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1.- Resum 
 
La Visió per Computador es el camp de la enginyeria dedicat a la investigació 
d’algorismes, representacions i arquitectures que permeten la reproducció de les 
capacitats visuals, pròpies de gran part dels éssers vius, en un computador. 
 
El reconeixement automatitzat de punts clau, patrons i altres característiques en imatges 
es un component clau en aquesta ciència en la tasca de detecció i reconeixement 
d’objectes. 
 
El problema bàsic a que s’enfronta aquesta aproximació, es el gran cost computacional 
necessari per fer front a les infinites distorsions possibles i inherents al canvi de punt de 
vista de les imatges o a les subtils diferencies entre objectes o entitats que, essent 
essencialment de la mateixa família, tenen particularitats que els individualitzen. Així, 
dues persones tenen cara i totes les cares tenen característiques comunes, però totes son 
a l’hora diferents. 
 
El present projecte entra en la formulació d’aquest problema utilitzant classificadors 
Bayesians, o mes concretament en un sistema entremig del classificador Bayesià pur 
que ofereix la efectivitat amb un gran cost computacional i el classificador Bayesià 
Naïve que ofereix el contrari, amb l’objectiu, com veurem mes endavant, d’aconseguir 
un equilibri entre el cost computacional i la efectivitat. 
 
Per assolir aquestos objectius, el nostre projecte es basarà en la comprensió i aplicació 
del algorisme presentat per Vincent Lepetit, Michael Calonder, Mustafa Özuysal i 
Pascal Fua a l’article “Fast Keypoint Recognition using Random Ferns”.  
 
En una segona fase, i una vegada implementat, treballarem per aconseguir una millora 
en la eficiència del mateix mitjançant l’aplicació d’una selecció intel·ligent dels tests 
d’entrenament d’aquest algorisme. 
 



2.- Fast Keypoint Recognition using Random Ferns 
 
Keypoints 
 
Aquest algorisme permetrà l’entrenament d’una IA amb una col·lecció de punts clau 
(que a partir d’ara anomenarem Keypoints), al voltant dels quals, es pot reconèixer un 
patró que anomenarem Classe. Cadascú d’aquests keypoints representa un punt 
característic per al reconeixement d’un objecte, que en el nostre cas seran imatges de 
cares en escala de grisos. Així un keypoint representarà la pupil·la esquerra, la dreta, els 
cantons de la boca, etc. 
 
Una vegada entrenada, en temps de test i davant una imatge nova, serà capaç 
d’identificar aquests punts. 
 
Naïve Bayes vs Bayes pur 
 
L’algorisme descrit a l’article “Fast Keypoint Recognition using Random Ferns”, ens 
indica que la clau per a la detecció d’aquests punts serà la maximització d’una funció de 
probabilitat. 
 
Per a realitzar aquesta comprovació situem un requadre o finestra sobre la imatge a 
comprovar que anirem desplaçant píxel a píxel. En cada pas, realitzarem un conjunt de 
tests entre parelles de píxels P1 i P2 triats aleatòriament en temps d’entrenament, que 
ens donaran la relació existent d’intensitats de gris entre ells: 
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Així, amb la informació recopilada a la fase d’entrenament, repetint el desplaçament 
d’aquesta finestra en una imatge nova, obtindrem la probabilitat, en cada posició, de que 
la finestra estigui centrada a sobre d’un keypoint. Buscant els valor màxims entre aquest 
conjunt de resultats serem capaços de localitzar els punts clau. 
 
A l’estudi realitzat a l’article en que ens basem, s’indica que, com a mínim, es 
necessària una relació de N≈300 tests en cada pas per obtenir uns resultats acceptables 
de reconeixement.  
 
Aquesta quantitat de tests, aplicant un algorisme de probabilitat bayesiana (que 
anomenarem Bayes Pur) on els experiments no son independents, ens obligaria a tenir 
en conter un nombre de 2ⁿ relacions a emmagatzemar, la qual cosa es 
computacionalment molt costos. 
 
Suposant que assumirem la independència de la relació entre píxels, la qual cosa es 
falsa, podríem simplificar aquest càlcul i reduir el nombre d’entrades a emmagatzemar a 
N. Aquest seria un algorisme Naïve Bayes ja que, ingènuament, assumim una cosa que 
no es certa i es la independència dels experiments. Per contra, amb aquest algorisme, 
perdríem efectivitat ja que estem assumint una independència que no existeix realment. 
 



Ferns 
 
L’article proposa una solució intermèdia basada en agrupar els tests en S blocs (que 
anomenarem Ferns) de mida M i calcular la probabilitat considerant independència 
d’experiments entre blocs (Naïve Bayes) i la dependència dintre dels blocs (Bayes pur).  
 
D’aquesta manera, aconseguim reduir de 2ⁿ relacions a SM 2•   relacions, aconseguint 
una efectivitat molt semblant amb molta mes eficiència. 
 

3.- Objectius 
 
Hi ha dos objectius basics en aquest projecte:  
 
El primer es, aplicant l’algorisme definit a l’article “Fast Keypoint Recognition using 
Random Ferns”, detectar els punts mes importants d’una imatge d’una cara. Aquests 
son els que defineix com Keypoints. 
 
El segon objectiu, una vegada assolit l’anterior, es provar si es possible millorar la 
eficiència d’aquest algorisme aplicant una selecció intel·ligent dels tests d’entrenament, 
reduint la aleatorietat a l’hora de triar-los.  
 
La implementació d’aquest projecte es realitzarà utilitzant C++ i la llibreria OpenCV 
per a tractament d’imatges. Aquesta decisió està basada en l’objectiu implícit 
d’aconseguir la major eficiència i aquest llenguatge es permetrà un aprofitament òptim 
dels recursos de memòria i cost computacional. 
 

4.- Tasques 
 
Per a assolir els objectius del projecte, s’ha optat per implementar-lo en tres etapes. En 
primer lloc s’ha implementat l’entrenador i categoritzador utilitzant l’algorisme Naïve 
Bayes que assumeix la independència dels test. En la següent fase s’ha utilitzat 
l’algorisme amb Ferns tal i com es descriu a l’article. Per últim, es realitza la selecció 
intel·ligent de tests per a l’entrenador i es comparen els resultats. 
 
Les tasques identificades son les següents: 
 
Fase Preliminar - Definició del projecte:  
 
En aquesta fase es realitza la definició dels objectius i la comprensió del algorisme 
descrit al article, així com la estructuració del projecte en si dintre dels timings 
establerts. 
 



Fase 1 - Preparació del entorn 
 
Aquesta fase esta dividida en 3 subtasques: 
 

Instal·lació i configuració 
 
La preparació del entorn pròpiament dita, que inclou la instal·lació i configuració de la 
llibreria OpenCV que utilitzarem per a la implementació del projecte, així com la 
documentació necessària per a utilitzar-la i la preparació de les bases de dades 
d’entrenament. 
 

Implementació del entrenador utilitzant Naïve Bayes 
 
Com hem dit abans, s’inicia el projecte amb la implementació d’aquest algorisme on es 
defineixen les estructures de dades comuns, el pseudocodi del propi algorisme i la 
codificació.  
 
L’objectiu d’aquesta subtasca es disposar d’un entrenador funcional, amb capacitat 
d’aprendre a partir d’imatges sintètiques i de les bases de dades d’entrenament real 
descarregades. 
 

Implementació del classificador utilitzant Naïve Bayes 
 
De la mateixa manera que es desenvolupa l’entrenador, s’implementa la primera versió 
del classificador.  
 
De manera anàloga a la subtasca anterior, el seu objectiu ha segut el de disposar d’un 
classificador funcional que pugui, a partir dels categoritzadors obtinguts a la fase 
anterior d’entrenament, detectar keypoints sobre una imatge nova. 
 
Fase 2 - Implementació 
 
De manera similar a la fase anterior. Aquesta fase es divideix en 2 subtasques: 
 

Implementació del entrenador utilitzant l’algorisme de Ferns 
 
S’implementa l’entrenador tal i com es defineix a l’article de l’algorisme de Ferns. Per 
al seu desenvolupament s'aprofiten les estructures i funcions comunes de la fase anterior 
i es defineixen les estructures i codi pròpies d’aquesta versió. 
 

Implementació del classificador utilitzant l’algorisme de Ferns 
  
Igual que amb l’entrenador, aquesta subtasca implementa el classificador que pugui fer 
us dels categoritzadors obtinguts a l’entrenament anterior. 
 



Fase 3 - Implementació de millora i anàlisi de resultats 
 
A la darrera tasca de desenvolupament, amb la qual s’inicia aquesta fase, es realitza un 
anàlisi de la base de dades d’entrenament per a la realització d’una selecció intel·ligent 
dels tests. 
 
A aquesta fase es realitza una tasca d’anàlisi dels resultats obtinguts amb l’algorisme 
implementat i es comparen els resultats entre les diferents seleccions de tests: aleatoris 
(propi de l’algorisme original) i mitjançant la selecció de tests. 
 
 



5.- Planificació 
 

 
 

Recursos 
 
Desprès de la definició de les tasques, analitzem els diferents recursos que s’han fet 
servir 
 

Software 
 

- Windows XP SP3 – Home Edition: Sistema Operatiu utilitzat al llarg del 
projecte 
 
- Microsoft Visual Studio 2010: Aquest entorn de desenvolupament es pot 
descarregar de manera gratuïta per a l’aprenentatge i que permetrà la 
programació del projecte utilitzant C++. 
 
- OpenCV V.2.4.6: Es tracta d’una llibreria opensource per a tractament 
d’imatges disponible per a diferents llenguatges. La versió descarregada es la 
preparada per a programació en C++ 
 
- Bioid Face Database V1.2 i Bioid FD Eyepos V1.2: Bases de dades de imatges 
de cares i ulls, amb els seus respectius keypoints. Es tracta d’una base de dades 
pública per a entrenament d’IA. 

 
- OpenSeeIt V.0.47.16.4: Aplicació opensource que permet la visualització 
d’imatges en format PGM, utilitzat a les imatges d’entrenament. 
 
- Microsoft Office 2003: Col·lecció d’aplicacions d’ofimàtica que inclou les 
utilitzades per a la elaboració dels informes del present projecte. Inclou (Word, 
Excel i Project) 



 
Hardware 

 
- Computador per a la implementació, entrenament i test: 

o Intel Core2 Quad Q9300 de quatre nuclis de 2.5GHz 
o 3 Gb RAM 
o 1 Tb de disc dur 

 
Econòmics 

 
Si be aquest projecte, en els seus objectius, entraria mes dintre de l’àmbit de la 
investigació que del àmbit comercial, assumir que no tindria cap cost econòmic seria el 
mateix que afirmar que la Investigació, Desenvolupament e Innovació no requereixen 
de pressupostos. 
 
Lluny d’afirmar aquesta falsedat, i encara que per les seves característiques allunyades 
de l’àmbit comercial, basant-nos en els recursos de software i hardware utilitzats, així 
com en la dedicació de temps necessari (assumint 4 hores de feina per cada dia de 
dedicació) plantegem el següent pressupost: 
 
Llicencia Windows XP  
– Home Edition 

64€ x1  64 €   

Llicencia Microsoft Office 2003 80€ x1  80 €   
       
Computador Quad Core Q9300 1300€ x1  1.300 €   
       
Hores de feina 50€ X4hores x103 dies 20.600 €   
       
    22.044 € +21%IVA 26.673,24 €  

 



6.- BBDD de entrenament  
 
Les BBDD de entrenament utilitzades en aquesta fase formen part de la col·lecció 
BioID face Database i consisteixen en un conjunt de 1521 imatges en format “pgm” en 
escala de grisos associades cadascuna amb un fitxer de text pla que inclou 20 punts clau 
localitzats: 
 

version: 1 
n_points: 20 
{ 
159.128 108.541 
230.854 109.176 
164.841 179.633 
223.237 178.998 
132.469 93.9421 
183.883 94.5768 
211.177 95.2116 
254.974 91.4031 
129.295 109.176 
144.529 109.811 
176.901 107.272 
216.89 107.272 
246.088 110.445 
261.957 109.811 
196.578 139.009 
184.518 147.261 
207.369 145.991 
195.943 175.189 
193.404 193.597 
192.769 229.143 
} 

 
Cadascuna d’aquestes coordenades es correspon amb els següents punts clau identificats 
per BioID: 
 

  0 = right eye pupil 
  1 = left eye pupil 
  2 = right mouth corner 
  3 = left mouth corner 
  4 = outer end of right eye brow 
  5 = inner end of right eye brow 
  6 = inner end of left eye brow 
  7 = outer end of left eye brow 
  8 = right temple 
  9 = outer corner of right eye 
10 = inner corner of right eye 
11 = inner corner of left eye 
12 = outer corner of left eye 
13 = left temple 
14 = tip of nose 
15 = right nostril 
16 = left nostril 
17 = centre point on outer edge of upper lip 
18 = centre point on outer edge of lower lip 
19 = tip of chin 

 
D’aquestos 20 punts hem utilitzat els 19 primers i hem extret punt 19 (barbeta) ja que es 
tracta d’un punt especialment conflictiu. Açò es degut a que a moltes de les imatges 
d’entrenament el subjecte de proba es troba molt a prop de la càmera i aquest punt 
desapareix de la imatge o be es troba molt a prop del límit. Aquest últim fet es 
especialment problemàtic ja que al realitzar els test o el propi entrenament d’aquest 
algorisme es prenen punts aleatoris situats al voltant. 
 
El punt 19 requereix doncs d’un tractament especial i per tant no s’utilitza en aquest 
projecte. 



 
Funcions i ferramentes auxiliars 
 
Per a vincular cada imatge amb el seu fitxer de coordenades, fem servir un fitxer, en 
format csv (analizador.csv), on vinculem aquests elements. 
 
El fitxer Analitzador, conté també el resultat de la detecció de cares de cada imatge 
aplicant la funcionalitat de detecció incorporada a les llibreries d’OpenCv, que 
explicarem en el següent apartat. Aquest fitxer ens ha servit també per fer un primer 
anàlisi de les imatges d’entrenament.  
 
Amb un format similar al següent: 
 

pts pgm x_inicial  y_inicial  ancho  
bioid_0000.pts BioID_0000.pgm 105 36 183 
bioid_0001.pts BioID_0001.pgm 98 33 182 
bioid_0002.pts BioID_0002.pgm 98 21 162 
bioid_0003.pts BioID_0003.pgm 95 24 175 
bioid_0004.pts BioID_0004.pgm 94 27 185 

 
Un primer anàlisi ens permet detectar 54 imatges per a les quals no ha segut possible 
detectar la cara. Aquestes imatges les ometrem a l’entrenament, entenent que si el 
categoritzador incorporat a les llibreries de OpenCV no pot detectar la cara, aquesta no 
es una imatge optima per a utilitzar en aquesta fase. 
 
Addicionalment, fem servir un altre fitxer csv (categorizador.csv) on emmagatzemarem 
els resultats d’entrenament, que comprenen les matrius d’entrenament dels keypoints a 
més de informació necessària per poder carregar el classificador, com pot ser el nombre 
de keypoints que incorpora, el tamany de les finestres i la col·lecció de parells de 
coordenades utilitzades. 
 
La decisió de fer servir fitxers en format csv s’ha pres per que aquest format es molt 
fàcil de generar (un fitxer de text pla amb els camps separats pel caràcter ‘;’) i facilita la 
exportació de la informació a pràcticament qualsevol tipus de fulla de càlcul, la qual 
cosa ens permetrà realitzar anàlisi sobre les dades i visualitzar fàcilment els resultats. 
 

Funcionalitats d’OpenCV: Detecció de cara 
 
OpenCv incorpora un classificador per a la detecció de cares en imatges. A partir 
d’aquest classificador (en format xml) i de la funció cvHaarDetectObjects podem 
extraure ràpidament les cares detectades a la imatge en un recuadre: 
 
CvRect* Tester::extraeRoi(IplImage* &img) { 
  
 CvMemStorage* storage = cvCreateMemStorage(0); 

CvHaarClassifierCascade* cascade = (CvHaarClassifie rCascade*)cvLoad( 
"haarcascade_frontalface_alt.xml" ); 

  
 double scale = 1.3; 
  

CvSeq* pfaceRectSeq = cvHaarDetectObjects( img, cas cade, storage, 1.1, 4, 0, 
cvSize( 40, 50 )); 
 

  
 CvRect* r = ( CvRect* )cvGetSeqElem( pfaceRectSeq,  0 );  

// 0->solo la primera cara que detecte 



   
 if(storage)cvClearMemStorage( storage ); 
 cvReleaseHaarClassifierCascade( &cascade ); 
 
 return r; 
} 

 
Aquesta funció l’hem fet servir a l’hora de realitzar els tests per a acotar el àrea on 
realitzem la cerca del keypoint. 
 

La problemàtica de les distancies 
 
Aquest classificador, ens permet també analitzar el tamany de les diferents imatges de la 
base de dades. Aquesta inclou mes de 1500 imatges amb almenys una persona mirant de 
front cap a la càmera.  
 
Però, si be totes les imatges tenen el mateix tamany, no totes estan realitzades a la 
mateixa distancia, açò implica que a l’hora d’entrenar els keypoints, centrant la finestra 
sobre el mateix, el patró que busquem estarà escalat en funció de la distancia. 
 
Com que no tenim forma de conèixer el tamany real de la cara ni la distancia a la que 
aquesta es troba de la càmera, el que hem fet ha segut reescalar, durant la fase 
d’entrenament, les cares detectades a un tamany comú (en el nostre cas 220 píxels) i 
reescalar també les coordenades on es troben els keypoints. 
 
D’aquesta manera reduïm les distorsions que es poden produir a l’hora de calcular el 
patró a buscar. 
 



Construcció de la Matriu d’entrenament  
 
En aquest apartat farem una descripció mes detallada del procés d’entrenament del 
classificador. 
 
Una versió reduïda del que busquem la podem veure a la següent figura:  
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0000 56 45 24 15 89 56 186 41 123 15 
0001 19 49 11 6 56 39 47 98 7 98 
0010 4 7 61 21 4 88 157 65 114 40 
0011 3 51 39 112 25 57 4 54 12 45 
0100 285 50 31 48 3 22 24 42 18 190 
0101 116 54 63 98 20 49 13 23 5 140 
0110 82 7 25 53 5 98 98 56 98 170 
0111 72 28 32 15 45 83 9 24 125 65 
1000 10 68 74 29 89 57 119 8 168 7 
1001 8 49 65 32 135 65 120 45 0 3 
1010 6 52 162 98 45 56 35 15 46 1 
1011 5 91 74 83 168 35 1 89 8 2 
1100 45 66 59 68 45 15 6 37 23 43 
1101 34 35 54 124 9 35 2 74 9 6 
1110 60 121 40 23 35 45 8 104 63 4 
1111 24 56 15 4 56 29 0 54 10 0 

  
En aquesta matriu el que tenim es el resultat d’entrenament de 829 imatges, on cada 
element representa el nombre de vegades que s’ha repetit un determinat patró en 
cadascú dels Ferns. Per a la seva elaboració hem repetit el següent procés per a 
cadascuna de les imatges: 
 
En primer lloc situem una finestra de 30 per 16 píxels centrada sobre les coordenades 
del keypoint a analitzar. 
 
Seguidament comencem a realitzar comparacions entre parells de píxels P1 i P2 
(aleatoris a la versió original de l’algorisme i seleccionats de manera optima a la última 
fase) de tal manera que si la intensitat del píxel P1 es superior a la del píxel P2 guardem 
un 1 i sinó un 0. 
 
Cada 4 tests calculem el patró que hem obtingut, incrementem la fila corresponent i 
passem al següent fern. Cada fern, en aquesta figura representa 4 tests de comparació de 
manera que tenim 2 elevat a 4 igual a 16 combinacions possibles. 
 



Funció d’entrenament 
 
El cost computacional d’aquest procediment, com podem veure a la funció següent, ve 
determinat pel producte del nombre de ferns a utilitzar i el nombre de tests per cada 
fern. En la figura anterior tindríem un total de 40 tests per imatge o 33160 tests en total. 
 
Cost T = Nºferns x Nºtests x Nºimatges 
 
El cost de la memòria vindria definit pel producte del nombre de ferns utilitzats per 2 
elevat al nombre de tests per cada fern. Aquest cost l’hem de multiplicar pel nombre de 
bytes que utilitza C per emmagatzemar un enter (4) 
 
Cost M = Nºferns x 2 ^ (Nºtests)  x 4 
 
void Trainer::EntrenaKeyPoint(int long_x, int long_ y, int* &resultado,CvPoint &keyPoint, 
CvPoint* &p1, CvPoint* &p2, IplImage* &imagen, int &tests, int &ferns) { 
 
 int posFern = 1; 
 int fernActual = 0; 
 string element = ""; 
 int cont = tests - 1; 
 
 CvScalar pixelP1; 
 CvScalar pixelP2; 
 
 int index = 0; 
 int fila = 0; 
 int totalPuntos = tests*ferns; 
 
 long auxiliar_x = (long) long_x; 
 long auxiliar_y = (long) long_y; 
 
 CvPoint esquina = cvPoint(keyPoint.x - auxiliar_x/ 2,keyPoint.y - auxiliar_y/2); 
 
 for (int i=0;i<totalPuntos;++i) {  
 
  pixelP1 = cvGet2D(imagen, esquina.y+p1[i].y, esqu ina.x+p1[i].x);  
  pixelP2 = cvGet2D(imagen, esquina.y+p2[i].y, esqu ina.x+p2[i].x);  
   
  //val[0] ---> escala de grises 
  if ( pixelP1.val[0] > pixelP2.val[0] ) { 
   fila = fila + (int)pow(2.0,(double)cont); 
  }  
  --cont; 
 
  // Elemento completo ( ejemplo: [00110] para fern s de tamaño 5 ) 
  // element tiene el tamaño = al número de tests d e cada fern 
  if ( posFern == tests ) { 
    
   index = fila*ferns + fernActual; 
   ++resultado[index]; 
   ++fernActual;  // Pasamos al siguiente fern 
   posFern = 0;  // Inicializamos el contador 
   fila = 0; 
   cont = tests - 1; 
  } 
 
  ++posFern; 
 } 
  
} 

 



7.- Cerca del keypoint 
 
Una vegada tenim la nostra matriu d’entrenament podem començar a realitzar tests 
sobre una imatge per a buscar el punt clau. Aquesta cerca la realitzem de la següent 
manera. 
 
En primer lloc definim l’àrea de cerca. Aquest procediment consisteix a fer una 
extracció de la cara utilitzant el classificador incorporat a OpenCv i sobre el requadre 
obtingut acotem un àrea determinada en funció del keypoint. 
 
La problemàtica del l‘àrea de cerca 
 
Aquesta àrea es pot determinar de moltes maneres i te en conter la estructura del objecte 
a localitzar.  
 
En el nostre cas, donat que busquem els punts clau d’una cara, hem de tenir en conter la 
distribució d’aquestos. Així, no tindria gaire sentit buscar els punts de l’ull dret a la part 
inferior o a la esquerra de l’ull esquerre. Per a resoldre aquest problema s’han plantejat 
diverses opcions: 
 
1.- No realitzar cap acotament en funció del keypoint. Aquesta opció es la mes costosa 
computacionalment ja que implica realitzar la cerca de cadascun d’ells per tota la cara. 
 
2.- Realitzar la cerca del primer keypoint per tota l’àrea detectada pel classificador 
d’OpenCv i realitzar les següents en àrees situades en la direcció i distancia 
proporcional al primer resultat. Aquesta opció es la computacionalment menys costosa 
però implica la possibilitat d’arrastrar errors amb cada nova cerca. 
 
3.- Definir àrees de cerca genèriques. Aquesta opció intermèdia es per la que hem optat 
i consisteix a definir diferents zones, de un percentatge determinat de la imatge, on es 
realitza la cerca del punt clau. Aquesta opció es mes costosa que la segona ja que per a 
que funcioni correctament amb totes les imatges, ha de definir àrees suficientment grans 
(la distancia entre els ulls i el nas o altres punts pot variar segons persones). En canvi no 
suposa la cerca del punt per tota la imatge la qual cosa, com hem vist amb la primera 
opció, es computacionalment molt pesada. 
 
Sliding window 
 
Una vegada hem decidit sobre quin àrea realitzar la cerca podem començar amb els 
tests. El funcionament d’aquest algorisme es el següent: 
 
Situem la finestra amb el límit superior esquerre coincidint amb el límit superior 
esquerre de l’àrea de cerca. 
 
A continuació realitzem el mateix conjunt de tests que s’han realitzat a la fase 
d’entrenament. Calculem la probabilitat i si es major que la última obtinguda guardem 
la probabilitat i les coordenades del centre de la finestra. 
 



Una vegada finalitzat els tests sobre una finestra, movem aquesta un píxel a la dreta i 
repetim el procediment. Si hem arribat al límit de l’àrea de cerca, tornem a l’esquerra i 
baixem la finestra un píxel cap a baix. 
 
Quan tota l’àrea de cerca s’ha recorregut, determinem que les coordenades amb una 
major probabilitat estan situades al centre del punt buscat. 
 
Càlcul de la Probabilitat 
 
Una vegada realitzats tots els tests d’una finestra, tindrem un resultat similar al següent, 
amb un resultat per cada fern: 
 

1001 1000 1001 0101 0111 1101 0001 0011 1001 1010 

 
La probabilitat de cada element, tenint en conter la si matriu original d’entrenament, 
s’obtindria aplicant la divisió de nombre d’èxits obtinguts entre el nombre total de 
imatges i la probabilitat total seria el productori d’aquestos elements: 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0000 0,0676 0,0543 0,0290 0,0181 0,1074 0,0676 0,2244 0,0495 0,1484 0,0181 
0001 0,0229 0,0591 0,0133 0,0072 0,0676 0,0470 0,0567 0,1182 0,0084 0,1182 
0010 0,0048 0,0084 0,0736 0,0253 0,0048 0,1062 0,1894 0,0784 0,1375 0,0483 
0011 0,0036 0,0615 0,0470 0,1351 0,0302 0,0688 0,0048 0,0651 0,0145 0,0543 
0100 0,3438 0,0603 0,0374 0,0579 0,0036 0,0265 0,0290 0,0507 0,0217 0,2292 
0101 0,1399 0,0651 0,0760 0,1182 0,0241 0,0591 0,0157 0,0277 0,0060 0,1689 
0110 0,0989 0,0084 0,0302 0,0639 0,0060 0,1182 0,1182 0,0676 0,1182 0,2051 
0111 0,0869 0,0338 0,0386 0,0181 0,0543 0,1001 0,0109 0,0290 0,1508 0,0784 
1000 0,0121 0,0820 0,0893 0,0350 0,1074 0,0688 0,1435 0,0097 0,2027 0,0084 
1001 0,0097 0,0591 0,0784 0,0386 0,1628 0,0784 0,1448 0,0543 0,0000 0,0036 
1010 0,0072 0,0627 0,1954 0,1182 0,0543 0,0676 0,0422 0,0181 0,0555 0,0012 
1011 0,0060 0,1098 0,0893 0,1001 0,2027 0,0422 0,0012 0,1074 0,0097 0,0024 
1100 0,0543 0,0796 0,0712 0,0820 0,0543 0,0181 0,0072 0,0446 0,0277 0,0519 
1101 0,0410 0,0422 0,0651 0,1496 0,0109 0,0422 0,0024 0,0893 0,0109 0,0072 
1110 0,0724 0,1460 0,0483 0,0277 0,0422 0,0543 0,0097 0,1255 0,0760 0,0048 
1111 0,0290 0,0676 0,0181 0,0048 0,0676 0,0350 0,0000 0,0651 0,0121 0,0000 

 
Es a dir: 
 

0,0097 x 0,0820 x 0,0784 x 0,1182 x 0,0543 x 0,0422 x 0,0567 x 0,0651 x 0,0000 x 0,0012 = 0 
 

Açò, com es pot veure te dos problemes:  
 
El primer, com es pot veure ràpidament al exemple, es el cas en que un dels tests mai 
s’ha produït al entrenament. Açò implica que la probabilitat serà 0 lo que descarta 
automàticament aquest candidat. 
 
El segon es el propi valor de la probabilitat. Donat que es un productori de valors 
inferiors a 0, quan mes ferns tinguem o menys resultats s’han donat a l’entrenament, 
menor serà el valor total. Açò ens pot portar a un error per desbordament (recordem que 



a C, una variable de tipus long double pot arribar a guardar valors de 10 elevat a menys 
15, però el resultat total perfectament pot ser molt mes baix). 
 
Per a cadascun dels problemes detectats s’ha aplicat una solució que expliquem en els 
següents apartats. 
 

Resolució del problema de probabilitat 0 
 
L’article de “Fast Keypoint Recognition using Random Ferns” ja avança aquest 
problema, indicant que no podem optar ni per ignorar aquestos resultats 0. La manca 
d’informació per a un test donat es informació en si mateixa i es precisament molt útil ja 
que ens indica que aquest patró no s’ha donat mai. 
 
La solució proposada a l’article consisteix a aplicar un factor de regularització, a cada 
element de la matriu de probabilitats, aplicant la següent formula: 
 

P[i,j] = ( Pb[i,j] + F ) / ( N + (C x F)) 
On 
 

- Pb representa el nombre de vegades que s’ha donat el patró en el fern (o el que 
es el mateix: el element x,y de la matriu original) 

- N representa el nombre d’imatges que s’han utilitzat a l’entrenament 
- C representa el nombre total de combinacions possibles (2 elevat al nombre de 

tests per fern) 
- N es un valor constant de regularització que a tant a l’article com a la nostra 

aplicació val 1. 
 
doubleResult=(double)(auxiliar.trainerMatrix[index]  + 1)/(numImagenes+(numElementos*1)); 

 
d’aquesta manera, la matriu de probabilitat quedaria al exemple que estem explicant de 
la següent manera: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0000 0,0675 0,0544 0,0296 0,0189 0,1065 0,0675 0,2213 0,0497 0,1467 0,0189 
0001 0,0237 0,0592 0,0142 0,0083 0,0675 0,0473 0,0568 0,1172 0,0095 0,1172 
0010 0,0059 0,0095 0,0734 0,0260 0,0059 0,1053 0,1870 0,0781 0,1361 0,0485 
0011 0,0047 0,0615 0,0473 0,1337 0,0308 0,0686 0,0059 0,0651 0,0154 0,0544 
0100 0,3385 0,0604 0,0379 0,0580 0,0047 0,0272 0,0296 0,0509 0,0225 0,2260 
0101 0,1385 0,0651 0,0757 0,1172 0,0249 0,0592 0,0166 0,0284 0,0071 0,1669 
0110 0,0982 0,0095 0,0308 0,0639 0,0071 0,1172 0,1172 0,0675 0,1172 0,2024 
0111 0,0864 0,0343 0,0391 0,0189 0,0544 0,0994 0,0118 0,0296 0,1491 0,0781 
1000 0,0130 0,0817 0,0888 0,0355 0,1065 0,0686 0,1420 0,0107 0,2000 0,0095 
1001 0,0107 0,0592 0,0781 0,0391 0,1609 0,0781 0,1432 0,0544 0,0012 0,0047 
1010 0,0083 0,0627 0,1929 0,1172 0,0544 0,0675 0,0426 0,0189 0,0556 0,0024 
1011 0,0071 0,1089 0,0888 0,0994 0,2000 0,0426 0,0024 0,1065 0,0107 0,0036 
1100 0,0544 0,0793 0,0710 0,0817 0,0544 0,0189 0,0083 0,0450 0,0284 0,0521 
1101 0,0414 0,0426 0,0651 0,1479 0,0118 0,0426 0,0036 0,0888 0,0118 0,0083 
1110 0,0722 0,1444 0,0485 0,0284 0,0426 0,0544 0,0107 0,1243 0,0757 0,0059 
1111 0,0296 0,0675 0,0189 0,0059 0,0675 0,0355 0,0012 0,0651 0,0130 0,0012 

 



Es a dir, per al mateix patró: 
 

1001 1000 1001 0101 0111 1101 0001 0011 1001 1010 

 
0,0107 x 0,0817 x 0,0781 x 0,1172 x 0,0544 x 0,0426 x 0,0568 x 0,0651 x 0,0012 x 0,0024 = 1,9116E-16 

 
En aquest exemple podem veure que l’anterior valor 0 ha quedat regularitzat a 0,0012, 
un valor que baixarà molt la probabilitat però que no ens donarà un valor 0 com a 
resultat del productori. 
 

Resolució del problema de desbordament 
 
El següent problema ens, la extremadament petita probabilitat del candidat avaluat, el 
resolem calculant el logaritme neperià dels valors de la matriu, així, aplicant el 
logaritme neperià sobre la probabilitat de cada element individualment, podem convertir 
el productori en un sumatori de logaritmes. 
 
-4,5421 -2,5052 -2,5497 -2,1442 -2,9107 -3,1558 -2,8681 -2,7320 -6,7393 -6,0462 = -36,1934 

 

Funció de tests 
 
El cost computacional d’aquest procediment, com podem veure a la funció següent, ve 
determinat bàsicament per l’àrea a recórrer per la finestra, així com pel nombre de ferns 
a utilitzar  i el nombre de tests per cada fern.  
 
En el cas de la figura anterior 10 ferns per 4 tests dona un total de 40 tests per finestra 
multiplicat per l’àrea (altura x longitud) que s’ha acotat. Suposant un àrea de 100 x 100 
píxels candidats tindríem 400.000 tests 
 
Cost T = Nºferns x Nºtests x Àrea de cerca 
 
El cost de la memòria es constant ja que l’únic que guardem es la probabilitat resultat 
del màxim. Tanmateix i en el cas de la nostra implementació, podem dir que el cost de 
la memòria es similar a la del entrenament (producte de ferns per 2 elevat al nombre de 
tests per fern). Açò es degut a que construïm una matriu de probabilitat que guardem en 
memòria per a no tenir que realitzar el càlcul a cada nou test. Aquest cost l’hem de 
multiplicar pel nombre de bytes que utilitza C per emmagatzemar un double (8) 
 
Cost M = Nºferns x 2 ^ (Nºtests)  x 8 
 



double Tester::TestActual(const int &x, const int & y, double* &probMatrix, CvPoint* &p1, 
CvPoint* &p2,IplImage* &imagen, int &tests, int &fe rns, int &numImagenes, int 
&numElementos) { 
  
 double resultado = 0; 
 
 CvScalar pixelP1; 
 CvScalar pixelP2; 
 
 int posFern = 1; 
 int fernActual = 0; 
 double aux; 
 
 int cont = tests - 1; 
 int index = 0; 
 int fila = 0; 
 int totalPuntos = tests*ferns; 
 
 for (int i=0;i<totalPuntos;++i) {  
 
  pixelP1 = cvGet2D(imagen, y+p1[i].y, x+p1[i].x);  
  pixelP2 = cvGet2D(imagen, y+p2[i].y, x+p2[i].x);  
 
  //val[0] ---> escala de grises 
  if ( pixelP1.val[0] > pixelP2.val[0] ) { 
   fila = fila + (int)pow(2.0,(double)cont); 
  } 
  --cont; 
 
  if ( posFern == tests ) { 
    
   index = fila*ferns + fernActual; 
 
   fila = 0; 

resultado += log ( probMatrix[index] );  
// añadimos la probabilidad en forma de logaritmo n eperiano 

   cont = tests - 1; 
   ++fernActual;   // Pasamos al siguiente fern 
   posFern = 0;   // Inicializamos el contador 
  } 
  ++posFern; 
 } 
 
 return resultado; 
} 
 



8.- Resultats gràfics sobre imatges individuals 
 
En aquest apartat podem veure els resultats de l’execució de tests individuals per als 
diferents keypoints. Els keypoints detectats estan marcats mitjançant punts vermells i a 
la quadricula es poden observar les coordenades reals i les detectades (marcant en 
vermell aquells casos on es supera un error de mes de 5 píxels. Els resultats actuals 
s’han calculat utilitzant 40 ferns amb 10 tests per fern i 100 imatges d’entrenament. 
 

KeyPoint 0 i 1 (Pupil·les) 
 

BioID_0000    BioID_0006 

 
BioID_0016    BioID_0019 

 
 

Imatge KeyPoint X Real Y Real X Detectat  Y Detectat  
bioid_0000  0 159,128 108,541 162 109 
bioid_0000  1 230,854 109,176 235 111 
bioid_0006  0 160,177 97,295 156 98 
bioid_0006  1 234,214 100,142 234 100 
bioid_0016  0 157,758 125,518 155 125 
bioid_0016  1 229,711 128,199 229 129 
bioid_0019  0 129,603 135,349 128 134 
bioid_0019  1 194,852 134,009 209 135 

 



KeyPoint 2 i 3 (Extrems laterals de la boca) 
 

BioID_0000    BioID_0006 

 
BioID_0016    BioID_0019 

 
 

Imatge KeyPoint X Real Y Real X Detectat  Y Detectat  
bioid_0000  2 164,841 179,633 182 194 
bioid_0000  3 223,237 178,998 224 180 
bioid_0006  2 161,600 173,467 179 188 
bioid_0006  3 228,519 174,179 225 172 
bioid_0016  2 166,250 201,939 181 217 
bioid_0016  3 215,410 202,833 232 240 
bioid_0019  2 132,285 212,665 145 226 
bioid_0019  3 191,277 214,005 195 214 

 



KeyPoint 4, 5, 6 y 7 (extrems interiors i exteriors de les celles) 
 

BioID_0000    BioID_0006 

 
BioID_0016    BioID_0019 

 
 

Imatge KeyPoint X Real Y Real X Detectat  Y Detectat  
bioid_0000  4 132,469 93,942 142 134 
bioid_0000  5 183,883 94,577 180 94 
bioid_0000  6 211,177 95,212 211 95 
bioid_0000  7 254,974 91,403 256 80 
bioid_0006  4 133,393 85,173 132 114 
bioid_0006  5 183,669 86,616 180 83 
bioid_0006  6 210,009 88,752 209 87 
bioid_0006  7 255,571 88,040 253 75 
bioid_0016  4 138,541 113,898 134 102 
bioid_0016  5 177,422 114,345 177 117 
bioid_0016  6 211,387 117,473 211 116 
bioid_0016  7 248,481 116,579 254 109 
bioid_0019  4 101,895 125,071 107 156 
bioid_0019  5 143,011 123,730 146 121 
bioid_0019  6 177,869 125,071 177 120 
bioid_0019  7 216,303 122,389 221 109 

 
 



KeyPoint 8 i 13 (Siens) 
 

BioID_0000    BioID_0006 

 
BioID_0016    BioID_0019 

 
 

Imatge KeyPoint X Real Y Real X Detectat  Y Detectat  
bioid_0000  8 129,295 109,176 143 127 
bioid_0000  13 261,957 109,811 260 111 
bioid_0006  8 129,609 101,755 141 123 
bioid_0006  13 261,772 102,766 237 121 
bioid_0016  8 130,497 129,540 135 142 
bioid_0016  13 254,291 132,668 250 140 
bioid_0019  8 97,426 138,031 115 148 
bioid_0019  13 224,348 135,349 211 146 

 



KeyPoint 9 i 12 (Extrems exteriors dels ulls) 
 

BioID_0000    BioID_0006 

 
BioID_0016    BioID_0019 

 
 

Imatge KeyPoint X Real Y Real X Detectat  Y Detectat  
bioid_0000  9 144,529 109,811 151 113 
bioid_0000  12 246,088 110,445 244 114 
bioid_0006  9 140,955 101,566 140 102 
bioid_0006  12 248,452 102,990 247 105 
bioid_0016  9 143,904 127,752 146 127 
bioid_0016  12 243,118 131,774 243 131 
bioid_0019  9 110,833 138,031 111 138 
bioid_0019  12 212,281 135,349 194 147 

 



KeyPoint 10 i 11 (Extrems interiors dels ulls) 
 

BioID_0000    BioID_0006 

 
BioID_0016    BioID_0019 

 
 

Imatge KeyPoint X Real Y Real X Detectat  Y Detectat  
bioid_0000  10 176,901 107,272 175 109 
bioid_0000  11 216,890 107,272 217 112 
bioid_0006  10 175,126 98,718 173 98 
bioid_0006  11 217,022 98,587 215 99 
bioid_0016  10 173,847 128,646 182 131 
bioid_0016  11 215,410 130,880 212 128 
bioid_0019  10 142,117 138,925 147 133 
bioid_0019  11 180,551 138,031 177 133 

 



KeyPoint 14, 15 i 16 (punta del nas i orificis nasals) 
 

BioID_0000    BioID_0006 

 
BioID_0016    BioID_0019 

 
 

Imatge KeyPoint X Real Y Real X Detectat  Y Detectat  
bioid_0000  14 196,578 139,009 196 140 
bioid_0000  15 184,518 147,261 182 147 
bioid_0000  16 207,369 145,991 207 149 
bioid_0006  14 196,483 127,906 197 165 
bioid_0006  15 183,718 137,566 184 136 
bioid_0006  16 206,666 137,780 208 136 
bioid_0016  14 193,958 167,527 241 159 
bioid_0016  15 180,104 171,102 177 170 
bioid_0016  16 204,684 171,996 203 174 
bioid_0019  14 160,440 173,784 164 175 
bioid_0019  15 149,714 180,487 149 180 
bioid_0019  16 171,613 180,934 173 181 

 



KeyPoint 17, 18 (extrems superior e inferior de la boca) 
 

BioID_0000    BioID_0006 

 
BioID_0016    BioID_0019 

 
 

Imatge KeyPoint X Real Y Real X Detectat  Y Detectat  
bioid_0000  17 195,943 175,189 197 174 
bioid_0000  18 193,404 193,597 194 195 
bioid_0006  17 195,059 166,349 194 165 
bioid_0006  18 195,059 189,129 191 190 
bioid_0016  17 190,830 190,319 185 232 
bioid_0016  18 189,936 216,687 187 219 
bioid_0019  17 159,993 206,855 174 205 
bioid_0019  18 160,440 225,178 156 226 

 
KeyPoint TOTS  

BioID_0000    BioID_0006 

 
BioID_0016    BioID_0019 

 



Resultats Globals 
 
En aquest apartat podem veure els resultats de l’execució de tests massius per a tots els 
keypoints de 40 imatges, utilitzant finestres de 30x16 píxels. Per a realitzar aquest 
anàlisi hem utilitzat les configuracions de ferns i tests següents: 
 

- T1: 20 ferns amb 5 tests per fern 
- T2: 30 ferns amb 5 tests per fern 
- T3: 30 ferns amb 10 tests per fern 
- T4: 40 ferns amb 10 tests per fern 

 
Els resultats obtinguts, acceptant fins un marge d’error de 5 píxels a qualsevol 
component de les coordenades es el següent: 
 
 

 T1 T2 T3 T4 
0 pupila dreta 75,00% 82,50% 67,50% 72,50% 
1 pupila esquerra 40,00% 47,50% 57,50% 67,50% 
2 extrem dret boca 50,00% 57,50% 35,00% 42,50% 
3 extrem esquerre boca 52,50% 50,00% 47,50% 42,50% 
4 exterior cella dreta 10,00% 17,50% 15,00% 20,00% 
5 interior cella dreta 80,00% 75,00% 85,00% 75,00% 
6 interior cella esquerra 75,00% 67,50% 67,50% 65,00% 
7 exterior cella esquerra 2,50% 0,00% 2,50% 0,00% 
8 sien dreta 22,50% 27,50% 32,50% 32,50% 
9 exterior ull dret 72,50% 72,50% 65,00% 67,50% 
10 interior ull dret 40,00% 47,50% 32,50% 30,00% 
11 interior ull esquerre 52,50% 57,50% 55,00% 67,50% 
12 exterior ull esquerre 75,00% 70,00% 77,50% 75,00% 
13 sien esquerra 20,00% 42,50% 42,50% 40,00% 
14 punta nas 10,00% 10,00% 7,50% 10,00% 
15 fosa nasal dreta 55,00% 60,00% 55,00% 60,00% 
16 fosa nasal esquerra 37,50% 42,50% 60,00% 62,50% 
17 punta central llavi superior 12,50% 15,00% 17,50% 20,00% 
18 punta central llavi inferior 42,50% 47,50% 45,00% 45,00% 

 
Marquem en blau les deteccions de mes del 60% 



9.- Selecció Optima de punts 
 
Fins a aquest punt, tots els entrenaments s’han dut a terme mitjançant una selecció 
aleatòria de parells de píxels. Ara be, en aquest projecte, de detecció de punts clau a la 
cara, cadascuna de les classes que analitza l’algorisme respon a un patró diferent.  
 
Així, un ull es caracteritzarà per que els test realitzats des de l’interior a l’exterior seran 
positius (a causa de que l’interior de l’ull sempre serà mes fosc). De la mateixa manera 
ocorre amb les foses nassals. Les celles o els llavis per exemple tindran patrons 
diferents. 
 
Açò ens porta a que una selecció de punts aleatòria moltes vegades compararà parells de 
punts que no ens ofereixen gran informació. Que ocorre si al entrenar la pupil·la 
comparem dos píxels de la pròpia pupil·la? I si comparem un píxel de la pupil·la amb un 
de la cella, o dos píxels entre el blanc dels ulls?  
 
Es clar que cada objecte diferent que volem detectar es caracteritzarà per un patró 
determinat i es aquí on hem realitzat un canvi, aplicant una selecció dels punts 
d’entrenament no aleatòria i personalitzada per a cada element. 
 
Aquesta selecció de píxels òptims la hem dividit en diverses fases. 
 



Fase 1 – Estructuració 
 
En aquest cas hem aplicat una finestra d’entrenament de 30x16 píxels centrada a sobre 
del punt clau a entrenar. Aquesta finestra l’hem dividit en 4 quadrants Q1 a Q4, a saber: 
 

 
Per a cadascun d’aquests quadrants, s’han realitzat totes les combinacions possibles de 
tests on P1<>P2, dintre del propi quadrant. Es a dir 15x8 = 120 píxels contra ells 
mateixos. Eliminem el càlcul dels píxels contra si mateixos i evitant els seus 
complementaris, es a dir: Si consultem P1vsP2 no consultarem P2vsP1 ja que la 
informació serà complementaria. Açò representa 120 combinacions sense repetició, que 
ens dona un total de 7140 comparacions possibles: 
 

120! / (2! x (120-2)!) = 7140 
 
Aquest procediment l’hem repetit als 4 quadrants per a 100 imatges i hem analitzat els 
resultats. 
 



Fase 2 – Anàlisi de resultats 
 
Una vegada hem extret les 7140 combinacions possibles de cadascun dels quadrants, les 
ordenem de major nombre d’èxits a menor i analitzem els resultats. 
 
La següent gràfica representa l’exemple del Quadrant 3 del KeyPoint 7 on hem marcat 
la situació dels tests que repeteixen el mateix resultat en un 20% i un 80% dels casos 
(línea vermella) i el entre el 30% i el 70%. 
 

 
 
Si ens fixem veurem que tenim una franja de 640 combinacions que donen mes d’un 
80% d’èxits i un altra de 49 combinacions amb menys d’un 20% d’èxits. Es a dir, per a 
les 640 combinacions primeres comparacions el resultat es el mateix en un 80% o mes 
dels casos i 49 combinacions sols s’han donat en un 20%. Aquests dos grups ens donen 
molta informació sobre el patró que esperem trobar al quadrant 3 si centrem la finestra 
sobre el punt clau. 
 
En canvi tenim 4140 combinacions que ens donen resultats entre un 30% i un 70%, es a 
dir valors que si donen informació sobre el patró, aquesta en el millor dels casos es molt 
poca i en el pitjor es aleatòria, al voltant del 50% de vegades apareixen o no. 
 
Si posem el marges que acabem de definir, vol dir que en la selecció aleatòria de 
combinacions per al entrenament, sols un 9,65% de les combinacions possibles ens 
donaran informació realment útil, mentre que aproximadament un 58% de les 
combinacions ens donaran informació que casi podem definir com aleatòria. 
 
Fase 3 – Selecció optima 
 
Per a cadascun dels quadrants de cada keypoint que hem entrenat, seleccionem els 100 
tests que mes vegades ha repetit el resultat. Açò ens dona 400 combinacions per a la 
finestra completa. 
 
Una vegada realitzada aquesta selecció, indiquem a l’entrenador que en comptes 
d’utilitzar una selecció aleatòria de parells de píxels, utilitzi els que li proporcionem, i 
realitzem un entrenament per a 100 imatges amb 40 ferns i 10 tests per fern. 
 
Podem veure les gràfiques al Annex I 



Fase 4 – Resultats 
 
Comprovem ara el resultat d’aplicar la selecció optima de punts de manera individual, 
tal i com havíem fet amb el mètode aleatori, utilitzant 40 ferns amb 10 tests per fern i 
una finestra de 30x16 píxels: 
 
 

KeyPoint 0 i 1 (Pupil·les) 
 

BioID_0000    BioID_0006 

 
BioID_0016    BioID_0019 

 
 

Imatge KeyPoint X Real Y Real X Detectat  Y Detectat  
bioid_0000  0 159,128 108,541 156 110 
bioid_0000  1 230,854 109,176 233 111 
bioid_0006  0 160,177 97,295 157 99 
bioid_0006  1 234,214 100,142 240 101 
bioid_0016  0 157,758 125,518 155 126 
bioid_0016  1 229,711 128,199 226 127 
bioid_0019  0 129,603 135,349 127 134 
bioid_0019  1 194,852 134,009 203 132 

 



KeyPoint 2 i 3 (Extrems laterals de la boca) 
 

BioID_0000    BioID_0006 

 
BioID_0016    BioID_0019 

 
 

Imatge KeyPoint X Real Y Real X Detectat  Y Detectat  
bioid_0000  2 164,841 179,633 196 195 
bioid_0000  3 223,237 178,998 223 180 
bioid_0006  2 161,600 173,467 194 191 
bioid_0006  3 228,519 174,179 218 175 
bioid_0016  2 166,250 201,939 189 219 
bioid_0016  3 215,410 202,833 260 212 
bioid_0019  2 132,285 212,665 141 213 
bioid_0019  3 191,277 214,005 190 212 

 



KeyPoint 4, 5, 6 y 7 (extrems interiors i exteriors de les celles) 
 

BioID_0000    BioID_0006 

 
BioID_0016    BioID_0019 

 
 

Imatge KeyPoint X Real Y Real X Detectat  Y Detectat  
bioid_0000  4 132,469 93,942 132 91 
bioid_0000  5 183,883 94,577 180 96 
bioid_0000  6 211,177 95,212 211 96 
bioid_0000  7 254,974 91,403 257 92 
bioid_0006  4 133,393 85,173 136 103 
bioid_0006  5 183,669 86,616 168 84 
bioid_0006  6 210,009 88,752 209 89 
bioid_0006  7 255,571 88,040 254 89 
bioid_0016  4 138,541 113,898 137 116 
bioid_0016  5 177,422 114,345 174 115 
bioid_0016  6 211,387 117,473 215 117 
bioid_0016  7 248,481 116,579 248 118 
bioid_0019  4 101,895 125,071 98 124 
bioid_0019  5 143,011 123,730 144 124 
bioid_0019  6 177,869 125,071 180 122 
bioid_0019  7 216,303 122,389 211 122 

 
 



KeyPoint 8 i 13 (Siens) 
 

BioID_0000    BioID_0006 

 
BioID_0016    BioID_0019 

 
 

Imatge KeyPoint X Real Y Real X Detectat  Y Detectat  
bioid_0000  8 129,295 109,176 129 108 
bioid_0000  13 261,957 109,811 262 94 
bioid_0006  8 129,609 101,755 126 84 
bioid_0006  13 261,772 102,766 259 105 
bioid_0016  8 130,497 129,540 130 127 
bioid_0016  13 254,291 132,668 255 131 
bioid_0019  8 97,426 138,031 98 131 
bioid_0019  13 224,348 135,349 221 137 

 



KeyPoint 9 i 12 (Extrems exteriors dels ulls) 
 

BioID_0000    BioID_0006 

 
BioID_0016    BioID_0019 

 
 

Imatge KeyPoint X Real Y Real X Detectat  Y Detectat  
bioid_0000  9 144,529 109,811 161 110 
bioid_0000  12 246,088 110,445 241 111 
bioid_0006  9 140,955 101,566 148 99 
bioid_0006  12 248,452 102,990 240 102 
bioid_0016  9 143,904 127,752 142 127 
bioid_0016  12 243,118 131,774 228 128 
bioid_0019  9 110,833 138,031 113 137 
bioid_0019  12 212,281 135,349 210 136 

 



KeyPoint 10 i 11 (Extrems interiors dels ulls) 
 

BioID_0000    BioID_0006 

 
BioID_0016    BioID_0019 

 
 

Imatge KeyPoint X Real Y Real X Detectat  Y Detectat  
bioid_0000  10 176,901 107,272 165 110 
bioid_0000  11 216,890 107,272 220 113 
bioid_0006  10 175,126 98,718 161 98 
bioid_0006  11 217,022 98,587 217 100 
bioid_0016  10 173,847 128,646 157 127 
bioid_0016  11 215,410 130,880 218 129 
bioid_0019  10 142,117 138,925 139 135 
bioid_0019  11 180,551 138,031 177 146 

 



KeyPoint 14, 15 i 16 (punta del nas i orificis nasals) 
 

BioID_0000    BioID_0006 

 
BioID_0016    BioID_0019 

 
 

Imatge KeyPoint X Real Y Real X Detectat  Y Detectat  
bioid_0000  14 196,578 139,009 194 140 
bioid_0000  15 184,518 147,261 183 147 
bioid_0000  16 207,369 145,991 204 149 
bioid_0006  14 196,483 127,906 194 127 
bioid_0006  15 183,718 137,566 183 135 
bioid_0006  16 206,666 137,780 206 135 
bioid_0016  14 193,958 167,527 189 167 
bioid_0016  15 180,104 171,102 178 169 
bioid_0016  16 204,684 171,996 205 171 
bioid_0019  14 160,440 173,784 161 174 
bioid_0019  15 149,714 180,487 150 180 
bioid_0019  16 171,613 180,934 170 180 

 



KeyPoint 17, 18 (extrems superior e inferior de la boca) 
 

BioID_0000    BioID_0006 

 
BioID_0016    BioID_0019 

 
 

Imatge KeyPoint X Real Y Real X Detectat  Y Detectat  
bioid_0000  17 195,943 175,189 192 189 
bioid_0000  18 193,404 193,597 174 179 
bioid_0006  17 195,059 166,349 192 184 
bioid_0006  18 195,059 189,129 176 171 
bioid_0016  17 190,830 190,319 187 211 
bioid_0016  18 189,936 216,687 186 216 
bioid_0019  17 159,993 206,855 173 205 
bioid_0019  18 160,440 225,178 161 183 

 



KeyPoint TOTS  
BioID_0000    BioID_0006 

 
BioID_0016    BioID_0019 

 



Proves massives 
 
En aquest apartat podem veure els resultats de l’execució de tests massius per a tots els 
keypoints de 40 imatges. Per a realitzar aquest anàlisi hem utilitzat les configuracions de 
ferns i tests següents: 
 

- T1: 20 ferns amb 5 tests per fern 
- T2: 30 ferns amb 5 tests per fern 
- T3: 30 ferns amb 10 tests per fern 
- T4: 40 ferns amb 10 tests per fern 

 
Els resultats obtinguts, acceptant fins un marge d’error de 5 píxels a qualsevol 
component de les coordenades es el següent: 
 
 

 T1 T2 T3 T4 
0 pupila dreta 30,00% 35,00% 62,50% 75,00% 
1 pupila esquerra 35,00% 40,00% 55,00% 67,50% 
2 extrem dret boca 52,50% 52,50% 37,50% 37,50% 
3 extrem esquerre boca 22,50% 22,50% 30,00% 32,50% 
4 exterior cella dreta 55,00% 60,00% 72,50% 70,00% 
5 interior cella dreta 30,00% 50,00% 65,00% 70,00% 
6 interior cella esquerra 65,00% 72,50% 65,00% 57,50% 
7 exterior cella esquerra 22,50% 17,50% 37,50% 32,50% 
8 sien dreta 20,00% 15,00% 40,00% 37,50% 
9 exterior ull dret 50,00% 57,50% 80,00% 72,50% 
10 interior ull dret 25,00% 40,00% 42,50% 45,00% 
11 interior ull esquerre 30,00% 30,00% 35,00% 30,00% 
12 exterior ull esquerre 55,00% 62,50% 75,00% 70,00% 
13 sien esquerra 30,00% 42,50% 52,50% 55,00% 
14 punta nas 40,00% 35,00% 55,00% 65,00% 
15 fosa nasal dreta 52,50% 57,50% 72,50% 75,00% 
16 fosa nasal esquerra 25,00% 27,50% 67,50% 67,50% 
17 punta central llavi superior 10,00% 15,00% 27,50% 27,50% 
18 punta central llavi inferior 30,00% 27,50% 27,50% 30,00% 

 
Marquem en blau les deteccions de mes del 60% 
 



10.- Comparació de resultats 
 
Si comparem els resultats de les dues versions de selecció de tests de entrenament 
observem el següent 
 
Tx R:  Algorisme Random 
Tx S:  Algorisme Selecció Òptima 
 
T1: 20 Ferns amb 5 Test per Fern 
T2:  30 Ferns amb 5 Test per Fern 
T3:  30 Ferns amb 10 Test per Fern 
T4:  40 Ferns amb 10 Test per Fern 
 

 T1 R T1 S T2 R T2 S T3 R T3 S T4 R T4 S 
0 pupila dreta 75,00% 30,00% 82,50% 35,00% 67,50% 62,50% 72,50% 75,00% 
1 pupila esquerra 40,00% 35,00% 47,50% 40,00% 57,50% 55,00% 67,50% 67,50% 
2 extrem dret boca 50,00% 52,50% 57,50% 52,50% 35,00% 37,50% 42,50% 37,50% 
3 extrem esquerre boca 52,50% 22,50% 50,00% 22,50% 47,50% 30,00% 42,50% 32,50% 
4 exterior cella dreta 10,00% 55,00% 17,50% 60,00% 15,00% 72,50% 20,00% 70,00% 
5 interior cella dreta 80,00% 30,00% 75,00% 50,00% 85,00% 65,00% 75,00% 70,00% 
6 interior cella esquerra 75,00% 65,00% 67,50% 72,50% 67,50% 65,00% 65,00% 57,50% 
7 exterior cella esquerra 2,50% 22,50% 0,00% 17,50% 2,50% 37,50% 0,00% 32,50% 
8 sien dreta 22,50% 20,00% 27,50% 15,00% 32,50% 40,00% 32,50% 37,50% 
9 exterior ull dret 72,50% 50,00% 72,50% 57,50% 65,00% 80,00% 67,50% 72,50% 
10 interior ull dret 40,00% 25,00% 47,50% 40,00% 32,50% 42,50% 30,00% 45,00% 
11 interior ull esquerre 52,50% 30,00% 57,50% 30,00% 55,00% 35,00% 67,50% 30,00% 
12 exterior ull esquerre 75,00% 55,00% 70,00% 62,50% 77,50% 75,00% 75,00% 70,00% 
13 sien esquerra 20,00% 30,00% 42,50% 42,50% 42,50% 52,50% 40,00% 55,00% 
14 punta nas 10,00% 40,00% 10,00% 35,00% 7,50% 55,00% 10,00% 65,00% 
15 fosa nasal dreta 55,00% 52,50% 60,00% 57,50% 55,00% 72,50% 60,00% 75,00% 
16 fosa nasal esquerra 37,50% 25,00% 42,50% 27,50% 60,00% 67,50% 62,50% 67,50% 
17 punta central llabi superior 12,50% 10,00% 15,00% 15,00% 17,50% 27,50% 20,00% 27,50% 
18 punta central llabi inferior 42,50% 30,00% 47,50% 27,50% 45,00% 27,50% 45,00% 30,00% 

 
Marquem en blau les deteccions de mes del 60% 
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11.- Conclusions 
 
Si analitzem els resultats veiem que en els dos casos es pot veure una millora en la 
efectivitat a mesura que augmentem el nombre de Ferns i Test. 
 
En el cas del algorisme Random (tria aleatòria dels parells de píxels) podem veure que 
es mes efectiu que l’algorisme amb Selecció Òptima o Intel·ligent de punts, però que a 
mesura que augmentem el nombre de test i ferns la efectivitat de la selecció Intel·ligent 
creix mes ràpidament. Açò podem veureu als gràfics, on la separació entre experiments 
es mes major en el cas de la selecció intel·ligent. 
 
El nombre de proves realitzat no ens permet fer una afirmació categòrica. Seria 
necessari realitzar mes proves per poder extreure resultats mes clars, però amb la 
informació que hem extret fins ara ja pareix perfilar-se un comportament diferent. 
 
Considerem que n’hi ha moltes proves que podrien aportar-nos molta mes informació 
de la que hem extret fins ara. Al llarg de la implementació d’aquest projecte, hem pogut 
veure que un canvi en qualsevol paràmetre pot acabar donant-nos resultats inesperats. 
 
El factor de regularització 
 
Es el cas del factor de regularització utilitzat per evitar el problema dels valors 0. 
Aquest factor afecta en funció del tamany de la taula del classificador, del nombre de 
imatges de entrenament i del nombre de ceros que apareixen.  
 
Si tenim poques imatges d’entrenament o taules molt grans (com per exemple en el cas 
de 40 Ferns amb 10 Tests), el resultat es que apareixen molts d’aquestos valors. En el 
cas de la selecció òptima encara mes, ja que al triar parells de píxels que acostumen a 
donar el mateix resultat independentment de la imatge, el que ens trobem es els resultats 
condensen al voltant de certs patrons, deixant la taula a 0 en la resta.  
 
Si el factor de regularització es troba al voltant del 1, amb poques imatges 
d’entrenament, el valor resultant per als ceros te major pes relatiu que amb un factor de 
0,1 per exemple. Açò provoca que trobi molts mes màxims, amb el perill de que acabi 
detectant un punt clau equivocat. 
 
Diferents Tamanys de finestra 
 
Tots els experiments que hem fet, s’han realitzat amb finestres de 30x16 píxels sobre 
imatges on el requadre de la cara (descartant la resta de la imatge) era aproximadament 
de 220 píxels. 
 
Quan mes petita es la finestra, mes experiments es realitzaran (entenent experiment per 
el conjunt de test que es realitzen per detectar un KeyPoint) ja que la finestra tardarà 
mes en arribar al límit lateral o posterior. 
 
Mes experiments pot implicar mes falsos positius (màxims de probabilitat detectats on 
no es troba el keypoint) o pot implicar que el patró detectat sigui mes nítid. Açò s’hauria 
de provar per poder-ho afirmar. 
 



El problema dels falsos patrons 
 
En el cas de la selecció òptima, hem fet una criba dels punts que acostumen a repetir-se 
mes vegades (alguns d’ells molt bons ja que apareixien mes del 90% de les vegades als 
entrenaments). Però, que passa si aquest patró coincideix amb els voltants del punt 
buscat? 
 
Seria interessant i necessari fer una segona criba on eliminem d’aquestos punts òptims 
aquells que en els voltants del keypoint continuen donant el mateix resultat. 
Possiblement podríem aconseguir resultats molt bons amb un menor nombre de tests. 
 
Mes test per fern o mes ferns? 
 
Al final de qualsevol experiment, el que tenim es una quantitat de test realitzats en cada 
finestra i dividits en mes o menys agrupacions o ferns. 
 
Òbviament, el nombre de test es el mateix si utilitzem 20 ferns amb 10 test per fern que 
si utilitzem 10 ferns amb 20 test per fern. El canvi radica en la quantitat de memòria 
necessària i la interpretació de dependència/independència estadística que fem dels test. 
 
Seria interessant veure quin es el comportament dels dos sistemes de selecció de punts 
amb la forma d’agrupar els test. 
 
Diferents combinacions test/fern 
 
Si observem les gràfiques veurem que tenim keypoints on la eficàcia de detecció 
augmenta moltíssim augmentant el nombre de ferns, però n’hi ha d’altres on no veiem 
una millora substancial. 
 
Aquest fet pareix indicar-nos que segons el tipus d’objecte o patró que busquem aquest 
algorisme te un comportament diferent. Aquesta informació ens pot ser útil per a ajustar 
l’experiment (entenent aquest com les característiques de nombre de ferns, test, imatges, 
finestra) a les necessitats de cada keypoint per obtenir una millora d’eficiència. 
 
Finalment 
 
Les possibilitats que tenim per investigar aquest algorisme i la seva millora son molt 
nombroses, queden fora dels àmbits d’aquest projecte i no tenen per que acabar aquí. 
 
Per acabar, agraïm la oportunitat que ens ha ofert aquest projecte per a tenir una petita 
mostra de les característiques que envolten el mon de la intel·ligència artificial aplicada 
a la visió per computador. 



Annex I - Instal·lació i configuració de OpenCV sobre Visual 
Studio 2010 
 
Tal i com es va definir en l’activitat anterior, les tasques d’instal·lació i configuració de 
les llibreries de OpenCV sobre Visual Studio 2010. 
 
Hem descarregat la col·lecció de llibreries de OpenCV des del seu portal web: 
http://opencv.org/downloads.html 
 
Així com la ferramenta Visual Studio 2010 Express des del portal de Microsoft: 
http://www.microsoft.com/visualstudio/esn/products/visual-studio-2010-express 
 
La elecció d’aquesta ferramenta, tenint en conter la existència d’una versió mes actual 
(VS2013) es degut a incompatibilitats entre el sistema operatiu de la màquina utilitzada 
per desenvolupar el projecte (Windows XP SP3) i el S.O. necessari per utilitzar la nova 
versió (Windows 7). Per aquesta raó, recomanem que per a replicar l’entorn del projecte 
s’utilitzen les mateixes eines, tenint en conter les diferencies de configuració que poden 
existir entre diferents versions dels productes. En aquest apartat farem un resum de la 
configuració de llibreries de OpenCV per a la versió de Visual Studio 2010 Express. 
Per a la compilació de llibreries de OpenCv hem utilitzat l’eina Cmake 
(http://www.cmake.org/) 
 

 
 
Per a la configuració de l’entorn hem indicat en Visual Studio 2010 Express la ubicació 
de les diferents llibreries que utilitzarem:  
 
1.- Des de el projecte, amb boto dret despleguem les opcions i seleccionem 
“Propiedades”.  
 
En la opció “Directorios” de VC++ afegim els directoris de fitxers d’inclusió i de 
biblioteca: 
 



 
 
2.- Des de la opció C/C++ afegim els directoris d’inclusió addicionals: 
 

 
 
3.- Des de la opció Vinculador afegim els directoris de les biblioteques addicionals: 
 



 
 
4.- Finalment, també des de vinculador, seleccionant la opció “entrada” afegim les 
dependencies addicionals: 
 

 
 



Anex II – Gràfiques de resultats de Selecció Òptima 
 
KeyPoint 0: 

 
 
KeyPoint 1: 

 
 



KeyPoint 2: 

 
 
KeyPoint 3: 

 
 



Keypoint 4: 
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Keypoint 6: 

 
 
KeyPoint 7: 

 



Keypoint 8: 

 
 
KeyPoint 9: 

 
 



KeyPoint 10: 

 
 
KeyPoint 11: 

 



KeyPoint 12: 

 
 
KeyPoint 13: 

 
 



KeyPoint 14: 

 
 
KeyPoint 15: 

 
 



KeyPoint 16: 
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KeyPoint 18: 

 
 



Annex III – Com executar l’aplicació 
 
Aquesta aplicació fa us de diferents fitxers externs com son les col·leccions d’imatges, 
els keypoints d’entrenament o el classificador de OpenCV per localitzar cares. 
 
Aquestos paràmetres i d’altres son llegits en diferents fitxers de configuració que 
faciliten les proves massives i permeten utilitzar diferents rutes sense tenir que introduir 
els nous valors amb cada execució. 
 
Per a tots aquestos fitxers es proporciona una versió ja preparada, però serà necessari 
actualitzar les rutes del Configurador per a poder realitzar proves 
 
Configurador: config.csv 
 
Aquest fitxer te una estructura similar a la següent: 
 

imagenTest BioID_0018.pgm 
rutaPgm e:\TFC\bioid\BioID-FaceDatabase-V1.2\ 
rutaPts e:\TFC\bioid\bioid_pts\points_20\ 
rutaClasificadoCara E:\OpenCV2.4.6\data\haarcascades\haarcascade_frontalface_alt.xml 
rutaDescargaPts c:\Proyecto\csvs\ 
rutaLecturaPts c:\Proyecto\goodCoord\ 
rutaDebug c:\Proyecto\ 
debugMode 0 
showResultMode 1 
compareResults 0 
escalado 220 
longX 30 
longY 16 
numFerns 40 
numTests 10 
randomSelection 0 
usingKps 0 1 
usingKps 1 1 
usingKps 2 1 
usingKps 3 1 
… … 
usingKps 17 1 
usingKps 18 1 

 
imagenTest:   Nom de la imatge que utilitzarà per buscar els KeyPoints 
rutaPgm:   Ruta on es troven les imatges de la BBDD de entrenament 
rutaPts: Ruta on es troben els fitxer que indiquen les coordenades 

dels Keypoints 
rutaClasificadorCara: Ruta on es troba el classificador de OpenCV per a buscar 

cares 
rutaDescargaPts: Ruta on es descarregarà els resultats de la selecció optima 
 
rutaLecturaPts: Ruta on es troben els fitxers de parells de coordenades de 

la selecció optima 
 



 

Px.csv te el següent format: 
 

2;3;8;7 
3;2;8;7 
5;2;8;7 
5;2;9;7 
5;2;12;7 
6;2;8;7 
6;2;12;7 
7;1;9;7 

... 
 
rutaDebug: Ruta on es descarregarà el fitxer debug.txt 
debugMode: 1 Indica que es mostrarà mes informació per pantalla 
 0 No es mostra informació addicional 
showResultMode: 1 Indica que mostrarà la cara amb els keypoints detectats i 

esperarà que l’usuari premi un boto 
 0 Indica que al finalitzar l’execució no es mostra cap 

resultat per pantalla 
Escalado: Indica el tamany a que escalarà la cara extreta pel classificador 

d’OpenCV durant l’entrenament. 
longX: Longitud horitzontal de la finestra (entrenament i test) 
longY: Longitud vertical de la finestra (entrenament i test) 
numFerns: Nombre de Ferns que utilitzarà 
numTests: Nombre de Tests per cada Fern 
randomSelection: 1 Indica que les coordenades de entrenament es prendran de 

manera aleatòria 
 0 Indica que les coordenades de entrenament es prendran de 

la col·lecció de fitxers situats a rutaLecturaPts 
usingKps;x; 1 Indica que el Keypoint x s’utilitzarà tant per al entrenament, 

com per a lectura del classificador emmagatzemat, com per al 
test de noves imatges 

 0 Ignora el Keypoint a tot el programa 
 
 
Categoritzador: categorizador.csv 
 
Aquest es el fitxer resultant de l’entrenament. Les primeres línies ens indiquen diferents 
valors com el nombre de imatges utilitzat, el tamany de la finestra i el nombre de test i 
ferns. 
El següent bloc d’informació indica les coordenades dels píxels P1 i P2 de les 
comparacions. 
I per últim tenim la matriu resultant de l’entrenament. 
 
Analitzador: analizador.csv 
 
Aquest es un fitxer auxiliar que ens vincula cada fitxer imatge amb el fitxer de 
keypoints corresponent i que utilitzarem a l’entrenament. 
Addicionalment ens indica el tamany de la cara detectada utilitzant el classificador 
d’OpenCv. Aquest tamany l’utilitzarem per a reescalar la cara i les coordenades del 
keypoint amb el valor de escalat indicat al fitxer config.csv per a assegurar-nos de que 
totes les cares d’entrenament estan normalitzades. 



 
Debug: debug.txt 
 
Finalment, el fitxer de debug ens guarda la informació detectada al llarg del sliding de la 
finestra, guardant les coordenades dels keypoint detectats per a poder comparar-los amb 
el seu valor real i medir la efectivitat. 
 
Execució 
 
Al executar la aplicació tenim 4 opcions disponibles: 
 

 
 
La opció 1 executarà la cerca dels keypoints segons la configuració definida al fitxer 
config.csv. 
 
Es important al executar aquesta opció que el classificador estigui carregat amb 
informació. Aquesta es pot obtenir amb les opcions 2 i 3, es a dir carregant d’un 
entrenament anterior o realitzant el entrenament nou. Quan aquest estigui carregat ens 
ho indicarà: 
 

 
 
La opció 2 carrega el fitxer classificador.csv a la memòria. 
 
La opció 3 inicia un entrenament nou amb els paràmetres definits al fitxer config.csv 
 
La opció 4 executarà una comparació de tots els píxels de 4 quadrants en que es divideix 
la finestra de entrenament de cada keypoint. Aquesta opció està limitada a finestres de 
30x16 amb 4 quadrants de 15x8 i descarregarà el resultat a la ruta indicada al fitxer de 
configuració. 
 
Per limitacions de temps, aquesta opció únicament descarrega les comparacions. Si 
volem utilitzar les coordenades optimes, hem de realitzar la selecció manualment i 
col·locar-les a la ruta indicada al configurador. 
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