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Resum– La detecció de saliency busca produir un model computacional d’atenció visual selectiva
que sigui capaç de predir les regions d’una imatge on l’ull humà centraria la seva vista. En l’actualitat
existeixen diversos models basats i no basats en Deep learning que són capaços de solucionar
aquesta problemàtica. L’objectiu d’aquest article és demostrar que és possible millorar aquests
sistemes fent ús d’un mètode de post-processat d’imatge basat en Gamut Mapping que ja s’havia
provat amb èxit per Visual Attention Retargeting. De manera esquemàtica, el que presentem en
aquest article són els resultats d’un estudi que combina Gamut Mapping amb 2 sistemes basats en
CNNs i 2 sistemes no basats en Deep learning on es compara si l’aplicació d’aquest mètode de
post-processatge d’imatge produeix una millora en la predicció de saliency d’aquests sistemes.

Paraules clau– Detecció de Saliency, Gamut Mapping, Post-processat d’imatge, Visual Atten-
tion Retargeting.

Abstract– Saliency detection aims at producing a computational model of selective visual attention
that is able to predict the regions of an image where the human eye would focus its view. There
are currently several models both based and not based on Deep learning that are able to solve this
problem. The purpose of this article is to demonstrate that it is possible to improve these systems by
using a Gamut Mapping-based image post-processing method that has already been successfully
tested for Visual Attention Retargeting. Schematically, what we present in this article are the results
of a study that combines Gamut Mapping with 2 systems based on CNNs and 2 systems not based
on Deep learning where it is compared if the application of this method of image post-processing
produces an improvement in the saliency prediction of these systems.

Keywords– Gamut Mapping, Image post-processing, Saliency detection, Visual Attention Re-
targeting.

✦

1 INTRODUCCIÓ - CONTEXT DEL TREBALL

UNA funció important de l’atenció visual selectiva
és dirigir la nostra mirada ràpidament cap als ob-
jectes d’interès pel nostre entorn visual. Aquesta

capacitat d’orientar-se ràpidament cap a objectes destacats
en un lloc desordenat en l’escena visual té un significat evo-
lutiu, perquè permet a l’organisme detectar ràpidament pos-
sibles preses, companys o depredadors al món visual, tal i
com ja indicaven Itti i Koch al seu treball seminal [1].
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El desenvolupament de models computacionals que bus-
quen descriure com es desplega l’atenció visual d’un or-
ganisme ha estat un dels grans reptes per a la neurociència
computacional durant els últims 30 anys donat l’enorme po-
tencial d’aplicació d’aquests. Aquests models, que busquen
detectar el destacament (saliency) d’objectes rellevants en
una escena, es poden utilitzar, per exemple, per a tasques
com la videovigilància, la detecció automàtica d’objectes,
la segmentació i el reconeixement d’objectes en una esce-
na, la comprensió adaptativa d’un entorn visual, en diferents
tasques que ajuden a la navegació de vehicles, tant tripulats
com no tripulats, en l’extracció de caracterı́stiques per la
classificació de patrons d’una escena i en diferents aplicaci-
ons en robòtica entre altres.
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2 ESTAT DE L’ART

Quan parlem de models computacionals que detecten el sa-
liency, el model clàssic al qual tothom es refereix, és el
model d’Itti-Koch, descrit al paper [1]. Aquest model va
ser dels primers a introduir el concepte de saliency map,
basant-se en la idea que una regió salient és aquella zona
o zones de la imatge que presenten un clar contrast amb el
seu entorn en termes de color, intensitat i orientació.

Si parlem de models més actuals, la detecció de sali-
ency maps és un dels problemes de reconeixement de carac-
terı́stiques en imatges, que els algoritmes de Deep learning
han intentat abordar des de l’aparició de les Convolutional
Neural Networks (CNN), com arquitectures estàndard que
busquen donar solució a problemàtiques relacionades amb
el reconeixement d’imatges. La primera vegada que es va
proposar una solució a la detecció de saliency maps amb
CNNs, va venir de la mà de Karen Simonyan, Andrea Ve-
daldi i Andrew Zisserman, integrants del grup de recerca en
geometria visual de la Universitat d’Oxford, al paper [2].

El que es persegueix aconseguir resolent aquest tipus de
problema és crear un sistema que sigui capaç de definir amb
exactitud les zones més i menys prominents d’una imatge,
tal com ho discriminaria un ull humà, generant un mapa de
caracterı́stiques en blanc i negre, on les zones considerades
més rellevants concentrin més pı́xels de color blanc i les no
rellevants pı́xels de color negre. Aquest resultat, generat
pel sistema, és el que es coneix com a saliency map. Un
exemple d’aquests mapes es mostra a la Fig. 1.

Fig. 1: Saliency Map. Figura 2 referenciada al paper [2] De-
ep Inside Convolutional Networks: Visualising Image Clas-
sification Models and Saliency Maps.

Avui en dia, existeixen un gran nombre de sistemes i
propostes que han intentat solucionar aquesta problemàtica
amb l’ús de diverses arquitectures de CNNs, tal com es va
mostrar a la UPC TelecomBCN [3] de Barcelona al 2019.
Conferència que va parlar en detall sobre la predicció de
saliency maps en models de Deep Learning, desenvolupats
en els darrers 3 anys a la data de la mateixa conferència,
compararant entre si els resultats que generaven, en intentar
solucionar aquesta tasca, alguns exemples són a la Fig. 2.

Tot i això, encara que els models presentats a la con-
ferència eren capaços de generar resultats bastant bons, en
l’actualitat es busquen fórmules alternatives, que aplica-
des juntament amb el gran potencial de resolució de les
CNNs aconsegueixin millorar encara més la capacitat d’a-

Fig. 2: BCE vs SalGAN. Figura 1 referenciada al paper [4]
SalGAN: Visual Saliency Prediction with Generative Adver-
sarial Networks.

prenentatge d’aquests sistemes per detectar saliency. A més
de també millorar la precisió respecte al groundtruth de la
imatge original dels saliency maps que aquests models són
capaços de generar, com s’introdueix al paper [5].

Un dels mètodes amb el que recentment s’està experi-
mentant, és l’aplicació de Gamut Mapping per intentar mo-
dificar la saliency de les imatges, en un problema anomenat
Visual Attention Retargetting. De forma més general, el
que intenten els mètodes de Visual Attention Retargeting és
modificar el contrast d’una imatge, de manera que l’aten-
ció de l’espectador es dirigeixi cap a regions especı́fiques
d’aquesta, ressaltant el contrast d’un objecte salient en la
imatge respecte a la resta d’elements de la mateixa o fent
el procés invers disminuint el contrast d’aquest objecte sa-
lient, ressaltant aixı́ el contrast en les zones que presenten
menys saliency, com s’explica amb més detall al paper [6] i
es mostra a la Fig. 3, on l’imatge de l’esquerra és l’imatge
original, la segona imatge la regió a destacar/amagar i les
dues darreres les imatges solució.

Fig. 3: Gamut Mapping. Figura 2 referenciada al paper [6]
Gamut mapping for visual attention retargeting. De es-
querra a dreta imatge original, imatge amb la regió a desta-
car/amagar, imatge resultant amb gamut reduction i imatge
resultant amb gamut extension.

El que es pretén amb la realització d’aquest treball de fi
de grau és mirar si l’aplicació de mètodes de Gamut Map-
ping pot anar una passa més enllà, sent capaços de millorar
la detecció de saliency i no només la seva modificació. Per
això, aquest treball fa servir el mètode basat en la modifi-
cació del contrast, ideat pel meu tutor de TFG, en Javier
Vázquez Corral, descrit al paper [7].
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3 OBJECTIU DEL PROJECTE

L’objectiu principal que es vol assolir amb la realització
d’aquest projecte és demostrar que l’aplicació de mètodes
de Gamut Mapping basats en la modificació del contrast,
com els detallats als papers [6, 7], milloren de forma efecti-
va la capacitat de detectar el saliency de tant mètodes no ba-
sats en Deep learning, com de CNNs (Convolutional Neural
Networks) ja entrenades en extraure un saliency map d’una
imatge.

4 METODOLOGIA

Per poder demostrar de forma quantificable que era possible
millorar la detecció de saliency amb el mètode proposat,
s’ha realitzat un estudi d’aproximadament quatre mesos, en
el que s’ha utilitzat una base de dades dedicada a entrenar
i resoldre aquest tipus de problemàtica, el DUTS Dataset
[8], juntament amb 2 mètodes no basats en Deep learning,
el mètode Achanta [9] i el SIM Grouping [10], i 2 models
de CNNs ja preentrenades per detectar saliency, la BASNet
[11] i la Pyramid Feature Attention Network [12].

La idea bàsica de l’estudi (Fig. 4) és la següent:

1. Agafem una imatge original (IO) de la base de dades
i extraiem el seu saliency map (SM) utilitzant un dels
models.

2. Amb la IO i el seu respectiu SM crearem una nova
imatge. Per crear aquesta nova imatge, aplicarem a
la IO un gamut extension en les zones que més sali-
ency presenten i un gamut reduction en les zones que
menys saliency presenten [6], segons ho indiqui el seu
SM i els valors dels paràmetres α , β i γ que desitgem
modificar per aquesta, utilitzant la següent fórmula per
calcular el valor del paràmetre γ:

γ = M(SMρ −K) (1)

La M representa el gain, i depenent l’experiment varia
entre 0.5, 1 i 2, la ρ representa el power-low i varia
també entre 0.5, 1 i 2 i la K és l’offset i varia entre
0.25, 0.5 i 0.75.

Anomenarem a aquesta nova imatge post-processada
imatge nostra (IN).

El mètode de gamut extension és un mètode variacio-
nal que minimitza la següent funció:

(2)
I(x) = α

∫
Ω

(I(x)− µ)2

+ β

∫
Ω

(I(x)− Io(x))2

− γ

∫∫
Ω2

ω(x, y)|I(x)− I(y)|

Aquesta funció té 3 termes que competeixen entre ells
on l’Ω és el domini de l’imatge. Els 2 primers intenten
que la imatge resultant no s’allunyi de la mitjana origi-
nal de la imatge (µ) ni la imatge original (Io). L’últim
és un terme que modifica el contrast, incrementant-lo
si γ > 0 i reduint-lo si γ < 0. En aquest terme, ω(x, y)
és un kernel gaussià.

3. Un cop generada, agafem la IN i extraiem el saliency
map de la mateixa manera que vam fer amb la IO. Ano-
menarem aquest nou saliency map NSM. En un inici
estava previst realitzar aquest pas, en el que respecta
als mètodes basats en Deep learning, aplicant un fine-
tuning [13] a les últimes 2 capes de la CNN selecci-
onada per aixı́ agilitzar el procés, però per motius de
temps disponible pel projecte i els diferents problemes
que van sorgir durant el desenvolupament del mateix a
les últimes fases, al final es va optar per realitzar aquest
pas sense aquesta modificació.

4. Finalment, compararem el SM i el NSM amb el
groundtruth de la IO, fent servir mètriques especifi-
ques que se solen utilitzar en problemes de saliency,
com per exemple el AUC Judd o el NSS, utilitzades als
papers [14,15], per quantificar com a millorat o empit-
jorat el SM de la nova imatge respecte a l’original.

Fig. 4: Idea de l’estudi. Resultats generats per la Pyramid
Feature Attention Network.

Fig. 5: Exemple de combinació de mètodes: Achanta &
BASNet.

Aquest mateix procés es va repetir per cada imatge uti-
litzada de la base de dades i per cada model diferent utilit-
zat en l’estudi. A més a més, per poder generar les sufici-
ents dades per demostrar que el mètode proposat definiti-
vament millora la detecció de saliency, es van permutar les
INs (imatges nostres) generades per cada mètode amb tots
els mètodes restants, per aixı́ generar NSMs (saliency maps
nostres) que combinaben 2 mètodes diferents. Bàsicament
es van agafar les INs generades per exemple per la BASNet
i es va realitzar el pas 3, però introduint aquestes imatges
com a input a la resta de mètodes que no són la BASNet,
generant aixı́ NSMs que combinen BASNet amb Pyramid,
BASNet amb Achanta i BASNet amb SIM. Podem veure un
exemple d’aquest mètode a la Fig. 5.
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La realització del pas 1 i el pas 3 es va realitzar utilitzant
Python com a llenguatge de programació, mitjançant la pla-
taforma online de Google Colab. La realització del pas 2
es va realitzar en Matlab, i la del pas 4 combinant Python i
Matlab.

Pel que fa a la metodologia de treball, es va utilitzar la
metodologia àgil Kanban [18], i per assegurar el correcte
desenvolupament del projecte, es van anar fent reunions pe-
riòdiques amb el tutor, cada 1 o 2 setmanes, emulant una
espècie d’sprint on es mostraven els avenços i es soluciona-
ven els possibles dubtes i els diferents problemes que van
anar sorgint durant la realització del projecte.

5 EXPERIMENTS REALITZATS

Per poder demostrar la validesa de la nostra hipòtesi inicial
i generar les suficients dades per extraure unes conclusions
contundents, s’han realitzat un total de 56 experiments que
conformen el gruix d’investigació d’aquest treball de fi de
grau.

En les primeres fases de la investigació es pretenia utilit-
zar la totalitat del DUTS dataset, unes 15.720 imatges, però
en vista a la ingent quantitat de temps de processatge que es
necessitava per generar els SMs al Google Colab i les INs
a Matlab, el dataset es va reduir a 500 imatges, agafades de
forma randomitzada, per realitzar l’experiment inicial (Fig.
6).

Fig. 6: Experiment inicial. α=0.2, β=1, γ=SM - 0.5.

Un cop realitzat l’experiment inicial, en veure que el
temps de processatge de les INs a Matlab continuava sent
inassolible. Es va optar per tornar a reduir el dataset a 50
imatges, agafades també de forma randomitzada, i es va re-
alitzar l’experiment 1 canviant els paràmetres utilitzats en
l’experiment inicial. La Fig. 7 mostra els resultats d’aquest
experiment.

En observar que amb aquesta quantitat d’imatges era fac-
tible dur a terme diversos experiments, es van planificar
els 54 experiments restants, fent servir aquestes 50 imat-
ges com a dataset base, modificant el paràmetre α de 0.25

Fig. 7: Experiment 1. α=0.35, β=1, γ=SM - 0.1.

(experiment 2 al 28) a 0.5 (experiment 29 al 55), fixant el
paràmetre β a 1 i calculant el valor del paràmetre γ, modi-
ficant la M variant entre 0.5, 1 i 2, variant la ρ també entre
0.5, 1 i 2 i variant la K entre 0.25, 0.5 i 0.75, com a valors
de l’equació 1.

5.1 Mètriques utilitzades
En aquesta secció de l’article, explicarem quines mètriques
[14–17] hem utilitzat per avaluar tots els experiments rea-
litzats, per aixı́ poder quantificar com de bé funciona l’apli-
cació del nostre mètode.

Per avaluar els resultats s’han emprat les següents 6
mètriques:

• Mean absolute error (MAE).

• Structural Similarity Index Measure (SSIM).

• Judd’s Area Under the ROC curve (AUC-J).

• Normalized Scanpath saliency (NSS).

• Similarity on histogram intersection (SIM).

• Pearson’s Correlation Coeficient (CC).

5.1.1 MAE

El MAE [16] estima la similitud entre dues imatges i valora
positivament la seva semblança contra més pròxim sigui el
seu resultat a 0. Això és a causa del fet que el MAE conside-
ra els assignaments dels pı́xels marcats com no salients true
negatius, és a dir, que a diferència de les altres mètriques
d’avaluació presentades, no només té en compte els pı́xels
marcats com true positiu, sinó que li dona més pes als que
estan marcats com true negatius, els no salients, sobretot a
l’hora de comparar dues imatges, valorant de forma positi-
va que aquests continuı̈n marcats com tal. Aquesta forma
d’avaluació afavoreix els mètodes que assignen de manera
precisa el saliency als pı́xels salients de manera correcta,
encara que no detectin amb tanta exactitud les zones més
salients de la imatge, i perjudica aquells mètodes que en-
cara que siguin capaços de detectar amb més exactitud les
zones més salients de la imatge, no assignin bé els pı́xels
que les componen de forma exacta.
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El perquè de la utilització d’aquesta mètrica en concret,
és pel fet que a part de ser una mètrica utilitzada pels ma-
teixos creadors de la BASNet [11] i la Pyramid [12], per
avaluar el seu model, vam trobar interessant la seva forma
d’avaluar els resultats dels experiments realitzats, ja que in-
tuı́em que l’aplicació de Gamut Mapping podria contribuir
a la reducció dels tı́pics artifacts que solen aparèixer en els
resultats que generen la majoria de mètodes que detecten el
saliency. Fet que podrı́em demostrar si efectivament aques-
ta mètrica millorava el resultat original amb l’aplicació del
nostre mètode.

5.1.2 SSIM

El SSIM [17] és una mètrica que avalua a partir de la per-
cepció de la modificació estructural de la informació con-
tinguda entre dues imatges, com ho són canvis en la degra-
dació del contrast d’aquesta o en la distribució infraestruc-
tural dels seus pı́xels. De forma general, estima la qualitat
entre dues imatges a partir de la seva semblança en base a
la informació que aporten els seus pı́xels.

No deixa de ser una mètrica que utilitzem de forma com-
plementària a la MAE, pel fet en què estimen de forma simi-
lar la semblança entre dues imatges i per acabar de verificar
els seus resultats, ja que és una mètrica que com a tal no
sé sòl utilitzar en el camp de la detecció del saliency, i en
la realització dels primers experiments no comptaven amb
les altres 4 mètriques restants, i necessitàvem un punt de
comparació amb la MAE.

5.1.3 AUC-Judd

L’AUC-Judd [14, 15] és una variació de la popular mètrica
de l’Area Under the ROC Curve (AUC) [14–16]. L’AUC
és una de les mètriques que més se sol utilitzar en treballs
d’investigació relacionats amb la detecció de saliency maps.
Tot i això, se sol prendre en consideració més l’AUC-Judd,
perquè és la variant que menys resultats subòptims genera
en comparació [14].

Per poder entendre el funcionament d’aquesta variant,
primer explicarem com funciona l’AUC base. L’AUC ava-
lua la qualitat d’un saliency map partint de la quantitat
de groundtruths fixations que aquest aconsegueix capturar
en diferents nivells de la imatge. Per calcular-la, s’usa el
groundtruth com un classificador binari de fixations que
estableix uns thresholds en diferents nivells de la matei-
xa imatge. Aquests thresholds acaben dibuixant una corba
ROC. Llavors, per determinar si el saliency map ha pre-
dit les mateixes fixations, es comparen els valors d’aquests
thresholds amb els valors corresponents del saliency map
amb el que es vol comparar el groundtruth, valorant quan-
tes d’aquestes fixations ha predit bé o mitjanament bé. Fins
aquest punt, les dues mètriques pràcticament no es diferen-
cien en res. El que les diferencia és la seva forma de consi-
derar els true i els false positius. Per l’AUC per a cada con-
junt de nivells, el true positive rate és la proporció de pı́xels
de la imatge que coincideixen amb al conjunt de fixations
de tots els nivells i el false positive rate és la proporció de
pı́xels que es troben en el conjunt de nivells no coberts per
les fixations. En canvi per l’AUC-Judd, el true positive rate
equival al nombre total de fixations on els valors del sali-

ency maps superen el threshold establert pel groundtruth en
aquests pı́xels fixats, i el false positive rate equival al nom-
bre total de pı́xels no marcats com fixations, on els valors
del saliency map estan per sobre del threshold en pı́xels no
fixats.

5.1.4 NSS

El NSS [14, 15] es calcula com la mitjana normalitzada de
nivells de saliency en groundtruths fixations. A diferència
de l’AUC, els valors absoluts de saliency formen part del
càlcul de normalització. De forma general és una mètrica
que és sensible als falsos positius, les diferències relati-
ves de saliency a través de la imatge i a transformacions
monòtones. Tot i això, com que el valor mitjà de saliency es
resta durant el seu càlcul, el NSS és invariant a transforma-
cions de tipus lineal, com per exemple les compensacions
de contrast, fet que la fa interessant per l’estudi.

Tant el NSS com les mètriques de tipus AUC són in-
teressants pel treball perquè són mètriques que es com-
plementen entre si, ja que les dues avaluen la capacitat
d’un saliency map per predir groundtruths fixations amb
diferències molt marcades. L’AUC és invariant a transfor-
macions monòtones, a diferència del NSS que és sensible
a aquestes transformacions, i el NSS normalitza els sali-
ency maps mitjançant la desviació estàndard dels valors de
saliency, mentre que l’AUC ignora els falsos positius de
baix valor, cosa que el NSS penalitza. El fet que les dues
mètriques coincideixin més o menys en l’evolució d’uns re-
sultats sota uns mateixos paràmetres, és un bon indicatiu de
què aquestes mètriques s’estan calculant de forma adequa-
da, i de què efectivament el saliency map evaluat presenta
capacitat de millora real.

5.1.5 SIM

El SIM o el Similarity [14, 15] és una mètrica que mesu-
ra la similitud entre 2 distribucions de valors observades
com a histogrames. En camps com el saliency s’utilitza
bàsicament com una comparació simple entre 2 saliency
maps, computada com la mitjana de la suma normalitza-
da dels valors mı́nims de cada pı́xel dels saliency maps.
Aquesta mètrica és molt sensible als valors faltants i pena-
litza les prediccions que no tenen en compte tota la densitat
del groundtruth.

És una mètrica interessant per l’estudi, perquè a part de
ser popular en aquest camp, és una mètrica bona per ava-
luar les coincidències parcials, entre un subconjunt de va-
lors del saliency map i les groundtruths fixations. Un dels
punts febles que el SIM presenta és que a diferència d’al-
tres mètriques, els falsos positius solen ser menys penalit-
zats que els falsos negatius. Per aquest motiu depenent del
camp on s’apliqui, pot ser preferible utilitzar una mètrica
que tracti els falsos positius i els falsos negatius de manera
simètrica, com ho fan el CC o el NSS. Dit això, SIM és una
mètrica que es podria comparar tant amb el CC com amb
el MAE, per la seva similitud a l’hora d’avaluar saliency
maps.
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Fig. 8: Taula dels millors resultats de cada mètode del projecte. Els valors ressaltats en groc denoten si el resultat ha
superat a l’original i els marcats en vermell són els millors resultats de cada cas.

5.1.6 CC

El CC [14, 15] és un mètode estadı́stic que se sol utilitzar
per mesurar com de correlacionades o dependents estan du-
es variables. En el camp del saliency, es pot utilitzar per in-
terpretar tant els saliency maps com el saliency com a varia-
bles aleatòries, per aixı́ poder mesurar la relació lineal entre
elles. Aquesta mètrica avalua de forma simètrica, és a dir,
penalitza per igual els falsos positius i els negatius. És inva-
riant a les transformacions lineals, però no a les monòtones
arbitràries, i de forma general, els valors elevats de CCs po-
sitius es produeixen en llocs on tant el saliency map com
les fixations del groundtruth tenen valors de magnituds si-
milars.

El CC és una mètrica interessant per l’estudi per la ma-
teixa raó que ho és el NSS, per poder fer comparacions en-
tre mètodes que calculen el mateix, però amb marcades di-
ferències. Tant la mètrica del SIM com el CC mesuren la
similitud entre un saliency maps i les fixations d’un ground-
truth. El SIM mesura la intersecció de l’histograma entre
dos mapes, mentre que CC mesura la seva correlació creua-
da. El CC tracta els falsos positius i els negatius de manera
simètrica, a diferència del SIM, que posa menys èmfasi en
els falsos positius que en els falsos negatius, fet que li fa im-
possible al CC poder distingir si les diferències entre mapes
es deuen a falsos positius o falsos negatius.

6 RESULTATS DEL PROJECTE

Per mirar de concretar de forma ben definida els resultats de
l’estudi en aquest article, s’ha agafat l’experiment que, de
forma objectiva, millors resultats generava per cada mètode
analitzat, i s’ha creat la taula de la Fig. 8.

Les files de la taula contenen els mètodes utilitzats en
l’estudi (fletxes horitzontals a la Fig. 5) i les columnes els
diferents tipus de resultats obtinguts segons la permutació
indicada en la columna (fletxa diagonal a la Fig. 5). Les
columnes 2-7 (Original) mostren els resultats propis del sis-
tema sense cap classe de modificació. Les columnes 8-13
(Achanta), 14-19 (BASNet), 20-25 (SIM Grouping) i 26-
31 (Pyramid) mostren els resultats de la permutació entre
aquell mètode en concret amb la resta dels mètodes de les
files, entenent com per exemple la combinació d’Achanta
(fila) i Achanta (columna) com el mètode representat en la
Fig. 4 i la combinació Achanta (fila) i BASNet (colum-
na) el representant en la Fig. 5. Les últimes 5 columnes
(Paràmetres) mostren de quin experiment s’han extret els
resultats i els paràmetres fets servir en aquest. Per tots els
resultats de la filera en qüestió, els valors marcats en groc
indicant que aquest resultat ha aconseguit superar l’origi-
nal, per aquella mètrica, i els escrits en vermell representen
els millors resultats d’aquell mètode per la mètrica corres-

ponent. En el cas en què el resultat d’una mètrica no hagi
superat l’original en cap combinació, es marcarà l’original
de groc indican que és el millor resultat per aquella mètrica,
com és el cas per algunes mètriques en la BASNet i la Py-
ramid.

A simple vista, podem afirmar que no hi ha tal cosa com
paràmetres universals que funcionin bé en tots els mètodes,
sinó més aviat el contrari. Cada mètode millora tenint en
compte paràmetres diferents.

6.1 Resultats Achanta

Si ens centrem en els resultats obtinguts dels experiments
realitzats al mètode Achanta, observem que els paràmetres
de l’experiment 20, dels que es mostren 2 exemples en la
Fig. 9, són els que millors resultats generen en aplicar el
nostre mètode, en aquest cas.

Fig. 9: Resultats de l’experiment 20 del mètode Achanta
original i de la seva combinació amb la BASNet.

En analitzar amb més deteniment els resultats obtinguts
de la Fig. 8, podem veure que totes les combinacions del
mètode Achanta aconsegueixen millorar els valors base ori-
ginals d’aquest mètode no basat en Deep learning, amb més
o menys increment de millora, sent el mètode que combi-
na Achanta i BASNet el que millors resultats presenta de
forma global.

Pel que fa a les mètriques, podem observar que en els
casos on combinem el mètode Achanta amb els mètodes
basats en Deep learning, BASNet i Pyramid, totes coinci-
deixen en el fet que es produeix una millora bastant subs-
tancial respecte als resultats de l’Achanta original, en con-
traposició a la combinació amb si mateixa i amb el SIM
Grouping, on sı́ que trobem de forma generalitzada una mi-
llora en la gran majoria de mètriques, sobretot amb el SIM
Grouping, però no tan abrupta com en els altres 2 casos,
sent el MAE l’única que no aconseguim millorar en cap de
les combinacions dels mètodes no basats en Deep learning.
També podem observar en aquest cas, com les combinaci-
ons amb altres mètodes de forma general tendeixen a ge-
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nerar millors resultats que utilitzant les imatges nostres del
mateix mètode.

6.2 Resultats BASNet

Si ens centrem en els resultats obtinguts dels experiments
realitzats a la BASNet, observem que els paràmetres de l’-
experiment 3, dels que es mostren 2 exemples en la Fig.
10, són els que millors resultats generen en aplicar el nostre
mètode.

Fig. 10: Resultats de l’experiment 3 de la BASNet original
i la seva combinació amb Achanta.

Si analitzem amb més deteniment els resultats obtinguts
de la Fig. 8, podem veure que a diferència de l’Achanta i
de la SIM Grouping, no totes les combinacions de la BAS-
Net aconsegueixen millorar en algun punt tots els valors
originals presentats per totes les mètriques, sent el MAE
i el SSIM les úniques que no aconseguim millorar, i sent
el mètode que combina BASNet i Achanta el que millors
resultats presenta de forma global.

En observar amb més deteniment els resultats de les
mètriques, podem veure que en els casos on combinem la
BASNet amb el mètode Achanta i amb la Pyramid, són els
que aconsegueixen millorar els resultats originals en totes
les mètriques, menys en les ja mencionades, en contraposi-
ció a la combinació amb si mateixa i amb el SIM Grouping,
on sı́ que trobem de forma generalitzada que no milloren o
milloren en casos que podrı́em denominar com anecdòtics.
El fet de que no millorem en la MAE pot venir donat per-
què la BASNet està entrenada minimitzant el MAE com a
loss function. A més a més, també podem observar com la
BASNet segueix la mateixa tendència que l’Achanta, on les
combinacions amb altres mètodes de forma general són les
que generen millors resultats, en comparació a utilitzar les
imatges nostres del mateix mètode per intentar millorar-lo.

Cal dir que en general és bastant sorprenent que, a di-
ferència del MAE i el SSIM, tota la resta de mètriques con-
siderin que hem pogut arribar a millorar la capacitat de de-
tecció de saliency de la BASNet amb el nostre mètode, ja
que per la forma en què aquesta CNN genera els seus sa-
liency maps, a priori semblava complicat millorar els seus
resultats, perquè de base la BASNet ja fa un post-processat
dels saliency maps que genera, per aixı́ eliminar l’aparició
d’artifacts en aquests, que és a grans trets el que el nostre
mètode de Gamut Mapping acaba aconseguint en la majoria
dels casos, per no dir en tots.

6.3 Resultats SIM Grouping
Si ens centrem en els resultats obtinguts dels experiments
realitzats al SIM Grouping, observem que els paràmetres
de l’experiment 27, dels que es mostren 2 exemples en la
Fig. 11, són els que millors resultats generen en aplicar el
nostre mètode.

Fig. 11: Resultats de l’experiment 27 del SIM Grouping
original i la seva combinació amb BASNet.

Analitzant amb més deteniment els resultats obtinguts de
la Fig. 8, podem veure que totes les combinacions de SIM
Grouping aconsegueixen millorar els valors base originals
d’aquest mètode no basat en Deep learning, amb més o
menys increment de millora, sent el mètode que combina
SIM Grouping i BASNet el que millors resultats presenta
de forma global, igual que amb el mètode Achanta.

Fixant-nos en les mètriques, podem observar que aquest
mètode no basat en Deep learning segueix la mateixa
tendència que la seva homòloga, l’Achanta, on en els ca-
sos on combinem el SIM Grouping amb els mètodes basats
en Deep learning (BASNet i Pyramid) totes les mètriques
coincideixen en el fet que es produeix una millora bastant
substancial respecte als resultats del SIM Grouping origi-
nal, en contraposició a la combinació amb si mateixa i amb
el mètode Achanta, on sı́ que trobem de forma generalitza-
da, sobretot amb la combinació amb Achanta, una millora
no tan abrupta com en els altres 2 casos, però no en totes les
mètriques, sent el SSIM l’única que no aconseguim millorar
en cap de les combinacions dels mètodes no basats en Deep
learning. Un fet interessant és que en el cas on combinem
SIM Grouping amb Achanta aconseguim millorar tant els
resultats del SIM Grouping original com l’Achanta original
i l’Achanta combinada amb SIM Grouping per la majoria
de casos, sent el resultat del MAE en l’Achanta original
l’únic que no millorem i a la vegada el que dona el millor
resultat en MAE per aquests dos mètodes de forma global.
Podem explicar aquest comportament per la forma d’ava-
luar del MAE, en contraposició a la forma d’avaluar de la
resta de les mètriques que consideren que aquesta combi-
nació millora en criteris de groundtruh fixations. També
podem observar com les combinacions amb altres mètodes
de forma general tendeixen a generar millors resultats que
utilitzant les imatges nostres del mateix mètode, com ja és
tendència.

6.4 Resultats Pyramid
Malauradament, durant les etapes finals del desenvolupa-
ment d’aquest treball de fi de grau, van sorgir diferents pro-
blemes externs al projecte, que van impossibilitar la realit-
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zació dels 54 experiments planificats per testejar la Pyramid
Feature Attention Network. Tot i això, per fortuna es van
poder conservar els resultats obtinguts de l’experiment ini-
cial que es va realitzar. De manera que utilitzarem de base
aquests resultats per extraure conclusions sobre quin com-
portament hauria mostrat aquesta CNN, tenint en compte
les tendències observades en els altres mètodes. A la Fig.
12 trobem 2 exemples d’aquests resultats.

Fig. 12: Resultats de l’experiment inicial de la Pyramid Fe-
ature Attention Network.

Tal com es pot observar a la Fig. 8, la Pyramid amb l’apli-
cació del Gammut Mapping millora de forma molt abrupta,
sobretot en les mètriques MAE i SSIM, sense cap mena de
combinació amb els altres mètodes, a diferència de la seva
homòloga la BASNet, que no aconseguia millorar en cap
resultat sense combinar-se amb un altre mètode. Aquest sol
fet d’entrada és un gran indicador de què d’haver pogut re-
alitzar tots els experiments pertinents, segurament haurı́em
pogut millorar-la encara molt més en combinar-la amb la
resta dels mètodes, seguint aixı́ la tendència de tant la BAS-
Net, com dels altres mètodes no basats en Deep learning.
Atribuı̈m el motiu d’aquesta gran millora al fet de que el
nostre mètode de Gamut Mapping afavoreix l’eliminació
dels artifacts generats per aquest tipus de CNNs, que a di-
ferència de la BASNet, com ja hem comentat, no realitzen
cap mena de post-processat als seus saliency maps per evitar
aquest problema, cosa que el nostre mètode en part soluci-
ona.

7 CONCLUSIONS

Com a conclusions finals del projecte, podem afirmar que
l’aplicació de mètodes no lineals basats en la modificació
del contrast, com el Gammut Mapping, sı́ que són capaços
de millorar de forma efectiva la capacitat de detectar el sa-
liency, de tant mètodes lineals no basats en Deep learning,
com de CNNs (Convolutional Neural Networks) ja entrena-
des en extraure un saliency map d’una imatge, complint aixı́
amb l’objectiu principal que volı́em assolir amb la realitza-
ció d’aquest treball d’investigació.

Després d’haver analitzat els millors resultats dels expe-
riments realitzats durant el desenvolupament d’aquest TFG,
podem concloure que de forma general no hi ha paràmetres
universals que funcionin bé en tots els mètodes, sinó més
aviat el contrari. Cada mètode millora tenint en compte
paràmetres diferents, sent el valor pel paràmetre α l’excep-
ció a aquesta regla, ja que tots els millors resultats dels dife-

rents experiments comparteixen el mateix valor de 0.25 per
aquest paràmetre a excepció de la Pyramid, on el seu valor
d’α és diferent, però s’apropa bastant al valor que els altres
mètodes comparteixen.

Un altre fet interessant que ens mostren els experiments
realitzats respecte als paràmetres, és que sembla que els
mètodes no basats en Deep learning (Achanta i SIM Grou-
ping) tendeixen a donar millors resultats contra més gran és
el paràmetre M de γ, en contraposició dels basats en De-
ep learning, com la BASNet, que presenta la seva màxima
millora amb valors petits de M.

El que també ens mostren els experiments realitzats és
que el procés que millors resultats genera, de forma global,
és la combinació de diferents mètodes utilitzant el Gamut
Mapping, sent la combinació amb la BASNet la que més
increment de millora presenta en mètodes no basats en De-
ep learning, i la combinació amb Achanta la que més incre-
ment de millora presenta en CNNs com la BASNet.

Per concloure amb aquest apartat, cal comentar que ja
des d’abans de l’inici dels primers experiments de l’estu-
di, ja intuı́em que l’aplicació de Gamut Mapping podria
contribuir a la reducció, i fins i tot a la desaparició, dels
tı́pics artifacts que solen aparèixer en els resultats que ge-
neren la majoria de mètodes que detecten el saliency. Fet
que hem pogut demostrar de forma concloent, amb els re-
sultats mostrats amb l’aplicació del nostre mètode, com es
pot observar de forma visual a les Fig. 9, 11 i 12, i de for-
ma matemàtica observant els valors de millora de sobretot
el MAE i el SSIM, ja que en tots els mètodes, a excepció de
la BASNet, que ja fa el seu propi post-processatge, aques-
tes dues mètriques milloren de forma molt abrupta, indicant
que de forma general s’ha reduı̈t el nombre de falsos posi-
tius generats per aquests sistemes, que equivaldrien al que
comunament es denomina com artifacts.

8 MILLORES A FUTUR

A causa dels diferents problemes externs al projecte amb
els que ens vam topar durant la realització d’aquest TFG,
com l’atac informàtic que va sofrir la UAB en el passat mes
d’octubre, que va impossibilitar l’accés al clúster per realit-
zar els experiments amb una GPU de NVIDIA, i la retirada
definitiva a mitjans de novembre de Python 2.7 per part de
Google, de la seva plataforma Google Colab, on tenı́em la
Pyramid programada en aquest llenguatge, no hem pogut
finalitzar aquest projecte tal com ens hagués agradat. Per
aquest motiu, de cara a futur es podria mirar de continu-
ar aquest treball d’investigació acabant de portar a cap els
experiments de la Pyramid i duent a terme encara més expe-
riments amb la totalitat del DUTS Dataset o altres datasets,
reentrenant les CNNs utilitzades en el projecte amb totes
les imatges nostres, generades de la totalitat d’aquests da-
tasets, mitjançant un fine-tunning de les últimes dues capes
de les CNNs utilitzades. Fet que podrı́em haver arribat a
realitzar en aquest TFG de no ser per les enormes limitaci-
ons de hardware a la que ens va abocar la falta de recursos,
ocasionada pels problemes esmentats, i el temps perdut en
intentar solucionar-los sense èxit.
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en especial als meus grans amics Julio Velásquez i a Da-
vid Sánchez, per prestar-se a ajudar amb els problemes de
hardware que vaig tenir durant l’etapa final del desenvolu-
pament del treball.
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APÈNDIX

A.1 Resultats experiments Achanta
Figures 13-18.

A.2 Resultats experiments BASNet
Figures 19-24.

A.3 Resultats experiments SIM Grouping
Figures 25-27.

A.4 Resultats complets
Download link:

https://drive.google.com/file/d/1Q-WHCm T8sP-
knexNt35QySnt K CrBi/view?usp=sharing

Fig. 13: Resultats MAE Achanta.

Fig. 14: Resultats SSIM Achanta.

Fig. 15: Resultats AUC-Judd Achanta.

https://drive.google.com/file/d/1Q-WHCm_T8sP-knexNt35QySnt_K_CrBi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q-WHCm_T8sP-knexNt35QySnt_K_CrBi/view?usp=sharing
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Fig. 16: Resultats NSS Achanta.

Fig. 17: Resultats SIM Achanta.

Fig. 18: Resultats CC Achanta.

Fig. 19: Resultats MAE BASNet.
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Fig. 20: Resultats SSIM BASNet.

Fig. 21: Resultats AUC-Judd BASNet.

Fig. 22: Resultats NSS BASNet.

Fig. 23: Resultats SIM BASNet.
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Fig. 24: Resultats CC BASNet.

Fig. 25: Resultats MAE SIM Grouping.

Fig. 26: Resultats SSIM SIM Grouping.

Fig. 27: Resultats AUC-Judd SIM Grouping.


