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I never forget a face, but in your case I'll be glad to make an exception. 
(“Mai oblido una cara però amb la seva faré una excepció”) 

 
Groucho Marx 
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1  Introducció 
 
Aquest projecte esta emmarcat dins el departament d’Arquitectura i 

Tecnologia de computadors (ATC) de la Escola Politècnica Superior de la 

Universitat de Girona en el grup de Visió per Computador i Robòtica, en la 

vessant que estudia la detecció i el reconeixement d’objectes dins imatges 

o vídeos. 

 

1.1 Motivació 
En el marc actual, on la tecnologia va millorant dia a dia i on els dispositius 

més simples, destinats en un inici a una sola tasca, cada dia acumulen més 

i més prestacions, podem  observar com la visió per computador està 

adquirint molt més protagonisme que no pas fa uns anys.  

 

Es pot posar com a exemple les càmeres fotogràfiques digitals (compactes, 

per exemple), en les quals hem pogut veure una evolució significativa en un 

període no massa llarg de temps. Un altre camp on s’han millorat les 

tècniques emprades ha estat en els sistemes de seguretat on a través d’una 

videocàmera som capaços de detectar fins al més mínim moviment en una 

escena. En els 2 àmbits esmentats, igual que en molts altres, una de les 

facetes que s’han intentat millorar ha estat la detecció d’objectes i/o 

persones (com ara de cares). 

 

Fins ara (o fins fa relativament poc) en la fotografia domèstica s’havia 

d’enfocar la imatge a uns punts estàtics donats per la càmera fotogràfica, 

en els sistemes de seguretat s’havia d’estar atent a un vídeo de vigilància 

per detectar moviments estranys, mirar matricules, etc... Actualment no és 

gens estrany trobar-nos amb càmeres fotogràfiques digitals que detecten 

la cara (o el somriure) i ho indiquen en la seva pantalla, ni tampoc ens 

resulta gens estrany veure com al entrar a un pàrquing de pagament una 

videocàmera ens detecta la matrícula del nostre cotxe.   

 

Una altra de les facetes de la visió per computador en què s’està treballant 

és el reconeixement d’objectes. Tots hem vist les típiques pel�lícules 

americanes de caire policíac en que entraven la foto d’un delinqüent en un 

programa, i aquest anava fent “matching” fins a trobar la persona (o 

persones) que més si assemblaven de les que té a una base de dades. 
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La motivació d’aquest projecte de final de carrera és: crear una aplicació 

capaç de detectar persones (cares)  via un càmera web, i que a la vegada 

sigui capaç també reconèixer qui és aquella persona, segons si la té 

entrada a la seva base de dades o no. Per fer això necessitarem un software 

que sigui robust, però a la vegada prou ràpid per treballar en Real-Time.   

 

Una aplicació d’aquest tipus permetria a les empreses, tenir un control 

sobre els seus empleats (o no empleats), gràcies a sistemes de 

videovigilància. 

 

1.2 Objectius 
En aquest projecte es pretén utilitzar mètodes coneguts com ara 

Viola&Jones [Viola&Jones,2001] i EigenFaces [Turk&Pentland,1991] per a 

detectar i reconèixer cares dintre d’imatges de vídeo. Per a aconseguir 

aquesta tasca cal partir d’un conjunt de dades d’entrenament per a cada un 

dels mètodes (base de dades formada per imatges i anotacions manuals). A 

partir d’aquí, l’aplicació, ha de ser capaç de detectar cares en noves 

imatges i reconèixer-les. 

 

Per tant els objectius proposats en aquest projecte són els següents: 

 

-  Estudiar, dissenyar i implementar Viola&Jones, en la seva aplicació a 

la detecció de cares. 

 

- Estudiar, dissenyar i implementar els EigenFaces, en la aplicació per a 

reconèixer cares a partir d’una base de dades donada i entrenada. 

 

- Adaptar i modificar aquests mètodes per ajustar-los al màxim 

possible al nostre problema. 

 

- Fer un estudi sobre el comportament de  l’aplicació. 

 

- Realitzar un prototipus d’aplicació que permeti realitzar tant la 

detecció com el reconeixement de forma automàtica.  
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Figura 1: Esquema global del projecte. 2 fases: detecció i reconeixement 

 

1.3 Abast 
Una eina de detecció i reconeixement d’objectes en imatges pot abastar 

una gran quantitat de possibilitats, però com ja hem indicat en apartats 

anteriors ens limitarem a detectar i reconèixer cares de persones.  

D’aquesta manera l’aplicació serà capaç de detectar cares i de dir de qui es 

tracta sempre hi quan estiguin guardades prèviament a la base de dades 

(un cop feta la fase d’aprenentatge). 

 

Un cop finalitzat el projecte, es disposarà d’una aplicació de Matlab, un 

entorn de programació amb interfície pròpia que permetrà fer tots els 

diferents passos i proves fins a arribar a obtenir els resultats esperats. Dins 

aquesta aplicació tindrem la possibilitat d’obtenir dades per a la base de 

dades, fer els entrenaments de les dades, fer petites execucions de cada 
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mòdul per veure com funciona, i finalment executar l’aplicació principal del 

projecte. Dins de l’aplicació principal s’ha decidit fixar unes 

especificacions: 

 

- Detectar totes les cares d’una seqüència de vídeo sempre hi quan 

siguin més grans que el valor definit per defecte, en cas contrari, 

obviarem la seva detecció. 

 

- Variació a possibles canvis d’aspecte. L’aplicació haurà de ser capaç 

de classificar la cara invariant a canvis com: gorres, ulleres, ulleres 

de sol, nas de pallasso, etc.. Ho fem per posar a prova el sistema. 

  

És disposarà també d’una base de dades, recol�lectada durant la 

implementació de l’aplicació i a través de la mateixa, de cares de persones. 

En aquesta base de dades estimem hi haurà aproximadament unes 40 cares 

de persones diferents. Així doncs podrem testejar el funcionament de 

l’aplicació tenint una bona base d’imatges de cares. 

 

1.4 Entorn de treball 
Es tracta d’un projecte basat en la Visió per computador, és a dir, 

tractament i manipulació d’imatges. A més, s’inclou dins el grup de recerca 

de Visió per Computador i Robòtica. Per ambdós raons s’han utilitzat les 

eines utilitzades en els laboratoris de Visió, a més d’algunes altres per a 

poder complementar la feina. 

 

Per a la implementació d’aquest sistema s’ha escollit l’entorn de 

programació MatlabMatlabMatlabMatlab    [[[[MatlabMatlabMatlabMatlab]]]]. 

 

Les raons per les quals s’ha escollit aquest entorn de programació són les 

següents: 

 

- Ofereix un gran ventall d’eines matemàtiques. 

 

- Permet una senzilla interacció amb imatges. 

 

- És de fàcil integració al C. (Tot i que no s’ha fet ús d’aquest 

aspecte). 

 



EigenFaces: Detecció, Classificació/Reconeixement de cares PFC 

 

 
16 

- Permet la creació de interfícies gràfiques de forma senzilla. 

 

- Permet la reutilització de molt codi, ja que està organitzat en 

funcions. 

 

- Treballa independentment sobre plataformes Linux, Mac o 

Windows. 

 

- És un entorn conegut per la gent que treballa al laboratori de 

Visió per Computador, llocs i usuaris on s’utilitzarà aquest 

PFC. 

 

 
 

Figura 2: Imatge de l’entorn de programació Matlab 

 

1.5 Planificació del projecte 
Al inici del PFC ens varem plantejar fer una estimació i planificació de les 

tasques a realitzar. A continuació es mostren a sobre dels calendaris els 

títols de les tasques amb la seva estimació de temps, tot seguit es 

descriuen breument aquestes tasques. A la figura 3 hi ha la planificació 

realitzada sobre un calendari. 

 

FASE TASCA  

0 Proposta de projecte per part dels professors i explicació 

del funcionament 
 

1 Refresc del llenguatge i cerca de llibreries útils per al 

desenvolupament 
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2 Estudi dels mètodes EigenFaces i Viola&Jones  

3 Anàlisi i Implementació inicial dels algorismes  

4 Creació de noves bases de dades  

5 Implementació de la integració dels 2 algorismes  

6 Implementació d’una interfície gràfica  

7 Període de proves de l’aplicació sobre la totalitat de les 

dades 
 

8 Extracció de conclusions un cop analitzats els resultats 

obtinguts 
 

9 Memòria  

10 Presentació de la memòria  

 
Juny - 2008 Juliol - 2008 

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom 
  1 S3 1 2 3 4 5 6 
  2 3 4 5 6 7 8 S4 7 8 9 10 11 12 13 
  9 10 11 12 13 14 15 S5 14 15 16 17 18 19 20 

S1 16 17 18 19 20 21 22 S6 21 22 23 24 25 26 27 
S2 23 24 25 26 27 28 29 S7 28 29 30 31 
S3 30 

Agost - 2008 Setembre - 2008 
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom 

S7 1 2 3 S12 1 2 3 4 5 6 7 
S8 4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14 
S9 11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21 
S10 18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28 
S11 25 26 27 28 29 30 31   29 30 

 
 

Juliol - 2009 Agost - 2009 
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom 

  1 2 3 4 5 S15 1 2 
  6 7 8 9 10 11 12 S16 3 4 5 6 7 8 9 

S13 13 14 15 16 17 18 19 S17 10 11 12 13 14 15 16 
S14 20 21 22 23 24 25 26 S18 17 18 19 20 21 22 23 
S15 27 28 29 30 31 S19 24 25 26 27 28 29 30 

S20 31 

Setembre - 2009 
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom 

S20 1 2 3 4 5 6 
  7 8 9 10 11 12 13 
  14 15 16 17 18 19 20 
  21 22 23 24 25 26 27 
  28 29 30 

 
Figura 3: Calendari de planificació del projecte 
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Les tasques a realitzar són les següents: 

 

0. Proposta de projecte per part dels professors i explicació del 

funcionament. 

En aquesta fase s’han mantingut converses amb els tutors del projecte per 

tal de determinar en què consistirà aquest. 

Duració: 1 setmana 

 

1. Refresc del llenguatge i cerca de llibreries útils per al desenvolupament. 

Durant aquest període es fa una primera aproximació a algunes llibreries 

del llenguatge de programació que s’utilitzaran durant la implementació 

del projecte. A part s’aprofita per refrescar una mica els coneixements 

sobre aquest llenguatge. 

Duració: 1 setmanes. 

 

2. Estudi dels mètodes EigenFaces i Viola&Jones. 

S’estudien els diferents passos a seguir per tal de poder aplicar els aquests 

2 mètodes. 

Duració: 2 setmanes. 

 

3. Anàlisi i Implementació inicial dels algorismes. 

Aquest procés d’implementació es durà a terme en 3 fases: 

 

- Anàlisi i implementació de l’entrenament de les dades del mètode 

EigenFaces. 

Duració: 2 setmanes. 

 

- Anàlisi i implementació del mètode EigenFaces. 

Duració: 1 setmana. 

 

- Anàlisi i implementació de l’apartat referent a Viola&Jones. 

Duració: 1 setmana. 

 

 

4.Creació de noves bases de dades. 

En aquest període es durà a terme la creació de la base de dadesde cares 

de persones. 

Duració: 2 setmanes (tot i que té aquest procés és dur a terme 

constantment). 
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5. Implementació de la integració dels 2 algorismes. 

S’intenteràn adaptar els 2 algorismes estudiats per tal de detectar i 

reconèixer en una sola imatge. 

Duració: 2 setmana. 

 

6.Implementació d’una interfície gràfica. 

Es crearà una interfície gràfica per facilitar la comunicació sistema-usuari. 

Duració: 1 setmana. 

 

7. Període de proves de l’aplicació sobre la totalitat de les dades. 

Obtenció dels resultats després d’aplicar l’algorisme (en totes les seves 

formes) sobre imatges/Vídeo i comparativa dels resultats. 

Duració: 2 setmana. 

 

8. Extracció de conclusions un cop analitzats els resultats obtinguts. 

Duració: 1 setmana. 

 

9. Memòria. 

S’escriurà la memòria. Val a dir que després de cada fase s’ha generat la 

documentació oportuna, per tant, la memòria és un recull d’aquesta 

documentació. 

Duració: 3 setmanes. 

 

10. Presentació de la memòria. 

Dia 1 de Setembre. 

 

1.6 Organització del projecte 
La memòria  que es presenta explica les tasques realitzades durant el 

procés del projecte. 

 

Tema 1: Introducció 

En el tema 1: Introducció, s’introdueix el tema en el qual es treballarà. 

S’especifiquen els objectius i es detalla la planificació seguida. 

 

Tema 2: Anàlisi, disseny i implementació de l’aplicació. 

En el tema 2: Anàlisi, disseny i implementació de l’aplicació, es presenten 

els coneixements teòrics de l’aplicació. Es fa una breu pluja d’idees sobre 
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detecció i reconeixement facial i alguns mètodes que s’utilitzen, i tot seguit 

es presenten els mètodes emprats per a realitzar l’aplicació. 

 

Tema 3: Aplicació 

En el tema 3: Aplicació, s’expliquen els requeriments i especificacions del 

sistema. Tot això acompanyat per uns diagrames per fer més detallada 

aquesta explicació. 

 

Tema 4: Resultats 

En el tema 4: Resultats, es mostren i es comenten una sèrie de resultats 

obtinguts de cadascuna de les proves que s’han realitzat.  

En aquest tema també s’exposa l’estudi comparatiu dels resultats realitzat 

utilitzant diferents conjunts d’imatges, etc... 

 

Tema 5: Conclusions 

En el tema 5: Conclusions, s’indiquen totes les conclusions extretes a partir 

de la implementació d’aquest projecte i dels resultats obtinguts. 

A part, s’exposen possibles millores i treballs futurs per poder ampliar o 

aprofitar el contingut d’aquest projecte. 

 

Annexos 

Es disposen de 2 annexos: 

 

• Manual UsuariManual UsuariManual UsuariManual Usuari, on s’explica pas a pas i pantalla per pantalla tot el  

que ha de fer l’usuari que vulgui utilitzar aquest software. 

 

• Contingut del discContingut del discContingut del discContingut del disc: El qual indica el contingut del disc entregat com a 

Projecte de final de carrera. 
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2  Anàlisi, disseny i implementació de 
l’aplicació 
En aquest apartat s’explica el contingut teòric del projecte de final de 

carrera, així com alguns aspectes de la implementació. 

 

2.1 Anàlisi i coneixement previ de la situació 

2.1.1 Detecció de cares 

La detecció de cares és un treball de Visió per Computador que porta prop 

de 50 anys en investigació. Un sistema de reconeixement facial és una 

aplicació dirigida per ordinador per identificar automàticament a una 

persona en una imatge digital mitjançant la comparació de determinades 

característiques facials i una base de dades.  

 

Durant tots aquests anys d’investigació s’ha anat resolen el problema de la 

detecció de cares de diferents maneres,  s’utilitzen vàries tècniques: 

 
- Tècniques basades en Tècniques basades en Tècniques basades en Tècniques basades en     els trets: els trets: els trets: els trets:  Es basa en un anàlisi a priori basat 

en el coneixement. S’exploten propietats com ara el color de la pell i 

la geometria facial.  

 

- Tècniques basades en la imatge:Tècniques basades en la imatge:Tècniques basades en la imatge:Tècniques basades en la imatge: Aquestes tècniques estan basades 

en l’estudi de la pròpia imatge. El coneixement previ s’incorpora 

implícitament en esquemes d’entrenament. Es treballa directament 

amb una representació de la imatge a la que se li apliquen 

algorismes d’entrenament i anàlisi. 

 

Alguns dels mètodes més coneguts són els següents: 

 

- Viola & Jones:  Rapid Object Detecion Using a Boosted Cascade of Viola & Jones:  Rapid Object Detecion Using a Boosted Cascade of Viola & Jones:  Rapid Object Detecion Using a Boosted Cascade of Viola & Jones:  Rapid Object Detecion Using a Boosted Cascade of 

Simple Simple Simple Simple FeaturesFeaturesFeaturesFeatures    (2001)(2001)(2001)(2001)    [Viola&Jones, 2001[Viola&Jones, 2001[Viola&Jones, 2001[Viola&Jones, 2001]]]], està basat en la 

utilització de classificadors dèbils, això vol dir que amb un sol 

classificador no tindríem uns resultats fiables. A més de detectar 

cares es pot entrenar per a la detecció d’altres objectes. 
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- SchneiderSchneiderSchneiderSchneiderman & Kanade: man & Kanade: man & Kanade: man & Kanade: A Statistical Method for 3D Object Detection A Statistical Method for 3D Object Detection A Statistical Method for 3D Object Detection A Statistical Method for 3D Object Detection 
Applied to Faces and Cars(2000)Applied to Faces and Cars(2000)Applied to Faces and Cars(2000)Applied to Faces and Cars(2000)    [Schneiderman, 2000][Schneiderman, 2000][Schneiderman, 2000][Schneiderman, 2000],  es 

representen les estadístiques de l’aparició d’una cara i d’una “no 

cara” utilitzant un histograma. Cada histograma representa un 

subconjunt de coeficients i les posicions de les cares. 
 

- Rowley, Baluja & Kanade: Neuronal networkRowley, Baluja & Kanade: Neuronal networkRowley, Baluja & Kanade: Neuronal networkRowley, Baluja & Kanade: Neuronal network----based face based face based face based face 

detectiondetectiondetectiondetection(1998)(1998)(1998)(1998)        [[[[RowleyRowleyRowleyRowley, , , , 1998199819981998]]]],,,,  es basa en les xarxes neuronals 

per a la detecció de cares. S’entrenen les xarxes neuronals amb 

imatges que cares i altres que no ho són. Utilitzen finestres per anar 

detectant si cada regió es tracta d’una cara o no. 

 

El mètode escollit per estudiar més profundament i implementar durant 

aquest projecte de final de carrera és el de Viola & Jones. El fet d’haver 

escollit aquest mètode és perquè es tracta d’un procés senzill i a la vegada 

robust que permet obtenir molt bons resultats. Més endavant s’explicarà de 

forma més detallada. A la figura 4 es mostra un exemple de detecció 

utilitzant un Viola&Jones. 

 

 
 

Figura 4: Imatge on s’ha detectat una cara 

 

2.1.2 Reconeixement de cares 

De la mateixa manera que passa amb al detecció, el reconeixement de 

cares  és un problema que pot ser solucionat (o no) de moltes maneres. Els 

estudis que s’han realitzat al respecte han proposat tot tipus de mètodes, 

algorismes i estratègies. 
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La figura 5 pot servir d’orientació dins d’univers del reconeixement de 

cares.  

 

 
Figura 5: Esquema dels tipus de mètodes de reconeixement facial 

 

 

Així doncs, i tal com es veu en la figura es poden separar els mètodes de 

reconeixement facial en els següents grans grups: 

 

- Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia     

    

o Basat en la imatge: Existeixen dos alternatives bàsicament a 

l’hora de plantejar-se mètodes de reconeixement basats en la 

imatge.  O bé es dissenya un classificador prou potent (models 

de xarxes neuronals)  sobre l’espai de cares. O bé s’apliquen 

mètodes basats en subespais o altres tècniques. 

 

o Basat en models 

 

� 2D: O bé grafs elàstics, ja que totes les cares humanes 

comparteixen una estructura topològica similar que pot 

ser representada mitjançant un graf. O bé Models 

d’Apariencia Activa (AAM), en el que trobar una cara 

correspon a trobar els paràmetres d’un model (de 

variació de la forma) que minimitzin la diferencia entre 

la imatge i el propi model. 

 

� 3D: El reconeixement de cares humanes en 3D pot 

resoldre moltes de les limitacions actuals del 

reconeixement 2D. La forma 3D és invariant als canvis 



EigenFaces: Detecció, Classificació/Reconeixement de cares PFC 

 

 
25 

de posició i intensitat de la llum, però no als canvis 

d’expressió facial. Per contra, emmagatzemar dades de 

cada subjecte en una base de dades no és trivial. 

 

- VídeoVídeoVídeoVídeo:  Actualment és molt utilitzat, com per exemple detectors de 

cansament per a conductors, sistemes de control domèstic, etc... 

però hi ha certes dificultats com la baixa qualitat del vídeo, la imatge 

es pot veure molt petita, o característiques humanes. És per això que 

s’utilitzen algunes tècniques com: Segmentació d’objectes en vídeo, 

Estructura del moviment, Models 3D per a les cares i anàlisi del 

moviment no rígid.    

    

Alguns del mètodes més coneguts en el reconeixement de cares són els 

següents: 

 

- EigenFaces:EigenFaces:EigenFaces:EigenFaces:  Utilitza eigenvectors per determinar el vector de l’espai 

dimensional de les possibles cares humanes. 

 

- Dynamic link matchingDynamic link matchingDynamic link matchingDynamic link matching    [F[F[F[Facial Recognitionacial Recognitionacial Recognitionacial Recognition]]]]::::  Es tracta d’un model 

neuronal per al reconeixement de cares. 

 

- 3D3D3D3D    [Facial Recognition][Facial Recognition][Facial Recognition][Facial Recognition]::::  S’utilitzen sensors 3D per captar la 

informació sobre la forma d’una cara. Aquesta informació s’utilitza 

per identificar trets distintius en la superfície d’una cara, com el 

contorn dels ulls, nas  i barbeta. 

 

- Skin texture analysisSkin texture analysisSkin texture analysisSkin texture analysis    [Facial Recognition][Facial Recognition][Facial Recognition][Facial Recognition]::::  Es tracta d’una tècnica que 

utilitza els detalls visuals de la pell. S’analitzen les línies úniques, 

patrons i taques evidents a la pell d’una persona en un espai 

matemàtic.  

 

 

 

El mètode escollit per estudiar més profundament i implementar durant 

aquest projecte de final de carrera és el de EigenFaces (com bé indica el 

títol del projecte). El motiu pel qual s’ha escollit aquest mètode ha estat 

perquè es tracta d’un mètode senzill a l’hora d’entendre’l i que ofereix uns 

molts bon resultats a partir d’una base de coneixement prèviament 

entrenada.  Més endavant s’explicarà de forma més detallada.  
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La figura 6 mostra un exemple de reconeixement facial. 

 

 

 
Figura 6: Exemple de Reconeixement facial 

 

2.2 Viola&Jones 
En aquest apartat  es centrarà l’atenció en la detecció facial, primer pas 

d’aquest projecte. Abans de poder fer la classificació/reconeixement de les 

cares es detectaran les cares existents en una imatge o frame de vídeo. 

D’aquesta manera acotem al màxim la zona d’interès. 

 

Aquest mètode no només s’utilitza per a la detecció de cares, sinó que es 

pot entrenar per detectar qualsevol tipus d’objectes. 

 

En la figura 7 es pot veure un esquema de funcionament d’aquest mètode. 
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Figura 7: Esquema funcionament Viola&Jones 

 

2.2.1 Descripció de l’algorisme 

Viola&Jones esta basat en utilitzar classificadors dèbils. Això vol dir que un 

sol classificador no ens aporta uns resultats gaire fiables.  Aquests 

classificadors estan dissenyats per tenir una taxa de fals rebuig (FRR) molt 

baixa, això fa que tinguin una taxa de falsa acceptació (FAR) molt alta. Per 

tant, per realitzar la classificació completa s’utilitzen classificadors en 

cascada. L’objectiu del classificador en cascada (veure figura 8) no és altre 

que donar una detecció positiva en cas que tots els classificadors el 

detectin, en canvi rebutjar en cas que tant sols un classificador el rebutgi.  

 

 
Figura 8: Esquema de funcionament de la cascada de classificadors 
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Així doncs, gràcies a la cascada de classificadors es pot entendre el 

següent exemple: “Considerem que els classificadors són independents, 

però amb les mateixes característiques. Considerem una cascada amb 20 

classificadors, amb una FRR = 0,001 i una FAR = 0,5, el classificador en 

cascada obtindrà els següents resultats (veure equació 1): 

 

 
 
Equació 1: Equacions d’exemple per demostrar que és més complicat tenir un resultat erroni, que no pas 

no tenir cap resultat en la detecció de Viola&Jones. 

 

Per tant, en aquest exemple podem veure com tot i que un sol classificador 

dóna molts casos falsos positius, gràcies al conjunt de la cascada, la taxa 

d’aquest falsos positius es redueixen molt. 

 

2.2.2 Metodologia 

L’entrenament previ es duu a terme en 3 etapes, en la primera es realitza 

una transformació de la imatge generant una de nova que anomenarem 

integral, en la segona es realitza la extracció de les característiques 

utilitzant uns filtres amb base Haar, i per últim s’utilitza AdaBoost per a la 

construcció de classificadors en cascada. 

2.2.2.1 Imatge Integral 

Es tracta d’una imatge acumulativa que es construeix a partir de les 

operacions bàsiques de suma i resta. Permet extreure de forma 

ràpida les característiques. 

 

 
 

Figura 9: Exemple d’imatge integral 
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La imatge integral en la localització  x,y, conté la suma dels píxels de 

la part superior esquerra, i es calcula com es mostra a continuació 

(veure equació 2): 

 

 
Equació 2: Equació per calcular la imatge integral, on II(x,y) és el valor de la imatge integral en la 

localització (x,y) i Im és la imatge original. 

 

2.2.2.2 Extracció de característiques 

La extracció de característiques es realitza aplicant a la imatge filtres 

amb base Haar. Aquests filtres poden ser calculats de forma 

eficientment sobre la imatge integral, són selectius en el domini 

espacial i la freqüència, i permeten ser modificats en escala i 

orientació. A continuació es poden veure alguns d’aquests filtres: 

 

 

 
 

 Figura 10: Exemple de filtres Haar. 
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2.2.2.3 Entrenament del classificador 

Per tal de realitzar l’entrenament del classificador, s’utilitza 

Adaboost. Adaboost (Adaptative Boosting) és un algorisme 

d’aprenentatge, formulat per Yoav Freund i Robert Schapire.  

Adaboost és un algorisme que permet construir un classificador 

“fort” com a combinació lineal d’altres classificadors “febles” (veure 

equació 3). 

 
Equació 3: Esquema de funcionament de la cascada de classificadors 

 
A continuació es mostren els passos a seguir segons l’algorisme 

Adaboost. 

 

Pas 1 -  Donat (equació 4):  

 
Equació 4: valors donats al inici de adaboost 

 

 

Pas 2 – Inicialitzar pesos:  D1(i) = 1/m 

 

Per cadascun dels classificador febles: 

  

A – Retornar el classificador feble  amb el 

mínim error respecte la distribució Dt. 

 

B -  Escollir   

 

C – Actualitzar els valors dels pesos (equació 5),  

 
Equació 5:: Equació per actualitzar els pesos 
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On  Zt és un factor de normalització escollit per aquesta 

distribució. Dt és el pes actual. αt és el un valor real escollit, yi és un 

dels valors donats a l’inici de l’adaboost, ht és el classificador i xi és 

un altre valor donat a l’inici de l’adaboost.  

 

La sortida és el classificador “fort” (veure equació 6). 

 

 
Equació 6: Classificador fort 

 

 

2.2.2.4 Detecció per cascada 

Com s’ha comentat anteriorment  cada classificador complet conté 

una FAR (Taxa de falsa acceptació) molt baixa, això vol dir que si es 

detecta una cara és molt probable que sigui correcta. Així doncs 

l’estratègia seguida per detectar les cares, és passar varis 

classificadors per tal  anem fent un filtre, en que una cara serà 

acceptada sempre que tots els classificadors l’acceptin, mentre que 

serà rebutjada quan tant sols un dels classificadors la rebutgin.  

De forma visual el procediment seguit és l’esquema que es mostra en 

la figura 8. 
 

2.2.3 Problemes 

Es tracta d’un bon mètode per detectar qualsevol tipus d’objecte pel qual 

hagi sigut entrenat. En aquest cas cares. 

 

El principal problema en la detecció de cares és que Viola&Jones és capaç 

de detectar cares frontals, en canvi  li costa detectar cares de perfil. 

 

Es tracta doncs d’un mètode robust al hora de detectar cares frontals, però 

no tant quan s’han de detectar cares de perfil. 
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2.3 EigenFaces 
A continuació s’explicarà de forma detallada el procés de reconeixement 

facial, en el qual s’ha utilitzat el mètode EigenFaces. 

 

 
Figura 11: Esquema de funcionament dels EigenFaces 

 

2.3.1 Descripció de l’algorisme 

Aquest mètode també és anomenat com Anàlisi de components Principals 

(PCA). 

 

En aquest mètode es descriu com una combinació lineal d’un conjunt 

mínim d’imatges tal que són capaces de representar adequadament cada 

imatge d’entrenament. Les projeccions de les cares en les EigenFaces 

formen el vector de Components principals de cada imatge. Els vectors de 

components principals de cada imatge contenen la informació de les 

diferències rellevants entre les imatges d’entrenament, i comparant-les 

poder identificar la identitat de la persona. 

 

A la figura 18 es pot veure un exemple de reconeixement facial utilitzant 

EigenFaces. 
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Figura 12: Exemple d’EigenFaces 

 

2.3.2 Metodologia 

Per tal de reconèixer les cares s’ha de passar per 2 etapes clarament 

diferenciades: l’entrenament de les dades disponibles i el reconeixement en 

sí. 

2.3.2.1 Entrenament 

Per poder realitzar l’entrenament dels EigenFaces s’han de seguir els 

7 passos següents: 

 

Pas 1 – Cal obtenir les imatges que s’havien guardat prèviament a la 

base de dades (veure exemple d’imatges d’entrenament a la figura 

19). És molt important que les imatges estiguin centrades i tinguin la 

mateixa mida. 
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Figura 13: Exemple de imatge d’entrenament 

 

Pas 2 – Cal representar cada imatge Ii com a un vector Γi.  
 

Pas 3 – Cal calcular la mitjana dels vectors. Aquest vector “mitjana” 

s’anomena Ψ, i es calcula segons la següent equació (equació 7): 

 

 
Equació 7: Calcular la mitjana dels vectors 

 

Pas 4 – Es resta la mitjana  Ψ  de tots els vectors que representen les 

imatges Γi.  (equació 8). 
 

 
Equació 8: Calcular la imatge menys la mitjana 

 

 

Pas 5 – Es calcula la matriu de covariància C (equació 9). 

 

 
Equació 9:  Covariància 
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Pas 6 – Cal calcular els eigenvectors  ui de AAT. Per calcular aquests 

valors hi ha un problema. La matriu sobre la que es volen calcular els 

EigenVectors és molt gran, i no seria pràctic. Així doncs el que es fa 

és calcular  els eigenvectors vi de la matriu ATA, saben que les dues 

matrius tenen els mateixos eigenVectors i eigenValors seguint la 

següent relació (equació 10). 

 

 
Equació 10: relació entre EigenVectors entre Matrius 

 

 

Dels eigenVectors calculats cal quedar-se amb el M millors.  És 

important que es normalitzi el vector ui  de la següent forma, 

  . 

 

Pas 7 – Es guarden únicament els K eigenVectors millors, que són els 

que corresponent als K eigenValors més grans. 

 

Cada cara (menys la mitjana)  Φi de l’entrenament pot ser 

representada com una combinació lineal dels seus K millors 

eigenVectors (equació 11): 

 

 
Equació 11: Representació de les cares 

 

Cada cara Φi  és representada pel següent vector (equació 12): 

 

 
Equació 12: Representació de les cares 
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2.3.2.2 Reconeixement 

Donada una imatge d’una cara, l’objectiu és saber reconèixer-la, és a 

dir, saber identificar-la. Per fer això s’utilitzen els següents 5 passos: 

 

 Pas 1 – Cal normalitzar la cara (equació 13), és a dir, de la mateixa 

manera que hem fet durant la fase d’entrenament de les dades, cal 

representar la imatge en un vector  Γ.  Un cop fet això, es busca la 

mitjana Ψ (obtinguda durant l’entrenament). 

 

 
Equació 13: Normalització de la imatge de la cara 

 

Pas 2  - Un cop tenim la cara normalitzada cal projectar-la sobre 

l’eigenespai (equació 14). 

 
Equació 14: Projecció de la imatge en el eifenspace 

 

 

Pas 3 – Es representa  Φ  com (equació 15):  

 

 
Equació 15: Representació de les cares 

 

 

Pas 4 – Es busca la diferència mínima entre la representació de la 

imatge tractada i la representació de totes les cares d’entrenament 

utilitzades.  Per calcular aquest error podem utilitzar els algorismes 

de la distància Euclidea o bé Mahalanobis, descrita en l’equació 16, 

(s’obtenen millors resultats amb aquesta última). 

 
Equació 16:  distància de mahalanobis 
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Es dirà que s’ha detectat una cara quan s’ha trobat la representació 

de la base de dades amb distància mínima amb la cara introduïda. El 

fet, és que es possible que la cara que intentem classificar no estigui 

en la nostra base de dades, per tant s’ha de determinar un llindar. 

 

2.3.3  Problemes 

Hi ha varis factors a tenir en compte a l’hora de realitzar el reconeixement 

de les cares amb el mètode dels EigenFaces: 

 

- Tant les imatges a entrenar com les imatges de les cares per 

reconèixer s’han d’introduir centrades i sense gaire fons. 

 

- Les condicions de llum poden crear degradats en la imatge, aquest 

fet pot alterar el reconeixement de les cares. 

 

- Cal escalar totes les imatges per tal que tinguin el mateix tamany. 

 

- L’angle de rotació pot influir en el procés.  

 

2.4 Implementació 
Durant el procés d’implementació d’aquests 2 mètodes dins de l’aplicació 

final s’han tingut en compte varis factors.  

2.4.1 Base de dades 

Abans de poder aplicar qualsevol dels 2 mètodes explicats anteriorment, 

cal disposar d’una base de dades que contingui la informació necessària 

per a cadascun d’ells. 

 

- Per a EigenFaces, s’ha de disposar d’una base de dades de cares de 

persones. Per a cada una d’aquestes persones és necessari tenir un 

bon nombre d’exemples (en aquest PFC es demanen 10 imatges) de 

la seva cara en moviments diferents. Aquestes són les imatges que 

durant el procés d’entrenament es tindran en compte. 
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Figura 14: Exemple de les cares que es guarden per una persona a la base de dades de EigenFaces 

 

 

- Per a Viola&Jones, s’ha de disposar de dues bases de dades, una que 

contingui imatges de cares, i una altra que contingui imatges de 

qualsevol cosa que no sigui cara. En direm “faces” i “non faces”. 

 

 
 

Figura 15: Exemple de faces 

 

 
 

Figura 16: Exemple de non faces 

 

Mentre que la base de dades de Viola&Jones és sempre la mateixa (s’ha 

aconseguit una base de dades amb faces i non faces), per a la base de 

dades de EigenFaces s’ha creat una petita aplicació per tal que l’usuari 

pugui inserir la seva imatge a la base de dades de forma fàcil i intuïtiva. 
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Figura 17: Pantalla per inserir nous elements a la base de dades d’EigenFaces 

 

2.4.2 Evolució de la interfície principal 

La interfície d’usuari representa la comunicació entre l’usuari i l’aplicació. 

Aquesta al llarg del procés de creació de la aplicació ha anat evolucionant, 

és a dir, se li han anat fent canvis per tal de que l’experiència de l’usuari 

sigui el més confortable possible. 

A continuació  es poden observar les 3 formes que ha rebut la interfície: 

 

- Cridant els mètodes des de la línia de comandes del Matlab. 
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Figura 18: Crida exemple des de la línia de comandes del Matlab 

 

- Senzilla interfície en què cada botó representa una acció, i aquestes 

accions estan agrupades en els 3 grans grups. 
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Figura 19: Primera interfície gràfica 
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- Interfície més elaborada en què s’hi ha afegit colors, accessos 

directes, icones, etc.. En aquesta última l’experiència de l’usuari 

hauria de ser més confortable que no pas en la primera forma. 

 

 
 

Figura 20: Interfície gràfica definitiva 

 

En la nova interfície l’usuari té 2 maneres de poder accedir a 

l’operació de l’aplicació en què està interessat; per una banda es 

disposa d’una barra amb accessos directes a la part superior de  la 

pantalla, i per altra banda es disposa de la possibilitat d’accedir a 

l’operació a través dels 3 botons que hi ha  l’esquerra. Quan es prem 

sobre aquests botons es mostren pantalles com les següents (figura 

21-23): 
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Figura 21: Pantalla principal de l’aplicació – Detecció. 

 

 

 
 

Figura 22: Pantalla principal de l’aplicació - Reconeixement. 
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Figura 23: Pantalla principal de l’aplicació – Detecció i reconeixement facial. 

 

 

Pel que fa les la interfície de les operacions en concret, el que s’ha 

fet és seguir amb la forma que ja disposava i afegir-li el tema blau 

que hi ha a la pantalla principal. 

 

Si s’observen les 3 etapes es pot dir que el pas de la primera a la 

segona facilita, i molt, la comunicació usuari-aplicació. Mentre que el 

pas a la interfície definitiva el que fa és millorar l’experiència de 

l’usuari, crear una interfície més confortable i més amigable. 
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3  Aplicació 
En aquest tema es mostrarà l’anàlisi i disseny del sistema, és a dir, els 

requeriments i especificacions d’aquest, així com el disseny seguit per a la 

seva posterior implementació.  

 

3.1 Metodologia 
Per tal d’elaborar l’aplicació s’ha seguit la metodologia descrita en la 

següent figura [Jiménez, 2005]. Es tracta d’un model “en cascada”, on es 

tenen en compte els passos imprescindibles per tal de realitzar una bona 

aplicació. 

 

 
Figura 24: Dibuix indicatiu amb la metodologia emprada 

 

 

En primer lloc s’ha estudiat el problema a resoldre, fins a quin nivell es vol 

arribar, i quins aspectes ha d’abastar aquesta aplicació.  

Tot seguit s’han analitzat quines són les accions que ha de poder realitzar 

l’usuari, i quins són els elements que necessitarà l’aplicació per a funcionar 

i de quina manera ens retornarà els resultats obtinguts. 

Un cop s’ha estudiat com ha de ser l’aplicació, s’ha iniciat la fase d’estudi 

dels mètodes a desenvolupar.  

Posteriorment s’ha passat a implementar tots els mètodes de l’aplicació i 

també les interfícies de comunicació amb l’usuari.  
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Un cop desenvolupat el prototipus de l’aplicació, s’han realitzat les proves i 

testos pertinents per validar el correcte funcionament de l’aplicació envers 

a les diferents situacions possibles. És també en aquesta fase on s’ha 

realitzat un refinament de la implementació. 

 

3.1.1 Estudi del problema a resoldre 

El primer pas és marcar quin és el problema a resoldre. Un cop fet això 

comença un estudi dedicat a resoldre aquest problema. En aquest projecte 

de final de carrera el problema és realitzar una aplicació que sigui capaç 

d’integrar un mètode de detecció de cares i un altre de reconeixament 

facial, de tal manera que sigui capaç de fer ambdós processos en una 

seqüència de vídeo. 

 

3.1.2 Anàlisi dels requeriments: INPUTS/OUTPUTS 

El programa ha de ser capaç de rebre una seqüència de vídeo a través 

d’una webcam instal�lada en l’equip i analitzar frame a frame per tal de 

detectar les cares i reconèixer-les. Tot aquest procés ja ha estat explicat 

amb anterioritat.  

 

A més, l’aplicació també ha de ser capaç de tractar els 2 mètodes utilitzats 

per separat, afegir elements a la base de dades, entrenar aquests elements 

per tal de tenir-los en compte per a la pròxima execució, etc.. 

 

L’aplicació retorna la informació a l’usuari de forma visual a través de la 

seva interfície d’usuari. Quan detecta una cara marca un requadre al seu 

voltant, mentre que quan reconeix una cara coneguda surt la informació 

que es té sobre ella al seu costat. 

 

3.1.3 Estudi dels mètodes a desenvolupar 

Els principals mètodes que s’han desenvolupat són els següents:  

 Mètode per a la detecció de les cares (Viola&Jones) 

 Mètode per a la classificació/reconeixement de les cares (EigenFaces)  
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Aquests són els 2 mètodes principals en què es basa la aplicació. A més,  

de l’estudi bàsic sobre la seva implementació també s’ha tingut en conte el 

seu aprenentatge previ a través de les bases de dades. 

3.1.4 Implementació dels mètodes requerits 

En aquesta fase de la metodologia s’han implementat els mètodes 

prèviament estudiats. 

 

3.1.5 Període de verificació i proves 

Durant aquest període s’han realitzat les proves pertinents per tal de 

provar el conjunt de la aplicació en totes les situacions possibles. A més 

s’ha aprofitat per realitzar un estudi tenint en conte alguns factors com la 

quantitat de dades a la base de dades, el nombre de deteccions en una 

imatge etc..  A més, si durant aquest període s’ha detectat algun error, o 

possible canvi s’ha aprofitat per refinar-lo. 

 

3.2 Eines de desenvolupament 
Com ja hem comentat anteriorment l’entorn de programació utilitzar ha 

estat el Matlab, però ha més s’ha fet ús d’altre software.  

 
S’han utilitzat eines dintre el mateix entorn del Matlab. 

 

Una d’aquestes eines ha estat el GUIDEGUIDEGUIDEGUIDE[Guide 1][Guide 1][Guide 1][Guide 1] per crear interfícies 

d’usuari semblants a les típiques Windows Forms que té el Visual Studio.   
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Figura 25: Imatges del GUIDE. 

 
Consta d’una plataforma on es col�loquen els elements que s’utilitzaran  

(desplegables, botons, quadres de text, quadres d’imatges...). L’aplicació 

permet modificar les característiques dels elements (tamany, color, nom...). 

 

 
 

Figura 26: Imatges de treball amb el GUIDE. 
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Un cop s’ha dissenyat l’aparença de l’aplicació, falta donar-li a cada 

element, la funcionalitat que li pertoca. Per fer-ho el GUIDE crea un arxiu 

esquelet on se li dóna aquesta. Tant es poden donar funcionalitats d’inici 

(és a dir que s’executin quan s’iniciï l’aplicació), com funcionalitats 

interactives (és a dir la funcionalitat que fa si premo, per exemple, un 

botó).  

 

En la fase d’implementació també s’ha utilitzat una llibreria (VFM),llibreria (VFM),llibreria (VFM),llibreria (VFM), per tal 

de poder llegir les imatges captades des de la webcam connectada a l’equip 

informàtic. Es tracta d’un fitxer .dll, el qual l’hem afegit al path d’utilitats 

del Matlab per tal de poder ser utilitzat en tot moment. 

Cal dir, també, que aquesta llibreria no ha pogut ser utilitzada dins la 

versió de Unix de Matlab, i per tant el desenvolupament ha estat realitzat 

amb la plataforma per a Windows (versió de 32 bits). 

 

Fora de l’entorn de desenvolupament, pròpiament dit, de l’aplicació també 

s’han utilitzat altres eines per tal de complementar el treball pràctic i/o 

ajudar a desenvolupar la documentació: 

 

- Photoshop CS 3Photoshop CS 3Photoshop CS 3Photoshop CS 3: Utilitzat en el retoc d’algunes imatges, fons de 

les pantalles, creació d’icones. 

 

- MicroMicroMicroMicrosoft Word (versió 2007):  soft Word (versió 2007):  soft Word (versió 2007):  soft Word (versió 2007):  Per a la realització de la 

documentació.    

    

- Microsoft Visio (versió 2007):  Microsoft Visio (versió 2007):  Microsoft Visio (versió 2007):  Microsoft Visio (versió 2007):  Amb aquesta eina s’han creat els 

diagrames de l’apartat de l’anàlisi.    

    

- Microsoft Project (versió 2007):  Microsoft Project (versió 2007):  Microsoft Project (versió 2007):  Microsoft Project (versió 2007):  Per a la temporització del temps 

de treball.    

    

- SnSnSnSnag it!: ag it!: ag it!: ag it!:  Utilitzat en la captura d’imatges i vídeo.    

    

- pdf Creator: pdf Creator: pdf Creator: pdf Creator:  Per a transformar la documentació a un tipus d’arxiu 

PDF.    

    

- Acrobat Reader: Acrobat Reader: Acrobat Reader: Acrobat Reader:  Utilitzat per poder llegir arxius de tipus PDF.    



EigenFaces: Detecció, Classificació/Reconeixement de cares PFC 

 

 
51 

 

3.3 Requeriments i especificacions del sistema 
Els requeriments del sistema són els següents:  

Per una part els requeriments funcionals, que descriuen les funcionalitats 

que ha d’oferir el sistema, i per l’altra, els requeriments no funcionals, 

dedicats a quina tecnologia ha estat la utilitzada, així com la manera de 

treballar amb el sistema. 

 

3.3.1 Requeriments funcionals 

Qualsevol usuari disposa de les següents funcionalitats: 

 

1. Permet modificar les dades de la Base de Dades. 

 

 En l’aplicació un usuari podrà entra un nou element a la base de dades 

que utilitzen els EigenFaces, o bé modificar-ne el contingut. 

 

2. Permet treballar amb els diferents mètodes i bases de dades. 

 

Sempre hi quan l’usuari disposi d’una base de dades d’imatges aquest 

podrà realitzar un entrenament amb les dades de la base de dades dels 

EigenFaces o bé realitzar proves de funcionament tant amb els 

EigenFaces com Viola&Jones (imatge/vídeo). 

 

3. Permet visualitzar els resultats obtinguts d’una cerca. 

 

Un cop el programa ha estat executat, els resultats es mostren per 

pantalla en noves finestres. En el cas de que es tanquin aquestes 

finestres.  

 

4. Defineix el model d’interès. 

 

Quan entrenem les dades de la base de dades d’EigenFaces, creem un 

model que serà amb el que treballarem posteriorment. 

 

5. Disposa d’una interfície de fàcil ús. 
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Es disposa d’una interfície on l’usuari podrà realitzar totes les accions, 

aquesta interfície és altament intuïtiva.. 

 

3.3.2 Requeriments no funcionals 

1. El sistema disposa d’una sèrie de bases de dades. En l’aplicació hi ha 

una funció que permet a l’usuari afegir elements a una d’aquestes 

bases de dades. 

 

 

2. Entrada de dades. 

 

- Els valors dels paràmetres no podran superar els límits 

preestablerts. 

 

- Només es treballarà amb imatge o vídeo, i serà l’usuari que triï 

quina operació vol realitzar. Qualsevol de les accions triades 

requerirà la presència d’una o vàries bases de dades 

específiques. 

 

- Els formats de les imatges seran els preestablerts per 

l’explorador. Mentre que el vídeo serà el detectat per la 

webcam pertinentment connectada i configurada en la 

màquina. 

 

3.4 Disseny 
Un cop detallada la proposta del sistema, es procedeix a fer el disseny del 

model conceptual de dades.  

Ja que l’entorn de programació no es distribueix en classes. No es pot 

desenvolupar el diagrama de classes, per a aquesta raó s’ofereixen els 

esquemes següents per veure el funcionament de l’aplicació. 
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3.4.1 Diagrama de context 

 

Usuari

EigenFaces

Viola&Jones

Detecció i

reconeixament de cares

-Fin1
*

-Fin2
*

-Fin3

*
-Fin4

*

-Fin5
*

-Fin6
*

Capturar Dades

EntrenamentProva

Prova amb Imatge

Prova amb Vídeo

«extends»

«extends»

«uses»

PCA

«uses»

Entrenament V&J

«extends»

Extracció de

característiques«uses»

Adaboost

«uses»

«extends»

«extends»

Alta

Baixa

Modificació

«extends»

«extends»

«extends»

  

 
Figura 27: Diagrama de context general de l’aplicació. 

 

3.4.2 Fitxes de cas d’ús 

L’usuari pot iniciar l’aplicació a través de l’entorn Matlab. Un cop l’hagi 

iniciat se li presenten 3 grans grups amb diverses opcions en ells: 

    

- Reconeixement Facial (EigenFaces)Reconeixement Facial (EigenFaces)Reconeixement Facial (EigenFaces)Reconeixement Facial (EigenFaces)....    

    

- Detecció de cares (Viola&Jones)Detecció de cares (Viola&Jones)Detecció de cares (Viola&Jones)Detecció de cares (Viola&Jones)....    
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- Detecció i Reconeixement de cares (integració dels 2 mètodes Detecció i Reconeixement de cares (integració dels 2 mètodes Detecció i Reconeixement de cares (integració dels 2 mètodes Detecció i Reconeixement de cares (integració dels 2 mètodes 

anteriors).anteriors).anteriors).anteriors).    

 

Cal dir que qualsevol tipus d’usuari pot realitzar les operacions de 

qualsevol d’aquests 3 grans grups. 

Com a pre-condició cal tenir en compte que qualsevol usuari que vulgui 

utilitzar aquesta aplicació necessita tenir instal�lat en el seu equip el 

Matlab i una web cam. En cas contrari, no es podrà realitzar cap d’aquestes 

3 accions.  

 

L’usuari pot triar entre una de les opcions d’aquests grans grups. 

 

En el primer gran grup “Reconeixement Facial” hi ha vàries accions 

disponibles: 

- Afegir a la base de dades, permet afegir noves imatges de 

cares a la base de dades, o bé modificar-ne el contingut. 

 

- Executar Reconeixement facial, es realitza l’entrenament de les 

dades de la base de dades i s’aplica aquest model per tal de 

reconèixer la cara que li hem entrat. El procés que segueix és 

el següent: 

 

i. Carregar Base de dades 

 

ii. Buscar mitjana de totes les cares i restar aquesta 

mitjana de cadascuna de les cares de la base de dades 

 

iii. Buscar matriu de covariància 

 

iv. PCA: extreure característiques que determinen el model 

com EigenVectors i EigenValors 

 

v. Buscar el nivell de “semblança” de la imatge entrada 

amb els models obtinguts després de l’entrenament. 

 

En el segon gran grup “Detecció de cares”  es permet a l’usuari realitzar els 

següents accions: 
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- Entrenament de les dades, entrenem les dades buscant els 

millors classificadors a partir de AdaBoost [Viola&Jones, 2003]. 

 

- Detectar cares en imatges, s’extreuen les característiques de la 

imatge en forma de cascada, cada vegada utilitzant un nombre 

més alt de classificadors, d’aquesta manera a cada etapa es 

van eliminant falsos positius. 

 

- Detectar cares en seqüències de vídeo, consisteix en el mateix 

procés que per imatges amb la diferència que aquesta 

operació per a vídeo es realitza a cada frame de la seqüència 

de vídeo. 

 

En el tercer i últim grup “Detecció i reconeixement de cares” només tenim 

una opció. Es tracta de la integració, sobre seqüència de vídeo, dels 2 

mètodes anteriors. Detecció i Reconeixement facial. El sistema executarà 

una sèrie d’operacions per tal de dur a terme aquesta acció: 

 

- Detecció, s’utilitza el mètode estudiat per a la detecció de les 

cares (Viola & Jones) en cadascun dels frames de la seqüència 

de vídeo. 

 

- Reconeixement, quan l’usuari ho indica, es reconeixen totes 

les imatges detectades en la etapa anterior, utilitzant el 

mètode de reconeixement de cares estudiat (EigenFaces). 

 

- Mostrar dades resultants, es mostren els resultats del 

reconeixement al  lateral de la pantalla. 

 

 

Després de realitzar qualsevol d’aquestes operacions, l’usuari veu per 

pantalla els resultats obtinguts. 

 

Totes aquestes operacions s’han descrit amb més detall en el capítol 

anterior. 
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3.4.3 Diagrames d’activitat 

A continuació procedirem a mostrar les diferents accions que pot realitzar 

aquesta aplicació. Per fer-ho s’utilitzaran varis diagrames d’activitat. 

 

Afegir element a la Base de dades 

 

Mostrar pantalla amb vídeo i exemple de posició de cara

Guardar imatge a la BD

MostrarImatge Capturada

Introduir Nom

Capturar imatge

Guardar Nom a la Base de dades

Mostrar següent Imatge Exemple

/ 10 captures

 
 

Figura 28: Diagrama d’activitat 1. 

 
El diagrama anterior mostra els passos que segueix l’aplicació per tal de 

guardar correctament una persona a la base de dades. 

Entrenament EigenFaces 
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Carregar Base de Dades

Buscar Mitjana

PCA - EigenVectors i EigenValues

Calcular la matriu de covariancia

Seleccionar els principals components

 
 

Figura 29: Diagrama d’activitat 2. 

 

 

L’entrenament dels EigenFaces és una fase que cal explicar per separar, 

però el programa no té una opció específica per a ell, s’executa 

conjuntament amb l’exemple d’EigenFaces. 

 

En l’esquema es mostren es passos per tal de realitzar un entrenament de 

les dades que es disposen a la base de dades. 
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Reconeixement de cares 

 

 

 

 
 

Figura 30: Diagrama d’activitat 3. 

 

 
Aquest diagrama descriu pas a pas els passos a seguir per tal de realitzar el 

reconeixement de cares. 
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Entrenament Viola&Jones 

 

Adaboost - entrenament per rondes

Carregar les Bases de dades (de faces i non faces)

Extraiem les característiques

Actualitzem els pesos

Normalitzar els pesos

Obtenir el millor classificador

Entrenar un classificador per una característica

Actualitzar els pesos

Fer aprendre al perceptró

 
 

Figura 31: Diagrama d’activitat 4. 

 
L’entrenament de Viola&Jones és un procés complicat i que es realitza en 

vàries rondes. A la figura anterior es veuen els passos a seguir per tal de 

realitzar un bon entrenament de viola&Jones. 
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Detecció de cares en fotos 

 

Classificador en cascada

Es busca imatge

Busquem utilitzant una característica

Busquem per a 5 característiques

Busquem per a 20 característiques

Encerclar cares detectades

/ 50%

/ 20%

/ 2%

Descartat

Descartat

Descartat

 
 

Figura 32: Diagrama d’activitat 5. 

 
Es mostra el procés del classificador en cascada pas a pas. A cada 

comprovació es busquen més característiques i es descarten “no cares”. 
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Detecció de cares en seqüències de vídeo 

 

Classificador en cascada

Per a cada seqüència de video

Busquem utilitzant una característica

Busquem per a 5 característiques

Busquem per a 20 característiques

Encerclar cares detectades

/ 50%

/ 20%

/ 2%

Descartat

Descartat

Descartat

 
 

Figura 33: Diagrama d’activitat 6. 

 
Es tracta del mateix procés anterior però en seqüència de vídeo per tant els 

processat ha de ser més ràpid, perquè estem treballant en real-time. 
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Aplicació (Integració dels 2 mètodes treballats) 

 

Captura de vídeo per webcam

Detectar les cares (Viola&Jones)

Marcar les cares trobades en real-time

Mostrar cares detectades

/ en cas que no fem res

/ en cas que decidim reconeixer les cares

Reconeixer les cares (EigenFaces)

Mostrar resultats

 
 

Figura 34: Diagrama de d’activitat 7. 

 
Integrant els 2 mètodes (de detecció i de reconeixement) podem realitzar 

una aplicació que sigui capaç de detectar imatges en seqüència de vídeo i 

que quan se li indiqui, reconegui les cares detectades. 

 

En el diagrama anterior es poden observar els passos d’aquest procés. 
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4  Resultats 
En aquest tema es mostren els resultats obtinguts després de les diferents 

proves realitzades per tal de demostrar el correcte funcionament de 

l’aplicació i de cadascun dels seus subapartats. 

 

A part, s’han realitzat comparacions de resultats (tant de temps d’execució 

com de bon funcionament) tenint en compte bases de dades de major o 

menor tamany.  

 
Cal dir que el temps d’execució variarà segons la màquina utilitzada.  

En el moment de realitzar aquestes comprovacions es va utilitzar una 

màquina amb les següents prestacions: 

- Quad Core 2 Duo a 2666 MHz 

- 4Gb de Memòria RAM DDR2 

- Targeta gràfica Nvidia 9800 - 1Gb. 

- Webcam: EyeToy PS2. 

 

 
  

Figura 35: Equip utilitzat. 

 

4.1 Viola & Jones 
Com ja s’ha dit anteriorment, s’han realitzat proves per a cada un dels 

mètodes. A continuació es veuran alguns exemples del funcionament del 

mètode de detecció Viola&Jones. 
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Figura 36: Imatge de resultat de Viola&Jones. 

4.1.1 Resultats Viola&Jones 

4.1.1.1 Sobre imatges 

S’han fet proves sobre diferents imatges on apareixen cares de 

persones.  

Alguns dels resultats obtinguts són els següents (figura 37): 
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Figura 37: Imatges de resultat de Viola&Jones sobre imatge estàtica. 

 

4.1.1.2 Sobre Vídeos 

També s’han realitzat proves utilitzant seqüències de vídeo on 

apareixen i desapareixen les persones, i on, el temps de procés ha de 

ser més ràpid per tal de poder detectar les cares en real-time. 

 

Tot seguit es mostra una seqüència de vídeo on es detecten i deixen 

de detectar-se vàries persones (veure figura 51). 
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Figura 38: Imatges formant una seqüència en viola&Jones en seqüència de vídeo. 

 

4.1.2 Comparació entre resultats 

Com s’ha pogut observar durant la realització de les proves, la detecció en 

imatges estàtiques, tot i requerir una major quantitat de temps de procés 

(fa més passades) és millor que no pas en seqüències de vídeo, on obtenir 

un petit temps de processat és vital. Tot i així l’encert en ambdós casos és 

molt positiu. 

 

S’ha provat de variar la quantitat de dades de les bases de dades amb les 

quals treballa el mètode de Viola&Jones per tal d’observar com influeix la 

quantitat de dades en el temps de processat, i en l’encert al hora de 

detectar una cara.  

 

A més cal dir que el fet de voler detectar cares en imatges amb resolucions 

molt grans i de gran qualitat influeix en el temps de processat ja que es 

tarda més en fer una passada. Aquest fet no afecta en la capacitat de 

detecció, però tal i com s’ha dit, sí en el temps. Per fer les proves s’ha 
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decidit utilitzar imatges 800x640 (com a molt) i d’una qualitat mitjana, tal i 

com ens pot oferir la web cam. 

 

Primerament, s’ha fet la prova amb imatges estàtiques (veure taula 1). 

 

Per fer-ho , en primer lloc s’ha realitzat un entrenament amb les imatges 

de cares i no cares indicades en les taules 1 i 2 (en el cas de la primera 

columna s’entrenarien 10 imatges de cares i 10 de no cares). Un cop fet 

l’entrenament s’han agafat 50 noves imatges on apareixen cares de 

persones(totes més o menys frontals, ja que el mètode Viola&Jones no 

detecta cares de perfil). Aquests 50 noves imatges són les imatges de prova 

de les que es disposen: 

 

 

    10 10 10 10 

elementselementselementselements    

    25 25 25 25 

elementselementselementselements    

    50 50 50 50 

elementselementselementselements    

    

    % Encert Temps(s) %Encert Temps(s) %Encert Temps(s) 

    92% 1,9 97% 2,3 98% 3,4 

 
Taula 1: Quadre comparatiu amb diferents elements a la base de dades per a imatges estàtiques. 

 

Tot seguit, la mateixa prova s’ha dut a terme amb seqüències de vídeo 

(veure quadre), en aquest cas s’han exposat davant de la càmera 5 

persones fent moviments durant uns segons:  

 

 

 

    10101010    

elementselementselementselements    

    25 25 25 25 

elementselementselementselements    

    50 50 50 50 

elementselementselementselements    

    

    % Encert Temps %Encert Temps %Encert Temps 

    92% 0,10 97% 0,11 98% 0,12 

 
Taula 2: Quadre comparatiu amb diferents elements a la base de dades per a seqüència de vídeo. 

 

De tot plegat podem extreure’n que és necessari trobar la quantitat de 

dades adient per treballar-hi. Una major quantitat de dades no assegura el 

fet que es detecti amb major precisió les cares en una imatge, però si que 

pot influenciar en el temps de processat i d’entrenament.  
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4.2 EigenFaces 
En aquest apartat s’han realitzat les proves pertinents als EigenFaces o 

mètode de reconeixement. A continuació es veuen alguns exemples de 

proves fetes tant amb cares sense complements, com amb cares amb 

ulleres de sol, etc... 

 

 
 

Figura 39: Prova amb EigenFaces. 

 
Altres proves que s’han realitzat han estat descentrant la imatge de la cara, 

o bé amb diferents nivells de lluminositat.  
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Figura 40: Prova amb EigenFaces amb cara amb ulleres de sol. 

 

 
 

Figura 41: Prova amb EigenFaces mal centrada. 
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4.2.1 Comparació entre resultats 

Tal i com s’ha vist en l’apartat anterior quan la cara està perfectament 

centrada a la imatge, la imatge té el mateix tamany, i la lluminositat es 

correcta, podem tenir molt bons resultats, per contra, aquests factors 

poden fer que el reconeixement en un moment determinat sigui erroni. 

 

Un altre aspecte que s’ha volgut provar és com afecta el tamany de la base 

de dades que es té en compte al hora de realitzar la operació de 

reconeixement.  

 

Per fer les proves s’han seguit els següents passos. Primerament, s’ha 

realitzat l’entrenament utilitzant els elements que s’indiquen a la taula 3, 

per a cada element s’han realitzat 10 imatges diferents.  Un cop fet  

l’entrenament, s’han tirat 10 fotos noves a 5 membres ja existents a la 

base de dades d’entrenament, aquestes 50 noves imatges són les que 

s’utilitzaran com a imatges de prova per realitzar les estadístiques. Cal dir 

que aquestes imatges estaran degudament centrades, però en elles hi 

haurà variacions en l’aspecte de la cara de la persona. 

 

 

    10 10 10 10 

elementselementselementselements    

    25252525    

elementselementselementselements    

    35353535    

elementselementselementselements    

    

    % Encert Temps(s) %Encert Temps(s) %Encert Temps(s) 

    93% 0,87 89% 0,98 84% 1,37 

 

 
Taula 3: Quadre comparatiu amb diferents elements a la base de dades per EigenFaces 

 

Veient el quadre de resultats es pot arribar a la conclusió que mentre més 

dades hi ha a la base de dades més lent és el procés de reconeixement. A 

més, el fet de tenir una base de dades molt gran de dades, com era 

d’esperar, fa baixar el nivell d’encert degut a que és més fàcil confondre 

cares.   

4.3 Integració Viola&Jones i EigenFaces 
A continuació es mostren una sèrie d’exemples de resultats obtinguts 

durant la prova de la integració dels mètodes en un sol procés. 
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Figura 42:  Imatge d’exemple de la detecció i el reconeixement facial integrat. 

 

 

Com ja s’ha dit abans la lluminositat o bé el fet de no centrar bé la cara, 

pot fer que en la fase de reconeixement el resultat quedi alterat. 

4.4 Valoració final dels resultats 
A partir dels resultats experimentals fet en aquest PFC podem extreure pel 

que fa a la detecció que és necessari trobar la quantitat de dades adient per 

treballar-hi. Una major quantitat de dades no assegura el fet que es detecti 

amb major precisió les cares en una imatge, però si que pot influenciar en 

el temps de processat i d’entrenament.  

 

I pel que als EigenFaces, veient el quadre de resultats (de la memòria) es 

pot arribar a la conclusió que mentre més dades hi ha a la base de dades 

més lent és el procés de reconeixement. A més, el fet de tenir una base de 

dades molt gran de dades pot fer baixar el nivell d’encert.   
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El fet és que els 2 mètodes per separat funcionen tal i com s’esperava. Tal i 

com s’ha vist en els apartats anteriors.  

Pel que fa al procés on s’han integrat els 2 mètodes,  les condicions de llum 

o el fet de no centrar correctament la cara, poden fer baixar el nivell 

d’encert de l’aplicació.  
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5  Conclusions 
En aquest capítol s’exposen els objectius que s’han assolit un cop finalitzat 

el PFC, a més,  també es comenten alguns possibles treballs futurs així com 

algunes de les principals aportacions que s’han fet. 

 

5.1 Objectius assolits 
En la primera part del projecte s’han estudiat, dissenyat i implementat els 

mètodes de detecció i reconeixement de cares (Viola & Jones i EigenFaces).  

Per tal de provar els 2 mètodes s’han utilitzat 2 bases de dades (una per a 

cada mètode). En primer lloc, s’han provat els 2 mètodes per separat. En el 

cas dels EigenFaces s’ha utilitzat una base de dades formada per imatges 

de persones recollides durant tot el projecte. Mentre, en el cas de la 

detecció de les imatges (Viola & Jones) s’ha utilitzat una base de dades 

predefinida de “cares” i “no cares” per realitzar l’entrenament. 

 

Un cop s’ha observat el correcte funcionament dels 2 mètodes s’ha decidit 

integrar-los en una sola aplicació. Aquesta aplicació és capaç de detectar 

les cares de les persones en temps real sobre una seqüència de vídeo, i fer 

posteriorment el reconeixement d’aquestes cares. 

 

Així doncs el resultat de la nostre aplicació ha estat el següent: 

 

- L’aplicació permet treballar amb els 2 mètodes utilitzats per separat. Es 

poden afegir elements a la base de dades, realitzar l’entrenament de 

les dades i provar el seu funcionament de forma independent. 

 

- S’han Integrat ambdós mètodes per ser aplicats en una seqüència de 

vídeo. 

 

- S’ha creat una interfície gràfica per interactuar amb l’usuari. 

 

Tot i que els objectius han estat assolits, cal dir que hi ha diversos punts 

millorables. Un  d’aquests punts pot ser millorar el temps de procés per tal 

de que l’aplicació treballi totalment en real-time. Per tal de millorar aquest 

punt caldria explorar més en determinats punts de l’aplicació per tal de 

poder millorar-ne l’ús. 
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A més, en la fase de detecció quan la cara és molt petita o esta de perfil  a 

l’aplicació li costa reconèixer-la . Aquest seria un punt més a millorar. 

5.2 Principals aportacions 
Les principals aportacions d’ aquest projecte són:  

 

- Sistema capaç de detectar i reconèixer cares: Una aplicació que 

permet treballar pas a pas amb els mètodes que s’han estudiat. 

Permet utilitzar-los de forma independent i  integrats en una sola 

aplicació, a més de poder observar la seva fase d’entrenament. 

 

- Base de dades de cares de persones: Base dades creada de forma 

manual per tal de provar amb dades el més real possibles els 

mètodes estudiats i implementats 

 

- Interfície en Matlab: Gràcies a la intuïtiva interfície gràfica que es 

presenta, l’usuari pot provar de forma senzilla les aportacions que 

hem comentat amb anterioritat. 

 

5.3 Treballs Futurs 
Pel que fa a l’apartat de possibles treballs futurs, cal dir que com a tot 

projecte es podrien fer pròximes millores per fer-ne més efectiu el seu 

funcionament. Algunes de les possibles millores que es plantegen són les 

següents: 

 

- Millora i ampliació de les bases de dades. 

 

- Estudi de resultats variant el mètode de detecció i/o reconeixement. Tot i 

que el projecte tracta d’un estudi dels EigenFaces, també és podrien 

estudiar i implementar altres mètodes per tal de poder-ne comparar els 

resultats. 

 

- Implementació del codi font en C/C++. Aquest fet podria millorar el 

temps d’execució de l’aplicació. 

 

- Ampliació de l’interfície gràfica per tal d’adequar l’aplicació a altres tipus 

d’usuaris. Per exemple una interfície creada en un entorn modern i actual 

com podria ser una aplicació sobre plataforma web. 
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- Possible integració de l’aplicació en un context concret, com podria ser, 

per exemple un sistema de vídeovigilància. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EigenFaces: Detecció, Classificació/Reconeixement de cares PFC 

 

 
79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6666    BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EigenFaces: Detecció, Classificació/Reconeixement de cares PFC 

 

 
80 

6  Bibliografia 
[Matlab][Matlab][Matlab][Matlab] MATLAB - The Language Of Technical Computing.   

Última consulta: 12/08/2009 

www.mathworks.com/products/matlab/ 

 

[VFM][VFM][VFM][VFM] VFM Library for Matlab.  

Útima consulta: 12/08/2009 

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/247 

 

[Guide 1][Guide 1][Guide 1][Guide 1] MATLAB GUI (Graphical User Interface) Tutorial for Beginners 

(GUIDE).  

Última consulta: 12/08/2009  

http://blinkdagger.com/matlab/matlab-gui-graphical-user-interface-

tutorial-for-beginners 

 

[Guide 2][Guide 2][Guide 2][Guide 2] MATLAB GUI Tips by Roy Schestowitz 08 Jul 2004 (Updated 09 Jul 

2004)  

Última Consulta: 12/08/2009 

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/5439 

 

[Jiménez, 2005][Jiménez, 2005][Jiménez, 2005][Jiménez, 2005] Jiménez, I. El procés de desenvolupament de software. 

2005. 

Projectes informàtics ETIG Pla 2001. 

 

[Turk & Pentland, 1991][Turk & Pentland, 1991][Turk & Pentland, 1991][Turk & Pentland, 1991] M. Turk and A. Pentland. “EigenFaces for 

recognition”, Journal Computer neuroscience, March 1991. 

 

[Pissarenko, 2003][Pissarenko, 2003][Pissarenko, 2003][Pissarenko, 2003] D. Pissarenko. EigenFace-based facial recognition, 

February 2003. 

 

[Viola&Jones, 2004][Viola&Jones, 2004][Viola&Jones, 2004][Viola&Jones, 2004] P. Viola and M. Jones. Rapid Object Detection Using a 

Boosted Cascade of Simple Features, May 2004. 

 

[Viola&Jones, 2001][Viola&Jones, 2001][Viola&Jones, 2001][Viola&Jones, 2001] P. Viola and M. Jones. Robust real-time object 

detection ,  February 2001. 

 

[Viola&Jones, 2003][Viola&Jones, 2003][Viola&Jones, 2003][Viola&Jones, 2003] P. Viola and M. Jones.  Robust real-time face detection, 

July 2003. 



EigenFaces: Detecció, Classificació/Reconeixement de cares PFC 

 

 
81 

 

[FaceDetection][FaceDetection][FaceDetection][FaceDetection] Dr. Robert Frischholz, The Face Detection HomePage. 

Última consulta: 13/08/2009 

http://www.facedetection.com/ 

 

[Facial Recognition][Facial Recognition][Facial Recognition][Facial Recognition] Facial Recognition Systems, Wikipedia. 

Última consulta: 13/08/2009 

http://en.wikipedia.org/wiki/Facial_recognition_system 

 

[Schneiderman, 2000][Schneiderman, 2000][Schneiderman, 2000][Schneiderman, 2000] Henry Schneiderman and Takeo Kanade , A Statistical 

Method for 3D Object Detection Applied to Faces and Cars,  Carnegie 

Mellon University, Pittsburg, 2000. 

 

[Rowley, 1998][Rowley, 1998][Rowley, 1998][Rowley, 1998] Henry Rowley, Baluja, and Kanade. Neural Network-Based 

Face Detection, PAMI, January 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EigenFaces: Detecció, Classificació/Reconeixement de cares PFC 

 

 
82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AnnexosAnnexosAnnexosAnnexos    

    

    

    

    

    

    
 



EigenFaces: Detecció, Classificació/Reconeixement de cares PFC 

 

 
83 

Annex A. Manual de l’usuari 
 
1 Informació 
L’aplicació que es presenta és una aplicació que permet treballar amb 

Viola&Jones i EigenFaces per tal de detectar i reconèixer cares, de forma 

fàcil i senzilla. 

 
 1.1 A qui va dirigida l’aplicació 

Aquest aplicació va dirigida a qualsevol persona que vulgui treballar 

amb els mètodes esmentats prèviament. Aquesta persona tindrà la 

possibilitat de poder treballar, a partir d’una senzilla interfície 

gràfica,  amb un o altre mètode o bé amb tots dos alhora, tant en 

imatges com en seqüències de vídeo. 
 
 
 1.2 Requeriments 

Per tal de poder executar l’aplicació tan sols cal una màquina capaç 

de poder executar el Matlab 7.0 R14. En ser una aplicació en la que 

es treballa amb imatges, és recomanable que la màquina disposi de 

una memòria RAM àmplia. 

 

 
 

Figura 43: Entorn Matlab. 
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En qüestió de software, s’ha de dir que l’aplicació únicament 

funciona sobre un entorn Windows, Linux o Mac que disposi de la 

versió 7.0 R14 del Matlab i la llibreria VFM instal�lada.  

 
 

Figura 44: Windows, Linux i Mac (unix). 

    
 
 
2 Instruccions 
 

2. 1 Instal·lació 
Abans de poder treballar amb l’aplicació, cal instal�lar-la. Per fer-ho 

tan sols cal introduir el cd-rom i copiar al disc dur local de la 

màquina en la que es vol treballar la carpeta Executable. 

 

Un cop copiada aquesta carpeta dins del disc dur, ja es pot procedir 

a executar l’aplicació. 

 
2.2 Execució de l’aplicació 
S’iniciarà el Matlab i s’introduirà la direcció del directori des del que 

es vol treballar. En el nostre cas si s’ha copiat el pograma a l’arrel del 

disc dur local, la direcció serà C:\Executable. 

 

 
 

Figura 45: Directori de treball del Matlab. 
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Un cop fet això si a la consola de comandes s’escriu main2 s’iniciarà 

la interfície gràfica del projecte a partir de la qual es podrà treballar 

el projecte de final de carrera presentat: 

 

    
    

Figura 46: Aparença de l’aplicació. 

    
 
2.3 Possibilitats de l’aplicació 
Com ja s’ha dit abans l’aplicació permet treballar tant amb 

Viola&Jones (per detectar cares) com EigenFaces (per reconèixer 

cares), a més també hi ha la possibilitat de treballar sobre seqüència 

de vídeo i que realitzi les dues tasques alhora. 
 
 
2.3.1  Pantalla principal 
A continuació es pot veure la pantalla principal, des de on tenim 

accés a totes les opcions de l’aplicació. Disposem de dues maneres 

per arribar-hi: 

 

- Accés directe:Accés directe:Accés directe:Accés directe: Són uns icones que indiquen la acció que es 

realitzarà. Si coneixem la aplicació serà més ràpid 
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interactuar amb ella des d’aquests botons. 

 

- Botó desplegable:Botó desplegable:Botó desplegable:Botó desplegable: Tenim un botó desplegable per a 

cadascun dels grans grups. Un cop fem clic al damunt 

s’obra una nova finestra des de on podem veure totes les 

opcions d’aquell grup, de forma més clar i explicativa. 

 

 
 

Figura 47: Pantalla principal aplicació. 
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Figura 48: Pantalla principal de l’aplicació – Detecció. 

 

 

 
 

Figura 49: Pantalla principal de l’aplicació - Reconeixement. 
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Figura 50: Pantalla principal de l’aplicació – Detecció i reconeixement facial. 

 

 

A més la pantalla principal també disposa d’un botó per sortir. 
 
2.3.2  Detecció facial – Viola & Jones 
Aquest és el gran grup sobre la detecció facial. Des d’aquí podrem 

realitzar totes les accions implementades referents al mètode 

Viola&Jones. 
 
2.3.2.1 Entrenament de les dades 
Aquesta acció de l’aplicació permet realitzar l’entrenament de les 

dades que tenim emmagatzemades.  En la pantalla del propi Matlab 

es pot observar com va progressant l’entrenament. 
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Figura 51: Mostra del que surt per pantalla durant l’entrenament. 
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Al finalitzar l’entrenament mostra un missatge indicant que ja s’han 

extret totes les característiques. 
 
2.3.2.2 Viola & Jones en imatges estàtiques 
En aquesta pantalla es disposa de la opció d’escollir una imatge, a 

gust del propi usuari. Un cop escollida, aquesta es mostra per 

pantalla. 

 

 
 

Figura 52: Pantalla de Viola&Jones en Foto. 

 

 

Un cop mostrada la imatge, podem buscar les cares que hi ha en 

aquesta mitjançant Viola&Jones. 
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Figura 53: Pantalla de Viola&Jones en Foto, amb foto seleccionada. 
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Figura 54: Pantalla de Viola&Jones en Foto, amb cara detectada. 

 
 

El resultat és que el programa mostrarà sobre la imatge a on estan 

localitzades les cares. 
 
2.3.2.3 Viola & Jones en seqüència de vídeo 
Aquesta opció permet veure com es detecten cares en temps real 

sobre una seqüència de vídeo captada a través de la webcam 

instal�lada a l’ordinador. 
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Figura 55: Pantalla Viola&Jones sobre vídeo, amb cara detectada. 

 
 
2.3.3  Reconeixement facial – EigenFaces 
Aquest és l’apartat on es poden escollir les accions que es volen 

realitzar sobre el reconeixement facial. EigenFaces. 
 
 
2.3.3.1 Afegir a la base de dades 
La pantalla està pensada per tal de que qualsevol persona pugui 

inserir la seva cara de forma correcte a la base de dades que 

s’utilitzarà després per al reconeixement facial. 

 

Disposem d’un dibuix sobre la seqüència de vídeo que indica on s’ha 

de posar la cara. A més hi ha una imatge d’exemple per tal de que 

l’usuari sàpiga en quina posició ha de posar la cara durant les 10 

fotos que se li tiren. A més, l’usuari ha d’escriure el seu nom, el qual 

també guardem a la base de dades. 
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Figura 56: Pantalla per afegir elements a la base de dades. 

 
 
2.3.3.2 Entrenament i mostra d’EigenFaces 
Aquesta opció permet veure un exemple de com funcionen els 

EigenFaces. Donada una cara, es busca dintre la base de dades, 

degudament entrenada, la persona que més se li assembla. 
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Figura 57: Pantalla d’exemple de EigenFaces 

 

 

Durant aquest procés abans de reconèixer la cara es du a terme la 

fase d’entrenament de les dades que tenim a la base de dades. 
 
2.3.4  Detecció i reconeixement facial 
La pantalla que es mostra és l’aplicació en sí. Permet veure en acció 

els 2 mètodes (el de detecció i el de reconeixement) treballant a la 

vegada.  

Si l’usuari no fa res, el programa va detectant totes les cares que 

troba a la seqüència de vídeo detectada per la webcam. Un cop es 

prem el botó de reconèixer cares, l’aplicació reconeixerà totes les 

cares que estiguin detectades en aquell moment, sempre hi quan 

aquestes estiguin a la base de dades. 
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D’aquesta forma, just al costat de la seqüència de vídeo es mostrarà 

la cara detectada i el seu nom (en cas que l’hagi reconegut 

correctament). 

 

 

 
Figura 58: Pantalla de detecció i reconeixement facial. 
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Figura 59: pantalla de detecció i reconeixement facial amb cara detectada 

 

 
 

Figura 60: Detecció i reconeixement facial, cara detectada i classificada. 
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Annex B. Contingut del disc 
En aquest annex s’inclou la informació sobre el contingut del disc que 

s’adjunta amb el projecte. 

 

Estructura del discEstructura del discEstructura del discEstructura del disc    

L’estructuració del disc consisteix en els següents directoris: 

 

EXECUTABLE: 

En aquest directori es pot trobar tot el codi, així com l’executable. 

El codi està guardat en un subdirectori anomenat Funcions. 

A més inclou un subdirectori on hi ha les bases de dades que s’utilitzen. 

 

BDD: 

Inclou totes les fotos i arxius referents a bases de dades creades. Aquesta 

informació tal com s’ha vist anteriorment es troba doblada. 

 

DOCUMENTACIÓ: 

S’inclou la documentació refent al projecte. 

 
 


