
1 Introducció 
 
Aquest projecte es realitza dins el grup de Visió per Computador i Robòtica del 
departament d’Electrònica Informàtica i Automàtica de la Universitat de Girona, i 
s’emmarca en la línia de recerca que estudia la segmentació i el reconeixement 
d’objectes dins d’un vídeo. 
 
En la branca de Visió per computador i Robòtica, es treballa amb la segmentació 
d’objectes en imatges des de fa un temps ja i es van donant passos importants. 
Segmentar consisteix en separar els diferents objectes d’una imatge. Depenen del 
tipus de segmentació, obtindrem uns objectes o uns altres. Per exemple, segmentant 
per contorns o per colors. 
 
Així doncs si disposem d’una seqüència d’imatges o d’un vídeo, podem aprofitar que 
tenim una dimensió més per segmentar, el moviment. Això no significa que ens 
haguem de guiar exclusivament per aquest moviment, encara que en aquest projecte si 
que es faci així. Podem doncs aprofitar aquest moviment, afegir aquesta dimensió de 
més, i segmentar d’una manera més acurada i robusta. 
 
L’objectiu d’aquest PFC és estudiar la branca de la detecció d’objectes en vídeos 
segons el seu moviment. Per fer-ho es crearà un algorisme que sigui capaç de tractar 
un vídeo, calculant el nombre d’objectes de l’escena i quina és la posició de cada un 
d’aquests. L’algorisme ha de ser capaç de trobar un conjunt de regions útils i a partir 
d’aquest, separar-lo en diferents grups, cada un representant un objecte en moviment. 
 
La finalitat d’aquest projecte és l’estudi de la detecció d’objectes en vídeo. Intentarem 
crear un algorisme que ens permeti dur a terme aquest estudi i treure’n conclusions. 
Pretenem fer un algorisme, o un conjunt d’algorismes, en Matlab que sigui capaç de 
donat qualsevol vídeo, pugui retornar un conjunt de imatges, o un vídeo, amb els 
diferents objectes de l’escena destacats. Es faran proves en diferents situacions, des de 
objectes sintètics amb un moviment clarament definit, fins a proves en seqüències 
reals extretes de diferents pel·lícules. Per últim es pretén comprovar l’eficiència 
d’aquest. 
 
Ja que el projecte s’emmarca en la línia de recerca de robòtica i visió per computador, 
la tasca principal serà la manipulació d’imatges. Per tant farem servir el Matlab, ja 
que les imatges no son res més que matrius i aquest programa permet el càlcul 
vectorial i matricial d’una manera senzilla i realment eficient. 
 
Matlab és una de les eines més utilitzades en la investigació en les universitats, i 
també en la UdG. Cal recordar que en aquest projecte no es pretén fer un programa 
final i tancat que funcioni segons uns requeriments, si no que es pretén investigar. Per 
tant considerem que el Matlab és la eina més adequada per realitzar el projecte de fi 
de carrera i intentar assolir els nostres objectius. 
 



També executarem l’algorisme amb diferents proves sintètiques i reals sobre diferents 
vídeos i pel·lícules, per comprovar com són els resultats i com es comporta 
l’algorisme. 
 
2 Esquema General del Funcionament del Projecte 
 
Primer de tot separarem el vídeo amb el que treballem en escenes o shots. Un shot és 
un conjunt de imatges consecutives amb característiques similars. És molt important 
separar el vídeo amb les escenes corresponents perquè la part de tracking i detecció de 
moviment funcionin correctament. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Exemple de canvis d’escena. 
 
 
A continuació extraurem les regions d’interès de cada frame de l’escena. Ho podrem 
fer amb dos algorismes diferents,el Harris-Affine o el MSER. A continuació 
descriurem les regions, trobant un conjunt de valors per cada una d’elles amb 
l’algorisme SIFT. Aquests descriptors SIFT permeten expressar una regió de la 
imatge independentment de la seva posició, orientació i il·luminació. 
 
Ara ja es poden processar les regions de la imatge. D’aquesta manera podem fer 
“tracking” per cada una d’elles per saber quin ha estat el seu moviment a cada frame. 
Aquest moviment es pot guardar en un vector de n posicions. A continuació cal 
classificar les regions en grups, ho farem amb l’algorisme k-means. Si treballem sobre 
la mitjana d’aquest vector de n posicions el resultat serà més robust. Amb el resultat 
de l’algorisme k-means ja podem crear grups considerats objectes que es mouen en 
una direcció. 
 
Tot seguit només falta un últim procés. Amb aquest sistema de classificació només 
processem les regions que tenen un moviment de n frames com a mínim. Falta afegir 
les regions noves que s’han trobat o que tenen el vector amb poques posicions plenes. 
Per afegir aquestes noves regions al grup que els toca farem servir la tècnica de 
agrupació per veïnatge. Aquesta tècnica comprova de quin grup està més a prop cada 
regió i l’assigna. Aquesta tècnica té dues possibles implementacions, primer 
comprovar totes les regions i després assignar-les o fer-ho una per una i comprovar 
cada regió amb els nous grups (amb els veïns afegits). 
 
 

...  ...  ... 
 Frame 12 Frame 13 Frame 31 Frame 32 



Finalment cal tenir en compte que el nombre d’objectes o clústers, s’ha optat per 
introduir-lo manualment a cada escena. Hi havia la possibilitat de fer una estimació de 
clústers per cada escena, però finalment s’ha deixat aquesta opció oberta per futures 
millores.  
 
 
3 Experiments i resultats 
 
S’han fet proves amb diferents seqüències, sintètiques i reals. Les sintètiques han 
servit per provar l’algorisme en un entorn controlat i amb un moviment clarament 
definit. Mentre que les reals han servit per comprovar l’eficàcia i rendiment d’aquest. 
S’han utilitzat dos detectors de regions diferents, el Harris-Affine i el MSER.  
 
Els resultats de les proves sintètiques ha estat molt bo, tal com s’esperava. 
L’algorisme es capaç de detectar els objectes de l’escena, amb un marge d’error 
pràcticament nul. S’ha de tenir en compte que en aquestes escenes els moviments 
estan molt diferenciats i els objectes no canvien de forma, només de posició. 
 
En les proves reals, les escenes han estat seleccionades per poder provar l’algorisme 
de forma senzilla i els resultats són quasi tots satisfactoris. En un 80-85% dels frames, 
es pot distingir clarament on són i quins són els objectes detectats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Exemples de resultats. 



4 Conclusions 
 
El  reconeixement d’objectes en vídeos de la branca de Visió per Computador és un 
tema en que no hi ha tantes investigacions com en el reconeixement d’objectes en 
imatges. Tot i que el resultat final d’aquest projecte, en sí, no és ni tant eficient ni tant 
bo que es podia haver esperat, no és més que una fase en el desenvolupament 
d’aplicacions relacionades amb la detecció d’objectes, i combinant aquesta tècnica 
exposada amb altres que s’han explorat més, es poden aconseguir uns resultats molt 
més satisfactoris. 
 
Podem dir que s’han aconseguit quasi tots els objectius proposats en el projecte, 
encara que hem agut de deixar-ne algun. Ens hem introduït en el món de la Visió per 
Computador i hem après les tècniques per segmentar objectes en vídeos. 
Concretament hem après com s’obtenen característiques de les imatges, com 
funcionen els algorismes de tracking i n’hem implementat un de propi enfocat a la 
visió global del projecte. També hem vist quins problemes porta tot això i quines 
solucions es poden implementar per solventar-los i seguir endavant.  
 
 
A part, també hem vist que hi ha certa limitació en quan el nombre d’objectes que es 
pot arribar a reconèixer. En les proves s’ha fet amb un màxim de tres. L’algorisme té 
molta facilitat per separa els objectes que es mouen del fons, però no li has tant fàcil 
quan hi ha múltiples objectes i els moviments són confusos. 


