunt    ∪     

 

Per tant, el conjunt de vèrtex     està format per α, β i tots els píxels que tenien 

prèviament una d’aquestes dues etiquetes.  

 

Com es pot veure a la Figura 5, cada píxel està unit amb un dels terminals α i β amb 

un cost de   
   i   

 
 respectivament. Per altre banda, qualsevol parell de píxels veïns on 

els dos estiguin dins el subconjunt     estan units per una aresta       . 
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Els pesos que se li assignen a cada aresta estan definits a la Taula 1. 

 

 

Taula 1. Pes de les diferents arestes utilitzades i per quin conjunt de píxels s’utilitza (Swap α-β). 

. 

Qualsevol tall C ha d’incloure exactament una de les dues arestes que uneixen píxel 

amb terminal per qualsevol p ϵ      

 

Així doncs, un cop s’utilitza graph cuts per trobar el tall mínim es decideix l’etiquetatge 

segons les següents restriccions: 

 

  
          

              
                   

             
 
                

                                  

   

 

Per tant, un píxel del subconjunt     s’assignarà al nivell α si el tall C el separa del 

terminal α. De la mateixa manera es farà amb el nivell β. La resta de píxels de la 

imatge quedaran etiquetats tal i com constaven en l’etiquetatge inicial f. 

 

Aquest és l’exemple de com decideix entre dos terminals. L’algoritme sencer ve 

determinat per els següents passos que es descriuen de forma simplificada en els 

següents punts 

 

1. Es comença amb un etiquetatge inicial f 

2. Inicialitzem variable inicial a 0 

3. Per cada parell de nivells o etiquetes          

3.1 Buscar un etiquetatge f’ = argmin E(f) amb un α-β swap de f 

3.2 Si           , aleshores actualitzem       i posem la variable incial a 1. 

4. Si la variable inicial = 1 passem a la següent iteració 

5. Retornem f 

 
 
 



32 
 

2.5.4.2. α- expansion  

A partir d’un etiquetatge inicial f, és a dir, amb tots els píxels etiquetats amb una 

etiqueta dins del conjunt d’etiquetes L, es vol aconseguir trobar un etiquetatge f’ que 

minimitzi la funció d’energia.  

 

A la Figura 6 es pot observar la construcció d’un graf per un senyal 1D.  

 

 

Figura 6. Exemple de construcció del graf    per una imatge 1D. El conjunt de píxels de la imatge és  

            i la partició actual és               on       ,         , i       . S’han introduït dos 
nodes                     entre píxels veïns separats a la partició inicial. 

 

El conjunt de vèrtex amb que es treballa inclou els dos terminals (que en el nostre cas 

el terminal α representa un vector de moviment i l’altre terminal representa tota la resta 

d’etiquetes) i tots els píxels de la imatge amb el seu corresponent nivell dins la partició 

inicial o etiquetatge f 

 

Per tant, el conjunt de vèrtex     està format per els dos terminals, així com per tots 

els píxels de la imatge. A més, per cada parell de píxels         que no comparteixen 

etiqueta, es crea un vèrtex auxiliar       .  

 

Com es pot veure a la Figura 6, cada píxel està unit amb un dels dos terminals. Per 

altre banda, qualsevol parell de píxels veïns amb la mateixa etiqueta els seguim unint 

amb una aresta       . Finalment, creem un triplet d’arestes per els vèrtex auxiliars. 

Dues de les arestes uneixen el vèrtex auxiliar amb els dos nous vèrtex veïns, mentre 

que la última incideix en el node i en el terminal que no considera el vector de 

moviment representat per l’etiqueta α.  
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Els pesos que se li assignen a cada aresta estan definits a la Taula 2. 

 

 

 

Taula 2. Pes de les diferents arestes utilitzades i per quin conjunt de píxels s’utilitza (α-expansion). 

Qualsevol tall C ha d’incloure exactament una de les dues arestes que uneixen píxel 

amb terminal per qualsevol p ϵ P 

 

Així doncs, un cop s’utilitza graph cuts per trobar el tall mínim es decideix l’etiquetatge 

segons les següents restriccions: 

 

  
    

           
       

           
       

              

 

Per tant, un píxel s’assigna al nivell α si el tall C el separa del terminal α. Si en canvi el 

tall C el separa de l’altre terminal mantindrà la seva etiqueta anterior.  

 

En la teoria s’observa només l’aplicació per un sol nivell α. L’algoritme sencer ve 

determinat per els següents passos que es descriuen de forma simplificada en els 

següents punts: 

 

1. Es comença amb un etiquetatge inicial f 

2. Inicialitzem variable inicial a 0 

3. Per cada nivell o etiqueta       

3.1 Buscar un etiquetatge f’ = argmin E(f) amb un α-expansion de f 

3.2 Si           , aleshores actualitzem       i posem la variable incial a 1. 

4. Si la variable inicial = 1 passem a la següent iteració 

5. Retornem f 
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3. Metodologia 

Un cop exposades les tècniques que s’utilitzaran en aquest projecte, començarem per 

formular una proposta per fer el seguiment de cares en vídeos corresponents a 

programes de TV.   

3.1. Formulació del problema 

La idea principal és, a partir d’un marc rectangular on aparegui una cara, conèixer el 

flux òptic d’aquesta regió per tal de controlar el moviment de la cara a la següent 

imatge i, d’aquesta manera, aconseguir un seguiment d’aquesta en una seqüència.  

De moment hem vist que existeixen dos algoritmes diferents que utilitzen graph cuts 

per tal d’etiquetar un conjunt de vèrtex a partir d’un conjunt finit de nivells.  

Primer de tot cal hem de pensar quina és la informació primordial per tal de solucionar 

el problema i, després, entendre com utilitzar el software extern i com entrar-li aquesta 

informació com a paràmetres. 

Així doncs, haurem de respondre a les següents preguntes: 

Quins són els vèrtex del graf? 

Els vèrtex del graf corresponen als píxels de l’interior del marc rectangular que conté la 

cara de la imatge de la qual partim quan comparem dues imatges.   

Quins possibles terminals o etiquetes tenim? 

Com ja s’ha explicat, els terminals representen el moviment dels vèrtexs. És a dir, hem 

de definir quins possibles moviments pot tenir cada píxel del bounding box. Per 

entendre millor el concepte, ens fixarem en la Figura 7. 

 

Figura 7. Frames consecutius on s’observa el moviment d’una regió d’interès. 
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El frame 1 conté un conjunt de píxels P que simularan la zona on està la cara del 

presentador. En aquest cas el marc és circular, però nosaltres utilitzarem un marc 

rectangular. Tots els vèrtex d’aquesta zona seran els vèrtex del nostre graf.   

L’objectiu és determinar on s’ha mogut cadascun d’aquests píxels en el frame 2, és a 

dir,  conèixer  quin  és  el  seu  vector  de  moviment.  Per  tant, la idea és crear  un  

conjunt d’etiquetes que representin el moviment dels píxels. Com més etiquetes 

creem, més possibles moviments li podem assignar als píxels. Com a model 

d’exemple veiem la Figura 8. 

 

 

Figura 8. Conjunt de possibles etiquetes dels vèrtexs del graf. 

 

En la Figura 8 veiem com els nivells estan ordenats en forma d’espiral i representen el 

desplaçament relatiu respecte el centre, és a dir, el nivell 0 (desplaçament 0).   

 

En aquest exemple tenim 49 nivells o etiquetes diferents. Imaginem que tenim un píxel 

i que volem determinar on s’ha mogut. Si li assignem el nivell 1, significa que el píxel 

s’ha mogut amb el vector de moviment (1,0), mentre que si per exemple l’etiquetem 

amb el nivell 19, representa que el píxel s’ha mogut dues posicions a l’esquerra i una 

posició cap a dalt. És a dir, el seu vector de moviment correspon a (-2,-1) respecte la 

posició que tenia aquell píxel al frame 1.     

 

Per tant, si aconseguíssim etiquetar tots els píxels del bounding box amb un d’aquests 

valors, podrem intentar tractar aquesta informació per determinar el marc rectangular 

on es trobarà la cara en la següent imatge 

 

Així doncs, els terminals representaran les etiquetes o possibles vectors de moviment. 

Com que treballem amb seqüències de televisió, podem fer la suposició que les 

persones no es mouen de forma brusca durant la seva aparició.  
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Després d’observar diverses seqüències, s’ha decidit que el moviment màxim d’un 

píxel pot ser de ± 5 posicions tant en la direcció horitzontal com vertical. Per tant, tenim 

un conjunt finit d’etiquetes amb 121 possibles vectors de moviment, representats a la 

Figura 9. 

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

109 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

108 71 42 43 44 45 46 47 48 49 82 

107 70 41 20 21 22 23 24 25 50 83 

106 69 40 19 6 7 8 9 26 51 84 

105 68 39 18 5 0 1 10 27 52 85 

104 67 38 17 4 3 2 11 28 53 86 

103 66 37 16 15 14 13 12 29 54 87 

102 65 36 35 34 33 32 31 30 55 88 

101 64 63 62 61 60 59 58 57 56 89 

100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 

 

Figura 9. Conjunt finit d’etiquetes i posició relativa respecte centre de la taula. 

Com es pot observar, cada etiqueta representa la posició relativa dins l’espai R² 

respecte l’etiqueta 0.   

Quin és el cost entre vèrtex i terminal? 

Com ja hem explicat abans, el cost de les arestes que uneixen els vèrtex i els 

terminals representen la part de dades de la funció d’energia. Així doncs, podem 

representar aquest cost de dues maneres possibles: 

- Mitjançant la informació de nivell de gris , és a dir, calculant la diferència 

d’intensitats entre el píxel del frame 1 amb el píxel del frame 2 que correspon a 

la mateixa posició desplaçada segons el vector de moviment del terminal amb 

el que associem el vèrtex. 

- Mitjançant la informació del color en l’espai RGB, calculant la suma de 

diferències de les tres components R, G i B entre els píxels del frame 1 i del 

frame 2 de la mateixa manera que en el cas del nivell de gris.  

Com ja s’ha comentat anteriorment, s’ha decidit utilitzar el color amb l’espai RGB per 

tal de representar la característica associada al data term de la funció d’energia i, per 

conseqüència, al cost entre vèrtex i terminal. 



37 
 

Quin és el cost entre vèrtex veïns? 

El cost entre píxels veïns correspon al mòdul de la diferència dels vectors de moviment 

dels dos píxels. És a dir si un píxel té l’etiqueta 10 (2,0) i el seu veí té l’etiqueta 54 

(4,2), el seu vector diferencia és (2,2), el mòdul del qual és 2√2, que correspon al cost 

entre els dos píxels. Dels dos algoritmes que hem explicat, s’ha utilitzat l’α-expansion 

per tal de dur a terme totes les proves del projecte ja s’adapta millor en cas de no fer 

una inicialització inicial de nivells. Aquest algoritme no funciona si el cost entre píxels 

veïns no compleix la propietat mètrica per qualsevol parell de nivells.  

Recordem que perquè un potencial sigui mètric cal que compleixi els següents 

requisits: 

                 

                  

                     

 

En el nostre cas, el potencial es refereix a distàncies dins el pla R², per tant, 

implícitament compleix la propietat mètrica, ja que sempre és més ràpid anar del punt 

A al punt B en línea recta que no pas anar de A a un punt C qualsevol i després de C a 

A. 
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3.2. Programari utilitzat 

Com ja s’ha explicat en el punt 2., Boykov, Veksler i Zabih [4] han desenvolupat un 

software que permet aplicar els dos algoritmes explicats anteriorment. 

Així doncs, explicarem què soluciona aquest software i amb quines funcions i 

paràmetres ens permet treballar, per, d’aquesta manera, poder associar-ho amb el 

problema que hem de resoldre.  

Quina funció d’energia minimitza? 

El software serveix per minimitzar la suma de tres termes: 

                                                ) 

En el nostre problema només tenim en compte els dos primers termes ja que no es vol 

donar més pes a unes etiquetes respecte d’altres.  

Quants tipus de graf podem crear? 

El software permet triar si el graf és en forma de graella o si podem tractar d’un graf 

general. El problema que hem de solucionar té la necessitat de treballar amb un 

bounding box, i com que s’ha decidit representar-se amb un marc rectangular, s’utilitza 

el constructor que ens permet assumir el graf en forma de graella rectangular. La seva 

definició és la següent: 

GCoptimizationGridGraph(int width, int height,int num_labels); 

Com es pot veure, només és necessari passar-li l’amplada, l’alçada i el nombre de 

nivells o etiquetes possibles dels píxels.  

Com passem els valors de dades i smooth? 

Existeixen diverses funcions per actualitzar aquestes dades, però s’han escollit les 

següents perquè són les més senzilles d’aplicar i a simple vista no comporten cap 

error a destacar per el problema que cal resoldre.  

Data Term 

void setDataCost(SiteID s, LabelID l, EnergyTermType e);  

En aquesta funció podem definir el cost (EnergyTermType e) de l’aresta que va de un 

píxel (SiteID s) fins al terminal (LabelID l). Amb la informació de dues imatges 
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consecutives, podrem crear codi que ens permeti actualitzar el valor del cost entre tots 

els píxels i tots els possibles terminals.   

Smooth Term 

void setSmoothCost(LabelID l1, LabelID l2, EnergyTermType e) 

En aquesta funció podem definir el cost (EnergyTermType e) de cada aresta que va 

entre dos píxels veïns (p,q) en funció dels nivells o etiquetes que tinguin assignats 

(LabelID l1, LabelID l2).  

D’aquesta manera, podem donar cost a qualsevol aresta que incideixi en dos píxels 

veïns.  

Com aconseguim els vectors de desplaçament de cada píxel? 

El primer objectiu és crear un programa que permeti assignar tots els costos possibles 

entre píxels veïns i entre píxels i terminals. Un cop tenim tota la informació 

actualitzada, el software és capaç d’aplicar un dels dos algoritmes i, mitjançant la 

funció whatLabel(i), retornar l’etiqueta corresponent al píxel i. L’ordre dels píxels és 

assignat començant per el de dalt a l’esquerra i seguint ordre creixent d’esquerra a 

dreta. En el nostre cas s’ha utilitzat l’algoritme de α-expansion amb dues iteracions. 

Problema amb la propietat mètrica  

Utilitzant α-expansion el smooth term ha de complir la propietat mètrica, i en principi la 

utilització de la distància euclidiana entre etiquetes de píxels veïns la compleix a la 

perfecció. El problema el trobem quan EnergyTermType només pot estar definit com a 

valor enter. La distància euclidiana entre punts a l’espai R² necessita de nombres 

decimals per tal de complir-se com a potencial mètric.  

Suposarem que la Figura 10 representa punts dins l’espai R² i que cada etiqueta 

representa un vector de desplaçament.  

0 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 

 

Figura 10. Conjunt d’etiquetes que representen vectors de moviment relatius a l’etiqueta 0. 
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Com ja està definit prèviament, el cost del smooth term està definit com el mòdul del 

vector diferència entre els vectors de moviment de dos píxels veïns. I, per complir la 

propietat de potencial mètric cal que compleixi les següents restriccions: 

Considerarem el següent: 

- α = posició 0 o vector (0,0) 

- β = posició 12 o vector (2,2) 

- µ = posición 24 o vector (4,4) 

En principi V(α, µ) <= V(α, β ) + V(β, µ) 

Si fem els càlculs matemàtics i comparem l’ús de decimals amb la no utilització 

d’aquests, obtenim els resultats que veiem a la Taula 3.  

 Valor exacte Part entera 

V(α, µ) √32 5 

V(α, β ) √8 2 

V(β, µ) √8 2 

V(α, β ) + V(β, µ) √8+√8 = √32 2+2=4 

 

Taula 3. Comparativa d’utilitzar decimals o enters en el valor del potencial (smooth term). 

En aquest exemple es pot veure clarament com el fet que només puguem treballar 

amb variables enteres sobre els valors de smooth fa que puguin existir casos on no es 

compleix la propietat mètrica.  

Solució proposada 

Enlloc de calcular la distància euclidiana i quedar-nos amb la part entera del potencial, 

col·loquem cada possible desplaçament dins d’una de les possibles circumferències 

de radis enters amb centre a l’etiqueta 0 i que inclogui el conjunt de píxels del marc 

rectangular 
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Figura 11. Conjunt de regions definides per circumferències de radi enter per determinar el valor del 
potencial (smooth term). 

Considerant que cada cop el radi augmenta en una unitat, i que el radi més petit té 

valor 1, el valor del potencial es defineix segons la posició on es trobi cada possible 

desplaçament. A la Taula 4 es considera la nova manera de calcular distàncies amb α 

com a punt central de la imatge i utilitzant els mateixos vectors de desplaçament que a 

hem vist a la Figura 10.  

 Valor exacte Distància radial 

V(α, µ) √32 6 

V(α, β) √8 3 

V(β, µ) √8 3 

V(α, β) + V(β, µ) √8+√8 = √32 3+3=6 

 

Taula 4. Comparativa d’utilitzar decimals o distància radial en el valor del potencial (smooth term). 

D’aquesta manera, doncs, aconseguim que es compleixi sempre la propietat mètrica i 

podem utilitzar perfectament l’algoritme de α-expansion.  
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3.3. Test del programari 

Fins ara s’ha creat un programa que permet actualitzar els valors del cost de les 

arestes del graf per un parell d’imatges. Per testejar-lo s’han considerat dues proves. 

En la primera es pretén comprovar el funcionament del data term treballant amb un 

parell d’imatges sintètiques que ho faciliti. En la segona, s’introduirà el valor del 

smooth term i es treballarà amb seqüències de vídeo del projecte “Camomile”. S’anirà 

variant el valor de λ i es decidirà dins de quin marge funciona correctament a la 

vegada que es comprovarà que els vectors de moviment que s’obtenen al executar el 

programa són els esperats.  

3.3.1. Data test 

En aquesta primera prova s’ha creat una imatge de fons negre amb un conjunt de 

píxels pintats aleatòriament amb nivells de grisos. Seguidament s’ha creat una altre 

imatge també amb el fons negre on el mateix conjunt de píxels amb nivell de gris s’ha 

desplaçat uniformement.  

Tot i que sabem prèviament que es mouen tots els píxels igual, només s’utilitza la 

informació de la intensitat (nivell de gris) per tal de decidir on s’han mogut els píxels. 

Per tant, el fet que tots els píxels acabin amb la mateixa etiqueta depèn només del 

data term.    

A l’esquerra de la Figura 12 podem veure la primera imatge on s’han pintat 

aleatòriament un conjunt de píxels. A la dreta podem veure el mateix conjunt de píxels 

desplaçats segons el vector de moviment (-1,-2). 

 

 

Figura 12. Bounding box desplaçat (-1,-2) (Exemple 1). 

Amb la informació de les dues imatges, apliquem el programa que s’ha creat utilitzant 

el software extern i comprovem que el resultat de l’etiquetatge és el mateix per tots els 
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píxels i que, a més, coincideix amb l’etiqueta que representa aquest vector de 

moviment.  

El moviment que li hem imposat al conjunt de píxels pintats aleatòriament el determina 

el vector de moviment (-1.-2), que se situa a l’etiqueta 21, tal i om es pot veure en la 

Figura 13.  

42 43 44 45 46 47 48 

41 20 21 22 23 24 25 

40 19 6 7 8 9 26 

39 18 5 0 1 10 27 

38 17 4 3 2 11 28 

37 16 15 14 13 12 29 

36 35 34 33 32 31 30 

 

Figura 13. Representació del vector de moviment (-1,-2) dins del conjunt d’etiquetes (Exemple 1). 

Com es pot observar a la Figura 14, un cop executem el programa obtenim una 

minimització perfecte de l’energia i obtenim l’etiqueta 21 com a resultat final, que era el 

que s’esperava. En la Figura s’observen només les etiquetes de 5 dels píxels de la 

regió triats aleatòriament, però s’ha comprovat que per tots coincideixi l’etiqueta 21.  

 

Figura 14. Execució del software per comprovar el data term (Exemple 1). 

Tot i obtenir el resultat esperat, s’ha decidit fer altres proves incrementant el moviment 

dels píxels per comprovar que el funcionament és sempre el desitjat. Així doncs, aquí 

mostrem una altre realització on s’utilitza un bounding box més gran.  

A l’esquerra de la Figura 15 podem veure la imatge creada originalment, mentre que a 

la dreta veiem com el conjunt de píxels es mou segons el vector de moviment (2,3). 
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Figura 15. Bounding box desplaçat (2,3) (Exemple 2). 

Un cop executat el programa, el resultat que s’obté és el següent: 

 

Figura 16. Execució del software per comprovar data term (Exemple 2). 

Com es pot comprovar a la Figura 17, el nivell 31 correspon al vector de moviment 

(2,3). Amb aquesta i altres proves realitzades donem per vàlid el funcionament del 

data term del software lliure.  

42 43 44 45 46 47 48 

41 20 21 22 23 24 25 

40 19 6 7 8 9 26 

39 18 5 0 1 10 27 

38 17 4 3 2 11 28 

37 16 15 14 13 12 29 

36 35 34 33 32 31 30 

 

Figura 17. Representació del vector de moviment (2,3) dins el conjunt d’etiquetes (Exemple 2). 
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3.3.2. Smooth Test 

L’objectiu principal d’aquesta segona prova és veure la importància de tenir en compte 

el smooth term quan les imatges tenen textura, és a dir, quan els píxels propers 

acostumen a tenir el mateix valor d’intensitat en la majoria de la imatge (menys en els 

contorns).  

Recordem la funció a minimitzar: 

       ϵ    λ  

   

                      λ           

       

 

 

Anirem variant el valor de λ per tal de comprovar quin és el valor òptim en cada cas i 

després extrapolar un valor òptim global a través de fer diverses proves. La decisió 

d’aquest valor és farà de manera visual perquè l’objectiu principal del projecte és 

aconseguir un bon seguiment i no aconseguir la representació exacte de la cara. Tot i 

així, com millor sigui la representació a posteriori del següent frame a partir dels 

vectors de moviment obtinguts en el frame inicial, millor serà el seguiment final.  

La finalitat de les següents proves és determinar si el moviment dels píxels és 

suficientment correcte, així que primer de tot compararem cares de dos imatges o 

frames consecutius. Seguidament es comprovarà l’eficàcia d’observar parelles de 

frames no consecutius, és a dir, on la diferència de moviment sigui més notòria. 

Finalment, es valoraran tant les proves exposades com totes les realitzades i es 

decidirà quin és el valor de λ per realitzar les proves de seguiment.  

Primer de tot veurem dos seqüències diferents on agafem dos frames consecutius i 

comparem l’estimació que el nostre programa fa.  
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Seqüència 1 

A la Figura 18 podem veure la cara del presentador en dos imatges consecutives. A 

partir de la informació de les dues, aconseguim obtenir els vectors de desplaçament 

dels píxels del frame 1000.  

Frame 1000 Frame 1001 

  

 

Figura 18. Cara del presentador en dos frames consecutius (Arxiu: agora_2007_2_5_a.mp4). 

A partir dels resultats obtinguts, pintem en una imatge en blanc els píxels de la imatge 

1000  que formen part de la cara desplaçats i obtenim la estimació que fem de la cara 

en la següent imatge. A la Figura 19 podem observar les diferents estimacions que 

s’han fet variant el terme λ de la funció d’energia. A partir d’aquests podrem veure la 

importància té aquest factor. 
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1 1/2  1/3 1/5 

    

1/7 1/9 1/11 1/13 

    

1/15 1/18 1/21 1/26 

   
 

1/31 1/36 1/41 1/51 

    

 

Figura 19. Estimacions cara del frame 1001 a partir dels vectors de moviment del frame 1000 variant λ. 
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Tot seguit observem el mateix procediment amb una altre seqüència de Camomile 

utilitzant altre cop dues imatges consecutives. 

Un cop observades les estimacions que es fan de les dues seqüències per separat es 

comenten els resultats i es comença a decidir quin interval de λ ens és útil per utilitzar 

en el seguiment tenint en compte diversos factors.   

Seqüència 2 

 

Frame 1500 Frame 1501 

  

 

Figura 20. Cara d’un tertulià en un debat durant dos frames consecutius (Arxiu: 
agora_2007_10_22_b.mp4). 

 

De la mateixa manera que en la seqüència anterior, no existeixen grans moviments 

però això també ens serà útil per veure la importància d’utilitzar la característica de la 

textura. A la Figura 21 observem les diferents estimacions realitzades. 
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1 1/2  1/3 1/5 

    
1/7 1/9 1/11 1/13 

    

1/15 1/18 1/21 1/26 

    
1/31 1/36 1/41 1/51 

    
 

Figura 21. Estimacions cara del frame 1501 a partir dels vectors de moviment del frame 1500 variant λ. 
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Anàlisi 

A [4] es defensa que el valor òptim de λ es troba entre (0.1-0.25). La diferència és que 

en [4] i en [7] treballen amb diferència d’intensitat a nivell de gris i en la nostra proposta 

sumem les diferències de components de l’espai RGB, cosa que fa que el nivell òptim 

de λ disminueixi aproximadament un ordre de 3-4. 

En les primeres proves, és a dir, quan el valor de λ és màxim, veiem com no en tenim 

prou amb la informació imposada per el terme de dades per assegurar que el conjunt 

de la imatge es mou de manera suficientment uniforme. A mesura que incrementem la 

importància del terme relacionat amb la textura, es pot observar una millor estimació 

de la cara. 

Per altre banda, veiem com a la representació de l’estimació, tot i incrementar la 

importància del smooth term, s’observen zones de la imatge en blanc, és a dir, cap 

píxel del frame anterior es mou a aquella zona. Els motius són els següents: 

Contorns: En el seguiment, els contorns són el conjunt de píxels més complicats de 

seguir. Si la persona es mou, per poc que sigui, existeix un conjunt de píxels del 

contorn que a la següent imatge formen part del fons. Com que utilitzem mode forward 

per fer l’estimació, és a dir, pintem la imatge amb la informació de la primera imatge, 

aquelles zones no tindran un valor previ. 

Aparició/Desaparició de valors: Igual que en l’exemple dels contorns, existeix el 

problema de les zones de la cara que canvien de valors, com per exemple es pot 

observar en els ulls de la primera seqüència o en la boca del tertulià de la segona 

seqüència. En la primera seqüència, el presentador té els ulls tancats, mentre que a la 

segona imatge els obre. Com es pot observar, la zona ocular té força píxels sense 

valor. Això és degut a que no hi ha valors que s’assimilin als valors d’aquella zona. 

Considerem que les estimacions són força bones a partir d’un valor de λ determinat i 

les zones blanques no ens suposaran un problema ja que ens serviran per veure 

visualment on hi ha hagut més moviment. Per tant, podem assegurar que tenim 

informació suficient com per després poder tractar-la i aconseguir un seguiment del 

conjunt de la cara del presentador.  

De moment considerarem que el valor de λ que ens permet una correcta estimació a la 

vegada que ens permet observar les zones on existeix més moviment es troba dins del 

interval (0.025-0.06).  
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Seguidament veurem dues seqüències diferents on treballarem amb frames que no 

siguin consecutius i ens fixarem en punts en concret per determinar si, a part d’estimar 

bé el moviment uniforme gràcies a considerar la textura, també obtenim els vectors de 

moviment esperats. 

Seqüència 3 

En aquesta prova observarem si el programa funciona correctament quan la quantitat 

de moviment és més ampli. S’han escollit dos frames on el màxim moviment entre 

píxels suporti el límit imposat de ±5 píxels. A la Figura 22 es poden veure els dos 

frames escollits. A simple vista no es pot comprovar que el moviment és més 

accentuat, però a la Taula 5 podem observar les coordenades dels ulls del presentador 

i les coordenades de l’estimació per veure si aquestes canvien de manera coherent. 

 

Frame 710 
 

Frame 714 

  
 

Figura 22. Cara del presentador en dos frames no consecutius (Arxiu: agora_2007_05_21_b.mp4). 
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1 1/2  1/3 1/5 

    
1/7 1/9 1/11 1/13 

    

1/15 1/18 1/21 1/26 

 
 

  

1/31 1/36 1/41 1/51 

    
 

Figura 23. Estimacions cara del frame 714 a partir dels vectors de moviment del frame 710 variant λ. 
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 Frame 710 Frame 714 Estimació  

Coordenades pupil·la ull esquerra (294,123) (294,127) (294,127) 

Coordenades pupil·la ull dret (342,127) (345,131) (345,132) 

 

Taula 5. Coordenades dels ulls del presentador. 

Finalment es fa el mateix amb una última seqüència on també es controlen les 

coordenades de les pupil·les dels ulls a part del píxel que representa el forat del nas 

del presentador.  

 

Seqüència 4 

En aquesta última prova comprovem amb una altre parell d’imatges amb moviment 

relativament ampli dins els límits establert. Utilitzarem les coordenades de les pupiles i 

el forat dret del nas de la imatge de la tertuliana per tal de comprovar el correcte 

funcionament de l’algoritme en quant a estimació dels vectors de moviment.  

 

Frame 7005 Frame 7008 

  

 

Figura 24. Cara de tertuliana en dos frames no consecutius (Arxiu: agora_2007_05_21_b.mp4). 
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1 1/2  1/3 1/5 

 
 

  

1/7 1/9 1/11 1/13 

    

1/15 1/18 1/21 1/26 

    

1/31 1/36 1/41 1/51 

    

 

Figura 25. Estimacions cara del frame 7008 a partir dels vectors de moviment del frame 7005 variant λ. 
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 Frame 7005 Frame 7008 Estimació  

Coordenades pupil·la ull esquerra (328,139) (330,141) (330,141) 

Coordenades pupil·la ull dret (382,130) (385,131) (385,131) 

Coordenades forat dret del nas (375,177) (378,178) (378,178) 

 

Taula 6. Coordenades dels ulls i del forat dret del nas de la tertuliana 

Anàlisi 

De la mateixa manera que en les dues proves anteriors, a mesura que anem 

incrementant la importància que té el smooth term aconseguim una millor 

representació de la cara. Tot i això, el fet que aquest valor pugui incrementar de forma 

il·limitada tampoc ens ajuda ja que la representació que aconseguiríem si féssim tendir 

a infinit aquest terme seria una copia de la primera imatge desplaçada i no observem 

alguns dels moviments que existeixen en la representació. Així doncs, cal buscar un 

valor que sigui prou influent per no perdre el moviment conjunt però que permeti 

interacció suficient amb el terme de dades ja que les regions on observem píxels en 

blanc ens poden donar informació addicional.  

Aquests píxels en blanc ens informen que en aquella regió apareixen nous valors que 

en la primera imatge no existien i que per tant no pot estimar el seu valor. D’aquesta 

manera, tenim una informació molt considerable del moviment global i a la vegada ens 

permet arribar a la conclusió que la informació de les zones en blanc pot ser útil per 

aconseguir el seguiment final.   

És clar que tot i que el conjunt de la cara estigui força ben representada, cal assegurar 

que l’estimació dels vectors de moviment ha estat correcte o si més no prou 

aproximada. Tal i com es veu en els resultats obtinguts en les estimacions de les dues 

seqüències, totes les coordenades són les esperades menys una que difereix en un 

píxel en l’eix Y.  

Conclusió test software 

Podem concloure que l’estimació dels vectors de moviment és correcte i que un valor 

de λ que estigui dins el interval (0.025-0.06) ens permet obtenir una estimació uniforme 

però a la vegada informació visual sobre les zones de més moviment, és a dir, ens 

permet conèixer les zones que ens portaran més problemes durant el seguiment. Com 

era d’esperar, el fet de no utilitzar la intensitat de nivell de gris fa que el valor de λ 

disminueixi aproximadament un ordre 3-4 respecte el que estableixen els autors [2]. 
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3.4. Tècniques experimentals de processament dels vectors 

de moviment 

Fins ara hem après a treballar amb el software lliure i hem comprovat que a través de 

graph cuts  podem minimitzar una funció d’energia global referida al moviment relatiu 

entre píxels de dues imatges. Aquesta minimització ens permet assignar les etiquetes 

òptimes a cada píxel i tenir una aproximació sobre el flux òptic d’un marc rectangular 

qualsevol.  

En les proves anteriors s’ha comprovat que l’etiquetatge, és a dir, l’assignació d’un 

desplaçament per cada píxel, sigui correcte. Amb l’anàlisi dels dos termes de la funció 

d’energia hem pogut concloure que la informació de la qual partim és la següent: 

- Vectors de desplaçament: Per cada píxel del marc rectangular tenim una etiqueta 

guardada en un array que ens permet saber quin és el vector de desplaçament 

d’aquell píxel.. 

- Informació sobre les zones de més moviment: En les zones de l’estimació que 

queden blanques és on han aparegut nous valors i, per tant, ens dóna informació de 

on s’ha produït més moviment.  

Amb aquesta informació hem de ser capaços d’aconseguir seguir una cara durant una 

seqüència d’imatges. Per tant, el següent objectiu és saber com processar la 

informació. 

En total s’han provat tres tècniques, i tot seguit es veurà el procés que s’ha seguit per 

acabar concloent quina d’elles s’utilitzarà per comparar amb un altre algoritme de 

seguiment que s’utilitza a “Camomile”.  
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3.4.1. Seguiment amb promig global 

En una primera valoració, pensem en termes globals sobre el marc rectangular. Tenim 

un conjunt de píxels que es mouen de manera diferent individualment però que en 

global ho fan de manera uniforme. Com que el moviment de la cara no sembla molt 

accentuat, es comença fent un promig global de tots els píxels del marc en les dues 

direccions de l’espai. 

D’aquesta manera, a cada iteració tenim informació sobre com es mou el marc 

rectangular en global tant en l’eix X com en l’eix Y. 

Per tal de comprovar el funcionament d’aquesta tècnica s’ha treballat amb dues 

seqüències on s’han utilitzat dos tipus de bounding box. En el primer agafem tota la 

regió de la cara i part de l’exterior, per tant direm que treballem amb un marc extern, 

mentre que en el segon cas agafem una zona de l’interior per tal de que tota la 

informació sigui de píxels de la cara.  

La prova es fa amb seqüències de “Camomile” i es treballa amb 100 imatges. Per 

mostrar els resultats, es mostren les imatges 0, 25, 50, 75 i 100 per tal de poder veure 

l’evolució.  

A les Figures 26 i 27 s’observen els resultats obtinguts tant per marc interior com 

exterior en les dues proves.  
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Prova 1 

Marc Exterior 

Imatge 1000 Imatge 1025 Imatge 1050 Imatge 1075 Imatge 1100 

     

Marc Interior 

Imatge 1000 Imatge 1025 Imatge 1050 Imatge 1075 Imatge 1100 

     

 

Figura 26. Seguiment obtingut amb la tècnica de promig global (Arxiu: agora_2007_02_05_a.mp4). 

Prova 2 

Marc Exterior 

Imatge 300 Imatge 325 Imatge 350 Imatge 375 Imatge 400 

     

Marc Interior 

Imatge 300 Imatge 325 Imatge 350 Imatge 375 Imatge 400 

     

 

Figura 27. Seguiment obtingut amb la tècnica de promig global (Arxiu: agora_2007_03_26_a.mp4). 
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Anàlisi 

Un cop vistos els resultats, es pot comprovar clarament que no és una tècnica molt 

bona. Utilitzant una mitjana global estem considerant que tant l’amplada com l’alçada 

del bounding box són fixes i per tant no permetem adaptació. Per altre banda, no tenim 

en compte els contorns de la cara, que és una característica important. Així doncs, 

arribem a la conclusió que hem de considerar les regions dels quatre costats del marc 

rectangular de forma diferent ja que hem comprovat que no es mouen uniformement, 

cosa que fa que no seguim la cara correctament. Cal buscar doncs, una forma per 

adaptar-nos als quatre contorns del marc rectangular de forma independent.  

3.4.2. Seguiment amb valor màxim de contorn 

Com ja hem vist, l’objectiu d’ara és assegurar-nos de no perdre informació de la cara a 

la vegada que tractem de manera diferent les zones dels quatre costats del marc 

rectangular. Per fer-ho, primer de tot dividim el marc rectangular en quadrats. 

D’aquesta manera aconseguim subdividir l’espai en regions de la mida que haguem 

escollit la subdivisió. Les proves que es mostraran estan fetes utilitzant regions de 8x8 

píxels. 

Un cop dividit l’espai, es prossegueix a fer el promig de tots els quadrats per separat 

per tenir una informació més específica que abans. De tots els quadrats, els que 

interessen més son els que es troben al costat de les parets del marc rectangular. A la 

Figura 28 podem veure quins són els quadrats d’interès per exemple en un marc fictici 

de 64x64 píxels. .  

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Figura 28. Quadrats de 8x8 píxels d’interès en un marc rectangular. 

Un cop hem trobat el valor de desplaçament de cadascun dels quadrats, cal valorar 

com tractar aquesta informació. Com que en el problema anterior fer el promig de 
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zones molt grans no ens ha acabat de sortir bé, començarem assegurant-nos que la 

cara mai surt del marc rectangular.  

Així doncs, considerant tant en el cas del marc rectangular interior com exterior, no 

volem que cap regió que en un principi estigués dins del marc després estigui fora. Per 

fer-ho, considerem els quatre costats per separat. En els costats verticals només tenim 

en compte el seu moviment horitzontal, és a dir, en l’eix X, mentre que als costats 

horitzontals només hi considerem un moviment vertical, és a dir, a través de l’eix Y. 

Si volem que la zona que estava dins el marc rectangular segueixi dins sigui com sigui, 

cal aplicar el següent a cada costat: 

Costat vertical esquerra: De tota la informació que tenim dels vectors de moviment 

dels quadrats d’aquest costat, hem de quedar-nos amb el que es mou més cap a 

l’esquerra (eix X negatiu). D’aquesta manera, si la cara es mou a l’esquerra la seguirà, 

mentre que si es mou a la dreta el costat es mourà poc, però ens assegurem que la 

regió es mantingui dins del marc. 

Costat vertical dret: Fem el mateix que en l’esquerra però quedant-nos amb la 

informació del quadrat que es mou més cap a la dreta (eix X positiu).  

Costat horitzontal superior: Fem el mateix que en els altres costats però quedant-nos 

amb la informació del quadrat que es mou més cap amunt (eix Y negatiu). 

Costat horitzontal inferior: Fem el mateix que en els altres costats però quedant-nos 

amb la informació del quadrat que es mou més cap avall (eix Y positiu) 

A les Figures 29 i 30 es poden veure els resultats utilitzant les mateixes seqüències 

que amb la tècnica del promig global. En aquest cas utilitzem menys imatges ja que 

tenim suficient per veure el comportament que tindrà.    
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Prova 1 

Marc Exterior 

Imatge 1000 Imatge 1010 Imatge 1020 Imatge 1035 Imatge 1040 

     

Marc Interior 

Imatge 1000 Imatge 1010 Imatge 1020 Imatge 1030 Imatge 1040 

     

 

Figura 29. Seguiment obtingut amb la tècnica del màxim valor del contorn (Arxiu: 
agora_2007_02_05_a.mp4). 

Prova 2 

Marc Exterior 

Imatge 300 Imatge 310 Imatge 320 Imatge 330 Imatge 340 

     

Marc Interior 

Imatge 300 Imatge 310 Imatge 320 Imatge 330 Imatge 340 

     

 

Figura 30. Seguiment obtingut amb la tècnica del màxim valor del contorn (Arxiu: 
agora_2007_03_26_a.mp4). 
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Anàlisi 

A diferència de la primera tècnica, amb aquesta segona ens assegurem que la cara 

mai surti del marc, tal i com es pot comprovar en els resultats obtinguts. Tot i això, 

utilitzant aquesta tècnica no aconseguim adaptar el marc rectangular al moviment de la 

cara, sinó que l’únic que aconseguim és anar ampliant-lo ja que hem restringit molt els 

moviments i deixem que la informació d’un dels quadrats mani sobre tots els altres del 

costat.  

Fins ara, doncs, hem vist que la informació dels contorns és important ja que podem 

assegurar no perdre la cara, però hem de tractar-la bé per obtenir més informació 

sobre el moviment dels costats del marc individualment.  

3.4.3. Seguiment amb promig per contorns 

En aquesta última tècnica, treballarem amb els vectors de moviment dels quadrats 

creats anteriorment. Hem observat que la informació dels contorns és fonamental i 

treballarem amb els quatre costats per separat.  

Costats verticals: Farem el promig dels vectors de moviment dels quadrats de cada 

costat per separat i ens quedarem amb la informació del moviment en l’eix X. 

D’aquesta manera, podrem moure el costat dret i esquerra del marc rectangular 

segons el promig respectiu que haguem obtingut per cada un d’ells.  

Costats horitzontals: Farem el promig dels vectors de moviment dels costats i ens 

quedarem amb la informació del moviment en l’eix Y. D’aquesta manera, sabrem com 

s’han mogut en promig el costat superior i inferior respectivament.  

A les Figures 31 i 32 es poden veure els resultats utilitzant les mateixes seqüències 

que amb les altres dues tècniques  

 

 

 

 

 

 



63 
 

Prova 1 

Marc Exterior 

Imatge 1000 Imatge 1025 Imatge 1050 Imatge 1075 Imatge 1100 

     

Marc Interior 

Imatge 1000 Imatge 1025 Imatge 1050 Imatge 1075 Imatge 1100 

     

 

Figura 31. Seguiment obtingut amb la tècnica del promig de contorns (Arxiu: agora_2007_02_05_a.mp4). 

Prova 2 

Marc Exterior 

Imatge 300 Imatge 325 Imatge 350 Imatge 375 Imatge 400 

     

Marc Interior 

Imatge 300 Imatge 325 Imatge 350 Imatge 375 Imatge 400 

     

 

Figura 32. Seguiment obtingut amb la tècnica del promig dels contorns (Arxiu: 
agora_2007_03_26_a.mp4). 
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Anàlisi 

A diferència de la tècnica anterior, el marc rectangular no creix de manera indefinida i 

s’adapta millor a la zona facial. Tot i això, observem que funciona millor utilitzar el marc 

interior. El motiu principal és que en el marc interior utilitzem tots els píxels facials, 

cosa que ens permet controlar el moviment de la cara de forma més exacta. En canvi, 

en el marc exterior tenim quadrats de la imatge on no apreciem moviment relatiu i per 

tant ens fa decidir un moviment del bounding box no tan acurat. 

Conclusions referents al processament de vectors de moviment 

Així doncs, podem concloure que de les tres tècniques aquesta última és la que millor 

s’adapta. Per tant, seguirem treballant amb aquesta tècnica i utilitzant el bounding box 

interior ja que és el que millors resultats ha donat. Però abans de decidir comparar-ho 

amb una altre tècnica, provarem si en una situació on la mida de la cara canviï durant 

el transcurs de la seqüència el bounding box s’adapta correctament. 

 

Prova 3 

En aquesta prova considerarem el cas en que el presentador està parlant i la càmera 

es va apropant de manera que la mida de la cara i per tant del marc rectangular 

s’hauria d’ampliar. Com que en aquest cas és important tenir un bon control dels 

costats, considerarem tant quadrats de mida 4x4 com de mida 8x8 per fer les proves i 

compararem els dos casos per veure si obtenim diferències significatives o si la mida 

dels quadrats no és un factor important. 

Per fer aquesta prova treballarem amb una seqüència de 400 imatges i els resultats 

obtinguts els podem veure a la Figura 33.  
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Quadrats de 4x4 píxels 

Imatge 1000 Imatge 1100 Imatge 1200 Imatge 1300 Imatge 1400 

     

Quadrats de 8x8 píxels 

Imatge 1000 Imatge 1100 Imatge 1200 Imatge 1300 Imatge 1400 

     

 

Figura 33. Seguiment obtingut amb la tècnica del promig dels contorns (Arxiu: 
agora_2008_03_31_a.mp4). 

 

Anàlisi 

Tal i com es pot veure, el marc rectangular s’amplia en funció de l’ampliació de la cara. 

La informació dels costats verticals es conserva molt bé i aconseguim mantenir la regió 

controlada tot i el moviment continu de la cara del presentador. 

Tot i això, utilitzant quadrats de 4x4 píxels obtenim millor resultat que no pas utilitzant 

els de 8x8 ja que en el segon cas els costats verticals s’amplien més del compte. 

Utilitzant 8x8 píxels pot provocar el mateix problema que en la tècnica del promig 

global. Massa informació no és bona i cal que ens centrem en la informació més 

pròxima als contorns amb els que treballem per determinar el bounding box ja que sinó 

altres parts de la cara poden afectar al còmput. A més, permetre una subdivisió de 8 

tant en l’eix vertical com l’horitzontal ens fa canviar les dimensions del marc 

rectangular, cosa que passa de forma molt més suau en el cas d’utilitzar quadrats de 

4x4 píxels.   

Així doncs, considerem que amb la utilització del marc interior, amb una subdivisió de 

l’espai en regions de 4x4 píxels i utilitzant la tècnica del promig de contorns, 

aconseguim un bon seguiment i a la vegada superar el problema del canvi de 

perspectiva. 
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3.5. Comparativa amb el filtre de partícules 

Fins ara hem assegurat el funcionament del software extern, fent proves tant del 

smooth term com del data term. A més, hem provat diferents tècniques per tal de 

processar la informació de les etiquetes del graf i poder decidir on s’ha mogut la cara 

en la imatge següent. De les tècniques que s’han provat ens hem quedat amb la que 

fa el promig dels contorns. Per fer el promig podem utilitzar diferents mides que 

subdivideixen el marc. Com s’ha vist en les proves anteriors, amb una mida de 4x4 

obtenim uns resultats força bons. A més, hem comprovat que en situacions on la 

càmera s’apropa o s’allunya el programa s’adapta.  

Un cop fet un resum del que s’ha fet fins ara, prosseguim a fer dues últimes proves on 

compararem els resultats que s’obté amb el mètode de seguiment a través de graph 

cuts amb el mètode de seguiment a partir del filtre de partícules. No ens centrarem a 

analitzar les diferències entre els mètodes ja que s’utilitzen característiques totalment 

diferents, però podem fer-ne una comparació tant visual com numèrica.  

Per fer la comparativa s’utilitzaran dos extractes de vídeos de “Camomile”, on 

s’analitzen moltes imatges consecutives. En la part visual veurem la representació 

obtinguda del bounding box  per els dos mètodes i en la part numèrica compararem la 

posició del centre i la seva evolució al llarg de les dues seqüències d’imatges. 

3.5.1. Comparació visual 

En aquesta primera comparativa veurem com va canviant la posició del bounding box 

en el transcurs de les seqüències. Al utilitzar promig per contorns, el nostre marc 

rectangular s’adapta al moviment dels quatre costats per separat, permetent que les 

proporcions del marc puguin anar variant durant el transcurs de la seqüència. En 

canvi, en el programa que utilitza el filtre de partícules les proporcions són constants. 

Així doncs, aquí observarem visualment si en els dos casos la cara es segueix 

correctament. El fet de no mantenir les proporcions iguals, ens obliga a fer la 

comparativa numèrica, amb la qual podrem veure com varia la posició central del marc 

rectangular amb cada tècnica, que és el que ens pot donar més informació sobre el 

moviment relatiu entre les dues tècniques. 
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Prova 1  

En la Figura 34 veiem com el bounding box de la primera imatge de la seqüència és el 

mateix utilitzant les dues tècniques de seguiment. 

Graph Cuts  Filtre de partícules 

  

 

Figura 34. Primera imatge de la primera seqüència amb els respectius bounding box 

En la Figura 35 veiem la comparativa de les dues tècniques observant el resultat del 

seguiment cada 49 imatges.  Per veure-ho de manera més significativa retallarem la 

imatge per observar només la cara del presentador. 

 

Seguiment mitjançant graph cuts  

Imatge 49 Imatge 98 Imatge 147 Imatge 196 Imatge 245 

     

Seguiment mitjançant filtre de partícules 

Imatge 49 Imatge 98 Imatge 147 Imatge 196 Imatge 245 
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Figura 35. Comparativa de les dues tècniques de seguiment de la primera seqüència. 

 

Prova 2  

En la Figura 36 veiem com el bounding box inicial de la segona seqüència és el mateix 

utilitzant les dues tècniques de seguiment. 

Graph Cuts  Filtre de partícules 

  

 

Figura 36. Primera imatge de la segona seqüència amb els respectius bounding box 

Seguiment mitjançant graph cuts  

Imatge 294 Imatge 343 Imatge 392 Imatge 441 Imatge 490 

     

Seguiment mitjançant filtre de partícules  

Imatge 294 Imatge 343 Imatge 392 Imatge 441 Imatge 490 
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En la Figura 37 veiem la comparativa de les dues tècniques observant el resultat del 

seguiment cada 50 imatges.  

Seguiment mitjançant graph cuts  

Imatge 50 Imatge 100 Imatge 150 Imatge 200 Imatge 250 

     

Seguiment mitjançant filtre de partícules 

Imatge 50 Imatge 100 Imatge 150 Imatge 200 Imatge 250 

     

 

Figura 37. Comparativa de les dues tècniques de seguiment en la segona seqüència. 

 

Seguiment mitjançant graph cuts  

Imatge 300 Imatge 350 Imatge 400 Imatge 450 Imatge 495 

     

Seguiment mitjançant filtre de partícules  

Imatge 300 Imatge 350 Imatge 400 Imatge 450 Imatge 495 
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3.5.2. Comparació numèrica 

Un cop s’ha observat que els resultats visuals són bastant similars, ens centrarem en 

comparar la posició del centre dels marcs que s’utilitzen en cadascuna de les dues 

tècniques. En el filtrat de partícules les proporcions del bounding box són fixes (marc 

quadrat), mentre que en el nostre cas es va adaptant i permet un canvi de proporció 

(marc rectangular adaptatiu). Així doncs, la única manera de fer una comparació 

numèrica entre les dues tècniques és observar la posició del centre i veure si les 

coordenades de la posició central en les dues tècniques evolucionen de manera força 

uniforme. Tot i això, no podem quantificar un error ja que cap de les dues és òptima i 

s’hauria de comparar amb el centre ideal de la cara de totes i cadascuna de les 

imatges, cosa que és una valoració objectiva.   

Les proves s’han realitzat amb els mateixos dos extractes utilitzats en la comparació 

visual. En les dues seqüències observarem les coordenades del centre tant en l’eix X 

com en l’eix Y respectivament i mirarem si presenten una similitud durant el transcurs 

de les seqüències. 

Prova 1 

En la Figura 38 i 39 observem la variació de la posició de les coordenades del centre 

del en l’eix X i Y respectivament durant les 490 imatges (720x576 píxels) de la 

seqüència analitzada a la Figura 35. 

 

Figura 38.Evolució coordenada X del centre del marc (Prova 1). 
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Figura 39. Evolució coordenada Y del centre del marc (Prova 1). 

 

Prova 2 

En les Figures 40 i 41 observem la variació de la posició del centre del marc en l’eix X i 

Y respectivament durant les 490 imatges (720x576 píxels) de la seqüència analitzada 

a la Figura 37. 

 

Figura 40. Comparació coordenada X del centre del marc (Prova 2). 
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Figura 41. Comparació coordenada Y del centre del marc (Prova 2). 

 

Anàlisi 

En els dos gràfics podem observar que la posició tant de la coordenada X com de la 

coordenada Y del centre del marc varia en funció de la tècnica que utilitzem. Aquest 

factor ja l’havíem vist en la comparació visual, però hem fet aquesta representació ja 

que d’aquesta manera es pot veure que, tot i les diferències, existeix una forta 

correlació en els dos eixos. D’aquesta manera podem determinar que les dues 

tècniques tenen un comportament similar i força correcte a gran escala, deixant de 

banda les petites diferències que són causades per les característiques que s’utilitzen 

en cada tècnica.  

Tot i això, mentre que en la primera seqüència s’acaba obtenint el mateix centre tot i la 

diferència en el camí, en la segona seqüència s’observa que el centre dels marcs 

acaba en coordenades força diferenciades. No obstant, com que en la comparació 

visual es veu clarament com els marcs encara tenen la regió de la cara a dins, es dona 

per bo el resultat final. 
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4. Resultats  

En aquesta part farem un resum de la solució final aplicada i de quins valors o 

paràmetres s’han utilitzat per determinar-ne el funcionament. 

La funció d’energia que havíem de minimitzar en un principi és la següent: 

       ϵ    λ  

   

                      λ           

       

 

Com que les proves que els autors realitzen són a nivell de gris, i les imatges dels 

programes estan en color, s’ha decidit que el primer terme de la funció estigui 

representat per la suma de diferències de cada un dels components RGB enlloc 

d’utilitzar la diferència d’intensitats. 

Per altre banda, com que no utilitzem una inicialització de nivells, s’ha decidit utilitzar 

l’algoritme α-expansion.  A causa de la definició d’algunes variables del software lliure, 

el segon terme de la funció no es podia aplicar directament. Així doncs, s’ha buscat 

una solució explicada en el punt 2.2 que permet mantenir les propietats del terme però 

variant la seva definició.  

Un cop definits els pesos de cada terme, ha calgut fer proves on s’anés variant el λ per 

saber quin era el valor òptim. S’ha determinat que amb un valor de entre (0.025-0.06) 

s’aconsegueix una bona estimació dels vectors de moviment del bounding box.  

S’han provat diferents tècniques per processar la informació del flux òptic obtingut. Un 

cop fetes les proves s’ha decidit primer de tot que s’utilitzarà un bounding box interior, 

és a dir, que tots els píxels que contingui siguin de la cara. D’aquesta manera no 

existeixen píxels externs que dificultin el seguiment. 

En quant a la metodologia de processat, s’ha decidit utilitzar un promig de contorns. 

Un cop tenim la informació dels vectors de moviment del nostre marc rectangular, 

dividim la imatge en grups de píxels de 4x4 formant una graella. El que ens interessarà 

seran els quadrats que formen part del contorn del nostre marc rectangular 

Amb la informació dels vectors de moviment d’aquestes regions, podem obtenir el 

promig del moviment de les rectes horitzontals i verticals que formen el nostre marc. 

D’aquesta manera, es pot estimar la posició de la cara en la següent imatge i ens 

assegurem que segueixi mantenint-se a l’interior.  
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Un cop fetes totes les proves, es pot assegurar que té un bon funcionament i s’adapta 

tant en canvis de posició com en canvis d’escala de les cares.  
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5. Conclusions i futurs desenvolupaments 

La idea principal d’aquest treball era obtenir un seguiment de les cares dels 

participants de programes de televisió. Per fer-ho, cal partir d’un marc rectangular que 

contingui la cara i amb els fonaments teòrics, el programari lliure, i treballant amb la 

informació de les seqüències s’ha obtingut un programa que permet seguir la cara 

durant el transcurs de la seqüència. 

Com a resultat de la investigació que s’ha dut a terme i de les proves realitzades, 

podem concloure que s’han complert els objectius principals. Per una banda, utilitzant  

graph cuts amb l’algoritme de α-expansion podem obtenir la informació dels vectors de 

moviment d’una regió amb un alt grau de confiança. Per altre banda, s’han estudiat 

diverses maneres de processar la informació d’aquests vectors, i fent el promig dels 

contorns de la regió d’interès utilitzant un marc rectangular interior hem aconseguit un 

molt bon seguiment de les cares. 

Tot i els bons resultats obtinguts, es poden seguir treballant les dues parts del projecte 

i estudiar situacions complexes.  

En primer lloc es podria modificar l’estimació del flux òptic o dels vectors de moviment 

del marc rectangular. En el nostre problema hem considerat que la il·luminació és 

constant, ja que es tracta de programes de televisió, però per altres tipus de 

seqüències pot ser un problema. Així doncs, tal i com s’explica en [7] s’ha trobat un 

algoritme que permet minimitzar la funció d’energia canviant la definició del data term 

de la funció inicial. Tot i això, la definició que li donen no és aplicable al programari 

lliure amb que hem treballat i per tant s’hauria de treballar en programar un algoritme 

que sigui capaç d’adaptar-se a la definició teòrica.  

Per altre banda, la tècnica que hem fet servir per processar la informació dels vectors 

ens ha donat bons resultats a les proves que hem fet. Aquesta tècnica, però, es basa 

totalment amb la fiabilitat de la nostra estimació.  

En el cas d’una oclusió, la velocitat de moviment de l’objecte que passa per davant de 

la cara difereix de la velocitat d’aquesta. Així doncs, caldria estudiar com afecten les 

oclusions ja que podria fer confondre a la tècnica del promig de contorns sobre la nova 

posició del marc rectangular. 

En definitiva s’han obtingut bons resultats amb graph cuts pel tipus de seqüència 

utilitzada però caldria seguir treballant en contexts més complexes. 
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