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Objectius

Coneixements

● models matemàtics d'imatge subjacents i operacions associades
● descriure i relacionar les fases en que es descomposa la solució a 

un problema d'anàlisi d'imatges
● formulació, propietats, utilitat de transformacions i tècniques 

comuns en cada fase :
 adquisició (mostreig i quantització, il·luminació)
 pre-processament : correccions fotométriques i geomètriques
 segmentació
 extracció de característiques
 reconeixement de patrons

el que s'avaluarà
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Habilitats

Donat un problema concret d'anàlisi d'imatges
● dissenyar possibles solucions
● implementar-ne un prototip en Matlab
● avaluar-la quantitativa i qualitativament
● fonamentar, defensar aquesta solució i comparar-la amb d'altres 
● presentar-la públicament 

Objectius
el que s'avaluarà
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Habilitats

Capacitat de treball en grup
● preparació previa i assistència a les reunions de grup
● acompliment de les tasques assignades
● rol actiu : aportar coneixements, participar a les discussions

Capacitat de dirigir el propi aprenentatge
● identificar els coneixements que no estenen i es necessiten
● cercar, analitzar i seleccionar en llibres, revistes, web, consultant 

a experts...
● fer-ne una síntesi
● comunicar-los efectivament a d'altres persones

Objectius
el que s'avaluarà
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Metodologia
Aprenentatge basat en problemes/projectes

● el professor dissenya problemes oberts, la resolució dels quals 
necessita adquirir coneixements, i guia als grups per assolir 
aquests

● els estudiants formen grups estables i col·laboren en 
 cercar, comprendre i compartir aquests coneixements 
 valorar alternatives i pendre decisions sobre la millor forma 

resoldre el problema
 planificar tasques

● els estudiants recullen evidències del seu aprenentatge : la 
carpeta (portfolio)
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Metodologia
A les pràctiques tradicionals

1. el professor explica el que l'estudiant ha de saber
2. l'estudiant ho apren
3. el professor presenta un problema per que ho apliqui

En l'ABP 
1. el professor presenta un problema obert
2. els estudiants identifiquen el que necessiten apendre
3. cerquen aquests coneixements, els comparteixen
4. resolen el problema
5. avaluen avantatges i inconvenients de la seva solució
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Metodologia
Durant les hores de classe :

● Reunions tutoritzades : el grup amb el professor

● Classes expositives de teoria + casos pràctics : a l'aula

● Fites (demostracions) i qüestionaris breus 

Fora d'hores de classe

● Reunions no tutoritzades : el grup sol

● Estudi i treball individual
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Metodologia
Reunions tutoritzades

● el grup :
 consensua el que creuen els punts claus del problema
 identifica necessitats d'aprenentatge : què cal saber ?
 fa una llista de tasques i les assigna als seus membres
 comparteixen coneixements
 analitza resultats, treu conclusions
 fa una acta de la reunió i en lliura una còpia al professor

● el professor :
 facilita l'aprenentatge fent preguntes clau
 sugereix recursos útils
 també pot actuar com a expert
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Metodologia
Reunions no tutoritzades

● reunió de grup per posar en comú investigacions, documentació, 
resultats, codi etc.

● assistència : veure “avaluació entre iguals”
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Metodologia
Fites

● presentació de la solució al problema
● demostració = execució
● acceptació / correcció (solicitud d'esmenes) → avaluació del grup
● avaluació individual : questionari
● lliurar formulari “d'avaluació entre iguals”
● si algun membre del grup no assisteix a una fita, la seva qualificació 

serà “no presentat” (com en un examen)



12

Metodologia
Teoria + Exposició de casos

● introducció dels conceptes centrals de temes de teoria
● il·lustrats amb aplicacions/projectes 
● ajudaran a abordar els problemes proposats en aquest curs (són 

problemes relacionats)
● presentació superficial de temes que potser no aplicareu ara 

però són centrals en processament d'imatges
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Metodologia
Teoria

● Sistemes linials : convolució i correlació. 
● Transformada discreta de Fourier
● Mostreig i quantització. Interferometria moiré
● Transformacions geomètriques
● Morfologia matemàtica
● Reconeixement de patrons
● Compressió
● Tècniques d'il·luminació per a la visió industrial
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Filtrat linial i transformacions
geomètriques :
reconeixement d'envasos de 
Schweppes

Reconeixement de patrons :
inspecció de blocs de
zirconita

Exposició de casos

Metodologia
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Transformada de Fourier : 
comptar el nombre de fils 
en un teixit

Exposició de casos

Mostreig (interferometria) : 
mesura de deformacions 
d'objectes

Metodologia
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Exposició de casos

Morfologia matemàtica :
segmentació de gammagrafies
de cor

Transformacions geomètriques :
extracció línies de carril i càlcul
de distància a vehicles

Metodologia
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Exposició de casos

Tècniques d'il·luminació en
visió industrial

Metodologia
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Metodologia

Dedicació horaria de l'estudiant

Implementació

En la metodologia clàssica 
(idealment)

Setmanes Total

reunions tutoritzades 1 12 12
presentacions-demostracions 1 2 2
reunió no tutoritzada 1 14 14
assistència classes de teoria-casos 1 13 13
estudi 5 14 70

111

Hores per 
setmana

Setmanes Total

classes

Teoria 2 15 30

Problemes 1 15 15

Practiques 2,5 4 10

individual

Estudi 4 14 56

Practiques 5 4 20

Examen 2 1 2

133

Hores 
setmana
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Funcionament

● Grups :  
✔ 3 ò 4 persones, depenent del nombre de matriculats

● Reunions tutoritzades : 
✔ 1 h / grup / setmana
✔ 2-3 grups / hora simultanis

● Classes expositives :
✔ 1 h / setmana

● Consultes :
✔ dimecres 16-17h, despatx QC-1022 

Implementació
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18
-1

9h

19
-2

0h

DL DM DC DJ DV
Setembre 24 25 26 27 28 Presentació. Introducció. Sistemes linials
Octubre 1 2 3 4 5 Reconeixement d'envasos de Schweppes

8 9 10 11 12 Transformada de Fourier
15 16 17 18 19 Recompte de fils en teixits
22 23 24 25 26 Qüestionari. Demostració 1er problema
29 30 31 1 2 Transformacions geomètriques

Novembre 5 6 7 8 9 Mostreig. Interferometria moiré
12 13 14 15 16 Morfologia matemàtica binària.
19 20 21 22 23 Reconeixement de patrons.
26 27 28 29 30 Qüestionari. Demostració 2on problema

Desembre 3 4 5 6 7 Inspecció de zirconites
10 11 12 13 14 Il·luminació en visió industrial
17 18 19 20 21 Presentació d'una empresa de visió

Gener 7 8 9 10 11 Compressió
14 15 16 17 18

Aula de problemes
  qüestionari
  reunions tutoritzades

Laboratori QC-1082.
  presentacions + demos

Qüestionari. Demostració 3er problema

  teoria + exposició casos

Implementació
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Implementació
dilluns dimarts dimecres dijous divendres

 9:00-10:00 RAI A/TC B ES1 B SS B/ XC1 A SS/ XC1 AC 1 C/ES1 

10:00-11:00 AC1 RAI B/TC A IA1 SS/ XC1 IA 1 A,B/ES1 

11:00-12:00 AC1 SS A IA1 AC1 A,B RAI/TC

12:00-13:00 G1 SC B/IA1 C/ES1A DC1 SC RAI/TC

13:00-14:00 G1 SC A DC1 SC DC1 A, B

14:00-15:00

dilluns dimarts dimecres dijous divendres

15:00-16:00 G1 IA1 A/SS B IA1 AC1 A,B PI

16:00-17:00 G1 IA1 B, C IA1 SS/ XC1 PI

17:00-18:00 AC1 RAI SS A/XC1 SS XC1 RAI/ ES1

18:00-19:00 AC1 SC A /ES1 B PI B SC RAI/ ES1

19:00-20:00 SC B /ES1 A PI A SC AC1 C

AC1 (ANGLÉS) AC1 (ANGLÉS) AC1 (ANGLÉS)
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Avaluació : qui hagi faltat com a màxim a 2 de les reunions 
tutoritzades i a cap de les presentacions-demostracions

● 60 % presentacions – demostracions
 contingut, estructura, format presentació, exposició oral
 fonamentació, justificació de les solucions proposades
 resultats i valoració
 modificacions codi

● 30 % qüestionaris
 preguntes breus sobre coneixements
 també sobre el treball fet per verificar que tots han col·laborat

● 10 % “avaluació entre iguals”
 formulari confidencial qualificant la contribució de cada 

company de grup

Implementació
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Avaluació : formulari per “avaluació entre iguals”
Altres membres del grup :

# Nom Cognoms
1
2
3
4

Avaluació : A=totalment, B=bastant, C=poc, D= gens d'acord
Aspecte #1 #2 #3 #4

Assisteix a totes les reunions de grup (tutoritzades i no)

Compleix puntualment  les tasques que té assignades, arriba
amb el material llegit  (fa la feina)

Escolta els companys i contribueix a les discussions de grup

Les seves aportacions han estat importants per resoldre el
problema

Mira de fer entendre als companys els coneixements  que té,
però no d'imposar el seu punt de vista

Implementació
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Avaluació : qui hagi faltat com a màxim a 2 de les reunions 
tutoritzades i a cap de les presentacions-demostracions

● La nota de la presentació-demostració és igual per a tot el grup. 
Però si hi ha indicis que un estudiant d'un grup no ha treballat 
prou, la seva avaluació passarà a ser individual.

● indicis : 
✔ avaluació entre iguals
✔ intervenció en les reunions tutoritzades
✔ respostes dels qüestionaris
✔ respostes a qüestions durant la presentació

Implementació
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Avaluació : qui hagi faltat a més de 2 reunions tutoritzades o a 
alguna de les presentacions-demostracions,

“No presentat”

Notes importants :

● No hi ha exàmens de febrer ni juny
● Si no s'entrega l'avaluació entre iguals es perd aquesta part de la 

nota
● El mateix respecte els qüestionaris

Implementació
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Questions ?
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Els problemes

Una linterna mágica de época 
para proyectar 3 imágenes a 
través de 3 filtros de color: 
azul, verde y rojo
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Els problemes

Presoners de guerra austro-hongaresos (1918)
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Els problemes
Tobolsk, Siberia
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Els problemes

Dones gregues recollint 
tè a la zona del mar 
Negre

Nens jueus am vestit 
tradicional amb el seu 
mestre a Samarkanda

Cosacs nòmades a 
l'estepa

Pagesos rusos a la 
frontera del Càucas

Avi, pare i filla. L'avi en vestit 
tradicional rus mentre que 
pare i filla duen vestit a l'estil 
occidental.
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Inspecció de caixes de fusibles

Els problemes



32

Inspecció de caixes de fusibles

Els problemes
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Inspecció de caixes de fusibles

Els problemes
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Inspecció de caixes de fusibles

Els problemes
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Inspecció de caixes de fusibles

Els problemes

Verificar que en cada posició hi ha el fusible que toca.
Però els errors de verificació tenen un cost asimètric.
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Guia per imatges de la UAB

Els problemes

etse

cvciiia

bombers

ciències
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Guia per imatges de la UAB

Els problemes
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Guia per imatges de la UAB

Els problemes
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“Apunts” :
● llibre d'apunts de la assignatura en PDF (270 pàgines) 
● enunciats i presentacions dels casos pràctics
● transparències

Els problemes : 
● enunciats
● imatges, enllaços...

Altres:
● aquesta presentació assignatura
● formularis : formació de grups, avaluació entre iguals, acta reunió
● avisos, enllaços ...

Recursos
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Llibres recomanats disponibles a la biblioteca :

Digital image processing. R.C.Gonzalez, R.Woods. Prentice Hall, 
2001. 
Un clàssic. 4 exemplars.

Pattern classification. R.Duda, P. Hart, D. Stork. 2a edició. John 
Wiley, 2002.
Capítols 1 i 2 molt recomanats.

Digital image processing. B. Jähne. 5a edició. Springer, 2002.
Molt complert. Enfoc formal. 2 exemplars.

Image-based measurement systems: object recognition and 
parameter estimation. F. van der Heijden. John Wiley, 1994.
Força entenedor.

Recursos
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Llibres recomanats disponibles a la biblioteca :

The image processing handbook. J.Russ. 3a ed. CRC Press, 1999
Enfoc aplicat, molts exemples i poques fórmules. 2 exemplars.

Machine vision. R. Jain, R. Kasturi, B. Schunk. McGraw-Hill, 
1995.
Capitols de processament d'imatges molt bons. 2 exemplars.

Multiple View Geometry in Computer Vision. R. Hartley, A. 
Zisserman.  Cambridge University Press, 2000.
Estudi, estimació i aplicacions de les relacions geomètriques entre 
diferents imatges d'una mateixa escena.

Recursos
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Questions ?
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Oferta 2 projectes final de carrera 
2007-08

Davantis Technologies

Davantis disenya, fabrica i comercialitza sistemes intel.ligents de 
videovigilància. El sistema captura les imatges de les càmeres de 
seguretat, les analitza i genera automàticament alarmes quan es 
produeix una situació potencialment perillosa. El sistema es comporta 
com un “vigilant virtual”, amb més fiabilitat que els vigilants humans i 
amb menys falses alarmes que altres tipus de sensors.

Programació C/C++
Coneixements de visió per computador o processament d´imatges

www.davantis.com 
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Comencem

Primera tasca : 
● constitució de grups : descarregar i omplir formulari del campus 

virtual, a lliurar a la propera classe, divendres 28 set.
● llista d´horaris de grups : dimarts 2 oct. al CV

Per la primera reunió tutoritzada :
● descarregar recursos del campus virtual
● analitzar enunciat primer problema
● dissenyar/fer presentació (transparències) exposant el problema
● pensar i explorar possibles solucions


