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Resum 
 

L’efecte dels ulls vermells en imatges, que consisteix en l’aparició de les pupil·les 

vermelles, és provocat pel flaix d’una càmera utilitzat per l’absència de llum suficient per 

fer una fotografia [Wang, J. Y., 2001]. Això es va convertir en un problema que motivà 

la incorporació de càmeres digitals més sofisticades i programes d’edició que ja ho 

solucionen. 

 

En aquest projecte es proposa analitzar les imatges de persones amb l’objectiu de corregir 

l’efecte. Per efectuar aquest anàlisi, primer es crea un mètode d’aprenentatge que detecta 

la cara de la persona, amb l’algoritme de Viola & Jones [Viola, P., & Jones, M. J., 2004], 

i extreu les característiques dels 68 punts facials característics, amb Scale-Invariant 

Feature Transform (SIFT) [Lowe, D. G., 2004]. Seguidament, es la regressió lineal per 

aprendre a trobar els landmarks i s’aplica el regressor obtingut a una imatge test per 

aconseguir els punts dels ulls per tal de trobar la seva regió i finalment corregir el color 

si es necessari. 

 
 

Abstract 
 
The red-eye effect in images, that consists in the appearance of red pupils, is caused by 

the camera’s flash used in the absence of sufficient light for taking a photo. This problem 

gave rise to the incorporation of more sophisticated digital cameras and editing software 

in order to resolve it. 

 

This project proposes to analyse people’s images in order to correct the effect. To make 

this analysis, first I create a learning method that detects people’s face, using the Viola & 

Jones algorithm, and extracts the features of 68 facial landmarks, using the Scale-

Invariant Feature Transform (SIFT). Straightway, I do the regression which learns to find 

the landmarks and then the obtained regressor is applied to a test image to get the eye 

points in order to find their area and finally to correct the colour if it is necessary.
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1. Introducció 

En aquesta primera part del projecte s’explica perquè em vaig decidir a fer aquest Treball 

de Fi de Grau (TFG), s’introdueix el tema del projecte i s’especifica l’estructura de tot el 

cos del treball i els diferents objectius que es volen complir. 

En la Figura 1, s’ensenya el diagrama de flux del processament de dades facials que s’ha 

portat a terme durant el projecte per arribar a aconseguir l’objectiu de detectar els punts 

facials característics i la correcció de l’efecte dels ulls vermells. La primera passa del 

procediment és detectar la cara, després és la extracció dels punts facials característics i 

finalment és la correcció de l’efecte dels ulls vermells, considerada en aquest treball, la 

tasca d’alt nivell. Però, la estimació dels landmarks de la cara, que són tots aquests punts 

facials de referència que s’han de extreure, és molt utilitzada també en el reconeixement 

d’emocions i expressions. 
 

                                                                                              Imatge Original 

                                       
 

       Detecció de la cara                               Extracció de les característiques facials               

                        
 

Tasca d’alt nivell 
      Correcció Mètode RGB  Correcció Mètode HSV 

           
Figura 1. Diagrama de flux per detectar els punts facials i, en el meu cas, corregir l’efecte dels ulls 

vermells.  
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1.1. Motivació 
 

Si vaig tres anys endarrere i em paro a pensar amb totes les assignatures que he anat fent 

durant el grau arribo a la conclusió de que les que m’han agradat més han estat les de 

reconeixement d’imatges, com “Processament d’Imatges” i “Anàlisi i Interpretació 

d’Imatges”. També vaig trobar força interessant la de “Reconeixement de Patrons” on 

s’ensenyen els mètodes de classificació per presentar i segmentar dades.  

 

Tots els avenços en les àrees de “Computer Vision” i “Image Processing” en la recerca 

de reconeixement facial també m’ha provocat un especial interès en familiaritzar-me en 

aquestes àrees i investigar el que s’ha aconseguit i fins on es vol arribar. Aquestes àrees 

juntament amb “Pattern Recognition” són un camp que està prenent molta importància 

en l’actualitat. 

 

És per tot això que em vaig decidir per fer aquest treball ja que no hi ha res millor que 

gaudir quan estàs treballant. 

	 	

	

1.2. Estat de l’art 
 

En aquest apartat s’introdueix en diferents subapartats el contingut important que conté 

el cos del projecte i que han servit per endinsar-se en l’àmbit de l’estimació dels punts 

característics facials i la correcció de l’efecte dels ulls vermells. 
 
 

1.2.1.  Detecció dels punts facials 
	

Hi ha diferents mètodes per portar a terme el problema de l’estimació de característiques 

facials. Tots ells utilitzen com a premissa la detecció de la cara, que l’algoritme de Viola 

& Jones és l’estat de l’art [Viola, P., & Jones, M. J., 2004].	  

 

Els mètodes més comuns per l’estimació dels punts característics són el Active 

Appearance Model (AAM) [Cootes, T. F., et al, 2001] i el Active Shape Model (ASM) 

[Cootes, T. F., et al, 1995]. Aquestes tècniques s’utilitzen molt en problemes de 
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“Computer Vision” com en reconeixement de cares o, fins i tot, en anàlisi d’imatges 

mèdiques. 

 

El AAM és un model estadístic de forma, aparença i moviment que s’aplica a imatges 

combinant la forma i la variació de l’aparença en nivell de grisos. El ASM també és un 

model estadístic però aquest, en canvi, es basa només en la forma dels objectes. El més 

comú és concretament el model AAM però es pot veure que està relacionat amb el ASM, 

ja que el que els diferencia és que el ASM només utilitza els paràmetres de la forma i això 

comporta que tingui unes certes desavantatges ja que no extreu tota la informació 

necessària per analitzar bé els objectes, en aquest cas, les cares.  

 

En la Figura 2, per exemple, es pot visualitzar l’estimació del moviment dels punts amb 

el mètode AAM durant el canvi d’expressió de la cara d’una persona  

 

	
Figura 2. Exemple moviment dels punts característics quan la persona canvia l’expressió [Katsmanis,	A.,	

et	al,	2009]. 
 

Un altre mètode important per estimar els punts facials és el Supervised Descent Method 

(SDM) [Xiong, X., & Torre, F., 2013]. Aquest mètode consisteix en fer aprendre un 

regressor que pugui mapejar l’aparença de la cara amb la localització dels landmarks. 

Comparant el SDM amb els dos anomenats anteriorment, el SDM funciona millor i és 

l’estat de l’art actual en la detecció de punts facials [Xiong, X., & Torre, F., 2013]. Tots 

aquests tenen l’objectiu d’aconseguir els punts característics de la cara i els van deformant 

fins al punt d’alinear el model per una imatge d’entrada.  
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1.2.2.   Efecte dels ulls vermells 
	
L’efecte dels ulls vermells consisteix en l’aparició del color vermell en les pupil·les i es 

produeix en les imatges fetes en espais foscos i disparades amb una càmera amb el flaix 

activat. 

 

 
Figura 3. Exemple imatge amb l’efecte [Wikipedia, 2016]. 

 

La persona fotografiada no cal que estigui mirant la càmera, com sí fa en la Figura 3, 

simplement si el flaix està en el mateix eix que l’eix visual de la càmera i la distància 

càmera-persona és relativament curta es provocarà aquest efecte estrany als ulls de la 

persona. El fet de que les fotografies es faixin amb flaix també provoca l’espant dels ulls 

de les persones, és a dir, que els ulls s’obrin més, que entri encara més llum i, per tant, 

que les pupil·les es contreguin (es pot veure en la Figura 4 la diferència si la pupil·la està 

contreta o dilatada).  

	
Figura 4. Diferència de la llum que entra si la pupil·la està contreta (esquerra) o dilatada (dreta) [Saber 

Curioso, 2007]. 

 

Quan es dispara el flaix, el llum que emet travessa la pupil·la i es reflexa en els vasos 

sanguinis situats darrera de la retina dins l’ull, que s’il·luminen com els de la Figura 5. 
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Després es torna a redirigir de nou en direcció a la càmera en forma de punt vermell 

causant en les fotografies l’efecte dels ulls vermells [Wang, J. Y., 2001]. 

 

	
Figura 5. Vasos sanguinis de la retina il·luminats [Ocularis, 2008]. 

 

 

Aquest problema és més comú que succeeixi a persones amb els ulls clars, ja siguin blaus, 

verds o marró fluix. A les persones amb els ulls més foscos també els hi passa però no 

tant freqüentment. És menys probable pel simple fet de que tenen més melanina, pigment 

que es troba a la majoria de les parts de l’ésser humà [Wikipedia, Gener 2016], com també 

a la pell i el pèl, al fons de l’ull capaç d’ocultar aquest efecte absorbint la llum i atenuant 

el reflex que es tornarà a dirigir cap a la càmera. 

 

Les persones no són l’únic ésser viu que els hi pot passar ja que també és típic en el cas 

dels animals, i els més comuns són els domèstics, per exemple el gos i el gat, com els de 

la Figura 6. Això és degut a una capa especial anomenada tapetum que tenen els animals 

just a la part posterior de l’ull [Wikipedia, Juny 2016]. La llum externa, ja sigui del flaix 

o no, es reflecteix a aquesta capa i torna a passar la retina de l’ull formant aquest efecte 

que pot ser de diferents colors (blau, verd o groc) enlloc de vermell, color menys 

característic però també possible, com passa majoritàriament en les persones. El color de 

l’efecte depèn de quin és la capa i aquest està relacionat amb el color del pèl de l’animal. 
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Figura 6. Exemples d’animals amb l’efecte dels ulls [Vet Street, 2016][Mestizos Magazine, 2016]. 

 

 

Per corregir-ho hi ha càmeres que ja tenen la opció de solucionar-ho posant el mode nit, 

normalment poc precís. També és possible amb dos flaixos, el primer, breu, perquè 

provoqui la contracció de la pupil·la i seguidament s’emeti un altre amb l’objectiu 

principal dels flaixos, originar llum necessària per fer la fotografia. D’aquesta manera 

quan s’emet el flaix original, és a dir el segon, les pupil·les ja estan contretes i, per tant, 

es redueix el reflex que crea l’efecte. Realment però, no és necessari tenir a disposició 

dos flaixos ja que elevant-ne un entre 10 i 20 centímetres per damunt l’objectiu ja no hi 

sol haver problema pel simple fet que ja no està al mateix eix visual de la càmera i per 

tant no incideix frontalment. 

 

Una altra solució seria recórrer a la post-producció de les imatges. Un cop fetes es passen 

per diferents tècniques de softwares d’edició digital, com són Photoshop (de Adobe), 

Picasa (de Google) i GNU Image Manipulation Program (GIMP). Apart d’aquestes 

generals més coneguts, depenent de la marca de la càmera també es proporciona un 

programa d’edició. 

 

En aquest projecte es proposa una solució per la correcció de l’efecte dels ulls vermells. 

Es resol a partir de la detecció del color vermell de les pupil·les amb dos mètodes 

diferents, un en l’espai Red-Green-Blue (RGB) [Gaubatz, M., & Ulichney, R., 2002] i 

l’altre en el espai Hue-Saturation-Value (HSV). Posteriorment, es procedeix a fer la 

transformació a negre del color vermell detectat als mètodes anteriors [Smolka, B., et al, 

2003]. 
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1.3. Estructura 

 

El treball està dividit en quatre parts. En la primera s’ha introduït el tema i s’especifiquen 

els objectius. En la segona part s’entra més en matèria ja que s’explica teòricament els 

algoritmes implementats per l’estimació dels punts característics facials i la correcció de 

l’efecte dels ulls vermells. En la implementació, tercera part, es posen en pràctica les 

explicacions de la part anterior per aconseguir experimentalment els objectius del 

projecte. Per acabar la memòria, en la quarta part es fa una avaluació dels resultats 

definitius obtinguts i s’extreu una conclusió. 

 

 

1.4. Objectius 

 
Els objectius d’aquest projecte són ambientar-se en la àrea de “Computer Vision” i 

entendre els algoritmes que detecten els punts característics de la cara per utilitzar-los en 

una implementació que aconsegueixi estimar els landmarks dels ulls per corregir l’efecte 

dels ulls vermells en aquelles imatges que hi aparegui.  
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2. Procediment 

 

En aquesta segona part, s’explica conceptualment els diferents mètodes implementats per 

arribar a obtenir els punts característics de la cara i d’aquesta manera utilitzar els dels ulls 

per solucionar l’efecte dels ulls vermells en aquelles imatges on aparegui, mètode de 

correcció també explicat. 

 

 

2.1. Detecció de la cara 
 
 

Primerament, s’ha de detectar la cara i per això s’ha utilitzat el mètode Viola & Jones 

creat pels científics Paul Viola i Michael Jones [Viola, P., & Jones, M. J., 2004]. És 

considerat el primer detector de cares en temps real i per fer això utilitza el mètode de 

classificador en cascada basat en característiques del detector de Haar. 

 

El mètode Viola & Jones, llegeix les imatges que s’introdueixen, les converteix de 

l’escala Red-Green-Blue (RGB) a escala de grisos i aplica les característiques de Haar 

rectangulars, és a dir, la suma de píxels de l’àrea de dins del rectangle. Els valors extrets 

són certes característiques d’una particular àrea de la imatge. 

 

Les característiques Haar més típiques depenent del número de rectangles són les 

següents: 

  
Figura 7. A i B són característiques de dos rectangles, C de tres i D de quatre [Code Forces, 2010]. 

 

La resposta d’elles és calculada fent la diferència entre la suma dels píxels de les imatges 

de dins les diferents regions que formen tot el rectangle. Com es pot comprovar en la 

Figura 7, en l’A i el B (two-rectangle feature) les dues regions del rectangle són iguals i 
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es fa la resta equivalent. Al rectangle C (three-rectangle feature), es sumen els píxels que 

cobreixen les parts blanques exteriors i es resta a la suma dels píxels la part central negra. 

En canvi, al rectangle D (four-rectangle feature), es computa la diferència entre els 

rectangles que estan en diagonal. 

 

Però depenent de la forma també hi ha altres tipus de característiques com les de contorn, 

línia i centre-envoltant, que es poden visualitzar en la Figura 8. 

 
Figura 8. Els 4 primers són característiques de contorn els 8 següents de línia i els 2 últims de centre-

envoltant [Open CV, 2014]. 
 

Depenent de la posició de dins la regió d’interès s’utilitzen unes o altres, però 

independentment de la forma, aquests rectangles són computats a partir de la imatge 

integral, ii(x,y), que és una representació de la imatge on cada element d’aquesta suma 

tots els píxels localitzats a la regió de dalt a l’esquerra de la imatge original.  

 

𝑖𝑖 𝑥, 𝑦 = 	 𝑖(𝑥(, 𝑦()
*+,	*,	-+,	-					

 

 

on i és la imatge original i x’ i y’ els píxels menors a x i y, respectivament, és a dir, els 

localitzats a dalt a l’esquerra del píxel (x,y). 
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Figura 9. La part fosca és la part de la imatge integral, ii(x,y) [Viola, P., & Jones, M. J., 2004]. 

 

És a dir, per exemple, es pot veure en l’anterior imatge, Figura 9, com el valor d’aquesta 

imatge integral és la suma de píxels que hi ha a la regió fosca de dalt a l’esquerra respecte 

el píxel (x,y). 

 

En el següent cas, es calcula la regió de dalt a l’esquerra de cada punt A, B, C i D i això 

permet trobar algunes àrees en concret en la imatge com la fosca de la Figura 10. 

 

 
Figura 10. Càlcul de la regió fosca [Wikipedia, Febrer 2016]. 

 

És a dir, el valor de la regió fosca és: 

 

𝑠𝑢𝑚 = 𝐼 𝐶 + 	𝐼 𝐴 − 𝐼 𝐵 − 	𝐼(𝐷), 

 

on I(C) és la imatge integral de la suma dels píxels de les 4 regions, I(A) és la suma dels 

píxels de la regió de dalt a l’esquerra, I(B) és la suma de la regió de I(A) més els píxels 

de la regió del seu costat i I(D) és la suma de la regió de I(A) més la de just a sota. 

 

Les característiques rectangular són sensibles a la presència de contorns, barres i altres 

estructures simples i només són disponibles per les orientacions vertical, horitzontal i 

diagonal. 
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Encara que, una de les característiques que diferencia Viola & Jones de la resta és que 

aquest utilitza un conjunt de classificador weak construïts amb un llindar d’una 

característica de Haar. Com que es desconeix la mida de la cara que s’està buscant es 

computa el classificador diferents cops a diferents escales. És a dir que, el classificador 

resultant és el conjunt de classificadors més simples aplicats contínuament a una regió 

d’interès fins al punt que aquesta és acceptada o rebutjada. Per això mateix, se li diu 

classificador en cascada. 

 
 

2.2. Detecció dels punts facials característics 

 
Un cop és detectada la regió facial, el procés per estimar els punts característics facials 

consisteix en les diferents passes que s’expliquen a continuació. Primer, es llegeixen els 

punts característics de la cara de les imatges d’entrenament. Després, aquests s’aprofiten 

per tal de localitzar els punts, per això s’utilitza el SDM, que es basa en aprendre un 

regressor que mapeja l’aparença de la cara amb la localització correcta dels punts facials.  

 
 
2.2.1.  Lectura dels punts  

	

Segons les bases de dades “face in the wild” de Intelligent Behaviour Understanding 

Group (IBUG) LFPW, Helen, AFW i IBUG [ibug, 2016] [Sagonas, C., et al, 2016] 

[Sagonas, C., et al, June 2013] [Sagonas, C., et al, December 2013], es considera que les 

persones tenen un total de 68 punts facials característics, alineats en el mateix ordre que 

els de la Figura 11, i proporcionen moltes anotacions manuals d’aquests punts. 

 

 

 

 

 

 

 

	

Figura	11.	Posició	dels	68	punts	característics	[ibug,	2016].	
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Com es pot veure en l’anterior imatge, Figura 11, els punts cobreixen les diferents parts 

de la cara: ulls, celles, nas, boca i tot el contorn que li dona la forma ovalada. Això vindria 

a ser la cara neutral, però aquests punts es desplacen quan una persona fa qualsevol 

moviment, ja sigui voluntari o no. 

	

Per aquest projecte els punts interessants són els dels ulls, per això es tindran en compte 

els següents punts: 

 

- Punts ull dret: 37, 38, 39, 40, 41, 42. 

- Punts ull esquerre: 43, 44, 45, 46, 47, 48. 

 

Depenent del físic de la persona, l’expressió que fa aquesta o, fins i tot, de la seva 

nacionalitat, aquests punts estaran més junts o més separats. Per exemple, en el cas de 

l’expressió, si la persona té cara de sorpresa, els ulls estaran més oberts, per tant, estaran 

més distanciats, i a l’inrevés, si la persona té ira. Conseqüentment, les celles i els seus 

corresponents punts s’eleven o s’ajunten, respectivament. 

 
	

2.2.2.  Supervised Descent Method (SDM)  
 

Seguidament, es porta a terme el mètode Supervised Descent Method (SDM) [Xiong, X., 

& Torre, F., 2013], mètode que, com s’ha dit, aprèn un regressor que mapeja l’aparença 

de la cara amb la localització correcta dels punts característics facials i està dividit en tres 

parts diferents. Per portar-lo a terme, primer s’extreuen les característiques, després es 

redueix la dimensionalitat d’aquestes i, finalment, es crea el regressor lineal que servirà 

per trobar la posició final dels landmarks. 

 

2.2.2.1. Extracció de característiques 
 

Per detectar i extreure les característiques locals d’imatges s’ha utilitzat el mètode Scale-

Invariant Feature Transform (SIFT), creat per David Lowe el 2004 [Lowe, D. G., 2004].  

Aquest mètode està dividit en dues parts, la primera és la detecció dels punts característics 

importants i l’altra és la descripció de la regió de cada punt obtingut aconseguint 
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informació del voltant de cada punt en qüestió. Per aquest projecte però, només s’utilitza 

la segona part ja que els punts on s’han d’aplicar els descriptors els definim. 

 

Si no estiguessin definits tots aquests punts, en la primera part, per trobar els punts 

característics, primer es detectaria l’escala invariant característica. Com que no es pot 

utilitzar la mateixa finestra per detectar totes els punts característics per les diferents 

escales es defineix la relació espai-escala. Per això, s’aplica la diferència de gaussianes 

entre dos valors d’escala i busca els màxims locals de l’espai-escala de les imatges 

invariants a l’escala i la orientació.  

 

La diferència de gaussianes (D) aproximant el Laplacià de Gaussianes és: 

 

𝐷 𝑥, 𝑦, 𝑘 = 	𝐺:;/=>? ∗ 	 𝐼 −	𝐺>? ∗ 	 𝐼	~	 2
C
= − 1 𝜎F:∆𝐺>? ∗ 𝐼, 

 

on es fa la resta entre la gaussiana G de l’escala	2H/I𝜎F i  𝜎F de la imatge I. 

 

Aquest procés és portat a terme per diferents escales per octava, per exemple, les de la 

Figura 12: 

 

 
Figura 12.  Procés del càlcul de la diferència de gaussianes [Lowe, D. G., 2004]. 

 

Per trobar els màxims locals, cada píxel en una imatge, per exemple com el píxel X de la 

Figura 13, és comparat amb els 8 veïns de la seva escala, i els 9 de l’escala inferior i 
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superior. Es diu que (𝑥J, 𝑦J) és un punt característic a l’escala 𝜎FJ si 𝐷 𝑥, 𝑦, 𝑘  té un 

màxim a 𝑥J, 𝑦J, 𝑘J  en el veïnat (𝑥J + 	𝛼, 𝑦J + 	𝛽, 𝑘J + 𝑘) on 𝛼,	𝛽,	𝑘 𝜖 {-1,0,1}. 

 

 
Figura 13. Píxel X comparat amb un total de 26 veïns entre l’escala actual, inferior i superior [Lowe, D. 

G., 2004].. 

 

Per tant, un màxim local serà acceptat si la diferència gaussiana en aquest punt i escala és 

major al següent valor: 

 

𝐷 𝑥J, 𝑦J, 𝑘J > 0.8 J.JR
I

, 

 

sent S l’escala en que es troba. 

 

Conseqüentment si és un màxim local, aquest serà considerat un punt característic. En el 

cas del SDM, la detecció dels punts primer ve donada per la cara mitja obtinguda fent la 

mitja dels 68 punts característics de totes les imatges, i després per les estimacions finals 

de les diferents iteracions del mètode d’aprenentatge. Per tant, en aquest mètode els punts 

característics no s’extreuen per la detecció automàtica de l’espai-escala de la imatge. 

 

Però, per portar a terme el SDM, seguidament es seleccionen tots aquests punts 

característics aconseguits calculant la cara mitja i les estimacions de les diferents 

iteracions i ja amb els punts localitzats i filtrats se’ls hi assignen les orientacions per 

aconseguir invariància per qualsevol transformació de la imatge. 
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Després s’obtenen els descriptors de cada punt. Considerant els píxels del voltant, la regió 

es divideix en 16 blocs i, per cada bloc, el gradient de les orientacions forma un 

histograma de 8 direccions, com es pot veure en la Figura 14. D’aquesta manera amb tots 

els histogrames de cada bloc es construeix el descriptor de 128 valors per cada punt 

característic. 

 

 
Figura 14. Descriptors dels punts característics [Computer	Vision	Blog,	2015]. 

	

	

2.2.2.2. Reducció de la dimensionalitat de les dades 
 

Després d’obtenir totes les dades del SIFT es fa una reducció de la dimensió d’aquestes 

amb el Principal Component Analysis (PCA) [Abdi, H., & Williams, L. J., 2010], tècnica 

molt comuna per reduir la dimensionalitat. Consisteix en un procés estadístic que utilitza 

una transformació lineal ortogonal que serveix per trobar un espai lineal de d dimensions, 

que sigui menor que les n dimensions que anteriorment tenia, mantenint-se 

majoritàriament en el mateix subespai lineal.  

 

Aquest mètode consta de diferents apartats que s’expliquen a continuació. La primera part 

consisteix en centrar les dades a l’origen, per fer això primer es calcula la mitja de cada 

característica per totes les imatges passades pel mètode d’aprenentatge: 

 

𝜇 =
1
𝑁 𝑋 

 

sent N totes les imatges i X els descriptors del SIFT, on per cada imatge la fila de la matriu 

X és formada pel descriptor de 128 valors de cada landmark de la cara (68 en total), és a 

dir, un total de 8704 valors. Per tant, X té una dimensió de Nx8704. 
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Després es resten les dades originals, X, entre la mitja obtinguda i s’obtenen les dades 

originals centrades a l’origen. 

 

Seguidament, el que es fa és com es diu en àlgebra lineal, el Singular Value 

Decomposition (SVD) i consisteix en una factorització de la matriu que es vol reduir, és 

a dir, la matriu obtinguda després de restar-li la mitja [Baker, K., 2005]. Aquesta serà 

descomposada per tres matrius diferents: 

 

𝑋 = 𝑈 · 𝑆 · 𝑉Z 

 

on U són les columnes ortonormals eigenvectors de X x X*, S és la matriu diagonal que 

conté les arrels quadrades dels eigenvalues d’U o V en ordre descendent, i V són els 

eigenvectors ortonormals de X* x X. 

 

D’aquesta descomposició es queden els eigenvectors ortonormals (V), i aquests es 

multiplicaran per la matriu centrada a l’origen. 

 

La intenció d’aquesta reducció és presentar les dades en menys dimensions amb la 

condició de que s’ha de preservar l’estructura de les dades lo més igual possible. 

	

	

2.2.2.3. Regressió lineal 
 

Per acabar, s’acaba d’aplicar el SDM per obtenir la regressió lineal. Consisteix en la 

minimització d’un problema de mínims quadrats no lineal [Xiong, X., & De la Torre, F., 

2014]. 

 

𝑓 𝑥 = 	 ℎ 𝑥 − 	𝑦 :, 

 

on h(x) és la concatenació de la projecció dels descriptors SIFT (aplicats sobre les 

coordenades de la cara mitja) sobre l’espai PCA calculat. En canvi, y, és un escalar 

conegut que conté tots els increments respecte les coordenades de la cara mitja calculada 

i el ground truth obtingut a les anotacions de les bases de dades. 
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Amb totes les imatges d’entrenament, els descriptors del SIFT, ja amb la dimensió reduïda 

i projectat a l’espai PCA calculat, i la distància entre els punts de cada imatge i la cara 

central mitja es pot seguir a calcular-ho. 

 

Primerament es minimitza la funció següent: 

 

𝑓 𝑥J + ∆𝑥 = 	 ℎ 𝑑 𝑥J + ∆𝑥 −	𝜙∗ :
:
, 

 

on 𝜙∗ = 	ℎ 𝑑 𝑥∗ 	representa els valors SIFT de la imatge d,  𝑥J són les configuracions 

mitjanes dels landmarks, i els p landmarks correctes són coneguts com 𝑥∗. 

 

Les direccions són apreses utilitzant la regressió mapejant els descriptors de la cara mitja 

i l’increment dels paràmetres: 

 

∆𝑥 = 	𝑅J𝜙J, 

 

per després afegir el bias, 𝑏J: 

 

∆𝑥 = ∆𝑥	 +	𝑏J 

 

La funció cost de la regressió lineal, ja simplificada, a optimitzar és la següent: 

 

arg min
gh,ij

∆𝑥∗k −	𝑅J𝜙Jk −	𝑏J
:

*jlml , 

 

on 𝜙Jk = 	ℎ 𝑑 𝑥nk  són els valors del SIFT per cada imatge i ∆𝑥∗k = 	 𝑥∗k −	𝑥Jk , és a dir, 

la diferència entre el landmark correcte de la cara (𝑥∗k) i el de la cara mitja (𝑥Jk ). 

 

El SDM és l’últim mètode de la part d’aprenentatge ja que amb aquest s’obté el regressor 

lineal, i es pot procedir a detectar si la persona té els ulls vermells per culpa del flaix 

utilitzat al moment de fer la fotografia o no. Si es dóna el cas que els té, es passa a corregir 

l’efecte perquè les pupil·les quedin amb el seu color original. 
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2.3. Efecte dels ulls vermells 
	

Un cop estimats els 68 punts característics de la cara, s’aprofiten els dels ulls, 6 per formar 

cadascun, per tal de crear una màscara que contengui la forma dels ulls. 

 

Com s’ha explicat a l’apartat de l’Estat de l’art de la Introducció, si el color de les pupil·les 

és detectat com a vermell, es corregeix per convertir-ho en l’original, negre, i això es fa 

formant una altra màscara, la de la imatge.  Primer es detecten els píxels vermells, aquests 

són vermells si respecten totes les condicions independentment en els dos següents 

mètodes: 

 

• En l’espai Red-Green-Blue (RGB) [Gaubatz, M., & Ulichney, R., 2002]: 

- 𝑉𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙𝑙 > 50 

- 𝑥 = stuvtww
stuvtww	x	stum	x	ywz{

		> 	0.40 

- 𝑦 = 	 stum
stuvtww	x	stum	x	ywz{	

	< 	0.31 

- 𝑧 = ywz{
stuvtww	x	stum	x	ywz{

		< 	0.36  

 

 

L’espai RGB està representat pels tres colors primaris vermell, verd i blau. El canal 

vermell ha de ser almenys més gran a 50 per ser detectat com a píxel vermell però també 

ha de respectar les tres condicions de les coordenades de cromaticitat (x, y i z). 

 

Els valors anteriors s’han aconseguit a partir del següent diagrama de cromaticitat de la 

Figura 15: 
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Figura 15. Diagrama de cromaticitat [Wikipedia, Desembre 2015]. 

 

Per aquest primer mètode no cal fer cap transformació prèvia abans de detectar el color 

vermell ja que la imatge ja està en l’espai RGB. En canvi, per detectar-ho en l’espai Hue-

Saturation-Value (HSV) primer s’ha fet la transformació del canvi d’espai RGB-HSV de 

la imatge i després s’ha procedit a detectar el color. 

 

• En l’espai HSV: 

- 𝑇𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡	 𝐻 > 	0.9	𝑜 < 0.02 

- 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó	 𝑆 	> 	0.6 

 

Aquest espai es representa com un con, com es pot veure a la Figura 16: 

 
Figura 16. Representació de l’espai HSV [Wikipedia, Maig 2015]. 
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La tonalitat (H) és el tipus de color i com que es vol detectar el vermell, aquest correspon 

a l’angle de 0º o al 360º, que és l’equivalent. El valor de la saturació (S) és la intensitat 

del color en qüestió, i aquest ha de ser alt ja que la saturació al vermell és més o menys 

alta. El valor V, no s’utilitza per aconseguir el vermell, però vindria a ser el brillo del 

color.  

 

Un cop detectat el color vermell de la imatge i diferenciat de la resta, es crea una màscara 

resultant a partir de les dues creades que conté només el color vermell de les pupil·les, 

part dels ulls que es vol corregir. 

 

Després de detectar la pupil·la dels ulls, és l’hora de canviar el color pel negre de la 

manera que quedi més natural i el més semblant possible a l’original de la persona. Això 

s’ha aconseguit canviant el component del canal vermell per un nivell acromàtic, és a dir, 

una escala sempre de grisos, amb una intensitat que és la mitja entre els components del 

canal verd i blau [Smolka, B., et al, 2003]: 

 

𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙	𝑣𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙𝑙 = 	
𝑉𝑒𝑟𝑑	 + 	𝐵𝑙𝑎𝑢

2  

 

D’aquesta manera tot el color vermell de la màscara es converteix a negre, complint un 

dels objectius del projecte. 
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3. Implementació 

 
En aquest apartat s’expliquen els mètodes mostrats a la part de Procediment però basant-

ho en la implementació feta per posar en pràctica tot el que s’ha analitzat i estudiat. El 

mètode d’aprenentatge consta d’un total de 4 iteracions, és a dir, el que s’explica a 

continuació a partir d’un cop es tenen totes les imatges amb la cara detectada (i 

descartades les que no), s’aplica quatre vegades amb l’objectiu de guanyar en precisió. 

 

Des dels grans avenços en tota aquesta àrea de “Computer Vision”, és adequat un sistema 

robust capaç de respondre amb precisió el que se li demana i per això mateix calen una 

sèrie de característiques primordials perquè actuï com es pretén. 

 
Aquestes característiques són: 

 
- Automàtic i general. 

- Es pot treballar amb imatges o vídeos. 

- Detectar i reconèixer cares espontànies i inclinades. 

- Robust a diferents condicions de la llum. 

- Robust en presència d’oclusions. 

- Independent de la persona (edat, cultura i color de pell). 

- Invariant al cabells, barba, ulleres, maquillatge. 

 

En resum, el percentatge d’encert ha de ser alt i el temps d’execució el més baix possible, 

és a dir, precís i ràpid. També ha de ser aplicable a la vida diària de les persones, per tant, 

ha de ser robust en qualsevol moment que s’utilitzi. 

  

 

3.1. Bases de Dades 
 

S’han utilitzat quatre bases de dades “face in the wild” diferents: LFPW, Helen, AFW, 

IBUG, [Sagonas, C., et al, 2016] [Sagonas, C., et al, June 2013] [Sagonas, C., et al, 

December 2013] de la pàgina IBUG [ibug, 2016]. La primera base de dades conté 871 

imatges per testejar i unes altres 871 d’entrenament. La de Helen conté 330 test imatges 

i 2000 per l’entrenament. Totes aquestes imatges són de més qualitat i les dimensions 
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d’algunes són més grans que 500x500 píxels. En canvi, les altres dues són menys 

nombroses ja que tenen 337 i 135 imatges, respectivament. AFW conté poques imatges, 

però té un total de 468 cares, és a dir, hi ha més d’una cara a segons quina imatge. 

 

Per dur a terme aquest projecte però, s’han utilitzat un total de 1250 imatges d’entre les 

quatre bases de dades d’on gairebé totes les imatges de les Figures d’aquesta part són 

extretes de les quatre. Cadascuna d’aquestes conté dos arxius diferents per cada imatge, 

la mateixa imatge, ja sigui amb format “.jpg” o “.png”, i un arxiu “.pts” que conté els 68 

landmarks de la cara escrits per cada imatge de la següent manera on la primera columna 

es veu la posició en l’eix de les abscisses (X) i en la segona les ordenades (Y) (exemple 

amb els 12 punts de l’ull dret i esquerre, respectivament, d’una imatge): 

 
version: 1 

n_points:  68 

{ 

411.148599 280.559516 

317.438429 310.280949 

318.951968 331.448858 

321.726535 353.339472 

325.433059 374.611148 

290.117837 388.148655 

303.619523 393.551201 

317.390270 397.718132 

331.814967 392.880685 

343.263925 388.916905 

235.693211 308.555586 

248.875600 301.642297 

... 

}   

 

 

Per poder treballar amb aquestes dos tipus d’arxius, el que s’ha fet ha estat implementar 

una funció que llegeixi les imatges I, com les originals de la Figura 17, i que guardi els 

punts de la corresponent imatge en una variable, Y. 
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Figura 17. Imatges originals.	

	

En la Figura 18, es mostren les imatges I pintant els punts facials característics Y 

corresponents de cada cara. 

 

    
Figura	18.	Imatges	originals	amb	els	punts	característics.	

		

A partir d’això, tenint les variables amb l’adequat tipus de dades, es pot detectar la cara 

amb el mètode Viola & Jones, comentat anteriorment, que proveeix la llibreria de 

software lliure, Open Source Computer Vision (OpenCV) (veure Annex I). 

	
	
	
3.2. Viola & Jones 
	

A la implementació s’aplica el mètode Viola & Jones amb el detector de Haar. Es porta 

a terme tot el procés explicat a l’apartat de Viola & Jones de la part anterior. El 

classificador en cascada és entrenat amb un gran número de mostres en diferents 

perspectives d’un objecte. Després s’aplica a tota la imatge i si la sortida del classificador 

és “1” és perquè s’ha detectat bé la cara, Figura 19, i per tant la regió d’interès és com 

aquella àrea de la imatge d’entrada, si es dóna el cas que no és així, és “0”. 
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Es pot donar el cas que el detector de Haar no trobi cap zona interessant i a vegades el 

vector boxes queda buit en la posició d’aquella imatge. Si això succeeix, es descarta 

aquesta imatge per l’entrenament. 

	

	 	 	 	
Figura 19. Imatges amb la cara detectada.  Bounding box pintada (verd). 

	

Si es dóna el cas que per error detecta més d’una cara, comparem cada bounding box 

detectada amb el ground truth dels punts característics d’aquella persona que es crea fent 

el màxim i mínim per x i per y de Y:  

	

gt(i,:) = [min_x, min_y, max_x, max_y];  
	

Amb la funció rectint() es calcula l’àrea que tenen en comú i s’escull la major. Si 

comparteixen al menys el 50% de l’àrea es dóna per fet que ha estat ben detectada, com 

les de la Figura 20, sinó, es descarta la imatge. 

	

	 	 	 	
Figura 20. Imatges amb els requadres de la bounding box (verd) i el ground truth (vermell). 

	

Seguidament a totes les imatges detectades amb més d’un 50% de la comparació les 

retallem amb la funció imcrop() per quedar-nos amb la part que ens interessa, la cara. 
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D’aquest manera es forma un nou vector h que conté totes les imatges retallades, com les 

de la Figura 21. 

	

	 	

	 	
Figura 21. Imatges retallades en la bounding box. 

	

Un cop trobada la bounding box corresponent de cada imatge perquè es pintin bé tots els 

punts s’ha de canviar l’origen de coordenades, és així com es tornen a aplicar bé els punts 

sobre la cara. També es converteix cada imatge a 128x128 així es té les mateixes 

dimensions a totes, com es pot comprovar en la Figura 22. 
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Figura 22. Imatges retallades en la bounding box amb els seus respectius landmarks. 

	

	

	

3.3. Supervised Descent Method (SDM) 
 
Com s’ha explicat al procediment de l’apartat 2.2.2. per aplicar el mètode SDM cal portar 

a terme tres parts diferents (SIFT, PCA i regressió lineal) de les quals s’explicarà la seva 

implementació en els subapartats que segueixen. 

 

 

3.3.1.   Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) 
	

Per aplicar el mètode SIFT, s’ha utilitzat el software que ens proporciona VLFeat 

[VLFeat, 2013], que és una altra llibreria open source d’algoritmes implementats de 

“Computer Vision”. 

 

Abans que res, s’han passat totes les imatges retallades a escala de grisos i després s’ha 

aplicat la funció vl_sift() als 68 punts de la cara mitja calculats fent la mitja per cadascun 

de totes les fotografies de l’entrenament. Aquesta funció calcula els punts característics 

(ff) de cada imatge i els seus descriptors (d), però només es calculen els descriptors ja que 

els punts característics facials ja estan obtinguts a partir de la mitja dels punts 

característics de totes les imatges, formant la cara mitja. 

 

Cada columna de ff té el format següent: [x, y, escala, orientació (radians)], en canvi, cada 

columna de d correspon a la seva mostra a ff. 
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En la Figura 23, s’adjunten uns quants exemples grans per veure i apreciar bé el que 

s’està explicant. En la columna de l’esquerra es representen els punts característics pels 

quals es calcula el SIFT. En aquest cas, com que les imatges estan extretes del quart cop, 

el SIFT s’aplica als punts estimats a la tercera iteració. En canvi, a la columna de la dreta 

es mostren les imatges amb els descriptors de tots aquests punts. 
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Figura 23. Punts característics SIFT (esquerra), descriptors dels punts (dreta). 

 

 

 

3.3.2.   Principal Component Analysis (PCA) 
	

Ja tenint els descriptors SIFT, per fer la reducció de la dimensió de les dades s’aplica el 

mètode PCA, explicat al seu apartat de la part de Procediment. 

 

Primer es fa la mitja, mu, de tot els descriptors de les imatges d’entrenament, X.  
 
for i = 1:size(X,2) 

       mu(1,i) = mean2(X(:,i)); 
end 

		

Seguidament es fa la resta entre aquests i la mitja, és a dir els descriptors de cada imatge 

menys la mitja d’ells, per obtenir, Cx, els valors dels descriptors centrats a l’origen. 

	

cX = X - repmat(mu,size(X,1),1); 
	

Després es fa el càlcul amb la funció svd() de la descomposició econòmica de la mida del 

resultat de Cx i es guarda en U. Aquesta variable seran els eigenvectors, col·locats com a 

columnes de la matriu. 
 

[~,~,U] = svd(cX,0);	
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Es redueix la dimensió a 250 (dim) de la matriu dels vectors, U: 

	
U = U(:,1:dim);	

	

Per trobar finalment els valors projectats sobre l’espai PCA, es multiplica Cx per els 

eigenvectors, U, i s’afegeix un 1 al davant que és el bias. 

 
proj = [ones(size(cX,1),1) cX*U]; 

 
 
 
 
3.3.3.  Distancia punts 
	

Abans de calcular la regressió, és necessari calcular la distància entre els punts facials 

característics de cada imatge i els de la cara mitja.  

 

Primer, cal calcular la mitja per x i per y i això es fa després de tenir totes les imatges ben 

detectades. Amb la funció mean() s’obté el número mig del mateix punt característic x i y 

de cada imatge per separat, és a dir, s’arriba a obtenir la mitja d’x1,x2,...,x68 i això igual 

amb y. Finalment, s’aconsegueix una matriu que conté totes les mitges calculades. 

 

Seguidament, es pot prosseguir a calcular la distància que s’ha comentat. Per fer això, es 

fa un bucle for que calculi la distància de cada punt al seu punt corresponent de la cara 

mitja per totes les imatges. Es guarda aquesta distància de punts en una variable y que 

servirà per calcular el regressor. 

 

En la Figura 24 es mostra la representació de punts característics originals, en blau, i els 

punts de la mitja, en vermell. Com que la cara està ben detectada i totes les imatges tenen 

la mateixa dimensió, la cara mitja es veurà sempre representada dintre del requadre de la 

regió facial. 
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Figura 24. Representació de la mitja (vermell) i dels punts originals (blau). 

	

	

3.3.4.  Regressió lineal 
	

Finalment, la regressió lineal s’aconsegueix acabant d’aplicar el mètode SDM, explicat a 

la part de Procediment. Perquè s’entengui amb el regressor s’aproxima la relació entre 

dues dades, els descriptors del SIFT i la distància calculada entre cada un dels 68 punts 

característics de les imatges i la cara mitja. 

 

Tenint tots els descriptors reduïts amb PCA en una matriu proj, i y contenint totes les 

distàncies. Es calcula la pseudoinversa de Moore Penrose com a generalització de la 

matriu inversa de proj. Es sol utilitzar per sistemes de mínims quadrats quan amb la 

matriu no és possible ja que el sistema no és de solució única. 
 

proj = pinv(proj);	
	

A continuació, ja es pot trobar la solució de la regressió lineal, multiplicant la 

pseudoinversa de proj per y. 
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reg = proj*y'; 
	 	 	

Quan s’obté el regressor lineal s’acaba la primera iteració de la part d’entrenament i 

multiplicant la matriu dels descriptors per la regressió s’obté l’increment dels punts i 

després a aquest es suma la mitja per formar els punts finals estimats de la primera 

iteració. 
 

inc = proj*reg;  
inc = reshape(inc,68,2); 
 
pos_final1 = mean + inc; 

	

En les següents tres iteracions es calcula el SIFT respecte aquests punts estimats, i a cada 

una es guarden les variables de la mitja (mu), dels eigenvectors (U) i la regressió (reg) ja 

que s’utilitzaran al mètode del test. 

	

	

3.4. Testeig 

	

En aquesta part es fa el mateix procediment explicat anteriorment però per la imatge test 

a corregir l’efecte vermell dels ulls.  

	

cXX = X_post - repmat(mu1,size(X_post1,1),1); 
proj_1 = [ones(size(cXX1,1),1) cXX*U1]; 
inc_pts_1 = proj_1*reg1; 
inc_pts_1 = reshape(inc_pts_1,68,2); 

  
 
Sent mu1 la mitja de tots els descriptors en la primera iteració, es resta la mitja als 

descriptors originals de la imatge test, cXX, després  proj_1 contré els descriptors del 

SIFT reduïts calculats només per la imatge test, i es multiplica per reg1 que és la regressió 

lineal aconseguida amb les dades d’entrenament a la iteració 1. D’aquesta manera 

s’aconsegueix mapejar inc_pts_1, variable que conté els increments de x i de y, respecte 

de la cara mitja per la imatge que s’ha testejat. 
 

Per tant, fent la suma de l’increment, inc_pts_1, i la mitja, mean, s’obté la posició final 

dels punts de la cara de la imatge test. 

 	
pos_final1 = mean + inc_pts_1; 
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Però això són els punts estimats només a la primera iteració del testeig. A partir de la 

següent iteració es torna a fer el SIFT, com s’ha fet a l’entrenament, dels punts estimats 

pos_final1, i així consecutivament.  
	

Finalment, quan s’obtenen els punts en la última iteració, ja es consideren els definitius, 

com serien els de la dreta de la Figura 25, i es pot procedir a corregir l’efecte dels ulls 

vermells. 

	

	 	

		 	

	 	
Figura 25. Imatge original (esquerra) i imatge retallada amb els landmarks (dreta). 
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3.5. Correcció efecte ulls vermells 

	

Un cop el mètode de testeig és executat, es pot implementar l’algoritme de la correcció 

de l’efecte per tal de solucionar el problema de l’efecte dels ulls vermells en aquelles 

imatges que apareix, com les de la esquerra de la Figura 25. 

 

Després de tenir tots els punts característics, s’ha de centrar en els dels ulls. Tenint la 

posició dels 6 landmarks definitius estimats per cada ull, es pot visualitzar en la Figura 

26, és més fàcil trobar les regió dels ulls amb les quals es formarà la màscara dels ulls, 

columna de l’esquerra de la Figura 27.  
	

pos_final_eye_right = pos_final4(37:42,:); 
pos_final_eye_left = pos_final4(43:48,:); 
pos_final_eye = vertcat(pos_final_eye_right, 
pos_final_eye_left); 

  
BW = poly2mask(pos_final_eye_right(:,1), 
pos_final_eye_right(:,2), 128, 128); 
BW2 = poly2mask(pos_final_eye_left(:,1), 
pos_final_eye_left(:,2), 128, 128);  

  
 

   
 

   
Figura 26. Imatges amb els 12 punts característics dels ulls utilitzats. 
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Seguidament s’ha de trobar si en aquesta regió hi ha píxels vermells. Per això es fa la 

màscara de la imatge, que s’obté amb dos mètodes totalment diferents, com s’ha dit al 

Procediment, un és en l’espai RGB i l’altre en el HSV, respectivament, columna del centre 

i la dreta de la Figura 27. 

	 	 		

	 	 	

	 	 	

	 	 	
Figura 27. Màscara dels ulls (esquerra), màscara de la imatge amb el mètode RGB (centre), màscara de 

la imatge amb el mètode HSV (dreta). 
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Quan es tenen les dues màscares es multipliquen i es forma la màscara resultant dels ulls, 

Figura 28, que ha de contenir el color vermell de les pupil·les que es vol corregir. 

	

	 	

	 	

	 	

	 	
Figura 28. Màscara resultant del color vermell de les pupil·les pel mètode RGB (esquerra) i HSV (dreta). 
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Per acabar, es corregeix l’efecte canviant el valor dels píxels els quals són marcats com 1 

a la màscara resultant anterior. Com s’ha dit a l’apartat corresponent de Procediment, es 

transforma el canal vermell per tots aquests píxels que formen part de l’ull i són 

considerats com a vermell, per fer això es fa la mitja del canal verd i blau. 

	

	 	

	 	

	 	

	 	
Figura 29. Imatges corregides amb el mètode RGB (esquerra) i HSV (dreta). 
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4. Conclusions 

 
Després d’haver investigat sobre el tema i implementat el programa, és l’hora de treure 

conclusions avaluant els resultats, exposant les possibles millores del projecte en un 

treball futur i la valoració personal. Fer un projecte d’aquesta magnitud comporta trobar-

te en diferents problemes per arribar a un resultat adient, i depenent d’aquesta resolució 

de problemes s’obtindran més bons resultats. Gràcies al fort creixement ja sigui de la 

tecnologia de “Computer Vision” com d’altres àrees cal estar atent en les millores que 

pot provocar això en la manera d’arribar a l’objectiu de corregir l’efecte dels ulls vermells 

estimant els punts característics dels ulls. 

	

	

4.1. Resultats 

 

En aquest projecte es poden diferenciar clarament dues parts. La primera és la de 

l’estimació dels punts de la cara i l’altra és la correcció l’efecte dels ulls vermells, objectiu 

pel qual en el meu projecte es vol alinear la cara. 

 

Al mètode d’entrenament se li entren un total de imatges 1250 imatges, però no totes les 

cares d’aquestes són detectades pel mètode de Viola & Jones. Exactament són 966 

imatges, per tant, el Viola & Jones detecta la cara amb una precisió del 77 %. Aquestes 

imatges són descartades o bé perquè no s’ha detectat cap cara des del primer moment o 

perquè s’han detectat més boxes i després de fer la comparació amb el ground truth 

original no coincideix ni un 50% de la bounding box. 

 

Un cop avaluat els resultats del detector de cares, es pot mostrar la precisió de l’estimació 

dels punts de la cara representant els punts originals i els estimats de les següents imatges 

de la Figura 30. 
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Figura 30. Estimació de la cara original (blau) i test (verd). 

	

La veritat és que s’ha aconseguit una precisió bastant bona com es pot veure en les imatges 

anteriors. Com s’ha dit, un cop es tenen els punts de la cara estimats, en especial els dels 

ulls, es procedeix a corregir el color vermell de les pupil·les. 
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En la següent figura, Figura 31, es podran visualitzar una sèrie d’imatges amb els 

landmarks dels ulls detectats i la posterior correcció del color dels ulls a partir dels dos 

mètodes de detecció del color vermell: 

	

	 	 	

	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	
Figura 31. Punts ulls detectats (esquerra), color corregit amb mètode RGB (centre) i mètode HSV (dreta). 
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Després d’haver adjuntat la sèrie d’imatges originals i corregides a la Figura 31, es pot 

fer una avaluació dels resultats finals obtinguts. Aquests depenen sobretot de la màscara 

resultant i el càlcul per convertir a negre el color de les pupil·les. 

 

Primer de tot, com que els ulls s’han detectat amb una precisió bastant alta la màscara 

dels ulls s’ha obtingut força bé (imatges de la esquerra de la Figura 27). En canvi, com 

s’ha dit en les parts anteriors, per detectar el color vermell, s’ha creat la màscara de la 

imatge, amb els dos mètodes RGB i HSV. El primer crea més confusió perquè detecta 

també el vermell de tota la cara (imatges centrals de la Figura 27), en canvi, el segon 

mètode és més precís per la detecció i només extreu el vermell de la pupil·la (imatges de 

la dreta de la Figura 27).  

 

Però per això s’han estimat els punts característics i es multipliquen aquestes màscares 

per la obtinguda de la regió dels ulls aconseguint la resultant, que servirà per corregir el 

color convertint-lo a negre. La resultant pel mètode RGB (imatges de la esquerra de la 

Figura 28) no és perfecte perquè considera com a vermell també part de l’entorn dels ulls, 

com les pipelles. Respecte el resultat pel mètode HSV (imatges de la dreta de la Figura 

28), aquest sí que és més precís i el vermell dels ulls queda més ben detectat. En ambdós 

el píxel màxim on es reflexa més llum no es corregeix ja que en la màscara es pot notar 

un punt negre envoltat del blanc, pupil·la de l’ull. 

 

Se’m fa difícil elegir quin dels dos mètodes per detectar el vermell és millor però el 

mètode RGB normalment ho detecta millor. Després de la transformació a negre, es pot 

veure que en quasi totes les fotos es corregeix bé el color, però el que passa és que si es 

considera com a vermell el blanc de l’ull és veu com un color blau que es pot apreciar a 

simple vista. En canvi, el mètode HSV si no ho corregeix bé, es pot apreciar el vermell 

de les pupil·les, fet que no sol passar amb el RGB. Per tant, encara que la màscara de la 

imatge del mètode RGB quedi confusa detectant també tot el vermell de la cara, gràcies 

a la màscara dels ulls extreta a partir dels punts característics estimats, la resultant queda 

força bé i es pot apreciar com la correcció de l’efecte dels ulls d’aquest mètode és millor 

que l’altre, el HSV. 
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Igualment però, com es pot comprovar a la Figura 29 i Figura 31, en la majoria d’imatges 

s’ha obtingut un resultat bo a l’hora de convertir el vermell de les pupil·les a negre amb 

els dos mètodes, aconseguint així un dels objectius que es proposaven en aquest projecte. 

 

Del total de les imatges de les quals s’ha detectat l’efecte i corregit posteriorment, entre 

les de la Figura 29, Figura 31 i les que s’afegeixen a la Figura 32 de l’Annex II, es poden 

resumir els resultats de les diferents parts del projecte en la següent taula, Taula 1: 

 

 Detecció cara 
Estimació dels 

punts dels ulls 

Correcció de 

l’efecte dels  

ulls vermells 

Total 

imatges 

Mètode RGB 
100 % 100 % 

81 % 
37 

Mètode HSV 65 % 
Taula 1. Resum dels resultats obtinguts. 

 

En la taula anterior es mostren els resultats extrets en cada part pel total d’imatges 

corregides. De les 37 imatges es pot dir que totes les cares s’han detectat bé i seguidament 

s’han estimat els punts amb una bona eficàcia. Quan és l’hora de corregir l’efecte dels 

ulls, pel mètode RGB s’han corregit amb èxit a 30 de les 37, considerant com no del tot 

bones les que es veu una mica de blau en el blanc de l’ull. En canvi, pel mètode HSV 

s’han remogut bé 24 de les 37, és a dir, un percentatge més baix que el mètode RGB, ja 

que en algunes el vermell no s’ha acabat de corregir del tot bé. 

 

 

4.2. Millores i treball futur 

	

Perquè un algoritme sigui robust, cal que el sistema sigui general, és a dir, per qualsevol 

imatge d’entrada ser capaç a estimar els seus punts característics i corregir el color 

vermell de les pupil·les si es dóna el cas que apareix. Encara que l’estimació sigui força 

precisa, s’ha detectat que si la inclinació de la cara és molt forçada, la alineació de la cara 

perd precisió. Això és una cosa que es podria millorar per tal de fer el sistema encara més 

robust. Respecte la correcció del color dels ulls, el que es podria millorar és convertir a 
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negre també el punt de màxima reflexió ja que a la imatge corregida es manté blanc igual 

que la original. 

 

Respecte la alineació de la cara, en un treball futur es podrien detectar els punts 

característics de la cara de la persona que s’està gravant en temps real. En canvi, la 

alternativa que podria ser interessant respecte la correcció dels ulls és que enlloc de 

canviar el color vermell de la pupil·la, ja amb això corregit, fer la simulació del canvi de 

color de l’iris dels ulls per aquelles persones que es vulguin imaginar amb un color 

diferent al seu o bé perquè s’assegurin abans d’adquirir unes lentilles de color. 

	

	

4.3. Valoració personal 

	

La valoració que faig d’aquest projecte és molt positiva. El fet de posar en pràctica els 

coneixements dels mètodes estudiats durant diferents assignatures del grau, comentades 

a la Introducció, m’ha agradat molt. Es pot considerar, amb tota lògica, el projecte de 

major escala que he fet durant el grau. Fer aquest projecte m’ha aportat molt a l’hora del 

plantejament d’idees i la resolució de problemes. També per millorar el meu coneixement 

sobre el llenguatge de programació utilitzat, MATrix LABoratory (MATLAB), i per 

adquirir experiència en la llibreria OpenCV molt utilitzada en processament d’imatge.  

	

El fet que el projecte quedi obert per noves investigacions i millores em causa ganes de 

seguir investigant i aprenent en aquest camp, ja sigui en la meva professió, educació o 

afició.
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Annex I 
	

En aquest annex s’explica com utilitzar el pkg-config, una eina utilitzada a l’hora de 

compilar diferents aplicacions o llibreries i serveix per cridar biblioteques instal·lades. 

 

Pel treball s’han utilitzat les llibreries d’OpenCV, específicament, el MEX OpenCV ja 

que conté un conjunt de funcions “mex” que són les adequades per connectar amb 

MATLAB, eina de software utilitzada bàsicament per desenvolupar els algoritmes i 

l’anàlisi i visualització de dades.   

 

Si es vol utilitzar MATLAB amb aquestes llibreries, primer s’han d’instal·lar ja que sinó 

no compilarà. 

 

Des del terminal de l’ordenador, en el meu cas un MacBook Pro, feim lo següent per 

entrar al directori on es té el MATLAB: 

 

Solució: Es busca on es troba la carpeta pkgconfig descarregada d’internet. Després es 

descomprimeix i es busca el fitxer “opencv.pc” que és el que conté totes les llibreries. 
 

 

aranyo-133-241:~ Toni$ cd Downloads/ 

aranyo-133-241:Downloads Toni$ tar xvf pkg-config-0.29.1.tar 
aranyo-133-241:pkg-config-0.29.1 Toni$ pkg-config --cflags --libs 

opencv 

aranyo-133-241:lib Toni$ cd pkgconfig/ 

aranyo-133-241:pkgconfig Toni$ ls 
opencv.pc 

aranyo-133-241:pkgconfig Toni$ more opencv.pc  

# Package Information for pkg-config 

prefix=/usr/local 
exec_prefix=${prefix} 

libdir=${exec_prefix}/lib 

includedir_old=${prefix}/include/opencv 

includedir_new=${prefix}/include 
Name: OpenCV 

Description: Open Source Computer Vision Library 
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Version: 3.1.0 

Libs: -L${exec_prefix}/lib -lopencv_shape -lopencv_stitching -

lopencv_objdetect -lopencv_superres -lopencv_videostab -lippicv -
lopencv_calib3d -lopencv_features2d -lopencv_highgui -lopencv_videoio 

-lopencv_imgcodecs -lopencv_video -lopencv_photo -lopencv_ml -

lopencv_imgproc -lopencv_flann -lopencv_core 

Libs.private: -framework OpenCL -framework Cocoa -framework QTKit -
framework QuartzCore -framework AppKit 

Cflags: -I${includedir_old} -I${includedir_new} 

aranyo-133-241:pkgconfig Toni$ ls 

opencv.pc 

aranyo-133-241:pkgconfig Toni$ sudo nano opencv.pc  

 

 

Feim el make i aquest cop sí que es pot comprovar que les llibreres s’han instal·lat 

correctament. 

 
 

 

 
aranyo-133-241:mexopencv-master Toni$ make 

Successfully: 
MEX completed successfully. 
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Annex II 
 
En aquest segon annex s’afegeix una llarga sèrie d’imatges, Figura 32, amb els punts dels 

ulls estimats i la corresponent correcció de l’efecte dels ulls vermells a partir del mètode 

RGB escollit com a millor mètode de detecció del color vermell entre els dos explicats al 

projecte. 
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Figura 32. Més imatges amb l’efecte corregit amb el mètode RGB. 
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