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Colorització d’imatges

Pablo Muñoz Coronas

Resum– La coloració d’imatges és el procés de prendre una imatge d’entrada en escala
de grisos (blanc i negre) i retornar una imatge acolorida de sortida que representa els
colors i tons corresponents a la realitat esperada (per exemple un camp de gira-sols
hauria de ser de colors verds i grocs, no pot ser acolorit vermell pel model). Per poder fer
un sistema que acoloreixi imatges farem servir tècniques de deep-learning i reproduirem
i entrenarem una arquitectura ja publicada anteriorment [1]. Per tant, perquè el sistema
pugui aprendre a fer aquesta tasca serà fonamental treballar amb grans bases de dades
d’imatges. Cada imatge està representada en pı́xels on cada pı́xel té un valor del 0 al
255(en el sistema RGB) indicant aixı́ el seu color. En aquest procés de coloració el que
volem és donada una imatge com a entrada en escala de grisos aquesta sigui acolorida
a la sortida, una idea d’aquest procés seria aquesta funció:

Paraules clau– Intel·ligència artificial, colorització, imatges, xarxes neuronals, convolu-
ció.

Abstract– Image coloring is the process of taking an input image at a scale of grays
(black and white) and return a colorful output image that represents the colors and
shades corresponding to the expected reality (for example a field of sunflowers it should
be green and yellow, it cannot be colored red by the model). In order to make a system
that colors images we will use textit deep-learning techniques and we will reproduce
and train an architecture already published previously cite latexcompanion. Therefore,
for the system to learn how to do this task it will be crucial to work with large image
databases. Each image is represented in pixels where each pixel has a value from 0 to
255 (in the RGB system) thus indicating its brightness. In this coloring process what we
want is given an image as a grayscale input that is colored at the output.

Keywords– Artificial intelligence, colorization, images, neural networks, convoluti-
on
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1 INTRODUCCIÓ

Per poder fer un sistema que acoloreixi imatges en
blanc i negre i les retorni amb colors realistes, tre-
ballarem amb un sistema que sigui capaç d’aprendre
aquest realisme a partir de moltes imatges reals, per
tant treballarem en el camp de Machine learning i
Deep learning.
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El camp del Machine learning és un subcamp
de la intel·ligència artificial, quan parlem d’in-
tel·ligència artificial parlem de sistemes que pensen
com humans, automatitzen activitats com la presa de
decisions, la resolució de problemes i l’aprenentat-
ge ,això implica que aquests sistemes es milloren de
forma autònoma amb el temps, sense intervenció hu-
mana, en altres paraules, volem màquines que apren-
guin de la seva pròpia experiència.

Com tipus d’aprenentatge podem trobar l’apre-
nentatge supervisat i el no supervisat, el supervi-
sat com bé diu la paraula el programador ha d’es-
tablir unes pautes perquè l’algorisme aprengui, per
entendre-ho millor, imaginem que volem identificar
si en una imatge apareix un gos o no, el programa-
dor indicarà en forma de vectors de dues posicions
en la qual la primera posició tindrem una imatge i en
la segona posició un 1 si és un gos o 0 si no ho és,
aquestes dades serviran perquè l’algorisme aprengui
i tenir un etiquetatge de les nostres imatges per dur
a terme una predicció d’una imatge que no ha vist,
mentre que el no supervisat, el programador no li
indicarà aquesta informació i l’algoritme haurà de
buscar patrons entre les dades a entrenar, un exem-
ple podria ser la detecció de cares en les imatges o
un procés de colorització.

El Deep Learning porta a terme el procés de Mac-
hine Learning usant una xarxa neuronal la qual crea
una relació entre un valor d’entrada i un valor de sor-
tida concatenant una sèrie de capes de neurones de
manera jeràrquica. En el nivell inicial de la jerar-
quia la xarxa aprèn alguna cosa simple i després en-
via aquesta informació al següent nivell. El següent
nivell pren aquesta informació senzilla, la combina,
compon una informació una mica més complexa, i
l’hi passa al tercer nivell, i aixı́ successivament. Ca-
da neurona té associats un conjunt de paràmetres o
pesos que són els que es van modificant i adaptant
a la tasca en el procés d’aprenentatge i per això fa-
rem servir una xarxa convolucional profunda (CNN:
Convolutional Neural Networks), que són les xarxes
neuronals profundes que es fan servir quan volem
treballar amb imatges , ja que els paràmetres de ca-
da neurona van associats a una operació de convolu-
ció que permet representar les caracterı́stiques locals
per representar els objectes que es presenten a les
imatges. En concret nosaltres farem servir la xarxa
convolucional proposada per Zhang et-al [1]. Repro-
duirem aquest model i l’entrenarem per aixı́ poder
entendre com es resol aquest problema.

Per ser més precisos amb la nostra tasca de colo-
rització, la xarxa necessita trobar les caracterı́stiques
que vinculen les imatges en escala de grisos amb les
de color.

2 PLANIFICACIÓ

Els passos que s’han seguit per aquest projecte han
sigut:

• Familiaritzar-se amb la teoria de què és i com
funciona el deep learning

• Preparar un entorn per poder treballar amb lli-
breries com Keras seguint un tutorial

• Buscar bases de dades d’imatges per entrenar la
xarxa

• Crear el model amb diferents capes

• Entrenar la xarxa amb diferents paràmetres
(número d’epochs, la mida dels batch, provar
diferents mides de capes, diferents bases de da-
des...etc)

• Fer l’anàlisi dels resultats del procés de colorit-
zació

• Avaluar els resultats obtinguts amb diverses
mesures (MSE,SSIM)

3 EINES UTILITZADES

Per dur a terme aquest projecte s’han fet servir un
conjunt d’eines que tot seguit llistem:

• Entorn de desenvolupament : Spyder

• Control de versions : GitHub

• Metodologı́a àgil: Scrum (Sprint cada setmana)

• Eina per informes del tfg: Latex(Overleaf)

• Altres eines: Mobaxtrem(per conectar-se al
cluster del CVC), Teams per comunicació amb
tutor/a

• Keras, skimage i OpenCV com a llibreries fetes
servir en el projecte

4 MÈTODE

Tal com hem dit a la introducció, les xarxes neuro-
nals estan formades per moltes capes, aquestes xar-
xes serveixen per predir valors continus a partir d’u-
na determinada entrada, es componen de capes que
realitzen una funció amb la fórmula:

y = σ̂(b+Wx) (1)

on x ∈ Rn i y ∈ Rm són l’entrada i sortida de
la capa respectivament, W és una matriu m-per-n
de pesos, b ∈ Rm i σ : Rm → Rm és una fun-
ció de transferència no lineal. Els pesos s’aprenen
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mitjançant back-propagation , que consisteix en cal-
cular el gradient de la funció d’error respecte dels
paràmetres de la xarxa i aconseguir la seva minimit-
zació.

Per tractar les imatges s’utilitzarà l’espai de co-
lors Lab, ja que aquest espai representa millor com
nosaltres, els humans, veiem el color. Aquest espai
consta de 3 canals L (lluminositat), A(va de vermell
a verd) i B (gradient del blau). L’objectiu principal
és utilitzar el canal L de l’imatge com la representa-
ció de la imatge en els seus nivells de gris, i la xarxa
haurà de predir els canals a i b que representaran la
informació cromàtica. Donats aquests 3 canals po-
drem formar la nostra imatge final.

Fig. 1: Canals de l’espai de color Lab

Dada cientı́fica: el 94 % de les cèl·lules dels nos-
tres ulls determinen la brillantor. Això deixa només
el 6% dels nostres receptors per actuar com a sen-
sors de colors. Com pot veure a la imatge de dalt, la
imatge en escala de grisos és molt més nı́tida que les
capes de color.

Tal com hem dit abans, la CNN que farem servir
en aquest projecte per aprendre a coloritzar és la que
es va proposar [1]. A la Fig 2 podem veure un es-
quema de la seva arquitectura.

Fig. 2: Arquitectura de la CNN implementada. Imat-
ge extreta de [1]

Cada bloc de convolució conté 2 capes de convo-
lució seguides d’una capa de batch normalitzacion
per normalitzar i escalar la següent capa d’activació
Rectified Linear Unit (ReLU).[5]

Es construeix un model concatenant diferents ca-
pes convolucionals on cada capa presenta diferents
dimensions en els seus filtres de convolució.

Les xarxes per acolorir han de mantenir les dimen-
sions. Per tant, si tenim per exemple una capa amb
filtres de convolució de 3x3, aleshores això redueix
la mida de la sortida, per evitar-ho haurem d’intro-
duir un marc que correspon al paràmetre de padding
per poder mantenir la dimensió de l’imatge de sorti-
da, en cas contrari, cada capa de convolució tallaria
les imatges.

Fig. 3: Window 3x3 and padding = ’same’

En aquesta xarxa he utilitzat com a funció d’acti-
vació Tanh, que ens retornará valors entre -1 i 1, un
cop tenim el model entrenat utilitzem una funció de
predicció on li passem una imatge en blanc i negre
perquè sigui colorejada , agafem tots els valors de
sortida dels canals a i b dividits entre 128 i això ens
permet comparar l’error de la nostra predicció, per
acabar ho multipliquem per 128 per tornar a l’espai
de color Lab i fem una concatenació amb el canal L
de l’entrada i els colors a i b de la predicció.

tanh(x) =
2

1 + e−2x
− 1 (2)

Com a funció de pèrdua utilitzem el MSE(Mean
Squared Error) per fer la suma de distàncies quadra-
des entre els nostres canals a i b predits i els valors a
i b reals.

5 RESULTATS

A continuació expliquem els experiments que hem
fet i els resultats que hem obtingut en cada un d’ells.
Per aprendre a entrenar aquesta arquitectura hem tre-
ballat amb 3 bases de dades diferents, començant per
bases de dades molt simples amb poca diversitat de
color i forma, i hem anat augmentant la complexitat
fins a treballar amb una versió reduı̈da de la Ima-
genet que és una de les bases de dades que té més
diversitat d’escenes.

Aixı́ doncs, les bases de dades que hem fet servir
són les següents:

• Human faces : 750 imatges de cares, on hi ha
molt poca diversitat de color[2]
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• Daisy flowers : 770 imatges de flors tipus daisy
on hi ha més diversitat de forma i color que a la
de Human Faces [3]

• Tiny Imagenet : 23.650 imatges d’escenes
molt generals on hi ha una una gran diversi-
tat de classes des de cotxes, tasses de cafè,
paisatges...etc[4]

Per analitzar l’evolució de l’entrenament del mo-
del aquest ens torna un accuracy de com va evo-
lucionant el nostre model amb les dades d’entrena-
ment i per un altre part com disminueix la funció de
pèrdua d’error(mse).A continuació es mostren dues
gràfiques de l’accuracy i la funció de pèrdua per la
base de dades de Tiny imagenet

Fig. 4: Funció de pèrdua pel dataset de Tiny image-
net

Fig. 5: Evolució de l’accuracy en les dades d’entre-
nament pel dataset de Tiny imagenet

A continuació es mostra una taula amb els dife-
rents valors d’accuracy final per les imatges escolli-
des com a test.

Human
faces

Daisy
flower

Tiny
imagenet

0,81126 0,72355 0,66467

5.1 Experiments
En aquest apartat explicarem tots els experiments
que s’han dissenyat sobre les bases de dades que

hem introduı̈t anteriorment. Els experiments 1 i 2
es varen fer sobre bases de dades d’imatges petites
(700 imatges aproximadament) i es varen poder fer
sobre el meu ordinador personal que disposa d’una
GPU Intel(R) HD Graphics 620 8262MB. Però l’-
Experiment 3 en el que vàrem entrenar sobre la Tiny
Imagenet vàrem haver de treballar sobre el clúster de
Computació del Departament de Ciències.

Per avaluar el rendiment de cada experiment so-
bre tot el conjunt de test,s’ha fet el càlcul del Mean
Squared Error (MSE) i Structural Similarity Index
(SSIM) entre la imatge de sortida de la xarxa amb la
imatge original.

MSE = 1
mn

∑m−1
i=0

∑n−1
j=0 [I(i, j)−K(i, j)]2

Pel càlcul del MSE agafem al quadrat entre la
imatge resultant de la xarxa i l’imatge original. És
important tenir en compte que un valor de 0 per a
MSE indica una semblança perfecta.

Per un altre part també s’ha utilitzat la funció
SSIM per comparar dues finestres (és a dir, petites
mostres) en lloc de l’imatge sencera com el MSE,
tindrem un enfocament més robust que sigui capaç
de tenir en compte els canvis en l’estructura de la
imatge, més que el canvi percebut.

A diferència de MSE, el valor SSIM pot variar
entre -1 i 1, on 1 indica una semblança perfecta.

A continuació s’expliquen els diferents experi-
ments

Experiment 1

En aquest experiment hem entrenat la xarxa amb
un conjunt d’entrenament amb poca diversitat de for-
ma i de color.

• Dataset: Human faces

• Epochs: 1000

• Steps per epoch: 100

• Time of execution: 1h 8min

• Train: 600 imatges

• Test: 150 imatges

Fig. 6: Imatge que ha obtingut l’error més baix i el
SSIM més alt
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Mitjana del MSE i SSIM per dataset Human fa-
ces:

• MSE: 0.03

• SSIM: 0.97

Si fem la comparació de les imatges originals amb
les imatges acolorides per la nostra xarxa, tenim un
MSE de 0.03 i un valor de 0.97 del SSIM.

Aquesta imatge de la Fig 6 ha sigut un dels millors
resultats obtinguts amb aquesta base de dades amb
un MSE de 0.02 i SSIM de 0.97. El fet d’utilitzar
imatges únicament de cares de persones retallades
(amb molt poc fons) dóna un bon resultat.

Experiment 2

Experiment 2.1

• Dataset: Daisy flowers

• Epochs: 1000

• Steps per epoch: 100

• Time of execution: 3h 20 min

• Train: 600 imatges

• Test: 170 imatges

Fig. 7: Imatge resultant amb un error baix i model
entrenat amb base de dades de margarites

Mitjana del MSE i SSIM per dataset Daisy
flowers:

• MSE: 0.04

• SSIM: 0.92

Si ens fixem en l’imatge original podem observar
que la part central de la margarita té un color més
intens, pero es pot veure una bona colorització en
general , si agafem aquest mateix dataset però no
fem un bon entrenament, és a dir, utilitzem poques
Epochs podem veure una pitjor colorització com a la
Fig 8 de l’experiment 2.2.

Experiment 2.2

• Dataset: Daisy flowers

• Epochs: 100

• Steps per epoch: 50

• Time of execution: 1h 10min

• Train: 600 imatges

• Test: 170 imatges

Fig. 8: Imatge resultant d’un entrenament fluix, amb
un error elevat en comparació al experiment 2.1

Com podem veure a la Fig 8 de l’experiment 2.2
l’algorisme primer intentarà donar color a les parts
més en comú entre totes les dades d’entrenament i
podem veure que fa una bona colorització del verd
de la gespa mentre que la part groga encara no arriba
a donar-li color. Aquest experiment ha sigut amb
100 Epochs, mentre que els resultats de l’experiment
2.1 ha sigut amb 1000 Epochs.

Experiment 3

En aquest últim experiment ja hem entrenat la xar-
xa amb un conjunt d’entrenament amb molta diver-
sitat tant de forma com de color.

• Dataset: Tiny imagenet

• Epochs: 1000

• Steps per epoch: 100

• Time of execution: 4h 8min

• Train: 20.000 imatges

• Test: 3.650 imatges

Fig. 9: Imatge amb MSE semblant a la mitjana de
totes les imatges

Mitjana del MSE i SSIM per dataset Tiny image-
net:

• MSE: 0.07
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• SSIM: 0.87

Aquesta base de dades consta de 200 classes amb
500 imatges per classe, un total de 100.000 imat-
ges, tenim imatges de tot tipus i el resultat dóna un
pitjor color que amb altres bases de dades que són
més especı́fiques. Podem veure més imatges de bons
resultats d’aquesta base de dades comparats amb la
mitjana de tota la base de dades a continuació a la
Fig 10 amb un MSE ≤ 0.05 i SSIM ≥ 0.92

Fig. 10: Imatges resultants amb tiny imagenet data-
set amb un MSE ≤ 0.05 i SSIM ≥ 0.92

No tots els resultats han sigut del color que hau-
ria de tenir, ja que estem entrenant moltes imatges
de diferents classes, a continuació podem veure un
exemple en la Fig 11 en el que la imatge no ha si-
gut acolorida correctament, també podem observar
resultats que no han sigut tan correctes a la Fig 12
de l’apèndix amb un MSE ≥ 0.05 i SSIM ≤ 0.92

Fig. 11: Exemple d’una colorització dolenta amb er-
ror elevat

MSE i SSIM de la Fig 11

• MSE: 0.10

• SSIM: 0.80

Si ens fixem en les imatges de la Fig 10 que gene-
rem de sortida, podem veure una bona colorització
en colors més comuns entre les dades d’entrenament
com el marró, verd, blau...etc. Per un altra part les
imatges de la Fig 12 no han donat tan un bon resultat,
això pot ser degut a que la imatge original té un ven-
tall de colors divers com a l’imatge de la màquina
de begudes i l’algorisme no aconsegueix diferenciar
aquests colors i simplement li dóna una tonalitat més
clara o més fosca.

CONCLUSIONS

Al llarg d’aquest projecte he posat en pràctica dife-
rents eines que he après durant la carrera, com uti-
litzar overleaf per escriure en Latex o treballar re-
motament sobre un clúster de computació. D’altra
banda he après a dissenyar una xarxa neuronal amb
llibreries que no havia fet servir mai com Keras i fer
experiments de machine learning (arquitectura, pre-
entrenament, anàlisis).

Respecte al resultats obtinguts durant aquest pro-
jecte, podem dir que la qualitat del rendiment es cor-
relaciona amb la variabilitat dels conjunts d’entre-
nament, si ens fixem, hem obtingut un bon resultat
de color en imatges de cares de persones, ja que les
imatges de la base de dades entre si són molt sem-
blants. Per tant, si la base de dades té poca diversitat,
aleshores donarà un resultat bastant correcte però a
la vegada més difı́cil de generalitzar.

Després d’investigar sobre xarxes neuronals per
acolorir i buscar millores al meu model, vàrem pro-
var d’incrementar el nombre de capes de convolució
però aquest canvi no va donar millors resultats, el fet
d’augmentar el temps d’entrenament si va donar una
gran millora però com es pot veure a la Fig 5 a partir
de 800 Epochs el model quasi no està aprenent.

Com a treball futur una bona millora seria tenir
restriccions de color (introducció d’etiquetes sobre
objectes) o veure si milloraria el rendiment acumu-
lant l’entrenament amb diferents bases de dades di-
ferents.

Un altre bona modificació es modificar l’arqui-
tectura de la xarxa a una xarxa neuronal de tipus
GAN(Xarxa generativa antagònica)[6] format per
dos models, un generador i un discriminador. La
idea d’aquesta xarxa és no haver de codificar la fun-
ció de pèrdua a mà i que aquesta s’aprengui au-
tomàticament.
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