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Capítol 1: Introducció 
 

 

1.1 Motivacions 

 

Pensar en un projecte final de carrera no és una cosa fàcil, primer cal esbrinar en quin 

àmbit vols desenvolupar-lo, què és el que t’agrada o què vols investigar o millorar. 

Potser allò que sempre has volgut i mai ha existit, potser alguna cosa que has vist però 

no t’agrada la manera com està feta, potser simplement recerca sobre algun camp... 

En el meu cas i després d’haver cursat ja més de la meitat de la carrera un dels 

aspectes que més em motiva és el tractament d’imatges i tot el que es pot 

desenvolupar a partir d’aquestes. 

És molt fàcil caracteritzar un text, un llibre, redaccions, escrits en diaris... tanmateix 

continua sent prou senzill cercar informació dins d’escrits o textos digitals mitjançant 

un ordinador, però la pregunta és, és igual de fàcil cercar imatges, o el contingut 

d’aquestes? 

Bé, com tots sabem no hi ha una manera segura de cercar una imatge, per exemple 

dins de la web i trobar exactament el que volem, possiblement busquem futbol en el 

cercador de google i no totes les imatges que trobem seran de futbol, possiblement sí 

que ho serà el nom que les identifica, però no el contingut. Així doncs, el tractament 

d’imatges és un camp el qual dona molt per investigar i d’aquí que hagi optat per fer el 

meu projecte sobre això. 
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A partir de l’assignatura d’Aipi i del grup de recerca VICOROB el qual s’emmarca dins la 

visió per computador i robòtica, hem trobat un projecte prou interessant on tractarem 

aquests temes amb més profunditat, investigant mètodes ja implementats, millorant-

los i extraient tota la informació possible de les nostres imatges per poder crear un 

cercador d’aquestes i tenir-les classificar d’alguna manera. 

Molta gent arreu del món està treballant actualment i des de fa anys en l’anàlisi 

d’imatges ja sigui en aplicacions relacionades amb simple oci, per aspectes mèdics, per 

identificacions de seguretat i una llarga llista que podem afegir. En el nostre cas, el 

tema que volem tractar és la música, i més concretament, el reconeixement de la 

nostra galeria de cd-roms que tenim a casa de manera automàtica simplement tenint 

les caràtules d’aquests. 

De fet l’aplicació és una excusa divertida per poder estudiar, dissenyar i implementar 

mètodes de reconeixement d’imatges. 

 

1.2 Objectius 

Amb aquest projecte es vol assolir l’objectiu de dissenyar i desenvolupar un 

classificador d’imatges.  De la mateixa manera que es pot dir que la paraula “parlava” 

pertany a la classe “parlar” o que un “mapa mundi” pertany a la classe de “geografia”, 

el que es vol aconseguir és que a partir d’una imatge donada es pugui decidir a quina 

classe correspon, per exemple una cursa de bicicletes on apareixen moltes bicicletes 

s’associaria a la classe bicicleta i una de cotxes a la classe cotxe. Per tant del que es 

tracta és de poder analitzar una imatge i decidir com la classifiquem. 

Un dels aspectes que caldrà tenir en compte és la variabilitat dels objectes i escenes 

que poden aparèixer en la imatge. A simple vista, i per les persones tot és molt fàcil, 

però per un ordinador no ho és tant. En una imatge pot aparèixer una bicicleta tota 

sencera amb un fons blanc, de la mateixa manera que la podem trobar amb algú a 

sobre al mig del camp un dia assolellat, o bé trobar-la penjada en una paret. El que es 

vol donar a entendre, és que el classificador que es vol construir ha de tenir en compte 
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que els objectes poden ser molt variables i comportar-se el més invariant possible a 

totes aquestes modificacions com poden ser les rotacions, les ombres, la lluminositat, 

l’escala, la ubicació en la fotografia... 

Per tant podríem definir l’objectiu principal com: 

 

 

 

A partir d’aquest propòsit, s’ha decidit aplicar el desenvolupament del sistema de visió 

en un exemple divertit i que comporta un desafiament important  com és una aplicació 

relacionada amb cd-roms de música. Sent més explícits, el que es vol aconseguir és que 

a partir de les caràtules dels cd-roms, un sistema de visió amb una càmera web pugui 

reconèixer el cd-rom i automàticament  es puguin escoltar les cançons del grup que es 

desitgi. És en aquest sentit que el projecte és interessant i comporta un bon repte tant 

des del punt de vista del sistema de visió per computador com del tecnològic. 

En la figura 1 podem veure el flux que segueix l’aplicació, a partir de les imatges 

originals, se n’extreuen unes característiques que guardarem en una base de dades, i 

el sistema aprèn com discriminar un cd-rom d’un altre. Llavors, en la part de test (on es 

prova i avalua el sistema de visió) es capturen noves imatges amb l’objectiu que 

aquesta nova imatge (que no pertany al conjunt d’imatges d’entrenament), s’analitzi i 

mitjançant el classificador direm a quin cd pertanyen. Un cop trobat el cd, el nostre 

sistema reproduirà automàticament la música que hi ha associada. 

 

 

 

 

 

Dissenyar, implementar i testejar un sistema per classificar imatges: Volem dissenyar 

un sistema que primer aprèn com són les imatges d’una classe a partir d’un conjunt 

d’imatges d’entrenament i després és capaç de classificar noves imatges assignant-els-hi 

la etiqueta  corresponent a una de les classes “apreses”. 
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Com a conseqüència ens hem proposat els següents objectius: 

1. Obtenir un petit conjunt d’imatges on només aparegui la caràtula dels 

cds per poder-les caracteritzar. 

2. Aconseguir mètodes per caracteritzar les nostres imatges, tenint en 

compte les possibles variacions de la imatge (rotacions, escalats, 

llum...). Entre els possibles mètodes  s’hauran d’estudiar les llibreries de 

SIFT i segons els resultats potser mirar les de MSER. 

Un cop decidits els mètodes haurem de decidir l’entorn de treball, 

plataformes o IDE que utilitzarem així com el sistema operatiu. 

Figura 1: Flux de l’aplicació a l’hora de processar les imatges 
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3. A partir dels mètodes escollits crear un primer classificador, de manera 

que al capturar una nova imatge puguem decidir a quina classe pertany. 

Per fer-ho haurem de tenir els descriptors de les imatges guardats i 

comparar aquests descriptors amb els que obtinguem de la nova 

imatge. Per tant treballar amb una base de dades. 

4. Investigar sobre la tecnologia necessària. Per començar caldrà veure 

com adaptar una càmera web a la nostra aplicació i poder-la configurar 

amb la plataforma decidida. Seguidament necessitarem veure com 

executarem els arxius d’àudio, si és millor tractar-los segons les seves 

propietats (els frames, ones, hertzs...) o bé executar-los directament en 

un reproductor auxiliar (windows media player, winamp...). 

5. Un cop tinguem un primer classificador a punt i funcionant prou 

robustament haurem de crear una petita interfície d’usuari per adaptar-

hi tot el que tinguem. Tant la interfície com el codi s’intentarà fer amb 

MATLAB. 

6. Finalment arribar a tenir una àmplia varietat de caràtules classificades i 

que es reconeguin de manera correcte en totes les condicions possibles, 

fer experiments amb més classes, més imatges i millorar algorismes per 

millorar eficiència i temps d’execució, etc. 

 

 

1.3 Abast 

 

Després de tots els objectius explicats anteriorment, el que intentarem desenvolupar 

serà un sistema de visió que proporcioni els següents elements: 

 · Una toobox de Matlab que implementi el classificador explicat. 

· Una aplicació que ens permetrà tant entrenar com testejar el classificador. 

Contindrà una interfície d’usuari prou intuïtiva per poder executar 

demostracions sobre el classificador on-line. 
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· Una base de dades de 1600 imatges diferents entre elles per poder testejar 

l’aplicació i 100 imatges originals per poder entrenar el classificador. 

Cal destacar, que l’aplicació està enfocada per el reconeixement de caràtules de grups 

de música, i aquest serà el nostre marc de treball, però farem esforços per dissenyar 

un sistema genèric capaç de treballar i classificar diferents tipus d’imatges. 

 

1.4 Entorn de treball 

 

D’eines per poder processar imatges i crear interfícies en podem trobar de molt 

diverses i per a tots els sistemes operatius, però seguint amb la dinàmica de les 

pràctiques que hem dut a terme durant el curs en aquest àmbit i segons els consells 

dels directors del PFC dins del grup VICOROB hem decidit usar la plataforma MATLAB, 

concretament MATLAB. 

MATLAB és una entorn de programació molt potent dissenyat per al càlcul numèric. No 

està destinat únicament a l’anàlisi d’imatges, si no que té un gran conjunt d’eines, 

‘ToolBox’, on hi podem trobar infinites funcions ja sigui per estadística, matemàtiques, 

economia... tot el que estigui relacionat amb matrius i vectors serà una bona opció 

usar MATLAB, ja que permet fer qualsevol tipus d’operacions entre aquestes 

estructures de forma molt ràpida a més de ser molt intuïtiu. Ens permet definir les 

nostres macros, funcions en fitxers externs de manera que es puguin cridar des de la 

finestra de comandes que ens proporciona així com cridar a qualsevol de les funcions 

que el llenguatge MATLAB (. m) incorpora. 

A part d’aquests scripts .m que ens permet generar, també podem afegir noves 

llibreries, o el que és el mateix, noves ‘ToolBox’ programades per l’usuari. 

Generalment aquestes són específiques per a camps concrets, així com les llibreries 

dels demés llenguatges de programació. El nostre cas no arribarà tant lluny com per 

crear una ToolBox nova, però sí que ens serà necessari usar-ne de les que ja té 

implementades. 

Finalment, aquest software ens permet crear senzilles interfícies d’usuari, i dic senzilles 

perquè ho són tant a l’hora de dissenyar-les i programar-les com a l’hora de ser 
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visualitzades. No permet fer interfícies gaire complexes, però com que tampoc és el 

cas, ens vindrà ideal tot el que ens pugui donar. 

Com ja he comentat, molts dels softwares de programació estan disponibles en 

gairebé tots els sistemes operatius, si més no, en els més comuns, de manera que a fi 

de que tothom pugui provar el producte desenvolupat, i com ja sabem windows és el 

sistema operatiu més distribuït, aquest ha sigut el que hem escollit. 

 

1.5 Metodologia usada en el desenvolupament 

 

Per dur a terme el problema proposat hem seguit una metodologia previsora i fiable, 

de manera que hem anat assolint petits objectius amb el temps per poder anar atacant 

cada vegada altres de més grans. Primerament ens ha calgut assentar bé les idees 

sobre quin és el problema plantejat i què hem de resoldre.  

Quan la idea general ja ens ha quedat clara hem començat a analitzar el tipus de dades 

que es faran servir, emmagatzematge, entrades, sortides... així hem definit les pres i 

les post i els requeriments de l’aplicació. 

A partir d’aquest punt ja es pot decidir quin mètodes són necessaris i quins no, per on 

cal començar i que cal deixar per més endavant, per tant la decisió dels algoritmes i el 

flux a seguir ha sigut el següent pas. Llavors ens hem posat a programar tot 

implementant els mètodes necessaris i la primera interfície per tal de veure resultats. 

L’esquema de la figura 2 ens mostra els passos que s’han seguit per desenvolupar el 

projecte. Inicialment es planteja un problema inicial petit i a priori senzill, en el nostre 

cas un conjunt de 10 imatges per entrenar el classificador. Entenem per entrenament 

fer que el classificador conegui les característiques de les imatges model, és a dir, 

emplenar la base de dades amb les característiques extretes de les imatges inicials i 

construir el classificador. 
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En el punt 1 de l’esquema s’implementaria el prototip del problema plantejat, on 

després entra en joc el punt 2, on refinem el prototip a base de testeig del 

classificador, el qual iniciarem amb 3 imatges de test per classe. S’entén per testeig, el 

fet d’agafar noves imatges les quals el classificador no coneix i mirar si les classifica allà 

on toca. Farem un anàlisis de resultats per tal d’entendre què és el que funciona 

malament i modificar tot aquella part de codi ineficient i/o erroni. 

Aquest procés d’assaig/error i anar refinant algorismes per anar, poc a poc, millorant 

els resultats, es va realitzant fins aconseguir uns resultats satisfactoris. Llavors es torna 

a iniciar el cicle (incrementar el nombre d’imatges i les característiques de l’adquisició), 

i així s’aniria seguint fins arribar a l’objectiu proposat, en el nostre cas 100 imatges per 

entrenar i 1600 per testejar. L’objectiu final és realment desafiant, ja que el conjunt 

d’imatges presenta realment molta variabilitat en quant a posició, rotacions, escala, i 

condicions lluminoses de l’objecte d’interès (la caràtula del cd-rom). 

 

1.6 Planificació 

0. Familiaritzar-se amb l’entorn de treball, coneixements i conceptes previs. 

Repassar coneixements d’assignatures com Projectes Informàtics, Enginyeria 

del Software... i adquirir coneixements de l’assignatura d’Aipi. 

Figura 2: Esquema de la metodologia seguida en el desenvolupament del PFC. 
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1. Obtenir un primer conjunt d’imatges fent fotografies a caràtules de cd-roms i 

cercant per la web en botigues de música on-line per crear un primer prototip 

amb un conjunt reduït d’imatges, unes 10 i estudiar el problema proposat. 

2. Analitzar les imatges tot decidint quines característiques haurem d’extreure 

tenint en compte els possibles canvis d’aquestes (rotacions, il·luminació, 

escalat...), i possibles mètodes d’anàlisis.  

3. Caracteritzar aquest petit conjunt de dades usant SIFT (descriptors dels 

keypoints) o bé MSER segons la qualitat del resultat. 

4. Crear un classificador per aquest prototip. 

5. Usant les gui de matlab i cercant sobre la tecnologia de vídeo i àudio, crear una 

petita interfície inicial per aplicar tot aquest procés i veure els primers resultats. 

6. Fer tot d’experiments canviant paràmetres i variant les captures de les imatges 

amb la finalitat de trobar possibles millores a través de la prova i error. 

7. Augmentar el conjunt d’imatges de la base de dades per obtenir el prototip 

final i tornar a fer proves. 

8. A partir dels resultats obtinguts optimitzar el codi millorant els algorismes i 

metodologies usades, i introduir aspectes de hardware per reduir el cost del 

nostre software. 

9. Ajustar els paràmetres i retocar el codi per al nou conjunt de dades i 

estructures utilitzades a partir de fer més proves. 

10. Crear la interfície final on es pugui ampliar la BDD i usar el classificador 

implementat. 

11. Redactar la documentació del projecte. 

12. Preparar la defensa.  
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1. Estudi del problema i primer conjunt d’imatges. 
2. Anàlisi d’imatges i possibles variacions. 
3. Caracteritzar imatges (SIFT/MSER). 
4. Classificador. 
5. Interfície d’usuari i tecnologia emprada(àudio, vídeo). 
6. Prova i error variant paràmetres i captures d’imatges. 
7. Augmentar el conjunt d’imatges i fer més proves. 
8. Analitzar resultats per optimitzar codi. 
9. Ajustar els paràmetres del nou codi provant l’aplicació. 
10. Crear la interfície final 
11. Redactar la documentació. 
12. Preparar la defensa. 

 

OCTUBRE 08 

DL DM DC DJ DV DS DG 

  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 31   

NOVEMBRE 08 

DL DM DC DJ DV DS DG 

     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 

DECEMBRE 08 

DL DM DC DJ DV DS DG 

1 2 3 4 5 6 7 
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15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

GENER 09 

DL DM DC DJ DV DS DG 

   1 2 3 4 
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12 13 14 15 16 17 18 
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26 27 28 29 30 31  

FEBRER 09 

DL DM DC DJ DV DS DG 

      1 
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MARÇ 09 

DL DM DC DJ DV DS DG 

      1 
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30 31      

ABRIL 09 

DL DM DC DJ DV DS DG 
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20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

MAIG 09 

DL DM DC DJ DV DS DG 

    1 2 3 
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11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

JUNY 09 

DL DM DC DJ DV DS DG 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 
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22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

JULIOL 09 

DL DM DC DJ DV DS DG 

  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 31   
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1.7 Esquema del projecte 

 

Capítol 1: Introducció  

Per començar introduint del que tractarà el projecte, en aquest primer capítol es 

facilitarà tota la informació referent a l’àmbit en el qual s’emmarca el projecte, els 

objectius que es volen assolir, les motivacions que hi ha referent a aquest, l’abast que 

pot tenir i finalment la planificació que s’ha dut a terme. 

 

Capítol 2: Anàlisi i processat d’imatges: Extracció de 

característiques 

En aquest apartat es resumiran els conceptes de visió per computador relacionats amb 

el treball a realitzar en el PFC. S’analitzaran les possibles característiques en una 

imatge, es començarà per les més bàsiques (color, forma i textura), i llavors es veuran 

diferents mètodes per extreure’n de més complexes (màscares, SIFT). 

 

Capítol 3: Anàlisi, Disseny i Implementació del sistema de 

reconeixement 

Aquest capítol estarà més centrat en l’aplicació que s’ha desenvolupat. Es començarà 

explicant l’ús dels mètodes esmentats en el capítol anterior en el problema que s’ha 

proposat resoldre. També s’analitzaran les diverses opcions que s’han tingut en 

compte durant el desenvolupament, i finalment s’exposarà el mètode trobat 

conjuntament amb l’emmagatzemament de dades i tot tipus d’informació (variables, 

dades necessàries en el codi, música, fotos...), i el flux que segueix el programa. 

 

Capítol 4: Experiments 

Un cop explicat tot el contingut teòric, en aquest punt s’explicaran totes les proves i 

experiments que s’han dut a terme. Es donaran les raons de perquè són millors unes 

solucions que d’altres ajudant-se de taules de temps d’execució i resultats obtinguts. 
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Capítol 5: Conclusions i treballs futurs 

En aquest capítol, i ja per acabar, s’exposaran les conclusions extretes durant tot el 

desenvolupament de l’aplicació tot detectant els punts forts i els punts dèbils del PFC. 

A arrel de les conclusions es trobaran els treballs futurs que es puguin dur a terme com 

a millores del projecte realitzat. 

 

Annex: Manual d’usuari de l’aplicació 

En aquest capítol, i ja per acabar, s’exposaran les conclusions extretes durant tot el 

desenvolupament de l’aplicació tot detectant els punts forts i els punts dèbils del PFC. 

A arrel de les conclusions es trobaran els treballs futurs que es puguin dur a terme com 

a millores del projecte realitzat. 
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Capítol 2: Anàlisi i processat 

d’imatges: Extracció de 

característiques 
 

La informació visual a l’ésser humà té molta importància, els sentits són els medis pels 

quals interactuem amb el món que ens rodeja, y entre ells la vista destaca com el més 

important i complex de tots. La visió per computador doncs, té moltes similituds amb 

la visió humana, per exemple les dues necessiten un element sensor (càmera, ull) i les 

dues necessiten un processador de la informació que reben (computador, cervell). 

Amb la fusió de tota la informació que rep l’ull humà el nostre cervell es capaç de 

reconèixer i identificar objectes de manera relativament senzilla. Tot i les limitacions 

que es troben com la diferencia de distancies, diferents mides, rotacions, posicions, 

objectes tallats, degradats... Bé, aquests problemes són els que un computador 

trobarà a l’hora de reconèixer un objecte, i s’hauran de buscar mètodes per poder 

solucionar-los.  

Aquest entusiasme va sorgir des del inici dels ordinadors, de la mateixa manera que 

l’ull humà “veu” d’una forma tant senzilla es va pensar que podria passar el mateix 

amb els ordinadors, i d’aquí sorgeix la visió per computador i la investigació que s’està 

duent a terme des dels anys 60. A partir dels anys 80 es comença a incidir en treure 

característiques de les imatges amb diferents mètodes (Hueso, 2001). 
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2.1 Extracció de característiques bàsiques 

A una imatge se li poden extreure moltes característiques, des de les més simples a les 

més complexes. Les característiques bàsiques dels objectes o regions que apareixen a 

la imatge són color, textura i forma. Per poder caracteritzar una regió, o una imatge, 

no és suficient una sola característica, és necessària la combinació de totes elles si es 

vol aconseguir precisió. Posem per cas una imatge on hi apareguin dos colors com per 

exemple blau i vermell: 

 

 

 

 

En aquestes dos imatges es veu que hi ha la mateixa zona pintada de color blau que de 

vermell, en canvi la visió humana senzillament les pot distingir entre elles, la qual cosa 

porta a dir que cal analitzar més característiques. Alguns conceptes han sigut extrets 

de l’assignatura d’Aipi (Bosc & Muñoz, 2009). 

 

2.1.1  Color 

El color que l’humà pot apreciar, entre d’altres propietats, ve donat també com a 

resposta de la llum que li arriba. Cal saber que quan més llum més color es pot 

percebre i quan tendeix a ser més fosc els objectes s’aprecien en blanc i negre. Tot i 

això, si hi ha un excés de llum no es podria percebre cap color. El blanc és la 

superposició de tots els colors, i el negre es l’absència de color.  

 

 

Figura 3: Exemple de dues imatges amb el mateix nombre de píxels de color vermell i de color blau. 

Figura 4: Representació del color 
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El color es pot descriure en molt espais de color diferents, i per fer-ho es defineixen un 

conjunt de paràmetres que segons els seus valors caracteritzen un o altre espai. 

Aquests paràmetres són: brillantor, to, coloració, lluminositat, croma i saturació. Amb 

aquest conjunt es poden definir els següents espais:  

· RGB(red, green, blue): és el més usat i intuïtiu, amb la suma dels tres colors 

vermell, verd i blau es generen tots els demés, és a dir que per cada píxel en color es 

tenen en realitat tres, un per cada component. Avui dia moltes de les càmeres 

adquireixen les fotografies en aquest espai de colors, els tres colors bàsics. 

L’inconvenient d’aquest sistema es que barreja en els tres valors el color (to i 

saturació) i la intensitat. No es fàcil expressar els colors que perceben els humans amb 

aquest espai de colors, ja que no es poden representar tots els colors. 

· HSI(Hue Saturation Intensity): amb aquest espai de color es solucionen els 

inconvenients anteriors. Aquest sistema es basa en la manera de percebre els colors 

que tenim els humans. Caracteritza el color en termes de to (hue), saturació 

(saturation) i brillantor (intensity). Les possibles variant d’aquest espai de color son: 

HSL(Hue Saturation Lightness), HSV(Hue Saturation Value), HCI(Hue Chroma/ 

Colorfulness Lightness), HVC(Hue Value Chroma) i TSD(Hue Saturation Darkness). 

· XYZ: elimina els coeficients negatius que abans podien aparèixer per a colors 

de determinades longituds d’ona. La component Y representa la lluminositat i la XZ 

representen la coloració. 

· YIQ, YUV, YCbCr, YCC: aquests espais de color es basen en l’obtenció de la 

lluminositat i la crominància. Estan molt relacionats amb els sistemes de color per la 

televisió. El sistema YIQ s’utilitza per NTSC, el sistema YUV per PAL i YCbCr per la 

televisió digital. Són els sistemes usats en algunes càmeres de color. 

·CMY(K): està format pels colors cian, magenta, groc i negre. S’usa per 

impressió i fotografia. De la mateixa manera que l’espai RGB obté el color amb la suma 

de les tres components, aquest espai ho aconsegueix amb la resta d’aquests al color 
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blanc. Tant RGB com CMY(K) depenen del dispositiu, aquest espai en concret depèn de 

la impressora. 

Tots aquets espais tenen els seus factors de conversió, és a dir que sempre es pot 

treballar amb un o altre sense cap problema. A més moltes de les eines de 

programació ja tenen llibreries les quals implementen les funcions de conversió 

adients. 

 

2.1.2  Textura 

Quan parlem de textura sempre ens referim a una superfície amb un conjunt de 

característiques que la fa diferent de les altres. Sempre ens referim a la superfície d’un 

objecte i no ens podem referir a un sol punt. La textura d’un mateix objecte pot variar 

segons l’escala amb la qual es miri aquest. Si es mira de lluny en tindrà una, però a 

mida que ens anem acostant es poden apreciar més característiques amb la qual cosa 

és possible que sorgeixen noves textures. Alguns mètodes de segmentació que 

existeixen estan relacionats amb la intensitat del color de les regions i no amb les 

textures d’aquestes, consideren una regió uniforme segons aquesta intensitat i 

il·luminació, tot i que d’altres mètodes també incorporen la textura. 

Per tant com a textura entenem un cert material homogeni tot i que no tinguin un 

nivell de gris constant. Així podem definir les textures com a patrons visuals homogenis 

que s’observen en cert tipus de materials (teles, pedres, fustes). Aquesta és una 

característica que defineix un objecte, per veure-ho més clar, a partir del sentit del 

tacte, un humà podria saber de quin objecte es tracta sense haver-lo de mirar, la pell 

duna taronja, el cabell d’una persona... a part d’això necessita la característica 

complementaria que seria la forma. 

Amb objectes reals, els quals els humans poden tocar, és molt fàcil definir la textura, 

però cal esbrinar com fer-ho per processar-la amb un ordinador. Hi ha uns mètodes 

estadístics que ens ajuden a fer-ho, un és el càlcul de l’energia a partir de certes 

mascares aplicades a les matrius que defineixen la imatge i l’altre és la matriu de co-
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ocurrència la qual ens permetrà extreure diferents valors com són: contrast, entropia, 

correlació, homogeneïtat, inverses, probabilitat i uniformitat. 

 

2.1.3  Forma 

Hi ha dues maneres de definir la forma d’una imatge, la primera és fer-ho de manera 

topològica  comptant el nombre d’objectes, o bé amb “euler number” (nombre 

d’objectes menys nombre de forats) o amb el “bounding box” o “caixa envolvent” que 

engloba els píxels que pertanyen a l’objecte. 

  

Nombre d’objectes: 1 

Nombre de forats: 3 

Euler number: 1-3=-2 

 

 

 

L’altre manera de descriure la forma és geomètricament, mirant àrea, perímetre, 

llargada, amplada, compacitat, elongació i estudiant els “inertia moments”. 

En definitiva podem representar la forma com a un vector amb diferents 

característiques numèriques i la similitud entre formes es defineix amb la distància 

mètrica en un espai de característiques. 

 

2.1.4  Aplicació de filtres: Convolucions 

Els mètodes aplicats sobre els filtres estan basats en aplicar màscares sobre la matriu 

de la imatge per tal de convolucionar-la. Per màscara entenem que és una matriu la 

Figura 5: En aquesta imatge es pot veure un exemple de “euler number”, 
on tal i com es diu en el text,  restant al nombre d’objectes el nombre de 
forats s’obté el “euler number”. En aquest cas 1 – 3 = 2. 
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qual s’usarà per operar amb funcions matemàtiques sobre la matriu de la imatge 

original. Per convolució s’entén doncs el fet de passar aquesta màscara per tota la 

imatge operant cada píxel de la imatge amb aquesta matriu, de manera que la matriu 

original quedarà modificada. 

Un filtre doncs es basa en aplicar aquestes màscares per un conjunt de píxels de la 

imatge. L’aplicació dels filtres pot venir donada per diferents motius, o be per eliminar 

soroll de la imatge (restauració d’imatges), detecció de contorns, detecció de córners, 

o per la detecció de característiques. 

Alguns algoritmes usats per a la detecció de contorns són Sobel, Roberts, Prewitt... 

aquests es basaran en el gradient, que més endavant veurem que és. 

Després de descriure els filtres, ja podem dir que l’objectiu del filtre gaussià és que a 

partir d’una imatge original obtenir-ne una altre de suavitzada. Si llavors aquesta 

imatge resultant la restem respecte de l’anterior obtindríem els contorns de la imatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En les dues figures anteriors podem veure el resultat del filtre gaussià. La imatge de 

l’esquerra completament nítida veiem com s’origina un desenfocament causat pel 

filtre. Tant les imatges com alguna informació l’hem tret de la pàgina “Fucniones del 

GIMP” (GNU Image Manipulation Program, 2002 - 2007) 

Figura 6: Imatge després d’aplicar un filtre gaussià Figura 7: Imatge original 



Reconeixement de CD-ROMS musicals mitjançant visió per computador  

 

24 
 

2.2 Agrupació de dades: Algorisme k-means 

En els apartats anteriors hem estat parlant sobre característiques de les imatges, com 

es representen i què en podem extreure. En aquest apartat, parlarem de com agrupar 

aquestes característiques, o bé d’altres. 

L’objectiu de l’algoritme k-means és clusteritzar una imatge en k grups diferents, 

entenent-se per clúster una agrupació de dades similars. El procés de clusterització 

consisteix en la divisió dels elements en grups d’objectes similars (veurem més 

endavant quin tipus de dades volem agrupar). Per calcular la similitud entre les dades 

es poden usar diferents algoritmes de distància: distància euclidiana, de Manhatan, de 

Mahalanobis, etc. 

El nom que rep bé donat perquè representa cada un dels seus clústers per la mitjana 

dels seus punts, és a dir, pel seu centroide. La representació mitjançant els centroides 

té l’avantatge de que té un significat gràfic i estadístic immediat. 

Centrant-nos més en l’algoritme, anem a veure els passos que segueix en el procés de 

clusterització. Aquest procés consta de 4 fases: 

1. Pas 1: Decidir el nombre de clústers que es volen torbar, és a dir, 

determinar el valor de la k. Llavors cada un d’aquests grups necessitarà un centre, que 

serà la mitjana de tots els punts que corresponen a aquest grup. Aquests centres 

inicialment es decideixen de forma aleatòria. 

2. Pas 2: Es tracta de mirar la distància de cada dada respecte a cada un dels 

centroides, i assignar cada objecte al centre que tingui més a prop. Aquí és on s’usaran 

un dels possibles mètodes de distància anomenats anteriorment. 

3. Ara els grups decidits inicialment ja contenen dades reals que s’han assignat 

en el pas dos, per tant es podran calcular les mitjanes de cada grup. Aquestes mitjanes 

seran les que fixarem com a nous centroides. 

4. En aquest pas es comprova si en els passos anteriors hi ha hagut algun canvi 

respecte la iteració anterior, és a dir si alguna dada ha canviat de grup o no. Si hi ha 

hagut canvis, en el pas 3 també haurà canviat el valor de la mitjana, per tant s’haurà de 

tornar al pas 2 i tornar a fer assignacions. 
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Vistos els passos que calen en el procés, anem a veure gràficament en què consisteix. 

Per tenir-ne una idea més clara observem la figura següent: 

 

En la figura 8 veiem detalladament el procés que definíem abans. Seguint l’ordre de les 

imatges, la primera representa el pas 1 on es defineix una k = 2 i s’assignen els centres 

aleatòriament, que són les dues creus que es veuen. La segona imatge representa el 

pas 2, on es calculen les distàncies de cada punt fins als diferents centres i s’assignen 

els punts al centre més proper. El pas 3 el tenim representat en la següent imatge, on 

un cop assignats els punts es calcula la mitjana per a cada grup i s’assigna aquesta al 

nou centre. Veiem com les dues creus han canviat de posició. El darrer pas el trobem 

en la imatge 4, on es detecta que en els passos anteriors hi ha hagut canvis i per tant 

es torna al pas 2. Les imatges que segueixen continuen el procés, es recalculen 

mitjanes, s’assignen els nous centres, es tornen a comparar distàncies... fins que arriba 

a la darrera imatge que ja no es detecten més canvis. 

Doncs aquest és un dels mètodes, entre d’altres, que tenim per agrupar dades. Com 

veurem més endavant les dades que s’agruparan no seran píxels d’imatges si no 

vectors de 128 posicions. Aquest mètode també es sol usar per a segmentació 

d’imatges. Conceptes extrets de l’assignatura d’Aipi (Bosch & Muñoz, 2009) 

Figura 8: Procés de clusterització del k-means. 
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2.3 Extracció de característiques basades en detecció de 

punts d’interès 

Fins ara hem  vist com adquirir característiques globals de la imatge, que es basen en 

tota la imatge, tenint en compte tots els píxels. És a dir que els resultats seran per al 

conjunt d’aquests. Ara el que farem serà centrar-nos en la detecció de punts d’interès i 

sobre aquests extreure’n més característiques. 

Entenem per punt d’interès tots aquells punts que podrem detectar de manera 

robusta en dues imatges. Són punts ben definits generalment en cantonades, però 

també poden ser punts aïllats en la imatge. Actualment hi ha diferents mètodes 

detectors de punts d’interès, entre d’altres Harris-Affine. El conjunt d’aquests punts 

defineixen les regions d’interès. Extret de (Rodríguez, 2007). 

En la figura 9 veiem els punts d’interès que hi podem trobar de manera que ara ens 

permetrà analitzar punt per punt i tenir guardades les característiques segons el punt 

d’interès corresponent. Aquesta detecció farà que l’anàlisi de les imatges pugui ser 

més precís. Per dur a terme aquest procediment s’utilitza SIFT. 

 

 

Figura 9: Aquesta figura representa a l’esquerra la imatge original i a la dreta els punts d’interès que s’han trobat. 
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2.3.1 SIFT (Scale Invariant Feature Transform) 

SIFT és un potent descriptor d’imatges (Transformador de característiques escalarment 

estables), que ens servirà per descriure el nostre conjunt d’imatges. Cal tenir en 

compte que una imatge la podem trobar amb diferents característiques, és a dir, 

rotada, parcialment tallada, amb diferent escala, diferent il·luminació, aparentment 

amb diferent forma... així doncs, el nostre descriptor ha de ser capaç de detectar les 

diferents imatges sent invariant a aquests canvis, per això usem SIFT. 

En la següent figura podem veure un exemple d’un reconeixement d’una imatge amb 

escala inferior i rotada a més d’estar envoltada d’altres objectes que podrien fer 

confondre. 

Ens fixem en aquest algorisme d’extracció de característiques perquè n’extreu les més 

rellevants de cada imatge de manera que quan trobem aquesta imatge en les seves 

possibles variacions, puguem detectar aquestes mateixes característiques i reconèixer-

la (amb una certa probabilitat d’error). 

 

2.3.2  Detalls de l’algoritme 

El primer pas per descriure les imatges és trobar els punts d’interès. En una imatge 

típica de 480x640 píxels el normal és trobar-ne uns 1400, però això és molt variable, 

Figura 10: Exemple de reconeixement d’una imatge mitjançant SIFT. 
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depenent del tipus de imatge, dels contrastos que hi hagi i la uniformitat que tingui 

aquesta. Tot i això, la detecció d’aquests punts està basada en diferents paràmetres 

que caldrà modificar. Aquests punts que hem de trobar han de complir les condicions 

especificades anteriorment. Cal que siguin invariant a totes les característiques 

esmentades: rotacions, punts de vista, il·luminació i escala, entre d’altres com seran 

que no tinguin un contrast baix i que no estiguin situats en arestes. Per saber quins són 

els possibles punts que no patiran canvis amb les modificacions de la imatge original el 

que es fa és modificar la imatge original usant increments de gaussianes funció la qual 

ens donarà imatges amb diferents escales i sorolls, imatges separades entre elles per 

una constant de manera que puguem decidir quins són els punts d’interès. 

Aquest increment de gaussianes genera una piràmide on hi apareixen les imatges en 

diferent escala i resolució, en la següent figura en veiem un exemple: 

 

 Aquesta figura 11, ens està representant tota l’escala de gaussianes. En la primera fila 

podem veure com la primera imatge es veu normal i a mida que anem avançant es va 

passant el filtre de la gaussiana i la imatge va perdent qualitat. En la segona fila passa 

Figura 11: Escala de diferencies de gaussianes separades per un valor constant. Extreta de (Lowe, 2004) 
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el mateix però l’escala de la fotografia ja és inferior, i així consecutivament fins arribar 

a la darrera fila. 

Llavors, a partir d’aquesta piràmide i mirant l’escala que ens genera determinarem els 

keypoints entre els píxels veïns de tota l’escala d’imatges aplicant el mètode de la 

diferència de gaussianes (DoG). 

En la figura 12 podem veure l’escala de les gaussianes, es creen les finestres en les 

quals llavors es miraran els veïns per decidir si un punt és o no d’interès. Ho serà si és 

mes gran o més petit que els demés veïns. 

 

 

 

 

La figura 13 mostra els veïns a comparar entre les diferents escales. La graella del mig 

representa l’escala intermèdia en la qual el punt a analitzar és el del mig, llavors es 

miren els 8 veïns d’aquesta mateixa escala i 9 superiors i inferiors, en total 26 veïns a 

comparar. D’aquí obtindrem els punts màxims i mínims que seran els píxels candidats a 

ser punts d’interès de la imatge. 

 

 

Figura 12: Escala generada per les gaussianes i càlcul de la diferència de gaussianes. 
Representació en graella de píxels. Extreta de (Lowe, 2004) 
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Un cop es tenen els punts candidats, cal rebutjar tots aquells que no ens interessen. És 

a dir, els que tenen un contrast massa baix, i per tant és possible que amb variacions 

de la imatge també variïn aquests, i els punts que es troben a sobre de les arestes de 

l’objecte pel mateix motiu anterior, en la figura 14 podem veure un resultat. 

 

En la primera imatge de la figura 14 podem veure tots els possibles keypoints que 

s’han detectat. Entre aquests hi ha tots aquells keypoints que tenen poc contrast i els 

que es troben en les arestes. Així doncs, en la segona imatge es veu la disminució 

representativa dels possibles keypoints havent eliminat els de poc contrast. Finalment 

Figura 13: Càlcul del màxim i el mínim entre l’escala generada. 
Extreta de (Lowe, 2004) 

Figura 14: Punts candidats a ser keypoints sobre la imatge de Einstein. Es descarten els punts amb poc 
contrast i els de les arestes. Extreta de (Lowe, 2004) 
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en la darrera imatge, s’eliminen els punts localitzats en les arestes. De manera que al 

final del procés hi ha menys de la meitat dels punts inicials. 

Fins aquí doncs hem obtingut els punts d’interès, però ara falta descriure’ls, és a dir, 

donar la informació sobre magnituds, rotacions i escales, o el que és el mateix el 

gradient. 

Per aconseguir aquesta invariància, doncs, ens caldrà obtenir una sèrie de 

característiques i aquestes s’obtenen amb el següent procés, on l’objectiu és construir 

un histograma de gradients. Cada entrada de l’histograma serà la suma de totes les 

magnituds dels gradients de cada subfinestra. Primerament, per cada keypoint 

obtingut s’obre una finestra als seu voltant dividida en 4x4 subfinestres on en total hi 

haurà 16x16 píxels.  Per cada subfinestra es calcularan les 8 possibles orientacions, ja 

que les orientacions del gradient estan distribuïdes en angles de 45º, com veiem en la 

següent figura. 

 

 

 

 

 

 

En aquesta figura 15 podem veure les subfinestres generades, i les orientacions del 

gradient en cada una d’elles. Llavors, a partir d’aquestes orientacions calculades en 

sortiran uns histogrames on cada entrada serà cada una de les orientacions. Tindrem 

un histograma per cada subfinestra, per tant seran 16 histogrames de 8 entrades que 

finalment es concatenaran de manera que s’acabarà obtenint un vector de 128 

característiques, aquest serà el descriptor del keypoint que es buscava. 

Figura 15: Finestra dividida en subfinestres. Es veuen les diferents 
orientacions per cada subfinestra. Extreta de (Lowe, 2004) 
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En la figura 16 es pot veure el procés explicat anteriorment, a partir de la finestra de 

4x4 subfinestres es generen els histogrames d les orientacions de gradients per a cada 

subfinestra per acabar generant el vector que descriu el keypoint. 

 

2.4 Conclusions 

Un cop vist tot el que en podem extreure d’una imatge i quines són les seves principals  

tècniques per fer-ho caldrà centrar-se en què és exactament el que necessitem per 

resoldre el nostre problema.  

D’acord doncs amb el que sabem sobre l’extracció de característiques s’haurà de 

muntar un sistema prou robust com per detectar correctament les caràtules desitjades 

contemplant que en les imatges capturades hi pot haver rotacions, canvis d’escala, 

diferent resolució, poden estar tallades... per tant la tècnica que més s’acosta al que 

busquem segurament és SIFT, tot i que les demés ens poden servir d’ajuda per millorar 

els nostres algorismes o bé per afegir alguna funcionalitat a l’aplicació o fins i tot per 

millorar resultats i fer una aplicació final suficientment robusta. 

Figura 16: Generació dels histogrames a partir de les orientacions, i del vector de característiques del propi descriptor. 
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Veient les imatges extretes amb SIFT de la figura 17 podem dir que aquests descriptors 

són bastant coherents, i per tant ens permetran treure les característiques adients per 

comparar-les amb les imatges que capturem.  

 

En aquesta figura 18, veiem que tenim dues imatges diferents, una és la original i 

l’altre està girada i amb diferent angle i tot i així reconeixem els descriptors. Aquesta 

correspondència es fa a través de distàncies entre els diferents descriptors. Per tant a 

priori aquest serà el mètode que proposem utilitzar en la nostre aplicació. 

Figura 17: En les dues imatges anteriors podem veure els descriptors agafats amb SIFT. 

Figura 18: En aquestes dues imatges podem veure la correspondència dels descriptors de diferents imatges 
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Capítol 3: Anàlisi, Disseny i 

Implementació del sistema de 

reconeixement 

 

A l’apartat anterior hem vist els problemes que té caracteritzar una imatge, i quines 

tècniques tenim per fer-ho. El nostre problema a resoldre l’expliquem a continuació. 

 Ens trobem davant d’un gran conjunt d’imatges originals que en el nostre cas seran 

caràtules de cd-roms, de les quals n’hem d’extreure les característiques més 

representatives per tal de poder diferenciar-les entre elles. Es tracta doncs d’analitzar 

tots els cd-roms i guardar les característiques de les imatges en una BDD o bé en un 

sistema de fitxers depenent del que finalment es necessiti per fer l’emmagatzematge 

de dades. Aquestes característiques que hem guardat seran descriptors de SIFT tal i 

com ja havíem decidit. Fins aquí podríem definir la primera etapa del sistema a 

resoldre. 

Un cop tinguem totes les característiques guardades, comença la segona etapa. Caldrà 

trobar un mètode per poder comparar les característiques extretes de la nova imatge 

amb les que ja tenim. Aquest mètode haurà de ser el més eficient possible ja que a 

mesura que augmenti el número de cd-roms (volum de dades) pot incrementar molt el 

temps de cerca. De manera doncs que caldrà pensar en una estructura per guardar els 
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descriptors i un algorisme per recórrer l’estructura. Aquest serà el nostre classificador, 

el qual a partir d’una nova imatge sigui capaç de reconèixer a quina classe pertany. 

En la figura 19 es veuen els passos a seguir en cada una de les etapes. En la fase 1 com 

ja hem introduït es genera tota la base de dades amb els descriptors de les imatges 

originals que ens serviran de referència per comparar amb les noves imatges. El fet 

d’emmagatzemar els descriptors a la base de dades implica també com abans hem dit 

que es generi algun tipus d’estructura on tant la creació com la cerca en aquesta sigui 

el més eficient possible. La creació d’aquesta estructura forma part de la fase 2. En 

aquesta etapa es genera l’estructura i del que es tracta és de classificar la nova imatge. 

Altre cop primer cal trobar els punts d’interès i els descriptors d’aquests. Els 

descriptors que trobem seran els que haurem de comparar amb els que tenim a la 

base de dades. 

En aquesta mateixa figura 19 podem veure com els descriptors que s’han extret en la 

fase 2, no només són del que correspon a la imatge d’interès (la caràtula) si no que 

també n’hi ha que fan referència al fons de la imatge. Aquest podria ser un problema 

en el cas de que agaféssim més descriptors del fons que del propi cd-rom, és a dir que 

si la captura es fa a més distància, més difícil serà el reconeixement d’aquesta. Aquests 

inconvenients seran deguts a que hem decidit capturar les imatges amb una webcam, 

de manera que mai sortiran dues imatges iguals. El fet és que estigui com estigui la 

imatge el classificador hauria d’arribar a ser el més fiable possible. Per saber quin nivell 

de fiabilitat té entrarà en joc el procés de testing. En aquest procés el que es fa es 

posar a prova el classificador, a partir d’imatges noves que no existeixen a la base de 

dades, se n’extreuen característiques i es comparen amb les característiques de les 

imatges que hi ha la base de dades. Per decidir a quina s’assembla més intervé el 

següent procés que és el de voting. Com la paraula diu, del que tracta és de donar un 

vot a aquella classe que considerem que s’assembla al descriptor. Quan s’han 

comparat totes les característiques  de la nova imatge amb les de la base de dades, es 

fa el recompte de vots, i aquella classe que té més vots serà la seleccionada. 

Un cop vist el problema que tenim i la manera amb la qual el volem resoldre, hem 

d’implementar la solució que es correspon a l’esquema de la figura 19. 
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Figura 19: Aquesta figura mostra les dues etapes del reconeixement de cd-roms. 
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3.1 Extracció de característiques: Ús del SIFT 

Com ja hem explicat en el capítol anterior, SIFT es centra en agafar els punts més 

rellevants de la imatge que anomenem keypoints, i d’aquests se n’extreuen les 

característiques que després són guardades en els anomenats descriptors que són 

vectors de 128 característiques. El fet de que estiguin extrets sobre els punts més 

rellevants, significa que tot i els canvis d’imatge aquests punts es continuen trobant, 

potser no tots, però sí els necessaris per poder reconèixer de quina imatge es tracta.  

La implementació d’aquest mètode és bastant laboriosa i gens fàcil de fer, però hi ha 

autors que han publicat llibreries obertes per tothom que resolen aquest mètode. 

Andrea Vedaldi n’és un d’ells i en les seves llibreries ens basarem per dur a terme la 

nostra implementació. Tant el codi com un manual d’usuari, els podem trobar a la 

pàgina web de Vedaldi (Vedaldi, 2005-2009). A partir de les demos i la documentació 

referent a aquestes llibreries tot serà provar i testejar els diferents paràmetres fins a 

obtenir el que necessitem. Inicialment amb les imatges que ell ens proporciona va 

prou bé sense tocar els paràmetres, però segons la documentació de SIFT i el nostre 

conjunt d’imatges els paràmetres s’hauran de canviar. SIFT ens retorna 4 paràmetres 

dels quals només ens interessen els frames per poder representar en la imatge els 

descriptors trobats i els descriptors en si. Llavors un dels paràmetres que s’ha de 

modificar és el nombre de direccions per calcular el gradient, per defecte són 4 

direccions, i ens interessava que fossin 8. Finalment només ens quedarà tocar el 

threshold que és un paràmetre d’entrada on a mida d’anar fent proves trobarem el 

valor adient. 

Aquestes llibreries s’han anat actualitzant des de la seva primera implementació i en 

iniciar aquest projecte vam agafar les darreres que hi havia, però en el transcurs 

d’aquest, l’autor ha publicat una nova versió la qual és bastant més ràpida. En totes les 

llibreries que proporciona afegeix també el fitxer per a compilar-les de manera que 

només calgui executar-lo una vegada i prou. 

Doncs aquest codi és el que utilitzarem a l’hora d’extreure les característiques tant de 

les imatges originals que agafarem de la pàgina de Amazon (Amazon, 1996-2009),  com 
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de les imatges que capturem amb la webcam i que farem servir per testejar el sistema 

a desenvolupar. 

 

3.2 Disseny de les dues etapes 

Per començar a desenvolupar l’aplicació hem hagut d’aprendre els conceptes bàsics 

referents al sistema de reconeixement explicats fins al moment. Ara cal aplicar-los en 

el nostre problema a resoldre. Inicialment necessitem crear un conjunt d’imatges per 

poder analitzar i generar la base de dades tant amb les imatges com amb els seus 

descriptors. 

 

3.2.1 Entrenament de les imatges originals: Creació de la 

base de dades 

Les imatges originals per preparar la implementació i assegurar-nos de que seran 

imatges perfectes les hem obtingut d’Internet, concretament de la pàgina d’Amazon 

(Amazon, 1996-2009) on s’hi pot trobar des de música fins a material industrial. Té un 

abast molt ampli la qual cosa ens ha sigut molt fàcil obtenir un conjunt de 100 imatges. 

Al generar aquest conjunt d’imatges que tenim guardat en una BDD haurem d’associar 

la música que hi desitgem i guardar-la també en aquesta BDD. 

En la figura 20 detallem el procediment de la fase 1. Inicialment recollim el conjunt 

inicial d’imatges, en total en tindrem 100 de diferents. Llavors, aquestes imatges cal 

analitzar-les per extreure’n característiques rellevants. Tal i com venim dient en els 

apartats anteriors, l’extracció la farem utilitzant SIFT. El mètode detecta diferents 

punts d’interès i sobre cada un d’ells genera un descriptor que serà el vector de 128 

característiques. Així doncs, el conjunt de descriptors d’una imatge serà el que haurem 

de guardar a la base de dades, i aquest conjunt serà els que ens caracteritzarà cada 

imatge. En aquest punt s’acaba la fase 1 on ja tenim totes les dades necessàries. 
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3.2.2  Classificació de les imatges capturades: Estratègies 

de classificació. 

Un cop tenim les imatges entrenades ja podem generar el classificador, però com 

abans hem explicat cal que sigui molt eficient. De manera que donada una nova 

imatge, trigui el menys possible en dir-nos a quina caràtula es correspon. A més de 

mostrar la caràtula, tal i com hem introduït en el capítol 1, les caràtules originals 

tindran associada una llista de reproducció, de manera que la farem sonar en 

reconèixer el cd-rom. 

En la figura 21 veiem el recorregut que seguim després de carregar la base de dades. 

Comencem la fase 2 capturant imatges a partir d’una webcam, per tant aquestes 

imatges contindran tota la variabilitat que hem anat explicant en el treball realitzat. Tal 

Figura 20: Esquema del desenvolupament de la fase 1. 
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i com hem fet a la primera etapa, caldrà extreure característiques de les imatges. 

Aquest procés es durà a terme exactament igual que amb les imatges d’entrenament, 

mitjançant SIFT. 

 

Arribats a aquest punt, necessitem un classificador. És a dir, a partir d’unes 

característiques d’una imatge poder comparar amb tot un altre conjunt i decidir a 

quines s’assemblen més. Aquestes característiques a comparar seran les que 

Figura 21: Esquema del desenvolupament de la fase 2. 
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anteriorment hem guardat a la base de dades. Com ja sabem el que hem de comparar 

són descriptors, que són vectors de 128 característiques. Per tant la primera intuïció és 

doncs mirar descriptor a descriptor per veure quins són els dos més similars. Aquest 

mecanisme s’hauria de dur a terme per cada descriptor de la nova imatge i finalment 

mirar quantes coincidències hi ha hagut per a cada imatge original. D’aquesta manera 

decidirem a quina imatge correspon la nova captura i farem sonar la música. Per poder 

comptar les coincidències, primer haurem d’anotar-les. Aquest és el procés que abans 

hem anomenat voting. En aquest cas es dona només un vot a una imatge per a cada 

descriptor de la imatge a analitzar. 

Partint doncs d’aquest concepte, comencem a pensar els possibles classificadors i les 

estratègies per crear-los. 

 

Comparar descriptors tots amb tots a partir del concepte veí més proper 

El problema que ens plantegem és que tenim un conjunt de descriptors els quals 

pertanyen a imatges diferents. Tot aquest conjunt el tenim desat en una base de dades 

i ara tenim una nova imatge amb nous descriptors. Del que es tracta és de comparar 

aquests descriptors amb els que ja tenim per trobar a quins s’assemblen més. Una 

possible estratègia i segurament la més trivial seria agafar descriptor a descriptor de la 

imatge nova i comparar-lo amb tota la base de dades. Aquell descriptor que s’assembli 

més serà el que buscàvem. Aquesta estratègia es coneix amb el nom de veí més 

proper. 

Per decidir quan s’assembla un descriptor a un altre usarem el concepte de distància 

euclidiana explicat en els conceptes previs del capítol 2, a partir d’ara sempre que ens 

referim a distància, estarem parlant de distància euclidiana. 

En la figura 22 podem veure el concepte que explicàvem abans en un exemple simple 

on nomes hi ha 3 imatges de la base de dades i molts pocs descriptors per imatge. Les 

línies verdes mostren totes les comparacions que es fan entre els descriptors 

(matching) i les vermelles representen aquelles comparacions que han donat una 
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distància mínima. Així doncs, veiem que tenim 3 descriptors de la imatge a classificar 

que tenen distància mínima amb els de la imatge 1 de la base de dades, 1 descriptor 

que es correspon amb la segona i 1 darrer descriptor que es correspon amb la tercera 

imatge. Per tant amb el concepte que hem explicat diríem que la imatge capturada es 

correspon amb la imatge 1. 

 

Aquest disseny és intuïtiu, i a priori sembla fiable. En l’exemple de la figura 20 només 

hi ha tres imatges de la base de dades amb tres o quatre descriptors per imatge. Ara 

imaginem que tenim una base de dades amb 100 imatges i amb un miler de 

descriptors per imatge com proposàvem en l’apartat de SIFT del capítol anterior. 

Possiblement també resoldríem el problema, però seria eficient? Bé, 1000 descriptors 

per cada imatge representa tenir emmagatzemats 100000 descriptors. És a dir, la cerca 

que proposàvem seria de 1000 * 100000 comparacions, i hem suposat 1000 

descriptors sabent que aquest valor pot ser molt variable segons la textura de les 

Figura 22: Representa un exemple senzill de matching entre els descriptors de les imatges. 
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imatges. Al què volem arribar, és a que aquesta estratègia pot donar bons resultats, 

però en cap cas serà un mètode eficaç computacionalment. 

Vistes les limitacions que pot suposar comparar distàncies de tots els descriptors 

capturats amb tots els descriptors emmagatzemats, cal investigar més estratègies. En 

les publicacions de Nister (Nister, 2006) vam trobar diferents articles que expliquen 

com solucionar aquest problema de manera més eficient. Concretament en l’article de 

Nister, Stewénius, (Nister & Stewénius, Scalable Recognition with a Vocabulary Tree, 

2006). Els autors, en aquest treball ens proposen una estratègia basada en la 

construcció d’un arbre. Aquesta és la idea que descriurem en el següent apartat. 

 

Comparar descriptors mitjançant un arbre de cerca i la tècnica del veí 

més proper 

El problema que tenim continua sent el mateix que abans, però a més introduïm que 

volem eficiència en la cerca. Com ja hem dit en els articles publicats per Nister hi 

trobem una solució per fer-ho que expliquem a continuació. 

Tenim tot el conjunt de descriptors units, i sabem a quina imatge pertany cadascú. El 

tema està en que si agrupem els descriptors segons amb la semblança que tenen entre 

ells obtindrem diferents conjunts de descriptors amb una mitjana i una desviació 

petita. Per tant si teníem un milió de descriptors i els agrupem en x grups diferents, ja 

no haurem de comparar amb tots els descriptors si no amb x descriptors. Però no 

s’acaba aquí, aquesta només és la primera iteració. Ara cada grup conté molts 

descriptors i tots ells no corresponen a la mateixa imatge, per tant no podem 

classificar el descriptor analitzat. Aquest problema veurem com solucionar-lo més 

endavant. 

Hem parlat d’agrupació de dades segons característiques homogènies, però no hem dit 

com agrupar-les. Bé, doncs la solució la trobem introduint aquí l’ús del mètode de 

clusterització k-means. Tal i com explicàvem en els conceptes previs del capítol 2, 
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aquest algorisme el que fa és distribuir un conjunt de dades en k grups de 

característiques similars, per tant és exactament el que necessitem. En el nostre cas les 

dades que agruparem seran el conjunt de descriptors. 

Seguint amb les indicacions dels articles esmentats, l’autor proposa generar una arbre 

de descriptors. Cada node d’aquest arbre contindrà un grup de descriptors amb 

característiques més o menys homogènies. 

La construcció d’aquest arbre es fa de la següent manera. Inicialment com ja hem dit 

es divideix el conjunt inicial en grups de característiques semblants, a partir del 

mètode k-means. Llavors per cada grup generat es torna a dividir en grups que seran 

més específics, i aquests últims seran fills del grup anterior. Aquest procés es repeteix 

fins a arribar a un límit que haurem de fixar. 

El límit de l’arbre es pot fixar de maneres diverses, caldrà veure quina opció ens dona 

millors resultats. Inicialment es troben dues solucions, la primera seria arribar sempre 

fins al final de l’arbre, és a dir, fins que ja no es puguin formar més grups, per tant que 

arribem a tenir com a fulla un sol descriptor, de manera que ja podríem classificar-lo. 

L’altre solució, seria definir un arbre amb un nivell límit. Aquesta solució comporta 

nous problemes a tenir en compte. Què fem quan arribem a una fulla i tenim un 

conjunt de descriptors? Aquí tenim dues solucions: o bé arribats a aquest punt 

apliquem l’estratègia anterior de comparar el descriptor amb tots els del grup i 

quedar-nos amb el més proper, o bé donem un vot a cada descriptor del grup. 

Ara presentarem les tres solucions possibles amb un esquema del problema reduït. En 

totes les solucions usarem el mateix arbre. Aquest constarà de tres nivells, on en el 

primer nivell només hi haurà el node pare que representarà el conjunt de tots els 

descriptors. Aquest tindrà tres fills, la qual cosa significa que l’agrupament de dades el 

farem en grups de 3, per tant el mètode de k-means haurà de generar 3 clústers 

diferents, per a cada conjunt de dades. L’arbre acaba al nivell 3 on hi tenim els nodes 

fulla que serà aquí on canviarà segons la solució adoptada. 
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En la figura 23 tenim un exemple de la solució 1 on es veu clarament el procediment 

explicat. A partir dels descriptors de la imatge capturada compara un a un amb els 

conjunts generats. El que compara és el valor de la mitjana dels descriptors de cada 

subconjunt. Finalment arriba als nodes fulla on ja només queda un descriptor. En 

aquest cas veiem que la caràtula correcta té tres coincidències, i per tant es 

classificaria satisfactòriament, ja que la majoria de descriptors de nova imatge 

pertanyen al cd-rom escollit. 

 

La figura 24 mostra l’esquema que hem plantejat per la segona solució. Les condicions 

són les mateixes que en el cas anterior, i altra vegada només varia la classificació final a 

l’hora de fer el voting. En aquest donem un vot per a totes les possibles coincidències. 

La decisió final es pren de la mateixa manera que en totes les estratègies, aquella 

caràtula que tingui més vots serà la candidata. 

Figura 23: Procés de cerca per l’arbre de la primera solució. 
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Mirant el recorregut que es fa, podem veure que altre cop es torna a trobar la caràtula 

correcta amb 3 coincidències. 

 

 

En la figura 25 seguim amb l’exemple reduït que mostra la cerca per l’arbre de la 

tercera solució. El recorregut de l’arbre torna a ser exactament el mateix, les 

diferències les tenim al arribar al final. En el primer exemple només teníem una 

correspondència possible, per tant estava clar on classificar el descriptor que estàvem 

analitzant. Ara tenim un conjunt de correspondències possibles. Així que per decidir on 

hem de classificar el descriptor usarem la primera estratègia plantejada. Compararem 

el descriptor actual contra tots els del conjunt del node fulla i agafarem aquell que més 

s’assembli, veí més proper, és a dir distància mínima. 

Figura 24: Procés de cerca per l’arbre de la segona solució. 
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En l’esquema plantejat les línies verdes mostren el recorregut que seguim, i al final es 

mostren totes les coincidències. Aquelles que apareixen encerclades de vermell és on 

finalment classifiquem el descriptor. Veiem que en els casos en els que apareix la 

fotografia que busquem el classifica correctament, en canvi hi ha casos en que el 

subconjunt final no conté la que busquem. Tot i així hi ha un major nombre de 

coincidències correctes, de manera que s’acaba classificant on toca. 

 

De moment, tot això no són més que suposicions, i el resultat representat en els 

esquemes són els que s’esperen. Tot i les nostres esperances, caldrà esperar a testejar 

les solucions per decidir quina dona millors resultats i acabar implementant aquella 

solució que sigui òptima. 

 

Figura 25: Procés de cerca per l’arbre de la tercera solució. 
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3.3 Implementació de les dues etapes 

Ara ja sabem quin és el problema i quines solucions tenim per resoldre’l. Per tant ja 

ens podem centrar en com implementar les diferents propostes. 

Començant per la primera etapa ens trobem amb el conjunt d’imatges i la seva música 

associada. D’alguna manera hem de tenir guardada aquesta informació. Tenint en 

compte que el volum de dades que tenim no és molt elevat, hem acabat decidint que 

gestionaríem totes les dades amb sistemes típics de fitxers. És a dir tot estarà distribuït 

en directoris i l’associació estarà fet mitjançant el nom dels fitxers ja que les relacions 

que ens trobarem no seran molt complexes. 

El directori pare serà ./dades on a dins hi haurà tots els subdirectoris necessaris. Així 

tindrem un directori ./dades/caratules on hi guardarem totes les imatges originals, en 

el nostre cas les descarregades de l’amazon. Llavors tindrem un altre directori 

./dades/musica/ on ha dins hi haurà tota la música distribuïda en subdirectoris que els 

anomenarem tal i com es digui la caràtula associada per llavors poder fer la 

correspondència. Fins aquí tot el que fa referència a la distribució inicial de la fase 

d’entrenament. 

Seguint amb el flux de la fase 1, necessitem fer que el sistema conegui el conjunt 

d’imatges. Aquest aprenentatge el farem usant el SIFT. Per cada imatge haurem de 

guardar un fitxer amb la matriu de descriptors que ens dona el mètode. Aquest fitxer 

el guardarem amb extensió .mat que ens proporciona MATLAB. El nom d’aquests 

fitxers serà el mateix que el de les caràtules de manera que després podrem 

relacionar-los fàcilment. Un cop tenim tots els descriptors guardats en el fitxer 

corresponent s’haurà acabat el que anomenem fase d’entrenament. Tot el conjunt 

d’aquests fitxers els trobarem en el directori ./dades/descriptors. 

En aquest punt ja tenim tot el necessari per començar amb el classificador, que 

correspon a la fase 2 del sistema. Com hem vist en l’apartat del disseny, tenim 

diferents estratègies, de manera que cada una d’elles necessitarà un tipus de dades 

diferents per ser emmagatzemades. 
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Implementació per l’estratègia de comparar amb tots els descriptors 

Abans hem parlat de l’estratègia de cerca però ara cal pensar amb l’estructura de 

dades. Sabem que tots els descriptors els tenim en fitxers .mat, i que per tant els 

podem anar carregant un a un, però carregar un fitxer amb la comanda 

load(‘nomFitxer’) té un cost apreciable, i no és el mateix carregar un fitxer que 

carregar-ne 100. Amb aquest incís, el que volem dir és que si volem recórrer tots els 

descriptors de totes les imatges i els tenim en diferents fitxers, potser seria bo crear 

una estructura amb tots els descriptors allà mateix. És a dir, una matriu que contingui 

tots els descriptors de totes les imatges. Ara bé, si fins ara teníem diferents fitxers on 

cada un d’ells s’anomenava igual que la caràtula a la qual corresponia, si ara els posem 

tots en una matriu necessitarem indexar aquesta matriu i tenir cada descriptor 

etiquetat d’alguna manera. 

Per tant, si decidim tenir una única matriu, una solució per etiquetar cada descriptor i 

continuar sabent a quina caràtula es correspon, serà crear un vector d’etiquetes de la 

mateixa mida que el nombre de descriptors totals que hi ha. De manera, que cada 

descriptor es trobarà en una columna de la matriu de descriptors i aquella columna es 

correspondrà amb la mateixa posició que la del vector. A més tindrem un altre vector 

que tindrà una mida igual al nombre de caràtules on cada posició serà el nom d’una 

caràtula. L’índex per accedir a aquestes posicions el trobarem en el vector d’etiquetes,  

on cada posició d’aquest conté l’índex al vector de noms de les caràtules.  

Aquests càlculs de matrius i vectors només els farem una vegada per generar 

l’estructura. Si volem afegir una imatge nova al classificador caldrà tornar a fer tot el 

procés, incloent la fase 1. Per tant les dades que necessitarem guardar per aquesta 

estratègia són la matriu amb tots els descriptors, el vector d’etiquetes, i el vector de 

noms de les caràtules. Totes tres estructures seran altre cop fitxers .mat i les trobarem 

en el directori ./dades/estructura. 

Per veure  més clar tot el que hem descrit respecte a l’estructura a generar fixem-nos 

en la figura 26: 
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A la figura 26 podem veure clarament com està estructurada la matriu i els dos vectors 

descrits anteriorment. A l’esquerre de la imatge trobem la matriu de descriptors de 

128*n posicions on 128 es la mida de cada descriptor i n el nombre de descriptors 

totals, en la figura hem posat un exemple de 4578 descriptors. A la dreta podem veure 

els dos vectors. Un és el d’etiquetes que consta de tantes posicions com descriptors hi 

ha, i l’altre és el de noms d’etiquetes que tindrà tantes posicions com caràtules 

conegui el sistema. 

Ara que ja tenim l’estructura muntada, només es tracta d’implementar el classificador, 

que com hem dit del que tractarà serà de trobar la distància mínima entre tots els 

descriptors. Per fer-ho es recorreran tots els descriptors trobats de la imatge 

capturada i s’anirà comparant amb tots els de la matriu. Ens quedarem amb el que 

tinguem distància mínima i donarem un vot a la caràtula que correspongui a aquell 

descriptor, que ho sabrem gràcies als vectors d’índexs auxiliars. 

Figura 26: Esquema de l’estructura de dades utilitzada en el classificador del veí més proper 



Reconeixement de CD-ROMS musicals mitjançant visió per computador  

 

51 
 

Aquest mètode de distància es farà directament amb la funció dist(vector, matriu) que 

ens proporciona el MATLAB. Però tot i tenir aquesta funció cal analitzar bé el que 

estem fent. Tot i que és evident que aquest sistema ha de donar bons resultats, també 

és evident que el temps que trigarà serà molt elevat, ja que el temps de resolució 

creixerà de manera exponencial. Veient aquest problema, hem d’analitzar les altres 

possibilitats esmentades. 

 

Implementació amb l’estratègia de l’arbre de cerca 

L’estructura que es planteja en aquesta estratègia és bastant diferent a l’anterior, amb 

l’objectiu de reduir el cost de l’algorisme de cerca i de no disminuir els resultats o fins i 

tot millorar-los. 

En l’estructura anterior hem destacat que carregar fitxers de memòria no era eficient, 

però encara era menys eficient haver de recórrer tots els descriptors per fer una cerca. 

Així, com a primera proposta de l’arbre hem decidit guardar cada node de l’arbre en 

un fitxer on hi guardarem el valor de la mitjana dels descriptors del conjunt. En el cas 

de que el node a guardar fos un node fulla hi guardarem el valor del descriptor, i a més 

un altre fitxer auxiliar on hi tindrem l’etiqueta. Com en el cas anterior aquesta etiqueta 

és un índex al vector de noms de les caràtules. 

Pel que fa a la segona proposta, presentada anteriorment, l’estratègia és la mateixa 

però en aquest cas, quan arribem a un node fulla ja no guardarem només una etiqueta 

si no que guardarem un vector d’etiquetes. 

La tercera solució canviarà una mica més, ja que com hem descrit en el disseny 

d’aquesta, no votarem per totes les imatges del node fulla si no només per aquella en 

la que tinguem distància mínima. Per tant, haver de calcular la distància mínima 

suposa haver de tenir tots els descriptors per poder comparar. Amb aquestes 

indicacions, ens queda la següent estructura. Tots els nodes queden com fins ara, però 

als nodes fulla a més del vector d’etiquetes i el valor de la dels descriptors, tindrà 
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també el conjunt d’aquests per tal de que quan hi arribem puguem aplicar la tècnica 

de la distancia mínima. 

Tots aquests fitxers així com el vector de noms de les caràtules els guardarem de la 

mateixa manera que abans, en fitxers .mat dins el directori ./dades/estuctura. Els 

fitxers tindran el nom referent al nivell i a la fulla que fan referència, per exemple si 

estem en el nivell 5 fulla 4 el fitxer es dirà nivell5fulla4.mat. Si aquest fitxer, a més 

representa el final de l’arbre per aquella branca, tindrà un fitxer associat que es dirà 

Etnivell5fulla4.mat. D’aquesta manera sempre podrem accedir al node de l’arbre que 

vulguem. 

En la següent figura veiem l’estructura que hem descrit: 

 

En aquesta figura 27 podem veure l’estructura que plantejàvem. L’arbre és un exemple 

petit del que seria el sistema real. El node de color marró seria el node que conté tots 

els descriptors. Els nodes de color blau representen els subconjunts que es van creant 

a partir de l’agrupació de característiques. I finalment queden els nodes de color verd 

Figura 27: Representació de l’estructura necessària per la implementació de l’estratègia de l’arbre de cerca. 
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que representarien els nodes terminals o nodes fulla que serien els que contenen 

l’etiqueta del valor que representen. Com veiem el vector de noms d’àlbum és el 

mateix que en l’estructura anterior. 

Analitzem ara el contingut de cada node segons l’estratègia utilitzada: 

- Solució 1:  

· El node pare no conté més que un valor qualsevol (0). 

· Els nodes que es van generant només contindran el valor de la mitjana. 

· Els nodes fulla contindran el valor del descriptor i l’etiqueta que serà un 

índex al vector de noms de caràtules. 

- Solució 2: 

· El node pare no conté més que un valor qualsevol (0). 

· Els nodes que es van generant contindran el valor de la mitjana. 

· Els nodes fulla contindran el valor de la mitjana, i les etiquetes que seran 

un índex al vector de noms de caràtules. 

 

- Solució 3: 

· El node pare no conté més que un valor qualsevol (0). 

· Els nodes que es van generant només contindran el valor de la mitjana. 

· Els nodes fulla contindran el valor de la mitjana, la matriu de descriptors 

del conjunt i les etiquetes que seran un índex al vector de noms de 

caràtules. 

Com veiem, en la solució 2 també guardem en els nodes la matriu de descriptors. Això 

ho fem, perquè com hem explicat en el disseny, al arribar a un node fulla haurem de 

decidir on classifiquem els descriptors. Aquesta decisió la farem de la mateixa manera 

que en l’anterior estratègia, comparant tots els descriptors de la matriu amb el 

descriptor actual. Per tant, aquesta matriu de descriptors l’hem de tenir guardada, i el 

més fàcil és tenir-la allà mateix. 

Especificant una mica més la implementació de l’arbre anem a veure com es genera 

aquest. Abans parlàvem d’agrupar els descriptors segons la similitud entre ells, gràcies 
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a l’algorisme de clusterització k-means, explicat en el capítol de conceptes bàsics. 

Aquesta implementació de l’algorisme no la farem nosaltres si no que l’agafarem o bé 

de la pròpia toolbox de MATLAB o bé de les implementacions que tenim a la pàgina de  

Andrea Vedaldi (Vedaldi, 2005-2009). La funció k-means està implementada de 

manera diferent en les dues llibreries, però l’objectiu és el mateix, tot i que el valor del 

retorn no sigui igual. Aquesta funció ens retornarà el valor de la mitjana de les dades 

que agrupa i quines són aquestes dades. 

Fins ara hem estat parlant d’estructurar l’arbre en fitxers, però analitzant una mica 

més l’eina de MATLAB, veurem que podem arribar a una emmagatzemament diferent. 

MATLAB té unes estructures de dades anomenarem cell arrays, on hi podem guardar el 

que vulguem, fins i tot poden contenir més cell arrays. En definitiva aquests cell arrays 

són taules. Pensant doncs amb aquestes estructures de dades, podríem usar-la per  

implementar la mateixa estructura que hem plantejat per a l’arbre en la figura 25. Amb 

aquesta idea segurament tindríem un accés a les dades més ràpid que amb els fitxers. 

És important destacar, que l’ús d’un nombre molt elevat de fitxers podria fer que el 

programa es quedés sense memòria volàtil com per administrar la seva lectura i/o 

escriptura. 

 

3.4 Aplicació: Reconeixement de CD-ROMS 

Tal i com hem vist en la introducció d’aquest capítol, el sistema està dividit en dues 

parts ben diferenciades, la primera fase representa l’entrenament de les imatges 

generant la base de dades, i la segona part seria la fase de test on hi haurà la 

classificació de les imatges usant els classificadors explicats anteriorment. 

Veient aquestes dues etapes, l’aplicació haurà de tenir-les diferenciades. És a dir, per 

una part haurem de poder generar la base de dades: o bé entrant imatges originals, o 

bé agafades des de la webcam el més perfectes possibles. Per una altre banda, 

s’hauran de poder testejar imatges noves, que aquestes sí que nomes podran ser  

capturades des de la mateixa aplicació. 
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3.4.1  Entrenament de les imatges dins l’aplicació 

En la fase d’entrenament l’aplicació ens ha de deixar entrar noves imatges i fer que el 

classificador les conegui. És a dir, ens haurà de deixar seguir els passos que havíem 

descrit en els esquemes anteriors del flux del sistema. Seguidament, en el diagrama de 

la figura 28 veiem com interactua l’usuari amb el sistema a l’hora de fer l’entrenament 

de les caràtules i quins passos segueix l’aplicació. Primer l’usuari ha d’entrar la caràtula 

original, que bé ho farà capturant-la des de l’aplicació o bé entrant-la des d’algun 

directori. Llavors el sistema, a partir de SIFT n’extraurà les característiques en 

descriptors. En aquest punt el sistema ja coneix la imatge per entrenar i els descriptors 

SIFT d’aquesta. Per tant l’únic que queda és que l’usuari insereixi la música que vol 

associar a la caràtula. Finalment el sistema emmagatzema a la base de dades les tres 

dades (imatge, descriptors i música) i automàticament reconstrueix l’estructura del 

classificador que s’hagi decidit implementar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Diagrama de flux de la fase d’entrenament. 
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En el flux anterior hem dit que l’usuari ha d’interactuar amb el sistema, per tant això 

significa que caldrà tenir una interfície gràfica per poder representar l’esquema descrit. 

Inicialment es va dissenyar una aplicació simplement per complir amb les 

funcionalitats necessàries com la que podem veure en la figura 29, on la distribució no 

segueix cap patró únicament hi ha el que es necessita repartit per la interfície. 

 

 

En aquesta figura 29 podem veure l’interfície de l’aplicació referent a l’entrenament 

d’imatges. Des d’aquest punt s’inseriran les imatges dels nous cd-roms i s’analitzaran 

mitjançant el mètode de SIFT. Es podrà veure la imatge inicial (a dal a la dreta) i la 

imatge amb els descriptors (a baix a l’esquerra) que s’han trobat. Un cop analitzada 

també es podrà afegir la música associada a aquest cd (llista de reproducció). A dalt a 

l’esquerra hi hauria de sortir el vídeo que estem capturant per la webcam, però degut 

Figura 29: Fase d’entrenament dins l’aplicació. 
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a certs problemes que exposarem més endavant hem hagut de visualitzar-lo en una 

altre interfície, en la figura 30 podem veure-la. 

 

 

Com ja hem dit, la figura 29 era només per desenvolupar el prototip, després ens ha 

calgut redissenyar ubicant els objectes de la interfície de manera més ordenada i amb 

un cert atractiu visual. En la figura 31 veurem com ha quedat la interfície final referent 

al entrenament de les caràtules. 

Les funcionalitats són les mateixes, però ara veiem com s’ha millorat i hem pogut 

inserir la captura del vídeo en la mateixa interfície de manera que no ens caldrà la 

secundària per visualitzar-lo. El vídeo queda en la part superior, a sota tenim per 

inserir el nom de l’àlbum, veurem també la imatge capturada i la imatge amb els 

descriptors. Al costat d’aquestes tindrem la llista de reproducció que anem creant. 

Figura 30: Interfície que mostra el vídeo que s’està capturant. 
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 Figura 31: Interfície final de la fase d’entrenament. 
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3.4.2  Classificar les imatges dins l’aplicació 

En l’apartat anterior hem vist com carregar la base de dades i com entrenar totes les 

imatges, és a dir que ara ja estan totes les característiques extretes i carregades en 

fitxers. Ara ens cal adaptar la fase 2 a l’aplicació. Aquesta fase el que ha de fer és 

testejar les imatges d’entrada, o el que és el mateix, a partir d’una imatge capturada 

classificar-la allà on toca reconeixent a quin cd-rom pertany. Un cop reconegut es 

reproduirà l’àlbum associat. 

En la figura 32 veiem el diagrama de flux que cal seguir. Inicialment l’usuari fa una 

captura de la caràtula a classificar, i després de capturar-la demana analitzar-la, on el 

sistema usant el classificador recorre l’estructura generada a la base de dades fins a 

trobar la seva correspondència. Quan el sistema ha trobat a quin cd pertany, accedirà 

a la base de dades per tal d’agafar la música i reproduir-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Fase de classificació dins l’aplicació. 
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Aquest flux descrit en la figura 32 serà el que es seguirà cada vegada que es vulgui 

classificar una imatge. Tot el test que es fa sobre el classificador seguirà sempre aquest 

esquema. 

De la mateixa manera que en la fase anterior, si l’usuari ha d’interactuar amb el 

sistema, ens cal una interfície. Per tant n’hem hagut de crear una per començar a 

testejar i més endavant ja es refinarà. El problema del vídeo és el mateix, necessitem 

una interfície a part que serà la mateixa que la figura 30. Així doncs en la figura 33 

podem veure la primera interfície de la fase 2. En aquesta ens apareix la imatge ( a dalt 

a la dreta) i la imatge trobada (a baix a l’esquerra). Quan es troba el cd s’emplena la 

llista de reproducció que és la que acaba sonant automàticament.  

 

 

 

Figura 33: Interfície inicial de la fase de classificació dins l’aplicació.  
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En la figura 34 podem veure com queda finalment la interfície, on el vídeo queda 

integrat a la part superior i a sota veiem la llista de reproducció, el títol de l’àlbum,  la 

imatge capturada i la caràtula original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34: Interfície final de la fase de classificació. 
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3.4.3 Tecnologia usada en l’aplicació 

En aquest apartat explicarem tot el que no faci referència al processament d’imatges. 

Per exemple com ho hem fet per crear la captura del vídeo, com hem fet la 

reproducció automàtica de la música, com s’ha generat l’aplicació... 

En primer lloc cal resoldre la captura del vídeo, ja que sense aquesta captura no 

podem començar el procés de test. El procés d’entrenament el podríem fer de totes 

maneres, ja que les imatges les recollim de (Amazon, 1996-2009) per tenir la seguretat 

de que són perfectes. Les captures de les imatges les podríem fer amb una càmera 

externa i agafar-les després des de l’aplicació, però d’aquesta manera no tindríem una 

aplicació online. 

Per adquirir les imatges ho hem fet a partir de les funcions que MATLAB ens 

proporciona: 

 · vidobj = videoinput('winvideo',1,'I420_640x480'); 

 · start(vidobj); 

 · preview(vidobj); 

La primera busca el driver de càmera que tenim instal·lat i es queda amb el primer que 

trobi, a partir d’aquí prepara per capturar els frames. Amb la funció start estem dient 

que comenci a capturar el vídeo, i finalment amb  la preview direm que ens mostri el 

que està capturant. Amb això però només tenim el vídeo en marxa, ara falta fer 

captures que ho farem amb: 

 · ycbcr2rgb(getsnapshot(vidobj)); 

La funció getsanpshot() ens retorna una imatge en l’espai de colors ycbcr per aquest 

motiu usem la funció ycbr2rgb() i adquirim la imatge en rgb. 

Amb tot això hem aconseguit veure el vídeo i capturar imatges, però el tot i que 

puguem accedir al vídeo des de qualsevol lloc, no el tenim inserit en una mateixa 
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interfície d’aplicació, simplement el tenim en una figura externa. Aquest va ser un dels 

problemes que més va costar solucionar. Amb MATLAB 7, que és amb el qual vam 

iniciar el desenvolupament del projecte, finalment en la documentació que hi ha a 

(MATHWORKS, 1994-2009) vam trobar una possible solució però molt costosa. En 

canvi, en aquesta mateixa documentació explicava que amb el MATLAB 2009 aquest 

problema estava resolt. Simplement calia crear una imatge amb la resolució i nombre 

de bandes que la càmera web proporciona i en aquella imatge fer que es mostrés el 

vídeo passant-li per paràmetre a la funció preview(). Aquí tenim un exemple del que 

expliquem: 

  

 

 

Amb això vam tenir solucionat el tema de la captura d’imatges dins l’aplicació. El segon 

problema a resoldre era que sonés la música des de l’aplicació. Inicialment vam 

intentar reproduir les cançons des de la mateixa aplicació usant les funcions que 

proporcionen les toolbox de MATLAB. Aquesta proposta comportava molt d’esforç 

sobre un tema que no era el que volíem desenvolupar així que mirant més 

documentació vam veure que des de MATLAB es poden executar les mateixes 

comandes que des de la consola. La funció dos(‘comanda a executar’); ens permetia 

cridar a reproductors de música instal·lats en l’ordinador. Per tant aquesta solució va 

ser la que vam adoptar. 

Finalment només quedarà dissenyar l’aplicació. Aquest procés s’ha dut a terme també 

des del mateix MATLAB. L’eina GUIDE que ens proporciona MATLAB ÉS més que 

suficients per implementar el sistema que necessitem. Tot funciona mitjançant events 

que es llancen a partir dels controls de l’aplicació. Per dissenyar-la, MATLAB 

proporciona una interfície que permet distribuir, afegir, eliminar i modificar tot tipus 

de figures (botons, camps de text editables, etiquetes de text, checkbox, imatges, etc). 

Altre cop, per detalls precisos mentre hem anat dissenyant, ens hem ajudat de la guia 

    vidobj = videoinput('winvideo',1,'I420_640x480'); 
    start(vidobj);     
    vidRes = get(vidobj, 'VideoResolution'); 
    nBands = get(vidobj, 'NumberOfBands'); 
    imVideo = imshow(zeros(vidRes(2),vidRes(1),nBands)); 
    preview(vidobj, imVideo); 
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que mathworks proporciona. En la figura 35 podem veure un exemple d’aquesta eina 

de disseny d’interfícies. 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 35: Interfície de la GUIDE de MATLAB per dissenyar interfícies. 
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Capítol 4: Experiments 
 

En el capítol anterior hem explicat el disseny i totes les estratègies que s’han plantejat 

en el desenvolupament del treball. Doncs en aquest apartat, reflectirem els resultats 

de les estratègies que hem descrit en el capítol 3. Començarem comparat l’estrategia 1 

del veí més proper am les estratègies basades en arbres de cerca. Mètodes com el de 

guardar cada node de l’arbre en un fitxer, o els de crear l’arbre arribat fins al final on 

només quedi una coincidència només hi farem esment però no els analitzarem tant 

exhaustivament. 

Tal com explicàvem en la metodologia que seguiríem, hem començat a fer experiments 

reduint el màxim possible el problema plantejat, i a mida d’anar fent proves testejant 

el conjunt d’imatges que hem generat,  hem anat millorant els algoritmes i 

augmentant la dificultat del problema. 

Per analitzar els resultats de tots els experiments que explicarem hem fet servir dos 

conjunts d’imatges diferents. Hem partit d’un primer conjunt petit amb un total de 10 

imatges corresponents a 10 caràtules de cd-roms diferents obtingudes de l’Amazon 

(Amazon, 1996-2009) que les podem veure en la figura 36. 

 

 

 

Figura 36: Conjunt inicial de 10 imatges. 
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Les imatges que apareixen en la figura 37 seran amb les que realitzarem les primeres 

avaluacions dels mètodes desenvolupats, i les que usarem cada vegada que comencem 

un nova estratègia. Per testejar aquestes 10 imatges hem obtingut el següent conjunt 

d’imatges capturades des de una webcam: 

 

Les imatges de la figura 38 són imatges capturades amb una variabilitat reduïda pel 

que fa a canvis d’escala però si que introdueixen canvis en la rotació. Com es pot 

observar en la figura 35 rotació. Per testejar tindrem les caràtules de cd rotades en 90 i 

180 graus, aquestes rotacions faran aparèixer certa part de fons de imatge que no 

correspondrà al objecte d’interès. 

Figura 37: Conjunt de 60 imatges (6 per cada classe) per testejar el classificador. 
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Un cop hem testejat les imatges amb el classificador, el que fem és incrementar el 

problema. Això significa augmentar el volum de dades, amb la qual cosa obtenim el 

següent conjunt de 100 imatges que usarem per millorar els entrenaments. 

 

En la figura 39 tenim el conjunt final al que arribarem un cop tot funcioni segons els 

objectius previstos. Totes les imatges, tant les de la figura 36 com les de la 38 les hem 

extret de la pàgina de Amazon (Amazon, 1996-2009). 

Per acabar amb les primeres proves, que han tingut lloc sobre tots els classificadors 

només queda veure les imatges capturades sobre aquestes originals. Altra vegada, 

com amb en el conjunt original, hem fet 6 captures per a cada classe on només variem 

la rotació i una mica l’escala. 

Figura 38: Conjunt de 100 caràtules usades per dur a terme l’entrenament. 



Reconeixement de CD-ROMS musicals mitjançant visió per computador  

 

68 
 

En les dues pàgines següents tenim els tots els exemples de les imatges que farem 

servir per testejar el segon conjunt de caràtules: 
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Figura 39: Conjunt de 600 imatges (6 per cada classe) usades per testejar el classificador. 
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Fins a aquest punt l’únic que hem fet ha sigut preparar-nos per començar a avaluar els 

mètodes desenvolupats en aquest PFC. Després de veure al volum de dades que volem 

afrontar, ja podem iniciar les primeres proves. Aquestes proves seguiran l’estructura 

plantejada en el capítol 3. Iniciarem el testeig sobre les estratègies de distància 

mínima, o veí més proper, i llavors anirem comparant amb les estratègies basades en 

els arbres de cerca. Veurem que a mida que anem fent experiments, el classificador 

s’anirà fent més robust. 

 

4.1 Experiment 1: Estratègia de distància mínima (10 

classes). 

El primer experiment que hem dut a terme ha estat molt senzill. Més que res ens ha 

servit per testejar els mètodes del PFC provant les llibreries externes. 

Hem començat amb 10 classes d’entrenament i 6 imatges capturades per cada classe. 

És a dir, en total testejarem 60 imatges. Aquest conjunt es correspon al primer que 

hem presentat. 

L’estratègia que hem utilitzat en aquest experiment ha sigut la de comparar cada 

descriptor de la imatge capturada amb tots i cada un dels que tenim guardats a la base 

de dades. Cada cop que trobem una coincidència donem un vot a la classe que pertany 

el descriptor, així un cop analitzada la imatge podrem fer el voting de coincidències. 

Llavors s’han tingut en compte els paràmetres per capturar els descriptors. El mètode 

de SIFT té un threshold per decidir quins punts són d’interès i quins no, de manera que 

hem hagut de jugar amb aquest valor per trobar quin era l’òptim. Hem intentat agafar 

un nombre homogeni de descriptors de cada imatge. Finalment hem acabat assignant 

un threshold amb el qual assegurem un nombre mínim de descriptors per imatge.  

En la figura 36 i 37 veiem que degut al canvi de textura entre les caràtules, SIFT retorna 

un nombre molt diferent de descriptors per cada una d’elles. 
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Després de veure els conceptes inicials per començar a avaluar estratègies, fixem-nos 

en  la taula de resultats obtinguda amb aquesta implementació: 

 
 

Nº imatges 
d’entrenament 

Nº imatges 
classificació 

Temps 
estructura 

Temps 
de cerca  

% 
d’encert 

Experiment 1 10 6 * classe 0,1seg. 2,4min. 91,6% 
 

Analitzant la taula traiem les següents conclusions. De 60 imatges n’ha classificat bé 

55, la qual cosa indica que és un resultat prou acceptable. El temps de cerca tampoc és 

dolent, ja que triga 2,4 minuts en reconèixer 60 imatges, és a dir, 2,4 segons per 

imatge. És important clarificar que el temps de cerca no conté el temps que es triga en 

extreure característiques SIFT de les noves imatges, ja que aquest temps depèn de 

cada imatge. Per poder fer el conjunt de proves de forma més ràpida, ja tenim 

guardats tots els descriptors de les diferents imatges de test. Tot i això aquest temps 

de cerca que donem per imatge és aproximat, i haurà imatges que trigaran més i 

d’altres que en trigaran menys segons el nombre de descriptors que s’hagin de 

comparar. 

Un cop avaluada la taula de resultats, mirem en quines imatges s’equivoca i quines 

possibles raons té per fer-ho. 

Figura 41: Imatge amb 889 descriptors. Figura 40: Imatge amb 264 descriptors. 
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Com veiem en la primera imatge de la figura 42, la majoria dels descriptors que s’han 

agafat fan referència al fons, per tant és impossible que aquests els associï a la imatges 

que li correspon. En aquest cas els descriptors del fons s’assemblen més en aquesta 

imatge resultant, com podrien assemblar-se a qualsevol altre. Així doncs, aquest és un 

exemple de imatge mal classificada. 

Tot i les 5 imatges errònies, podem dir que el codi per aquest classificador és prou bo, 

de manera que ara intentarem augmentar el nombre d’imatges i analitzar els resultats. 

Haurem de veure si es confirma la hipòtesi que hem donat en el capítol 3, on dèiem 

que el temps de cerca,  a mesura que creixés el nombre de dades, creixeria 

exponencialment . 

 

4.2 Experiment 2: Estratègia de distància mínima (100 

classes). 

En aquest experiment veurem si el que dèiem amb la prova anterior és cert o no. El 

nombre de dades ha augmentat considerablement. Ara tenim 100 imatges per 

entrenar i en testejarem 600, com abans, en farem 6 per classe. Aquestes imatges es 

corresponen al segon grup d’imatges presentades anteriorment. 

Figura 42: Exemple de coincidències errònies 
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En quant a implementació de codi no hi ha hagut cap canvi simplement, provar i 

analitzar resultats. Seguidament veiem la taula generada en aquesta estratègia: 

 
 

Nº imatges 
d’entrenament 

Nº imatges 
classificació 

Temps 
estructura 

Temps 
de cerca  

% 
d’encert 

Experiment 2 100 6 * classe 4,3seg. 6,37h. 92,5% 

 

Observant la taula resultant veiem que el temps que triga en classificar les 600 imatges 

és molt més elevat. Si en testejar les 600 imatges ha trigat 6,37 hores vol dir que el 

tems de classificació per imatge és aproximadament de 38 segons. Amb aquests valors 

veiem un augment elevat respecte el prototip inicial. Tot i això el percentatge d’encert 

continua sent bo, amb un 92,5%. És a dir que de tot el conjunt de caràtules només s’ha 

equivocat en 45, les altres 555 s’han classificat bé. 

Els resultats obtinguts, són els que ens han portat a implementar l’estratègia d’arbre 

explicada en el capítol 3. El fet de que amb un augment de dades de 10 caràtules a 100 

augmenti el temps de cerca de 2,4 minuts a 6,37 hores ens fa pensar en un canvi 

d’estratègia. Imaginem que en comptes de 100 caràtules són 10000 les que hi volem 

tenir, amb aquest augment de temps de cerca exponencial, fa que la resolució del 

problema sigui inviable.  

En el proper experiment es mostren els resultats d’una primera proposta usant arbres 

de cerca. 

 

4.3 Experiment 3: Estratègia de l’arbre votant per totes les 

coincidències (10 classes). 

Com advertíem en l’apartat d’implementació de l’arbre de cerca, el fet de guardar cada 

node de l’arbre en un fitxer pot donar problemes d’adreçament, ja que aquesta 

estructura pot arribar a generar un nombre molt elevat de fitxers. Fent una primera 

prova amb una estructura de 10 classes diferents hem vist que es genera un nombre 

molt elevat de fitxers, i a l’hora de recórrer l’arbre seran moltes les vegades que 
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haurem de carregar aquests fitxers. Amb aquestes indicacions, volem dir, que aquesta 

implementació no és prou bona com per seguir-hi investigant, ja que és necessita un 

ús elevat de la caché que amb un augment de dades podria limitar els recursos del 

programa. 

Deixant a part el tipus de dades utilitzades, en el capítol 3 havíem parlat d’una primera 

solució d’arbre en el qual es generava una estructura que creava un arbre sense límits. 

És a dir, que s’arribava a un node fulla de l’arbre quan es creava un subconjunt d’un sol 

descriptor. 

Fent una primera prova sobre aquesta solució hem vist que els resultats que s’obtenen 

no són dolents, però el fet de no saber quina mida tindrà l’arbre de cerca i que sempre 

s’hagi d’arribar a un node fulla amb un sol descriptor ens ha portat a no seguir per 

aquest camí. Altre cop, pensant en el possible augment de dades, ens adonem que 

aquest arbre pot arribar a ser molt i molt gran, per tant hem decidit limitar-lo. 

En la segona solució que proposàvem, l’arbre es podava a un cert nivell. Aquest nivell 

serà una altre paràmetre a testejar. De la mateixa manera que haurem de decidir la 

profunditat de l’arbre (nombre de nivells), també haurem de fer-ho per l’amplada 

(nombre de fills per node). Quan s’arriba al final de l’arbre, el node fulla conté més 

d’un descriptor, i cada un d’ells no té perquè pertànyer a la mateixa imatge. 

L’estratègia de voteig adoptada en aquesta solució, tractava de donar un vot a cada 

imatge a la qual pertanyés cada descriptor del grup de descriptors del node fulla. 

Per analitzar aquest experiment agafarem el primer conjunt de dades tal i com hem fet 

amb l’experiment 1. Tindrem 10 classes diferents i 60 imatges per testejar. 

Com és d’esperar si es construeix un arbre molt i molt petit els resultats seran dolents, 

ja que ens estarem apropant a la primera estratègia. Per altra banda, si creem un arbre 

molt i molt gran ens estarem apropant al cas que hem dit que descartàvem. Per tant, a 

base d’anar fent testos i analitzant els resultats, segons els nostre volum de dades 

decidir, que l’amplada estarà entre 3 i 6 fills i la profunditat entre 5 i 10 nivells. 
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Mirant la taula de resultats sobre aquesta estratègia, millorem el temps de cerca 

respecte l’anterior, en canvi, el percentatge d’encert disminueix més d’un 20%. 

 
 

Nº imatges 
d’entrenament 

Nº imatges 
classificació 

Temps 
estructura 

Temps 
de cerca  

% 
d’encert 

Experiment 3 10 6 * classe 8,58seg. 30,2seg. 70% 
 

Analitzem doncs que pot estar passant. El temps de cerca, com era evident havia de 

millorar, ja que en cada iteració de l’arbre es descarta 5/6 part dels descriptors 

restants. Per tant, en aquest sentit la millora és apreciable.  

Ara bé, el tant per cent d’encert s’ha reduït bastant. En aquest podem trobar-nos amb 

diversos problemes. El primer podria ser perfectament el mateix que teníem fins ara. 

És a dir, que agafem més descriptors de fons d’imatge, per tant irrellevants per 

descriure la caràtula, i llavors no la sapiguem classificar. Però aquest problema, com 

hem dit ja el teníem abans i el percentatge era millor. Un altre problema que podem 

tenir, és que aquesta estratègia per l’estructura d’arbre ens agafi masses 

coincidències, de manera que al votar per totes les imatges del node fulla al final ens 

faci anar malament. 

De totes maneres, per poder comparar resultats anem a fer aquest mateix experiment 

amb el segon conjunt de dades. 

 

4.4 Experiment 4: Estratègia de l’arbre votant per totes les 

coincidències amb 100 classes. 

Fins ara hem estat usant unes llibreries de SIFT descarregades a l’inici del projecte des 

de la pàgina web de Andrea Vedaldi , i un algoritme de k-means que les toolbox de 

MATLAB ens proporciona. Durant el transcurs d’aquest treball final de carrera, l’autor 

de les llibreries de SIFT ha continuat desenvolupant els seus algorismes tot millorant 

les llibreries publicades. És a dir que des de l’inici i fins al final, anirà publicant noves 

implementacions. 
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Així doncs, en aquesta fase dels experiments, hem decidit incorporar les noves 

llibreries, i fer la comparació entre les que teníem fins ara i aquestes darreres, on a 

més de la implementació de SIFT també ens proporciona l’algoritme de k-means. 

Adaptar aquestes llibreries al codi que teníem no és fàcil, per tant abans d’incorporar-

les analitzem els resultats ampliant les dades sobre l’experiment anterior. En aquests 

dos següents experiments usarem el altre cop el segon conjunt d’imatges. És a dir 100 

imatges per entrenar i 600 per testejar. 

 

4.4.1 Experiment 4.1: Ús de les primeres llibreries de SIFT i 

el k-means de MATLAB 

Aquest experiment simplement ens servirà per veure si traiem les conclusions sobre 

què ens està passant amb aquesta estructura d’arbre i l’estratègia adquirida per fer el 

voteig. En el cas anterior no ens ha quedat clar que és el que passava, per tant 

intentarem esbrinar-ho a partir dels resultats que obtinguem d’aquest. Seguidament 

tenim la taula que hem anat emplenant en els darrers experiments: 

 
 

Nº imatges 
d’entrenament 

Nº imatges 
classificació 

Temps 
estructura 

Temps de 
cerca  

% 
d’encert 

Experiment 4.1 100 6 * classe 15,32min. 7,22min. 78,8% 
 

Analitzem el contingut de la taula. El fet de generar l’arbre, com podem veure té un 

cost bastant més elevat que en la primera estratègia. Aquest fet ve donat perquè, 

l’algoritme de k-means que ens proporciona MATLAB te un cost computacional molt 

alt, i com que s’ha de repetir forces vegades, i amb un gran conjunt de dades, fa 

augmentar el temps final en la generació de l’estructura. 

El segon problema que tenim, està en la fiabilitat del classificador. El percentatge 

d’encert que dona no és acceptable comparat amb la tècnica inicial. En el model de 

distància mínima ens equivocàvem només en 45 imatges mentre que en aquest hem 

fallat en 127.  
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Segurament el problema el tenim en que hi ha descriptors de moltes imatges que no 

són del tot característics, així que l’agrupació de dades no acaba sent com hauria de 

ser. Al donar un vot per a cada caràtula que trobem en el conjunt final, el recompte 

final de vots acaba sent erroni.  

Cal destacar, que el problema que intentàvem solucionar del temps de cerca s’ha més 

que solucionat, ja que hem passat de 6,37 hores a 7,22 minuts. Per tant aquests valors 

apunten a que hem de seguir per aquí intentant canviar el sistema de voteig. 

Anem a veure quins resultats obtenim usant aquest mateix sistema per classificar 

integrant les noves llibreries de SIFT i k-means. 

 

4.4.2 Experiment 4.2: Ús de les darreres llibreries de SIFT i 

el k-means de Andrea Vedaldi 

Després d’adaptar els nous tipus de dades d’aquestes noves llibreries i testejar el 

classificador, obtenim els resultats plasmats en la taula següent: 

 
 

Nº imatges 
d’entrenament 

Nº imatges 
classificació 

Temps 
estructura 

Temps de 
cerca  

% 
d’encert 

Experiment 4.2 100 6 * classe 35seg. 13,9min. 92,6% 
 

Analitzant els resultats obtinguts, veiem la rapidesa de les noves funcions. Mirant el 

temps que triga a crear l’estructura podem afirmar que realment són més rapides, ja 

que el nou algoritme k-means ens ha fet reduir el temps de creació de l’arbre de 15,32 

minuts a 35 segons. 

En canvi no podem dir, que el codi que nosaltres teníem implementat hagi disminuït 

en temps. Tot i que és el mateix codi, al tenir un altre tipus de dades a tractar, el cost 

computacional a augmentat, no obstant, tenir un temps de cerca de 13,9 minuts es pot 

acceptar, ja que això suposa un temps de cerca per imatge de 1.3 segons 

aproximadament. Les raons per les quals aquest temps ha augmentat, és perquè ara 
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l’arbre no queda balancejat com abans, en arribar als nodes fulla, alguns d’aquest 

contenen més dades que d’altres, i com que apliquem la tècnica del veí més proper, 

ens fa augmentar el temps en els càlculs. 

Finalment veiem que hem millorat també el percentatge d’encert. El fet d’incorporar 

aquestes noves llibreries en ha permès fer el nostre classificador més robust. Si ens hi 

fixem, aquest sistema s’equivoca en 44 imatges una menys que en l’estratègia inicial. 

Malgrat tenir aquests resultats, és evident que encara es pot optimitzar, ja que 

l’estratègia de cerca és la mateixa que en l’experiment anterior, on la fiabilitat era 

bastant més baixa. 

En els propers experiments canviarem l’estratègia a l’hora de decidir on classificar cada 

descriptor i tornarem a analitzar resultats. Vistos els resultats obtinguts amb les noves 

implementacions de l’autor, aquestes seran les llibreries que usarem d’ara en 

endavant. 

 

4.5 Experiment 5: Estratègia de l’arbre votant per la 

coincidència més propera (10 classes). 

Com que tornem a iniciar la implementació d’una nova estratègia per classificar, 

tornem a agafar les imatges del grup inicial per desenvolupar primer el prototip i un 

cop acabat testejar amb les altres caràtules. 

En aquest experiment volem implementar la solució 3 plantejada al capítol 3. Aquest 

model presenta la mateixa estructura d’arbre, però canviarem l’estratègia de usada a 

l’hora de decidir on classifiquem cada descriptor quan arribem al final de l’arbre, on 

tenim el conjunt de descriptors. Com veiem l’estructura és exactament la mateixa que 

en el darrer experiment. 

Així doncs, en aquest model l’estratègia de voteig serà la mateixa que fèiem en 

l’experiment 1, és a dir, quan s’arriba a un node fulla, per decidir a quina imatge 
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classifiquem el descriptor actual usarem la tècnica del veí més proper. Aquestes són les 

indicacions que teníem descrites en el capítol 3. 

Ara fixem-nos amb els resultats que apareixen en la següent taula: 

 
 

Nº imatges 
d’entrenament 

Nº imatges 
classificació 

Temps 
estructura 

Temps de 
cerca  

% 
d’encert 

Experiment 5 10 6 * classe 0,9seg. 1,13min. 100% 
 

Observant els valors que hi ha a la taula, gairebé podem dir que aquest classificador és 

òptim. Per generar l’estructura triguem menys d’1 segon, la qual cosa es fa casi 

inapreciable, el temps de cerca per a les 60 imatges és molt baix, on el temps per a una 

imatge es d’uns 1.13 segons, i el percentatge d’encert és del 100%.  

Concloent amb el que sospitàvem en l’anterior experiment, veiem que canviant 

l’estratègia del classificador, i integrant les dues noves llibreries el sistema ha millorat 

considerablement. Vistes aquestes millores anem a testejar aquest classificador amb el 

segon conjunt de dades. 

 

4.6 Experiment 6: Estratègia de l’arbre votant per la 

coincidència més propera (100 classes). 

Seguim amb la proposta anterior però ara incrementem el conjunt de imatges, usant el 

conjunt de 100 classes. 

L’estratègia ja l’hem explicat, ara només queda veure si els resultats obtinguts en el 

darrer experiment també es compleixen quan incrementem el nombre de classes per 

entrenar. 

Com portem fent en els altres models, analitzarem la taula resultant. Comparant els 

resultats d’aquesta taula amb els obtinguts en els altres classificadors, podem dir que 

aquest és el més prometedor. En quant a temps per generar l’estructura triga més que 

el classificador del veí més proper, però no és molt significatiu. En canvi si comparem 



Reconeixement de CD-ROMS musicals mitjançant visió per computador  

 

80 
 

el temps de cerca, el canvi si que és notable. Un temps de cerca per a 600 imatges de 

13,8 minuts comporta un temps per imatge de 1.38 segons. Finalment, ens fixem en el 

percentatge d’encert i veiem que és el que més fiabilitat ens dona. Aquest sistema de 

les 600 imatges només en classifica malament 7. Seguidament tenim la taula de valors: 

 
 

Nº imatges 
d’entrenament 

Nº imatges 
classificació 

Temps 
estructura 

Temps de 
cerca  

% 
d’encert 

Experiment 6 100 6 * classe 38,1seg. 13,8min. 98,8% 
 

 

En la figura 43, veiem les imatges classificades erròniament. De les 7 que tenim, 4 

corresponen a la mateixa classe, per tant, apuntaríem a que aquesta caràtula és fàcil 

de confondre entre les altres 99. Pel que fa a les tres primeres, si les mirem de a prop 

veurem que la resolució no és molt bona, estan una mica borroses respecte de les 

altres i segurament en aquest fet hi ha pogut influir l’extracció de característiques 

errònies, i per això les relaciona malament. 

 

Ara ja tenim tot el conjunt d’experiments sobre les estructures i estratègies 

proposades durant el treball. Amb aquest últim experiment hem arribat a uns resultats 

Figura 43: Imatges classificades erròniament. 
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que considerem molt bons tenint en compte també que les imatges eren relativament 

bones, és a dir, poc fons i bona resolució. 

Un cop tenim tots aquests experiments inicials per arribar a aquest  classificador 

òptim, intentarem anar una mica més lluny i farem les proves amb imatges més 

ambicioses. És a dir, tirades des de més lluny (diferent escala), rotades des de més 

distància, tallades... En els següents experiments només farem servir aquest últim 

classificador, que és amb el que hem obtingut els millors resultats. 

 

4.7 Experiment 7: Conjunt d’imatges a més distància 

Com exposàvem en la metodologia de la programació que faríem servir per 

desenvolupar el projecte, es tractava bàsicament de crear un primer prototip amb el 

problema reduït, refinar-lo a base de test i continues proves i un cop arribat a 

l’objectiu incrementar el problema. Doncs bé, fins al moment hem arribat al primer 

objectiu. Tenim un conjunt de 100 imatges diferents de les quals amb 600 imatges de 

test rotades de totes les maneres i a una certa escala les reconeix amb un error de 

1,2%. 

Ara doncs, caldrà augmentar el problema capturant les noves caràtules, hem tornat a 

testejar tot el classificador amb aquest nou conjunt d’imatges (veure figura 43). 

D’aquestes imatges les 3 primeres de cada classe estan tirades des de més lluny, 

ocupen una poc més de ¼ d’imatge. La darrera imatge està tirada de més a prop que el 

normal de manera que queden tallades. A més d’aquesta escala, cap imatge està tirada 

des de la mateixa perspectiva, poc o més, estan inclinades en un cert grau. Aquestes 

condicions faran posar a prova el nostre classificador. 

En la següent figura 44 podem veure aquesta variabilitat que hem descrit sobre el nou 

conjunt d’imatges: 
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Figura 44: Conjunt de 400 imatges (4 per cada classe) usades per testejar el classificador. 
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Tot aquest conjunt l’hem testejat amb el darrer classificador. Un cop testejades totes 

les caràtules, veiem els resultats del classificador en la següent taula: 

 
 

Nº imatges 
d’entrenament 

Nº imatges 
classificació 

Temps 
estructura 

Temps 
de cerca  

% 
d’encert 

Experiment 7 100 4 * classe 38,1seg. 8,3min. 99,7% 
 

Tot i tenir un conjunt de dades, a priori, més complex que l’anterior veiem clarament 

que s’ha mantingut i fins i tot millorat el percentatge d’encert. La reducció del temps 

de cerca és ben evident. El nombre de descriptors que es detecten en les imatges 

anteriors és major que en les del darrer conjunt, en veiem un exemple en les dues 

figures següents: 

 

La imatge de la figura 45 es correspon amb el darrer conjunt d’imatges i veiem que té 

aproximadament uns 100 descriptors menys que la de la figura 46 que es correspon 

amb el conjunt inicial. Aquest fet és degut a que el fons que es pot apreciar en la 

imatge es bastant homogeni i per tant no es detecten punts d’interès. 

Pel que fa a la millora en el percentatge d’encert que veiem en la taula, l’explicació que 

trobem és que les imatges tot i estar més lluny encara s’agafen prous descriptors de 

l’objecte d’interès. En el cas anterior, s’equivocava en més imatges pel fet de que n’hi 

havia que estaven borroses i desenfocades i no es podien detectar els punts d’interès 

correctament. 

Figura 46: imatge amb uns 400 descriptors Figura 45: imatge amb uns 300 descriptors 
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La imatge que ha fallat en aquest experiment és la següent: 

 

 

La imatge de la figura 47 mostra els descriptors que s’han detectat en la caràtula 

capturada, i la figura 48 mostra els descriptors de la caràtula original amb la que s’ha 

classificat. La de l’esquerra és la capturada i la de la dreta és a la imatge amb la qual els 

descriptors ens diuen que es correspon. Amb la distribució dels descriptors no podem 

dir gran cosa, però si que veiem que les dues imatges són bastant semblants. El fet de 

que la imatge capturada tingui tant de fons, i pocs descriptors agafats sobre l’objecte 

d’interès, segurament ha provocat que es faci aquesta correspondència. Els descriptors 

de la caràtula capturada no són prou característics i deuen ser molt semblants a la 

original. 

Finalment després de fer les proves amb aquest nou conjunt, veiem que el 

classificador que hem generat és més robust del que ens pensàvem, així que seguirem 

incrementant el problema. 

 

 

 

Figura 48: Descriptors de la imatge capturada Figura 47: Descriptors de la imatge original 
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4.8 Experiment 8: Conjunt d’imatges amb variabilitat 

elevada 

 

4.8.1 Experiment 8.1: Avaluació de tota la imatge 

Vistos els bons resultats obtinguts en les proves anterior, en aquest experiment 

intentarem ser més valents i capturarem imatges bastant més complicades inserint 

més canvis de perspectiva, rotació, escalat ...  

En la figura 49 es mostra el tipus d’imatges que hem agafat, en total hi ha 300 imatges 

amb una certa variabilitat entre elles, on es pot veure un fons bastant homogeni i una 

proporció de la caràtula respecte la imatge bastant reduïda. Com veiem les imatges 

ocupen molt poc, en unes condicions bastant difícils de tractar, tot i així... veurem 

quins resultats ens dona l’experiment. 

Determinat el nou conjunt de dades, tornem a llançar l’experiment i analitzem la taula 

de resultats següent: 

 
 

Nº imatges 
d’entrenament 

Nº imatges 
classificació 

Temps 
estructura 

Temps 
de cerca  

% 
d’encert 

Experiment 8.1 100 3 * classe 38,1seg. 5,2min. 72% 
 

En aquesta taula tant el temps de generar l’estructura com el de cerca continuen 

bastant baixos, ja que usem la mateixa estratègia. En canvi aquest nou conjunt de 

dades ens ha fet reduir també el percentatge d’encert. És obvi que no pot reconèixer 

imatges situades a molt lluny de la càmera, ja que a simple vista també costaria de 

reconèixer. 
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Figura 49: Conjunt de 300 imatges (3 per classe) usades per testejar el classificador 
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En les imatges capturades, com veiem en la figura 50, hem augmentat el nombre de 

píxels pertanyents al fons i per tant hem reduït els que pertanyen a la caràtula. Això vol 

dir, que també reduirem el nombre de descriptors que capturem de la caràtula i 

augmentarem els del fons. 

 

 

 

 

 

 

Mirant la figura 51, veiem que la caràtula ocupa un espai molt reduït dins de la imatge, 

per tant dels 471 descriptors que ha determinat, potser uns 70 corresponen a la 

caràtula la qual cosa ens pot fer confondre fàcilment el seu reconeixement. 

Analitzant aquestes dades, i ja per acabar amb tots els experiments, avaluarem que 

passaria si ara de la imatge anterior només analitzéssim la part on hi ha el cd, tal i com 

es veu en la figura següent: 

 

 

 

 

 

 

Anem a veure aquests resultats en el proper experiment. 

Figura 50: 471 descriptors detectats de la imatge capturada 

Figura 51: Descriptors agafats només de la part de la caràtula 
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4.8.2  Experiment 8.2: Avaluació de l’àrea del cd-room 

Per dur a terme aquest experiment hem hagut de retocar el conjunt d’imatges 

anterior, retallant-les totes per allà on apareixia la imatge. De manera, que llavors les 

hem pogut analitzar normalment com veníem fent fins ara. 

Hem agafat exactament el mateix conjunt anterior i l’hem retallat una a una intentant 

deixar el mínim nombre de píxels pertanyents al fons. 

En la següent figura podem veure un subconjunt de les mateixes caràtules que teníem 

en el darrer experiment, però retallades al límit per menysprear tots els píxels 

possibles del fons: 

 
Figura 52: Subconjunt d’imatges retallades sobre el conjunt del darrer experiment. 
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Simplement analitzem la taula següent per veure si hi ha hagut millores respecte el 

darrer conjunt d’imatges. 

 

Degut a que ara obtenim molts menys descriptors per imatge, el temps de cerca ha 

tornat a disminuir fins a 1,64 minuts. Veiem que el percentatge d’encert ha augmentat 

lleugerament, no arriba als 90...% que havíem obtingut amb els altres, però si que hi ha 

una millora respecte les imatges sense tallar. 

En la següent figura veiem els descriptors que s’obtenen un cop tenim les imatges 

tallades: 

 

 

 

 

 

 

 

Abans fèiem una aproximació a que s’obtenien uns 70 descriptors sobre la caràtula de 

la figura 51, doncs bé, només se n’obtenen 48 com veiem en la figura 53. Això ens 

indica la poca resolució que mostra la imatge i la incapacitat d’extreure bons 

descriptors. 

 

 

 

 
 

Nº imatges 
d’entrenament 

Nº imatges 
classificació 

Temps 
estructura 

Temps 
de cerca  

% 
d’encert 

Experiment 8.2 100 3 * classe 38,1seg. 1,6min. 79,6% 

Figura 53: Descriptors detectats 
sobre una imatge retallada 



Reconeixement de CD-ROMS musicals mitjançant visió per computador  

 

90 
 

4.9 Anàlisi de resultats 

En aquest apartat i ja per concloure amb els experiments, analitzarem els resultats 

obtinguts de entre totes les estratègies implementades per tal d’escollir quina de totes 

ens dona més eficiència tant en temps computacional com en fiabilitat. 

En la següent taula podem veure els resultats que hem anat obtenint al llarg de tota 

l’avaluació: 

 
EXPERIMENTS 

Nº imatges 
d’entrenament 

Nº imatges 
classificació 

Temps 
estructura 

Temps de 
cerca  

% 
d’encert 

Experiment 1 10 6 * classe 0,1seg. 2,4min. 91,6% 
Experiment 2 100 6 * classe 4,3seg. 6,37h. 92,5% 
Experiment 3 10 6 * classe 8,58seg. 30,2seg. 70% 
Experiment 4.1 100 6 * classe 15,32min. 7,22min. 78,8% 
Experiment 4.2 100 6 * classe 35seg. 13,9min. 92,6% 
Experiment 5 10 6 * classe 0,9seg. 1,13min. 100% 
Experiment 6 100 6 * classe 38,1seg. 13,8min. 98,8% 
Experiment 7 100 4 * classe 38,1seg. 8,3min. 99,7% 
Experiment 8.1 100 3 * classe 38,1seg. 5,2min. 72% 
Experiment 8.2 100 3 * classe 38,1seg. 1,6min. 79,6% 

 

Mirant els valors de la taula veiem que els percentatges d’encert més elevats els tenim 

en l’experiment 5 i 6 on fèiem servir l’estratègia d’arbre de cerca implementant la 

solució 3 proposada en el capítol 3, la qual en arribar al node fulla donava un vot a la 

imatge la qual tenia el descriptor més proper a l’analitzat.  Tant en l’experiment 5 com 

en el 6 estàvem usant les darreres llibreries de SIFT i k-means proporcionades per 

Vedaldi. 

Analitzant ara el temps de cerca, arribem a la conclusió de què anem més ràpid amb 

l’arbre de cerca que no amb l’estratègia del veí més proper. En canvi ara, els arbres 

més ràpids són els que usen les llibreries anteriors de SIFT. Com hem raonat en els 

experiments això és degut al balanceig de l’arbre. Tot i així, en proporció, l’increment 

de temps que comporten les noves llibreries sobre les anteriors no és tant 

representatiu com la millora en el tant per cent d’encert. 
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Per acabar amb l’anàlisi abans de decidir la millor implementació del classificador, 

avaluarem el temps que triga cada una a generar l’estructura de dades. Tot i els mals 

resultat en percentatge d’encert i temps de cerca de l’estratègia del veí més proper, 

aquesta és la que presenta millors temps en la creació de l’estructura de dades. No 

obstant, no es tant representativa aquesta millora si es té en compte l’elevat cost 

computacional en el temps de cerca. Així, en tornem a decidir per l’estructura d’arbre, 

i entre les dues llibreries, evidentment ens decantarem per les darreres. 

Per tant, segons les dades extretes, la millor implementació per el nostre classificador 

serà la que hem fet servir a partir de l’experiment 5. 
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Capítol 5: Conclusions i treballs 

futurs 
 

En aquest capítol expressarem les contribucions que ens ha donat el desenvolupament 

d’aquest projecte final de carrera. 

 

5.1 Conclusions 

A l’inici del treball vam establir una metodologia de programació i una planificació a 

seguir. Vam posar uns certs límits de temps per assolir un conjunt d’objectius, que 

gràcies a l’ajuda i els ànims tant de tutors com familiars i amics, hem pogut complir. 

Durant el transcurs d’aquest projecte final de carrera, hem anat aprenent nous 

conceptes de Visió per Computador i hem anat resolent els problemes que aquest 

camp comporta. La clau per el nostre desenvolupament ha sigut anar complint amb les 

metes que ens anàvem proposant, començant des de problemes petits i poc a poc anar 

incrementant-lo. Això ens a portat a trobar-nos amb les dificultats poc a poc i acabar 

entenent el problema de classificació d’imatges. 

Finalment hem sigut capaços de construir un sistema de classificació d’imatges més 

que satisfactori. Arribant a tenir una base de dades de 100 caràtules i tenir un 

percentatge d’encert aproximadament del 99%. 

Per donar-li una mica més de gràcia al nostre projecte vam decidir que el 

reconeixement d’imatges fos sobre caràtules de cd-roms i que anés associada a la 



Reconeixement de CD-ROMS musicals mitjançant visió per computador  

 

93 
 

reproducció de la música de l’àlbum corresponent. Aquest disseny l’hem acabat 

integrant en una aplicació d’usuari on-line on es permet executar les fases de es quals 

consta el nostre sistema. 

Com a contribucions d’aquest PFC: 

Hem dut a terme un anàlisis, disseny i implementació d’un sistema de reconeixement 

d’objectes en imatges. Hem usat diferents alternatives com són: el mètode del veí més 

proper i altres estratègies basades en construcció d’arbres de cerca. 

Hem sigut capaços de crear una aplicació per poder integrar tota la implementació del 

sistema. Aquesta aplicació ens permet la captura d’imatges (caràtules de cd-roms), i a 

partir del seu reconeixement ens fa sonar l’àlbum pertinent. 

Hem creat un conjunt d’imatges força ampli que està al abast de tothom. La base de 

dades consta de 1600 imatges capturades i 100 més d’originals. 

 

5.2 Treballs futurs 

Alguns problemes que han aparegut mentre avançava el desenvolupament els 

mostrarem aquí com a possibles millores per al nostre sistema, ja que nosaltres per 

falta de temps no hem pogut dur a terme. 

1. Ampliació de classes: 

Una possible tasca a realitzar, seria continuar amb els experiments augmentant el 

nombre de classes. Hem arribat fins a fer aprendre al classificador fins a 100 classes, el 

proper objectiu potser seria provar-ne 500 a veure quins resultats s’obtenen. 
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2. Millora de resultats i detecció automàtica 

El problema que teníem quan trobàvem una imatge amb més fons que objecte 

d’interès seria un aspecte a millorar. Com hem vist obtenim millors resultats quan 

retallàvem la imatge i eliminàvem el fons. Per tant, la idea seria, abans d’extreure 

característiques detectar la posició del objecte d’interès, la caràtula. Amb aquesta 

idea, es podria detectar també quan apareix el cd i quan no, de manera que 

captura es pogués fer automàticament en el moment que apareix una caràtula 

detectant canvis en frames consecutius. 

 

3. Codi MATLAB a C++ 

Com sabem MATLAB és una eina per investigadors i el codi que permet generar es 

pot optimitzar molt en altres llenguatges. Per tant una feina pendent és passar tota 

la implementació a llenguatge C++, i intentar dissenyar una interfície amb altres 

editors. 

 

4. SIFT amb GPU 

En aquests darrers anys s’està investigant en com accelerar els temps d’execució 

mitjançant les gpu de les targes gràfiques. Per tant, un bona millora seria 

implementar el nostre codi usant aquest la gpu per reduir el temps d’execució. 
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Apèndix: Manual d’usuari de 

l’aplicació 
 

Després de d’implementar tots els classificadors i obtenir els primers resultats, tot 

aquest codi cal integrar-lo en una interfície per tal que l’usuari pugui interactuar amb 

els sistema dissenyat. 

Tal com dèiem en la implementació d’aquesta interfície, per crear-la hem usat l’eina 

GUIDE que MATLAB ens proporciona per dissenyar interfícies. MATLAB és una eina 

dissenyada per investigadors, i estar orientada per l’àmbit de recerca, per tant com és 

d’esperar no esperem obtenir un disseny gràfic molt estrambòtic. 
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El funcionament de la interfície es bastant senzill. Tot comença amb el menú principal 

on s’escull el que es vol fer. Es permet executar les dues fases bàsiques del sistema, és 

a dir, la fase d’aprenentatge i la fase de classificació. A més per saber quines classes 

coneix el classificador, tenim l’opció de veure la base de dades on hi ha guardades 

totes les imatges de les caràtules i la música que tenen associada. 

La pantalla del menú principal consta de tres botons com podem veure en la figura 47. 

El botó iniciar l’aplicació ens portarà la pantalla de l’etapa de testeig de les imatges on 

el classificador ja està construït. El botó de veure la base de dades no representa cap 

etapa, simplement ens obrirà una nova pantalla on podrem veure què coneix el 

classificador. Finalment el tercer botó, etiquetat amb el nom d’ampliar la base de 

dades, ens portarà a la pantalla d’aprenentatge. En aquesta s’introduiran totes les 

dades de la base de dades, les noves caràtules amb la música que hi té associada. 

En la figura 54 veiem el menú principal: 

  

Figura 54: Menú principal de l’interfície gràfica de l’aplicació 
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La pantalla de la figura 54 és la que es mostrarà després de clickar sobre el botó de 

iniciar l’aplicació, el qual genera un event que crida a aquesta pantalla. 

A la part superior tenim el vídeo que s’està capturant i a sota d’aquest es poden veure 

dos botons, el primer (el de la càmera) serveix per capturar la caràtula, que un cop 

capturada apareix en la primera imatge de sota. El segon botó (el de la lupa i el cd)  ens 

servirà per analitzar la caràtula capturada. Al prémer aquest botó a la imatge del final 

apareix la caràtula classificada, s’emplena la llista de reproducció i es reprodueix 

l’àlbum automàticament. Finalment tenim el botó de tornar al menú i un altre per 

veure la base de dades (el dels cds dins un cilindre que representa la base de dades). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Etapa de classificació. 
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En la figura 55 podem veure la pantalla on es mostra el contingut de la base de dades, 

tot allò que coneix el classificador. A l’esquerra tenim una llista de tots els àlbums. 

Clickant a sobre d’un àlbum podem veure la caràtula d’aquest i al seva llista de 

reproducció. Tenim un botó que ens retornarà al menú principal, i un altre botó que 

ens portarà a la pantalla de entrenament. 

 

Finalment, en la figura 56, tenim la pantalla de l’entrenament. En aquesta podem 

veure el vídeo capturat a la part superior, i a sota dos botons a la part esquerra, un per 

Figura 56: Contingut del classificador. 
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capturar imatges i l’altre per analitzar-les. Les dues imatges de baix a l’esquerra, la 

primera es carrega al capturar la imatge i la segona al analitzar-la on es veuran també 

els descriptors que es detecten. Llavors tenim un altre botó a sota del vídeo que 

permetrà agafar una imatge des d’un directori en comptes d’haver-la de capturar. 

Llavors tenim un camp de text on s’haurà de posar el nom de l’àlbum. Finalment, hi 

haurà una llista de reproducció on es podran afegir i treure cançons. En la part inferior 

tenim tres botons, un per guardar tot el que s’ha fet, l’altre per anar a veure el 

contingut del classificador i el darrer per tornar al menú principal. Per tot això es 

defineix una taula de requisits la qual no es permetrà guardar si no es compleixen els 

requisits demanats. 

 

Figura 57: Etapa d’entrenament. 
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