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Resum 
Aquest treball presenta un mètode per descriure 
imatges en color que representin escenes d’exteriors. 
La base de coneixement, que s’obté de forma 
supervisada, conté característiques de color i textura 
dels objectes que típicament es troben en aquest tipus 
d’escenes. El sistema proposat segueix una estratègia 
bottom-up: Primer la imatge es segmenta mitjançant 
un algorisme generalista que combina regions i 
contorns; després les regions es caracteritzen 
específicament segons la base de dades de 
coneixement i posteriorment s’etiqueten utilitzant 
mètodes estadístics. Com a pas final, un mètode de 
validació basat en regles s’encarrega de garantir la 
coherència dels resultats. Cal remarcar que dades i 
codi són totalment independents, de forma que el 
sistema proposat és flexible i versàtil. 
 
 

1. Introducció 
 
L’objectiu d’un sistema de descripció d’escenes 
consisteix en reconèixer i localitzar els objectes 
significants d’una imatge (que conté l’escena 
projectada) i identificar les relacions més rellevants 
entre aquests [4]. Per realitzar aquesta tasca cal que el 
sistema realitzi bàsicament un procés de segmentació, 
caracterització i etiquetatge de regions. Les diferents 
maneres de portar a terme aquestes tres tasques depèn 
de l’estratègia utilitzada. Existeixen tres classes 
d’estratègies: bottom-up, top-down, i una forma 
híbrida de les dues anteriors. Aquestes són les que es 
mostren en la Figura 1. 
 
 Bottom-up: L’esquema bottom-up va ser definit 

per Fischler el 1978 [5] i consisteix primerament 
en particionar la imatge en regions utilitzant 
tècniques de segmentació generalista. Llavors, 
aquestes regions es caracteritzen mitjançant un 
conjunt fix d’atributs. Finalment, el procés 

d’etiquetatge requereix d’una base de 
coneixement per poder aparellar cada regió amb el 
millor model objecte. Una anàlisi comparativa 
dels diferents mètodes pot trobar-se a [11]. 

 Top-down: Aquesta estratègia comença amb la 
hipòtesis que la imatge conté un objecte particular 
o un tipus de categoria d’escena [7]. Llavors el 
sistema es basa en realitzar les tasques adients per 
tal de verificar l’existència d’un hipotètic objecte. 
Els sistemes que segueixen l’estratègia top-down 
són coneguts també com a Sistemes de Propòsit 
Específic (SPVS: Special Purpose Vision System). 
Aquests sistemes es caracteritzen perquè 
defineixen, estructuren i apliquen el coneixement 
rellevant a un cert domini. Un típic SPVS aplica 
segmentació especialitzada i mètodes de 
reconeixement específics per cada objecte que es 
vol reconèixer. 

 Híbrid: L’aproximació híbrida és una mescla de 
les dues anteriors. En realitat hi ha diferents 
esquemes que es poden considerar com a formes 
híbrides o variants dels mètodes bottom-up o top-
down. La majoria d’aproximacions híbrides 
acceptades es caracteritzen per segmentar la 
imatge utilitzant tècniques generalistes i llavors, 
una vegada la imatge està particionada en regions, 
els objectes són identificats amb procediments 
especialitzats que busquen un conjunt de 
característiques específiques. Hi ha també alguns 
sistemes híbrids que combinen la segmentació 
generalista amb l’específica. Per exemple, sembla 
interessant segmentar primer la imatge en grans 
regions (“gross segmentation”) i després aplicar 
l’esquema top-down per buscar determinats 
objectes dins d’aquestes regions.  

 
Els sistemes de descripció d’escenes són anomenats 
també, sistemes basats en el coneixement, degut a que 
són sistemes que requereixen de models que 
representin els prototipus objectes i escenes. La forma  
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Figura 1. Estratègies per el reconeixement d’objectes: Bottom-up, Hybrid i Top-down. 

 
de com es representa informàticament aquest 
coneixement ha estat motiu de recerca al llarg dels 
anys, i s’han fet múltiples propostes, que van des del 
senzill vector de característiques fins a estructures 
complexes com ara frames or schemas. Una descripció 
detallada sobre diferents formes de representar el 
coneixement pot trobar-se a [1,2,3,7,9]. Els models 
objecte hauran de contenir les característiques pròpies 
dels objectes, característiques que normalment fan 
referència  al color, la forma o la textura del objecte. 
Els models escena hauran de contenir la informació 
relativa a la composició de l’escena, indicant quins són 
els objectes que composen o poden composar una 
escena i com es relacionen entre ells.  

En aquest treball presentem un sistema de 
descripció d’escenes exteriors, que és capaç 
d’identificar en una imatge els diferents elements o 
objectes que la composen, tenint en compte 
característiques de color i de textura. Molts dels 
sistemes de reconeixement d’objectes es basen 
bàsicament en les formes geomètriques d’aquests. El 
sistema proposat s’encamina cap al reconeixement 
d’objectes que no tenen unes formes predeterminades, 
sinó que són caracteritzats pel seu color i textura, com 
ara poden ser el cel, les fulles, la carretera... 

Per tal de poder assolir el seu propòsit, el 
sistema necessita informació relacionada amb els 
objectes que ha de buscar. Aquesta informació 
constitueix el que anomenem la base de dades dels 
objectes, on es guarden les característiques principals 

de cada objecte (models objecte). A més d’aquesta 
informació, el sistema s’ajuda d’una informació 
addicional sobre els diferents tipus d’escenes que ha de 
descriure (models escena). Així per cada tipus 
d’escena, es tenen els diferents objectes que hi poden 
aparèixer, a més d’una sèrie de restriccions sobre la 
distribució relativa d’aquests en l’escena. Aquesta 
informació constitueix el que anomenem la base de 
dades d’escenes. 

La base de dades d’objectes juga un paper 
importantíssim dins el sistema a desenvolupar. Com ja 
s’ha dit, aquesta base de dades emmagatzema les 
característiques més importants dels diferents objectes 
a reconèixer. El procés de construcció d’aquesta BD es 
planteja com un aprenentatge supervisat, en el qual un 
mestre ensenya a la màquina com són els diferents 
objectes que haurà de reconèixer a partir d’exemples 
significatius. Per tal de facilitar aquest procés s'ha 
desenvolupat una aplicació d’aprenentatge, mitjançant 
la qual es pot construir la base de dades d’una manera 
interactiva i amena. Aquesta aplicació automatitza el 
procés de selecció de les característiques més 
importants de cada objecte. A més proporciona una 
resposta visual (feedback) al mestre per tal que aquest 
tingui informació de com va el procés d’aprenentatge. 
També se li permet al mestre, sempre aquest ho cregui 
convenient, el fet de poder incidir directament en el 
procés, per tal d’encaminar-lo correctament. 

Com s’ha comentat, el sistema de descripció 
d’escenes s’ajuda d’una informació addicional sobre 



  

   

els diferents tipus d’escenes, que anomenem la base de 
dades d’escenes. Per tal de facilitar a l’usuari la 
construcció d’aquesta base de dades s'ha desenvolupat 
una aplicació, mitjançant la qual es construeixen els 
diferents models escena de manera senzilla i gràfica. 

El sistema de descripció d'escenes desenvolupat 
segueix un disseny bottom-up. Un algorisme de 
segmentació generalista, basat en contorns i 
creixement de regions, s’encarregarà de particionar la 
imatge en regions. Llavors, les regions es caracteritzen 
tenint  en compte la base de coneixement del sistema. 
El tercer pas consisteix en etiquetar regions utilitzant 
mètodes estadístics. Finalment, el sistema verifica els 
resultats a partir d'unes regles semàntiques obtingudes 
del model escena corresponent. D’aquesta manera 
s’obté una descripció de la imatge coherent i consistent 
amb aquest model escena. 
 

2. Modelat d’objectes 
 
El procés del modelat d’objectes està pensat com un 
procés d’aprenentatge supervisat, on un mestre 
ensenya a la màquina quins són els diferents objectes 
que ha de modelar, proporcionant a partir d’imatges, 
exemples significatius d’aquests. El procés de modelat 
recull tot un seguit de característiques dels exemples 
proporcionats per cada objecte. Tot i això, no tota la 
informació recollida té la mateixa importància. Cal 
doncs un procés de selecció, el qual esculli la 
informació més significativa de cada objecte, és a dir, 
la que millor el distingeixi de tots altres. Després 
d'escollir aquesta informació, el procés pot indicar 
visualment a l'usuari (quan aquest ho demani) la 
qualitat de les característiques escollides. Mitjançant 
aquesta indicació, el mestre sap com va el procés de 
modelat, podent decidir així que aquest ja ha estat 
completat, o en cas contrari, que cal donar nous 
exemples per tal de que la selecció de característiques 

sigui de millor qualitat. La figura següent mostra un 
esquema d'aquest procés. 
 

Resposta visual 
(feedback)

 Un mestre seleccionant
interactivament grups de pixels

Un conjunt d’imatges en color

Condicions externes (estació,
meteorologia, hora del dia)

pixels
classificats

Tasca d’aprenentatge:
selecciona i enregistra

característiques
especifiques dels

objectes

Base de dades
de models

objecte

 

Figura 2. Esquema global del procés d’aprenentatge. 

 
L’objectiu final de tot el procés és la classificació de 
pixels, és a dir, determinar si un pixel d’una imatge 
pertany o no a un objecte concret. Per realitzar aquesta 
classificació serà necessària algun tipus de funció, la 
qual tindrà com a entrades el valor de pixel a 
classificar, els valors dels pixels veïns i els models 
objecte obtinguts en el procés. 
 
Suport a la variabilitat 
És important observar el fet que les escenes exteriors 
presenten una gran variabilitat deguda a les condicions 
externes (veure Figura 3) a les que són sotmeses. La 
solució proposada per resoldre el problema consisteix 
en dividir cada objecte en diferents classes, on 
cadascuna d’elles representa l’objecte en unes 
condicions externes concretes. Les condicions externes 
considerades són: meteorologia, hora del dia i estació 
de l’any.  

 

(a) (b) (c) (d)
 

Figura 3. Imatges d’un mateix arbre agafades a (a) l’hivern, (b) la primavera, (c) l’estiu i (d) la tardor. Es pot observar clarament la variació 
soferta en el seu fullatge. 
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Figura 4. Variació de la distribució dels núvols de punts en funció de l’espai de característiques utilitzat. 
 

 
Per tal de facilitar a l’usuari la construcció o 
identificació d’aquestes classes, a l’hora de determinar 
les característiques esmentades (estació, hora i 
meteorologia) s’utilitzaran etiquetes lingüístiques, les 
quals són més pròximes a la naturalesa humana.  
 
Selecció de característiques 
Per tal de saber quines característiques s’han d’escollir 
per cada classe, s'ha enfocat el problema des d’un punt 
de vista estadístic. Així les dades recollides del 
exemples formen un núvol de punts amb una certa 
distribució, la qual varia en funció de l'espai de 
característiques utilitzat. S'han definit doncs diferents 
criteris que a partir de la distribució d’aquests núvols, 
mesuren com de bona és aquesta per diferenciar la 
classe que s’està tractant de totes les altres. 

Es pot observar en la figura 4, que si s’escull 
l’espai format per les característiques 1 i 2 (a), els 
punts de les classes A i B queden ben agrupats. En 
canvi utilitzant l’espai format per les característiques 3 
i 4 (b), els dos núvols de punts queden molt dispersos, 
confonent-se entre ells. Evidentment interessaran 
espais com el primer, ja que amb aquests les classes 
són molt més senzilles de caracteritzar. Es pot veure 
doncs, que el fet de realitzar una bona selecció 
d’atributs és important de cara a obtenir una bona 
caracterització de les classes. 
 
Funció de classificació 
Un cop seleccionat un espai de característiques concret 
per una classe cal obtenir la funció de classificació 
esmentada anteriorment per aquesta, la qual donat un 
pixel concret ha de decidir si aquest pertany o no a la 
classe en qüestió. Aquesta funció es construeix com un 
arbre binari, on cada un dels nodes és una funció de 
decisió multi-variable. En el cas que es tracti un node 
intern, la funció decidirà per quina de les dues 
branques s’ha de seguir. En el cas que es tracti d’un 

node fulla, la funció decidirà si el pixel donat pertany 
o no a la classe. La funció de decisió proposada és 
l'anomenada Fisher LDF, la qual és capaç de 
discriminar linealment dos núvols de punts.  

Per tal que el procés d'aprenentatge es pugui 
realitzar de forma senzilla, s'ha desenvolupat una 
aplicació que permet la creació simple i automatitzada 
dels models d'objecte. Una descripció detallada del 
procés d’aprenentatge proposat pot trobar-se a [6]. 
 
 

3. Modelat d’escenes 
 
El modelat d’escenes ha de permetre decidir quins 
objectes componen o poden estar presents en un 
determinat tipus d’escena. A més, ha de permetre 
relacionar els distints objectes entre ells. Com és lògic, 
en funció del tipus d’escena que s’estigui tractant es 
tindrà una certa estructura i un conjunt d’objectes 
diferents. Per exemple, les escenes urbanes, on poden 
aparèixer edificis, cotxes, voreres... són molt més 
estructurades que les escenes naturals (boscos, 
camps...). De manera semblant la presència d’elements 
artificials o naturals poden variar en funció del tipus 
d’escena que s’estigui analitzant.  

Per modelar aquest coneixement que s’engloba 
en cada tipus d’escena s’ha construït una aplicació 
(interfície gràfica) que permet relacionar tots els 
objectes i obtenir automàticament el conjunt de regles 
associades. Una característica important d’aquesta 
aplicació serà la possibilitat de combinar objectes reals 
i abstractes: per exemple, l’objecte zona cel serà un 
objecte abstracte composat per l’objecte real cel i/o 
l’objecte núvol. Cel i núvol són objectes reals ja que el 
sistema, mitjançant el modelat d’objectes, ha après les 
característiques que són més adequades per identificar-
los. 
 



  

   

 
 

 
Figura 5. Exemple: Model d’escena carretera. 

 
Les diferents relacions que s’han permès realitzar entre 
els diferents objectes són les següents. 
 
 Composició dels objectes (is–part-of): 

Informació que permet especificar la composició 
dels objectes d’una escena.  

 Tipologia dels objectes (is-kind-of): Informació 
que permet especificar la tipologia dels objectes 
dins d’un determinat tipus d’escena.  

 Relacions espaials entre objectes: Informació 
referent a les relacions espaials entre objectes (a 
l’esquerra, a la dreta, a sobre, a sota i adjacent).  

 
Per representar gràficament aquest coneixement s’ha 
utilitzat la presentació de OMT [10] (Object Modeling 
Technique) que és una metodologia orientada a 
objectes utilitzada per dissenyar i desenvolupar 
software. Algunes de les regles que s’obtindrien a 
partir del model d’escena són les següents. 

 
 Zona cel està a sobre de Carretera 
 Arbre està a sota de Zona cel 
 Cotxe està adjacent a Carretera 
 Zona casa està a sota de Zona cel 
 Copa està a sobre de Tronc 
 Teulada està a sobre de Paret 
 Teulada està a sobre de Finestra 
 Teulada està a sobre de Porta 

 

Tota aquesta informació que proporcionada pel 
modelat d’escenes mitjançant un conjunt de regles 

semàntiques, és utilitzada posteriorment pel sistema de 
descripció.  
 

4. Descripció d’escenes 
 
Per construir el sistema de descripció d’escenes s’ha 
utilitzat una estratègia bottom-up. Aquesta es basa en 
les següents etapes.  
 
 Extracció de regions: Extracció de les regions 

d’una imatge a partir d’un algorisme de 
segmentació generalista. 

 
 Caracterització de regions: Caracterització de 

les regions obtingudes en la segmentació 
mitjançant un conjunt d’atributs. 

 
 Identificació de regions (classificació): 

Classificació de les regions obtingudes. Utilització 
de mètodes estadístics per avaluar la probabilitat 
de pertànyer a una determinada classe. En concret 
s’utilitzarà la classificació Bayesiana. 

 
Un cop es disposa de la classificació d’una imatge es 
podrà realitzar una validació sobre les regions 
classificades. Aquesta validació permetrà comprovar 
que les regions compleixen realment les relacions 
fixades en el modelat d’escenes. 
 



  

   

R1: (0.234, 0.129, 0.971)
R2: (0.785, 0.765, 0.763)
R3: (0.564, 0.245, 0.313)
R4: (0.651, 0.624, 0.177)

...

Rn: (0.234, 0.861, 0.341)
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Figura 6. Esquema general del sistema de descripció d’escenes. 

 

4.1 Extracció de regions 

Sovint la combinació de diferents tècniques de 
segmentació s’utilitza per pal·liar els inconvenients 
que presenta l’aplicació de les tècniques de forma 
independent i aprofitar “el millor” de cada tècnica. 
L’algorisme que es proposa combina el creixement de 
regions (Region Growing) i l’extracció de contorns. 
Els contorns són utilitzats per dirigir adequadament la 
distribució de les llavors del “Region Growing”. Es 
suposa que els contorns són realment fronteres que, 
per una causa o una altre, no han aconseguit tancar 
completament la regió que delimiten. A partir 
d’aquesta hipòtesi es proposa iniciar un procés de 
creixement de regions a banda i banda del contorn, 
fent créixer dues regions amb múltiples llavors.  

Aquest algorisme ha estat implementat de forma 
concurrent de manera que les llavors creixen de forma 
equitativa, resolent així el típic problema dels 
algorismes de creixement de regions.    

4.2 Caracterització de regions 

Després de realitzar la segmentació, s’obtenen un 
nombre de regions de les quals es volen obtenir les 
seves característiques. Aquestes característiques són 
les que permeten diferenciar els diferents elements que 
constitueixen l’entorn d’una escena d’exterior, per 
exemple el cel, els arbres, la carretera... A partir de 
l’aprenentatge amb el que s’estigui treballant dins el 
sistema de descripció, es podrà obtenir el vector 
d’atributs que s’utilitzarà per caracteritzar les regions.  



  

   

Atribut 1, atribut 4, atribut 9, atribut 13Atribut 1, atribut 4, atribut 9, atribut 13

Atribut 2, atribut 4Atribut 2, atribut 4

Atribut 6, atribut 8, atribut 11Atribut 6, atribut 8, atribut 11

Atribut 1, atribut 4, atribut 9, atribut 13
atribut 2, atribut 4, atribut 6, atribut 8, atribut 11

Atribut 1, atribut 4, atribut 9, atribut 13
       atribut 2, atribut 6, atribut 8, atribut 11

Classe 1:

Classe 2:

Classe 3:

Vector d’atributs:

 
 

Figura 7. Obtenció del vector d’atributs utilitzat en la caracterització de regions. 
 
 

Aquest vector es construirà fent la unió de tots els 
atributs discriminants que s’utilitzin en les diferents 
classes de l’aprenentatge. Això és el que es pot 
observar en la figura. 

Un cop es disposa d’aquest vector només caldrà 
calcular els valors de les característiques (atributs) per 
totes les regions de la imatge. Cada regió tindrà un 
únic vector de característiques que es correspondrà a la 
mitjana de les característiques de tots els píxels que 
constitueixen la regió. Cal destacar que la segmentació 
de la imatge és clau per obtenir bons resultats en la 
caracterització de regions. S’ha d’intentar que els 
algorismes de segmentació realitzin millor una “sobre 
segmentació” de la imatge que no pas una “sota 
segmentació”. És a dir, és millor que segmentin 
aquesta en moltes més regions de les que realment es 
corresponen a objectes dins l’escena. D’aquesta 
manera els píxels d’una regió formaran part d’un únic 
objecte, aconseguint valors de característiques més 
fiables i per tant, millors classificacions. 

4.3 Identificació de regions (classificació) 

La classificació consisteix en associar o distribuir 
elements en classes o categories. En el sistema de 
descripció d’escenes els elements que cal classificar 
són les regions i les diferents categories que apareixen 
es corresponen amb les classes obtingudes en la fase 
d’aprenentatge. Per realitzar aquest procés de 
classificació es proposa utilitzar la classificació 
Bayesiana. La classificació Bayesiana és una 
aproximació estadística que permet calcular la 
probabilitat de pertinença. Per obtenir aquest valor de 
la probabilitat s’han realitzat estimacions a partir de 
dos mètodes típics [8].  
 
 Mètode del veí més proper. 
L’estimació que es realitza, es redueix simplement al 
càlcul de la distància del punt X a cadascun dels K 
veïns (essent X el vector de característiques de la regió 
que es vol identificar i k el vector de característiques 
d’un punt d’una classe de la base de coneixement). 
N’hi haurà prou doncs, en calcular aquestes distàncies 
entre X i el Kèssim veí per tal de d’avaluar les 

probabilitats. Finalment, la regió X s’associarà a la 
classe Ci que tingui una distància més petita. 

Per quantificar aquesta probabilitat de pertànyer 
a una determinada classe, només caldrà restar de 1 la 
distància calculada. S’ha de tenir en compte, que això 
serà cert, sempre i quan els valors de la distància 
estiguin normalitzats en el rang [0,1]. De tal manera 
que si una regió està a una distància 0 d’una classe, 
s’indicarà que ha estat classificada amb una 
probabilitat del 100%, mentre que si la regió està a 
distància 1, s’indicarà que ha estat classificada amb 
una probabilitat del 0%. 
 
 Mètode del centroide més proper. 
L’estimació que es pretén realitzar en aquest mètode és 
similar a la del veí més proper. La única diferència 
entre els dos radica sobre quins elements es realitza el 
càlcul de la distància. En aquest cas es calcula la 
distància del punt X al centroide més proper, essent 
aquest, el punt identificador d’una determinada classe.  

La Figura 8 mostra una representació 
simplificada d’aquests dos mètodes, on tant sols 
intervenen 2 atributs i tres tipus de classes.  
 

Atribut 1

Atribut 2

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Regió

Centroide

Distància al centroide

Distància al Kèssim veí

 
Figura 8. Representació del mètode del kèssim veí més proper i del 

mètode on es busca la distància al centroide més proper. 



  

   

4.4 Validació de regions 

Per realitzar la validació de les regions classificades 
s’utilitzaran les regles obtingudes dins del modelat 
d’escenes (veure Capítol 4). Aquestes regles es 
defineixen formalment amb la següent estructura: 
 
Objecte origen + Tipus de relació + Objecte destí 
 
El problema que es presenta en aquest punt és el 
d’establir una metodologia per avaluar el conjunt de 
regles. Cal tenir en compte que cadascun dels objectes 
que intervindran en una regla es correspondran a 
diferents regions dins la imatge, per tant aquestes 
regles passaran a ser tractades com a: 
 
Regió objecte origen + Tipus de relació + Regió objecte destí 
 
Per simplificar el procés de validació, s’utilitzaran tant 
sols les regles que marquin una relació espaial dels 
objectes de l’escena. En concret les relacions que 
s’han analitzat són les següents: a sobre, a sota, a 
l’esquerre, a la dreta. Les preguntes que es poden 
formular en aquest moment són: com es determina per 
exemple que una regió està per sobre d’una altre?, 
quina de les regions que es tracten en una regla es 
considera com a vàlida?, quan una regió no valida una 
regla?. Per poder tractar les regions espaialment, és a 
dir, considerant la seva posició dins la imatge, es 
proposa dues solucions diferents. Utilitzar el seu centre 
de masses, o bé, el seu requadre envolvent. Per 
determinar la validació d’una regla per part d’una 
regió es proposen dos criteris: 
 Criteri de validació per probabilitat.  

La probabilitat que té una regió de pertànyer a un 
objecte potser un bon criteri alhora de decidir en 
cas de que dues regions entrin en conflicte, quina 
d’aquestes es descarta. 

 Criteri de validació per conflictes. 
Una altre manera d’avaluar una regla que presenta 
conflicte, pot ser la de tenir en compte el nombre 
de conflictes que provoquen les regions que 
participen a la regla. Així doncs es descartarà 
aquella regió que provoca més conflictes. 

El mètode a seguir aprofitarà els dos criteris vistos 
anteriorment. S'ha implementat un algorisme que 
comprova les regles per totes les regions, guardant-se 
el nombre de conflictes que provoca cada regió. 
Llavors a partir d'aquest nombre de conflictes i 
considerant també l'àrea de la regió i la probabilitat 
d'aquesta es calcula un valor mitjançant la següent 
fórmula: 
 

conflictesdeNombre

àrea*cióclassificadeatProbabilit  

 
Aquesta fórmula obté un valor que serà utilitzat com a 
criteri a l'hora de considerar com a errònia una regió 
concreta. Com més petit doni el valor per una regió, 
pitjor serà aquesta, i més possibilitats tindrà de ser 
eliminada. Això farà que es conservin les regions amb 
probabilitat de classificació alta, àrea gran i numero de 
conflictes baix.  
 

5. Resultats 
 
A continuació s’exposaran alguns dels resultats que 
s’han obtingut mitjançant el sistema proposat. Per 
realitzar les proves que es mostren a continuació s’han 
utilitzat escenes de carretera. L’aprenentatge ha estat 
realitzat sobre els següents objectes SKY, LEAVES, 
ROAD i GROUND. Les regles que es validaran són 
les següents. 
 

SKY està a sobre de GROUND 
SKY està a sobre de ROAD 
LEAVES està a sobre de GROUND 
LEAVES està a sobre de ROAD 

 
Llegenda: 

LEAVES ROAD

SKY GROUND

Zona invàlida
 

a) b) c) 

Figura 9. a) Imatge original, b) Etiquetatge i validació pel mètode 
del veí més proper, c). Etiquetatge i validació pel mètode del 

centroide més proper 

 

a) 
 

b) c) 

Figura 10. a) Imatge original, b) Etiquetatge pel mètode del veí més 
proper, c). Etiquetatge pel mètode del centroide més proper 

 



  

   

a) b) c)  
Figura 11. a) Imatge original, b) Etiquetatge pel mètode del veí més proper, c) Etiquetatge pel mètode del centroide més proper. 

 
Avaluar la correctesa d'una descripció ha estat i és un 
problema de difícil solució donada la subjectivitat en 
la interpretació dels resultats de la descripció. En 
aquest treball hem optat per l'anomenat test de Turing, 
on es considera acceptable una descripció, si els 
resultats són jutjats per persones com a correctes. 

Vistos els resultats, queda palès que és molt difícil 
establir quin dels dos mètodes és el més apropiat, ja 
que depenent de la forma dels núvols de punts que 
representen els diferents objectes s’obtenen millors 
resultats amb un mètode o l’altre. 
 

6. Conclusions 
 
Un cop presentat i desenvolupat tot el sistema de 
descripció d’escenes i havent fet totes les proves 
necessàries sobre les tres aplicacions que el composen, 
es pot concloure el sistema construït té les següents 
característiques: 
Complert. El sistema desenvolupat es compon de tres 
aplicacions que abarquen tot el procés de descripció, 
des de l'aprenentatge inicial fins a la descripció final 
d'imatges. Així es proveeix d'una aplicació per 
construir els models d'objectes, una per construir els 
models escena i una per realitzar la descripció 
d'imatges de forma distribuïda. 
Homogeni. Les tres aplicacions han estat 
desenvolupades seguint la mateixa pauta, 
proporcionant per cadascuna d'elles documentació, 
interfície d'usuari, manuals... tot un seguit d'informació 
i software desenvolupat de forma coherent i 
homogènia. 
Flexible. El sistema és capaç d'adaptar-se a petits o 
grans canvis, sense massa esforç. El fet que les dades 
guiïn l'execució de l'aplicació permet que el mateix 
sistema pugui incorporar fàcilment nous objectes, 
modificacions sobre aquests, i fins i tot canviar el tipus 
d'escenes per les quals el sistema ha estat dissenyat 
inicialment. 
Sensible. El sistema és capaç d'adaptar-se a diferents 
condicions externes típiques d'escenes d'exteriors, 

gràcies a la utilització de mecanismes com els models 
objectes composats per classes. 
Facilitat d'ús. Totes les aplicacions han estat 
dissenyades en un entorn gràfic de finestres, de manera 
que l'usuari interacciona amb el sistema mitjançant el 
ratolí. Es proporcionen diferents mecanismes 
d'automatització i d'ajuda a l'usuari, els quals faciliten 
en gran mesura la utilització del sistema. 
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