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Resum 

Català: 

El propòsit d’aquest projecte és analitzar i avaluar algoritmes de classificació de punts de 

vista en imatges de futbol i implementar, en cas que sigui possible, una sèrie de 

modificacions per tal d’obtenir millors resultats en la classificació. En concret, es planteja 

l’anàlisi d’una publicació de l’estat de l’art per aquest tipus d’algoritmes i la posterior 

comparació amb un sistema creat pel Grup de Processat d’Imatge (GPI) de la Universitat 

Politècnica de Catalunya.  

Sovint, durant el procés d’anàlisi d’esdeveniments esportius, és interessant automatitzar 

l’extracció de contingut semàntic. En aquest context, els algoritmes que es comparen en 

aquest projecte són algoritmes de classificació de punts de vista en imatges de futbol. 

Per realitzar aquesta classificació, aquests algoritmes utilitzen diferents descriptors 

calculats sobre les pròpies imatges. 

El projecte neix de la necessitat de comparar l’algoritme del grup de processat d’imatge 

amb les tècniques actuals, per tal de validar els resultats obtinguts i tenir un millor 

coneixement de l’estat de l’art actual. 

Així doncs, l’algoritme de l’estat de l’art serà implementat, analitzat i millorat en la mesura 

que sigui possible. Posteriorment, serà comparat amb el creat pel grup d’imatge utilitzant 

una extensa base de dades prèviament seleccionada. Finalment, es presentaran i 

s’analitzaran els resultats obtinguts. 

 

Castellano: 

El propósito de este proyecto es analizar y evaluar algoritmos de clasificación de puntos 

de vista en imágenes de fútbol e implementar, en caso que sea posible, un conjunto de 

modificaciones para obtener así mejores resultados en la clasificación. En concreto, se 

plantea el análisis de una publicación del estado del arte para este tipo de algoritmos y la 

posterior comparación con un sistema creado por el Grupo de Procesado de Imagen 

(GPI) de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

A menudo, durante el proceso de análisis de eventos deportivos, es interesante 

automatizar la extracción de contenido semántico. En este contexto, los algoritmos que 

se comparan en éste proyecto son algoritmos de clasificación de puntos de vista en 

imágenes de fútbol. Para llevar a cabo esta clasificación, estos algoritmos utilizan 

diferentes descriptores calculados sobre las propias imágenes. 

El proyecto nace de la necesidad de comparar el algoritmo del grupo de procesado de 

imagen con las técnicas actuales, para así poder validar los resultados obtenidos y tener 

un mejor conocimiento del estado del arte actual. 

De esta manera, el algoritmo del estado del arte será implementado, analizado y 

mejorado en la medida que sea posible. Posteriormente será comparado con el creado 

por el grupo de imagen utilizando una extensa base de datos previamente seleccionada. 

Finalmente, se presentaran y se analizaran los resultados obtenidos. 
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English: 

The purpose of this project is to analyze and evaluate football image 

viewpoint classification algorithms and to implement, if it is possible, a set of upgrades to 

improve the results of this classification. In particular, the analysis of a publication of the 

State of the Art and its subsequent comparison to an algorithm created by the Image 

Processing Group (GPI) of the Polytechnic University of Catalonia is formulated. 

Sometimes, during the analysis process of sporting events is interesting to automate the 

extraction of semantic content. In this context, the algorithms compared in this project 

are football image viewpoint classification algorithms. To carry through the classification, 

these algorithms use different descriptors calculated on the images. 

This project originates from the need to compare the image processing group algorithm 

with present techniques, in order to assess the obtained results and have a better 

understanding of the current State of the Art. 

Thus, the State of the Art algorithm will be implemented, analyzed and improved if 

possible. Then, it will be compared to the one created by the image processing 

group using an extensive database previously selected. Finally, the results will be 

presented and analyzed. 
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1. Introducció 

El propòsit d’aquest projecte és analitzar i avaluar algoritmes de classificació de punts de 

vista en imatges de futbol i implementar, en cas que sigui possible, una sèrie de 

modificacions per tal d’obtenir millors resultats en la classificació. En concret, es planteja 

l’anàlisi d’una publicació de l’estat de l’art per aquest tipus d’algoritmes i la posterior 

comparació amb un sistema creat pel grup de processat d’imatge de la universitat.  

Així doncs, aquest projecte es desenvolupa  en col·laboració amb el Grup de Processat 

d’Imatge (GPI) de la Universitat Politècnica de Catalunya, des del qual es va proposar a 

l’autor la col·laboració en la publicació d’un algoritme seu. Amb tot, el projecte és 

independent i per tant, no és continuació de cap altre. 

El projecte neix de la necessitat de comparar l’algoritme del grup de processat d’imatge 

amb les tècniques actuals, per tal de validar els resultats obtinguts i tenir un millor 

coneixement de l’estat de l’art actual. 

D’aquesta manera, l’algoritme de l’estat de l’art serà implementat, analitzat i millorat en la 

mesura que sigui possible. Posteriorment, serà comparat amb el creat pel grup d’imatge 

utilitzant una extensa base de dades prèviament seleccionada. Finalment, es 

presentaran i s’analitzaran els resultats obtinguts. 

 

1.1. Context de treball 

El gran nombre d’espectadors de programes esportius i el ràpid augment de vídeos 

d’aquesta temàtica en els diferents medis de comunicació, ha fet que les seqüències 

esportives tinguin una gran repercussió i un elevat valor comercial per a la societat actual. 

En aquest àmbit, l’anàlisi semàntica de vídeos de futbol ha esdevingut molt rellevant els 

darrers anys i s’ha fet molta recerca basada en aquest tema. Tot i això, l’extracció de 

característiques capaces de representar la gran varietat de conceptes presents en els 

partits de futbol, a vegades es converteix en un problema per a aquestes anàlisis. Per 

això, algoritmes robusts capaços de realitzar una extracció de descriptors d’aquest nivell 

a partir d’imatges dels partits són necessaris. Alguns d’aquests algoritmes utilitzen 

descriptors de color o textura, altres fan servir informació dels píxels de la gespa, altres 

característiques basades en objecte o característiques cinemàtiques, etc. 

Un dels conceptes semàntics més importants que s’han estudiat en vídeos de futbol és el 

punt de vista. L’objectiu en la majoria de casos on s’automatitza l’extracció d’aquest 

contingut semàntic és crear resums de partits o trobar escenes d’interès de manera 

automàtica, per exemple. 

En aquest context, els sistemes que s’analitzen en aquest projecte estan relacionats amb 

l’anàlisi automàtica i classificació d’imatges de partits de futbol segons el punt de vista 

mostrat a l’escena. Per fer això, aquests algoritmes utilitzen una sèrie de descriptors que 

mesuren diferents característiques de la imatge, els quals posteriorment són utilitzats en 

una etapa de classificació. 
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1.2. Estat de l’art 

Com s’ha introduït en el punt anterior, un dels conceptes semàntics més importants 

estudiats sobre els partits de futbol és el punt de vista. Hi ha moltes publicacions que en 

fan referència ja sigui en la seva totalitat o en alguna de les seves parts. Això és degut a 

que és un algoritme que s’utilitza com a etapa prèvia a la realització de molts sistemes 

d’anàlisi sobre seqüències d’aquest tipus. 

Publicacions com [7], es basen en l’anàlisi de l’estructura dels vídeos per extreure els 

aspectes més importants. Mitjançant una estructura piramidal per capes per exemple, es 

poden extreure fàcilment les escenes més interessants (highlights). Publicacions 

d’aquest tipus entre d’altres, han determinat 3 classes o punts de vista clarament 

diferenciats per imatges de futbol: plans globals (Global views), plans mitjans (Zoom-in 

views) i plans curts (Close-up views). 

Per obtenir aquestes classes, [8] proposa sistemes de segmentació  temporal en partits 

de futbol, utilitzant patrons de color i moviment. Aquests sistemes exploten les 

característiques de color provinents de la gespa per identificar el punt de vista. 

Particularment, relacionen la quantitat de gespa d’una imatge amb el punt de vista que 

es mostra a l’escena. També es crea una divisió prèvia de la seqüència en segments 

actius i estàtics per a utilitzar diferents característiques de moviment. Amb tot, aquestes 

característiques poden donar informació errònia a causa dels continus canvis de pla 

durant el joc. 

En [9], s’utilitza la proporció d’àrea de gespa d’una imatge amb llindars adaptatius per 

determinar el seu punt de vista. Per fer això, es suposa que els plans curts tindran menys 

quantitat de gespa que els altres dos, i els plans llargs són els que en tindran més. Tot i 

això, és evident que no sempre es donaran aquests casos ja que dependrà de diversos 

factors que intervenen en cada imatge. Serà imprescindible doncs, fer una anàlisi de 

l’estructura i l’orientació de la gespa, a més de la quantitat. Amb aquesta idea, [4] 

proposa un algoritme que considera la distribució espaial dels píxels de gespa. Així, es 

poden detectar punts de vista mitjançant característiques cinemàtiques, sense necessitat 

d’utilitzar característiques basades en objectes (només en el cas de necessitar més 

precisió). 

Per la seva part, [3] utilitza la localització dels píxels de gespa superiors (top-grass 

pixels) juntament amb la proporció d’àrea de gespa, per millorar la classificació dels 

punts de vista. Aquests píxels, que ens marquen la posició superior de la gespa per cada 

columna d’una imatge, seran útils per determinar els plans mitjans. Tot i això, molts cops, 

depenent de l’angle de la càmera, aquests píxels estaran situats a la part superior de 

cada frame, per lo que es podran classificar erròniament com a plans globals. Per 

solucionar aquest problema, [5] proposa mètodes amb finestres lliscants que calculen 

localment la quantitat d’àrea de gespa en la part mitja d’una imatge. Aquest algoritme 

però, no distingeix els plans curts dels plans mitjans. 

Seguint amb la línia de l’algoritme anterior, la publicació [1] que s’analitza en aquest 

projecte, proposa un sistema per detectar millor les imatges de plans llargs utilitzant un 

classificador basat en la proporció d’àrea de gespa i la línia de gespa superior (top-grass 

line). Aquesta línia és aproximada mitjançant els píxels de gespa superiors esmentats en 

anteriors sistemes. Aquest algoritme doncs, presenta una millor classificació dels 3 punts 

de vista respecte els sistemes anteriors. Tot i això, com es veurà en apartats posteriors 

d’aquest projecte, també comet una sèrie d’errors en determinades situacions. 
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Per acabar, l’algoritme creat pel grup de recerca [10] que es compara en aquest projecte, 

proposa un conjunt de 9 descriptors de nivell mig, que conjuntament, permetran 

identificar robustament els 3 punts de vista esmentats, i així millorar el sistema anterior. 

A més, aquest sistema realitza la classificació utilitzant un arbre de decisió que combina 

la informació mesurada pels descriptors. 

 

1.3. Propòsit del projecte 

El propòsit principal d’aquest projecte és analitzar un algoritme de classificació de punts 

de vista en imatges de futbol d’una publicació de l’estat de l’art i comparar-lo amb un 

algoritme creat pel grup de processat d’imatge de la universitat. 

Aquest propòsit principal centrarà tots els esforços d’aquest treball però alhora crearà 

altres propòsits secundaris que faran servei a l’autor en molts altres aspectes importants 

per a la seva formació. 

Un aspecte essencial en l’aprenentatge, és l’estudi exhaustiu i l’aplicació de diferents 

tècniques de processat d’imatge. Per a realitzar la implementació de sistemes d’extracció 

de característiques i posterior comparació, serà necessària la utilització de diferents 

descriptors detallats en les publicacions que utilitzen aquestes tècniques. 

D’altra banda, un cop implementat l’algoritme principal, s’avaluaran els problemes que té 

el sistema i s’intentaran introduir una sèrie de millores per a solucionar-los. D’aquesta 

manera s’avaluarà la competència d’identificar, formular i resoldre problemes 

d’enginyeria. A més, aquesta part de disseny de millores serà molt beneficiosa per l’autor 

ja que haurà de recórrer a l’estudi de diferents eines de processat d’imatge treballades 

durant la seva formació acadèmica. Aquest punt doncs, contribuirà a la formació de 

l’autor en la competència d’auto-aprenentatge i treball personal davant els problemes 

d’enginyeria. 

Un altre aspecte important en la realització del projecte serà l’aprenentatge de l’eina de 

programació Matlab, que serà utilitzada durant la implementació de tot l’algoritme 

estudiat. A més, amb ella també s’implementaran les millores pertinents i es realitzaran 

totes les proves necessàries per obtenir els resultats desitjats. 

Finalment, un altre dels punts importants de la realització d’aquest projecte serà la 

familiarització amb l’entorn d’un grup de recerca, tal com es fa en altres projectes del 

departament, mitjançant les seves eines internes. El projecte es realitzarà en els 

servidors del grup d’imatge, accedint remotament mitjançant el software NX de 

NoMachine. D’aquesta manera, es podran realitzar diferents tasques en format de treball 

en grup. Algunes d’elles són: guardar els algoritmes programats quan sigui necessari (fer 

commits), fer entregues quan s’acabin tasques importants (fer deliveries), poder 

recuperar arxius antics (fent recoveries), crear pistes o etiquetes (tracks) amb comentaris 

de punts concrets, etc.  

 

1.4. Objectius 

Una vegada descrits els propòsits d’aquest projecte, es resumeixen els seus objectius 

principals en els punts següents: 
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1- Implementació de l’algoritme de la publicació.  

Primerament, es llegirà detalladament l’article i la resta de publicacions citades 

per entendre el funcionament de l’algoritme. Posteriorment, es programarà el 

sistema descrit a la publicació amb Matlab, seguint els passos de l’article, 

completant les parts que no estan ben definides mitjançant els coneixement 

adquirits.  

2- Tests inicials. 

Amb una petita base de dades seleccionada per l’autor, es realitzaran diferents 

tipus de proves sobre l’algoritme programat, per validar i estudiar el seu 

funcionament. Una vegada fet això, es realitzarà un estudi dels paràmetres de 

l’algoritme, que s’ajustaran per obtenir els millors resultats en la classificació. 

Finalment, es faran alguns tests per obtindre diferents resultats amb les imatges 

de la base de dades anterior. 

3- Redacció de les conclusions de l’algoritme. 

Un cop obtinguts els resultats, caldrà redactar unes conclusions sobre el 

funcionament i la precisió de l’algoritme de l’estat de l’art, fent èmfasi en els errors 

que comet. 

4- Introducció de millores sobre l’algoritme. 

Es dissenyaran possibles millores per l’algoritme que evitin els seus errors 

principals i es programaran posteriorment per tal de validar-les. 

5- Obtenció dels resultats finals. 

Es realitzaran diferents tests sobre l’algoritme (tant l’inicial com el millorat) amb 

una extensa base de dades per obtenir els resultats finals. 

6- Anàlisi dels resultats i comparació. 

Es farà una anàlisi detallada dels resultats obtinguts amb els tests realitzats i 

posteriorment es compararan els resultats amb els que obté l’algoritme creat pel 

departament. 

7- Conclusions finals 

Tenint en compte l’anàlisi realitzada en els punts anteriors, s’escriuran les 

conclusions finals del projecte. 

 

1.5. Estructura de la memòria 

A continuació es detalla l’estructura del projecte. 

Després de la introducció realitzada, en el segon punt s’explica la metodologia utilitzada 

pel desenvolupament del projecte. Primerament, es descriu àmpliament l’algoritme 

implementat (punt 2.1) i la base de dades utilitzada en aquest projecte (punt 2.2). 

Posteriorment, es descriu l’entrenament del sistema implementat (punt 2.3.) i del sistema 

utilitzant el detector de gespa dissenyat pel departament (punt 2.4). Finalitzades les 

proves inicials, es presenten unes conclusions sobre l’algoritme implementat (punt 2.5). 

A partir de les conclusions obtingudes, es detallen les possibles millores implementades 

per evitar els errors que comet el sistema (punt 2.6). Per acabar, es realitza una segona 

etapa d’entrenament, aquest cop amb les millores implementades (punt 2.7). 
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Realitzada la fase d’entrenament del sistema complet, en el tercer punt es realitza la fase 

de test. En aquest punt es mostren els resultats finals de l’algoritme, tant de l’inicial com 

del millorat. Una vegada realitzades totes les proves amb la base de dades completa, es 

detallen els resultats del sistema inicial i el millorat per separat (punts 3.1 i 3.2 

respectivament). Finalment, en el punt 3.3 es comparen els resultats obtinguts amb els 

que obté l’algoritme del departament. 

Per acabar, en el quart punt es descriuen les conclusions finals. Primerament es realitza 

un anàlisi dels algoritmes treballats durant el projecte (punt 4.1) i a continuació es realitza 

una avaluació global del projecte (punt 4.3). Finalment, s’expliquen les expectatives de 

treball futur (punt 4.3). 

Per una altra banda, els requeriments i especificacions, així com el pla de treball final del 

projecte, es poden consultar en l’Annex I. 
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Model

Extracció 
del terreny 

de joc

Càlcul del

Top-Grass

Extracció 
dels 

Descriptors
Classificació

2. Desenvolupament del projecte 

2.1. Descripció de l’algoritme implementat 

Aquest projecte es centra en la primera part de la publicació [1], que tracta sobre la 

classificació d’imatges en partits de futbol segons el seu punt de vista. Tot i que el 

propòsit principal de l’article és detectar només els plans llargs, es detalla un sistema per 

detectar tot tipus de plans. 

La tècnica que es fa servir es basa en la utilització del color dominant per a l’extracció del 

terreny de joc, classificant cada píxel de la imatge segons aquest descriptor. 

Posteriorment, per fer la classificació de cada imatge, s’utilitzen descriptors que mesuren 

característiques de l’àrea de gespa (grass-area) i de la línia de gespa superior (top-

grass). 

En aquesta secció es realitza una anàlisi detallada de l’algoritme utilitzat, implementat a 

partir de la descripció proporcionada per l’article. A més, es realitza un estudi dels 

aspectes de l’algoritme que no es troben detallats a l’article per tal d’obtenir els millors 

resultats possibles.  

 

2.1.1. Descripció detallada de l’algoritme 

El sistema es divideix en cinc etapes principals que es mostren a la Figura 2.1. 

 

 

 

 

Figura 2.1: Diagrama de blocs de l’algoritme implementat. 

1) Primerament, es realitza l’entrenament amb imatges que contenen força quantitat de 

gespa, prèviament seleccionades, per obtenir el model del terreny de joc mitjançant el 

color dominant. 

2) Un cop obtingut el model inicial, s’extreu la màscara de gespa per cada imatge 

d’entrada, tenint en compte el model de color actual. A més, cada imatge, podrà fer 

servei per actualitzar el model si es desitja. 

3) Amb la màscara de gespa obtinguda es calcula la línia superior del terreny de joc 

(top-grass line), així com la seva corba quadràtica estimada. 
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4) Posteriorment, per cada imatge s’extreuen els descriptors necessaris per a la 

classificació, utilitzant la màscara de gespa, la línia de top-grass, la corba quadràtica i un 

detector de pell. 

5) Amb els descriptors obtinguts, finalment es classifica cada imatge amb uns criteris 

específics definits per l’article. 

Per entendre millor el sistema, seguidament s’explica amb més detall cada un dels blocs 

anteriors. 

 

Model: 

Aquest bloc serveix per entrenar el sistema i obtenir així el model del terreny de joc 

mitjançant el color dominant. 

Per fer això, les imatges seleccionades són primerament convertides de format RGB a 

format HSI i RG, que són els espais primaris i de control respectivament. Les fórmules 

per realitzar aquesta conversió són les següents: 

𝑅′ =
𝑅

𝑅+𝐺+𝐵
 ,  𝑅′ ∈ [0,1]  (2.1) 

𝐺′ =
𝐺

𝑅+𝐺+𝐵
 , 𝐺′ ∈ [0,1]   (2.2) 

𝐵′ =
𝐵

𝑅+𝐺+𝐵
 , 𝐵′ ∈ [0,1] (2.3) 

𝐻 = 𝑐𝑜𝑠−1(
1

2
[ 𝑅′ − 𝐺 ′  +(𝑅′ − 𝐵′ )]

  𝑅′ − 𝐺 ′  2+ 𝑅′ − 𝐵′   𝐺′ − 𝐵′  
) per B’ ≤ G’, 𝑅 ∈ [0, 𝜋] (2.4) 

𝐻 = 2𝜋 − 𝑐𝑜𝑠−1(
1

2
[ 𝑅′ − 𝐺 ′  + 𝑅′ − 𝐵′  ]

  𝑅′ − 𝐺′  2+ 𝑅′ − 𝐵′   𝐺 ′ − 𝐵′  
) per B’ > 𝐺’, 𝐻 ∈ [𝜋, 2𝜋] (2.5) 

𝑆 = 1 −
3

(𝑅′ +𝐺′ +𝐵′ )
[min 𝑅′ , 𝐺 ′ , 𝐵′ ] , 𝑆 ∈ [𝜋, 2𝜋] (2.6) 

𝐼 =
1

3
 𝑅′ + 𝐺 ′ + 𝐵′ , 𝐼 ∈  0,1  (2.7) 

Posteriorment, es calcula el color dominant de la seqüència d’imatges. Per fer-ho, es 

sumen els valors dels histogrames de cada component de color de totes les imatges. Un 

cop realitzat això, mitjançant les següents fórmules, s’obté el color dominant final per 

cada component de color: 

𝐻𝑖𝑠𝑡 𝑖𝑚𝑖𝑛  ≥ 𝐾 ∗ 𝐻𝑖𝑠𝑡[𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 ] (2.8) 

𝐻𝑖𝑠𝑡 𝑖𝑚𝑖𝑛 − 1 < 𝐾 ∗ 𝐻𝑖𝑠𝑡[𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 ] (2.9) 

𝐻𝑖𝑠𝑡 𝑖𝑚𝑎𝑥  ≥ 𝐾 ∗ 𝐻𝑖𝑠𝑡[𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 ] (2.10) 

𝐻𝑖𝑠𝑡 𝑖𝑚𝑎𝑥 + 1 < 𝐾 ∗ 𝐻𝑖𝑠𝑡[𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘 ] (2.22) 

𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘   (2.12) 

𝑖𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑖𝑝𝑒𝑎𝑘   (2.13) 

𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟 𝑀𝑒𝑎𝑛 =
 𝐻 𝑖 ∗𝑖

𝑖𝑚𝑎𝑥
𝑖𝑚𝑖𝑛

 𝐻 𝑖 
𝑖𝑚𝑎𝑥
𝑖𝑚𝑖 𝑛

∗ 𝑄𝑠𝑖𝑧𝑒  (2.14) 
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on Hist és l’histograma total de cada component, K és un llindar de marge per cada 

histograma, i són les posicions de l’histograma i Qsize és la quantificació que es pot 

donar a cada component per tenir més o menys nivells.  

 

Extracció del terreny de joc: 

Cada imatge de test que recull el sistema, primerament és convertida als espais de color 

RG i HSI, de la mateixa forma que s’ha fet amb les imatges d’entrenament del bloc 

anterior. 

Posteriorment, pels dos espais de color, es calcula la distància entre el valor de cada 

píxel de la imatge i el valor mitjà del color dominant del model actual. 

Per a l’espai RG, es fa servir la distància euclídea, ja que és la tècnica més simple per 

calcular distàncies i òptima per un espai de color que utilitza una representació 

mitjançant coordenades cartesianes. Aquesta distància es calcula de la següent manera: 

𝑑𝐸 =  (𝑅 − 𝑅𝑚 )2 + (𝐺 − 𝐺𝑚)2  (2.15) 

on R i G són les components donades i Rm i Gm són les components mitges del color 

dominant actual. 

Per l’espai HSI, al ser un espai de color amb una representació en coordenades 

cilíndriques, és necessari utilitzar la distància cilíndrica per calcular distàncies. Les 

fórmules utilitzades són les següents: 

𝜃 =  
|𝐻𝑚 − 𝐻 , 𝑠𝑖 |𝐻𝑚 − 𝐻 < 𝜋

2𝜋 − |𝐻𝑚 − 𝐻 , 𝑠𝑖 |𝐻𝑚 − 𝐻 > 𝜋
   (2.16) 

𝑑𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 = |𝐼 − 𝐼𝑚 |  (2.17) 

𝑑𝑐ℎ𝑟𝑜𝑚𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 =  𝑆𝑚
2 + 𝑆2 − 2𝑆𝑚𝑆𝑐𝑜𝑠𝜃  (2.18) 

𝑑𝐶 =  (𝑑𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 )2 + (𝑑𝑐ℎ𝑟𝑜𝑚𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 )2  (2.19) 

on H, S i I són les components donades i Hm, Sm i Im són les components mitges del color 

dominant actual. 

D’aquesta manera, si la distància en cada espai de color resulta ser menor que un llindar 

establert, el píxel es detecta com a gespa i en cas contrari, és seleccionat com a part del 

fons. Així, per cada imatge de la seqüència de test, s’obté una màscara de gespa per 

cada espai de color, com es mostra a la Figura 2.2. 

    

Figura 2.2: Imatges d’exemple del bloc d’extracció del terreny de joc. a) Imatge original. b) Màscara de 

gespa obtinguda. 
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Càlcul del Top-Grass: 

Amb les màscares de gespa obtingudes pels dos espais de color, es seleccionen els 

píxels superiors de cada columna de la màscara (top-grass pixels), que formen la línia 

superior del camp. 

Posteriorment, s’aproxima aquesta línia amb una corba quadràtica mitjançant el mètode 

de mínims quadrats (least square method). Aquest mètode és una optimització 

matemàtica que intenta trobar la funció contínua que millor s’aproximi a les dades, 

intentant minimitzar la suma de quadrats de les diferències entre els punts de la funció 

generada i els seus valors corresponents. 

     

Figura 2.3: Imatges d’exemple del bloc del càlcul del top-grass. a) Mascara de gespa. b) Línia de top-grass 

obtinguda. c) Corba quadràtica estimada. 

 

Extracció de descriptors: 

Un cop realitzats els blocs anteriors, s’extreuen els descriptors necessaris per a la 

classificació final. 

Primerament es calcula l’error entre la corba quadràtica estimada i la línia de gespa 

superior. Aquest error correspon simplement a la suma de les diferències de píxels entre 

la corba i el píxel superior de gespa de cada columna.  Després, mitjançant un detector 

de pell, es calcula la quantitat de pell detectada en cada imatge. Finalment, mitjançant 

les màscares obtingudes en el segon bloc, s’obté el percentatge de gespa de cada 

imatge. 

D’aquesta manera ja es tenen tots els paràmetres necessaris per a realitzar la 

classificació en punts de vista final. 

 

Classificació: 

Per classificar cada imatge, s’utilitzen els següents criteris definits per l’article, 

diferenciant cada espai de color per separat: 

 Fora de camp (Out-of-field): imatges amb una àrea de gespa menor que un llindar 

determinat (1% segons la publicació). 

 Pla curt (Close-up views): imatges amb menys d’un percentatge de gespa (10% 

segons la publicació) i amb el detector de pell detectant un cert nombre de píxels. 

 Pla mitjà (Medium views): imatges amb una àrea de gespa major que un cert llindar 

(98% segons la publicació) i l’error entre la línia de top-grass i la corba quadràtica 

estimada major que un cert nombre (200 en els seus experiments). 

 Pla llarg (Long views): la resta d’imatges amb la proporció d’àrea anterior que no 

s’han classificat com a plans mitjans. 
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Actualització del model: 

Com s’ha comentat en el resum de l’algoritme previ, és possible actualitzar el model de 

color per a controlar els possibles canvis en la gespa que puguin sorgir durant la 

seqüència de vídeo. 

Per fer-ho, s’especifica cada quants frames es vol actualitzar el sistema. D’aquesta 

manera, cada seqüència de K imatges s’introdueix en el bloc d’entrenament i se’n calcula 

el model com s’ha fet amb la primera seqüència d’entrenament. 

Amb tot, el model no serà sempre totalment nou, sinó que se li assigna un pes específic 

al color dominant de la nova seqüència, respecte del color del model ja existent. 

Abans d’entrenar el model amb la nova seqüència de frames però, el sistema s’assegura 

de que les imatges de la seqüència tenen un color dominant que sigui de gespa, per a no 

empitjorar el model. Per realitzar això, es comprova que el color dominant de cada 

imatge estigui proper al color dominant ja existent. De no ser així, el frame en qüestió, no 

s’utilitza per a actualitzar el model. 

 

2.1.2. Puntualitzacions sobre l’algoritme 

Un cop descrit l’algoritme implementat, en aquesta secció es presenten un conjunt de 

puntualitzacions al respecte, per detallar les diferències que han sorgit envers la 

descripció de la publicació, i com s’han resolt. 

En primer lloc, la publicació ens indica que durant l’entrenament, abans de calcular el 

color dominant de la seqüència, s’han d’eliminar tots els objectes estàtics de cada imatge 

(objectes que apareguin en la mateixa posició durant varis frames). Tot i això, ni la 

publicació ni cap de les seves referències bibliogràfiques detalla com realitzar aquesta 

tasca, exceptuant que s’han de captar els contorns que no canvien al llarg d’una 

seqüència de frames. Està clar però, que qualsevol algoritme que hagi de buscar tots els 

contorns de totes les imatges, tindrà una càrrega computacional excessiva. A més, per 

problemes amb l’entrellaçat o d’altres, els píxels mai romandran exactament en el mateix 

lloc. Per aquestes raons, l’autor ha cregut convenient obviar aquesta implementació, ja 

que no serà rellevant pel càlcul final del color dominant, sempre i quan les imatges per 

realitzar l’entrenament tinguin una quantitat de gespa suficient. 

Per una altra part, la publicació explica que per realitzar l’entrenament del sistema s’han 

d’utilitzar un cert número de frames, però no detalla quants ni de quin tipus. Només 

informa que haurà de ser una seqüència curta d’imatges amb plans llargs. S’entén que 

els plans llargs són els que tinguin més percentatge de gespa, però no sempre es dóna 

aquesta situació. Per resoldre aquest punt, l’autor selecciona manualment les imatges 

que creu més adients per a realitzar el primer entrenament de cada prova. Això però, fa 

que el sistema no sigui 100% automàtic. 

El punt més important que no es detalla en l’article és l’explicació de l’algoritme de fusió. 

La publicació explica que s’ha de fer servir un algoritme de fusió per combinar els dos 

espais de color (RG i HSI), però no detalla com fer-ho. Tot i saber que l’espai HSI haurà 

de ser l’espai primari i el RG l’espai de control, no s’ha trobat cap referència per 

implementar fidelment aquesta fusió. Així doncs, l’autor ha decidit no realitzar cap tipus 

de fusió entre els dos espais de color en aquest projecte i analitzar-los tots dos en 
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paral·lel. Tot i això, per no perdre la informació de cap dels dos espais, tots els resultats 

del projecte es calculen per cadascun d’ells separadament. 

Un altre punt que no està prou detallat és el llindar per seleccionar frames per actualitzar 

el model. L’article indica que a partir d’un cert percentatge de color dominant en una 

imatge, aquesta es seleccionarà per actualitzar el model. Tot i això, el que és clar és que 

en un espai HSI o RG sense quantificar, tenir un valor exacte de color en un gran 

percentatge de píxels és molt improbable. Amb tot, en certes imatges, el color més 

repetit potser no serà de gespa, i això faria empitjorar el model del sistema. Així doncs, 

com s’ha explicat en la descripció de l’algoritme, s’introdueix en el model només aquelles 

imatges que tinguin un color provinent de zones de gespa. 

Per acabar, un altre aspecte important de la classificació que no es detalla és el detector 

de pell. La publicació indica que es detecta un pla curt quan el detector de pell seleccioni 

com a mínim un cert número de píxels, però en cap moment descriu el detector utilitzat, 

ni dóna cap referència per implementar-lo. En aquest cas s’utilitza un detector de pell 

contrastat en codi obert per Internet [11], que obté uns resultats robusts. 

 

2.2. Bases de dades 

Les imatges utilitzades tant per l’entrenament com per les proves realitzades durant el 

transcurs del projecte, són imatges de seqüències de partits de futbol reals emeses per 

televisió. Aquestes imatges contenen escenes del terreny de joc durant el transcurs del 

partit, plans generals de l’estadi, repeticions, i fins i tot, transicions amb logotips o 

imatges superposades pels canals de televisió, entre d’altres. 

Com que aquest projecte es centra en l’extracció del punt de vista d’aquestes imatges, 

és important tenir una gran varietat de plans que representin la gran casuística que 

apareix durant el partit a l’hora de realitzar proves. A més, les imatges també contenen 

diferents camps de futbol, il·luminacions diverses, i altres factors adversos, per a què 

englobin totes les possibles situacions que es poden trobar durant la retransmissió d’un 

partit. 

En aquesta secció, es detallen els diferents punts de vista en què es poden classificar les 

imatges i posteriorment s’expliquen breument les bases de dades utilitzades. 

 

2.2.1. Punts de vista 

A continuació es detallen els diferents punts de vista que es poden trobar durant un partit, 

com detalla l’estat de l’art i van ser definits en [7]: 

 Plans curts (Close-up views): 

S’etiquetaran com a plans curts les imatges que mostrin primers plans dels 

jugadors. Aquestes imatges mostraran només el tors superior dels jugadors, per 

tant, es pot fixar la cintura com el límit aproximat per identificar aquest tipus 

d’imatges. En la Figura 2.4 es mostra un exemple. 
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Figura 2.4: Exemple de dues imatges Close-up views. 

 Plans mitjans (Medium views o Zoom-in views): 

Les imatges que mostrin a un o varis jugadors de cos sencer vistos des de prop, 

es classificaran com a plans mitjans. Aquestes imatges normalment seran preses 

en accions interessants com faltes, regatejos o d’altres accions importants. En la 

Figura 2.5 es mostra un exemple. 

   

Figura 2.5: Exemple de dues imatges Medium views. 

 Plans llargs (Long views o Global views): 

Les imatges que continguin vistes àrees de tot o part del camp i que no mostrin 

detall de cap jugada o jugador seran classificades com a plans llargs. En la 

Figura 2.6 es mostra un exemple. 

    

Figura 2.6: Exemple de dues imatges Long view. 

 Plans fora de camp (Out-of-Field o Transitions): 

Totes les altres imatges que no mostrin el terreny de joc o que tinguin 

superposades altres grafismes davant, seran plans de fora de camp. Aquestes 

imatges podran ser transicions amb logotips del canal o escuts dels equips, 

imatges amb taules de resultats, etc. En la Figura 2.7 es mostra un exemple. 

 

Figura 2.7: Exemple de dues imatges Out-of-Field. 
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2.2.2. Descripció de la base de dades utilitzades 

La publicació analitzada utilitza una base de dades pròpia que no s’ha fet pública, i per 

tant, no ha pogut ser utilitzada per a realitzar les comparacions necessàries d’aquest 

projecte. Així doncs, per dur a terme les proves s’ha utilitzat la base de dades pública 

que fa servir el departament. Seguidament, es detallen tant la base de dades descrita en 

l’article, com la base de dades utilitzada per fer les proves d’aquest projecte. 

 

Base de dades de la publicació analitzada 

La publicació que s’analitza en aquest projecte explica que la base de dades que fa 

servir per obtenir els seus resultats és una base de dades d’imatges extretes de 20 

partits diferents del torneig “2010 FIFA World Cup South Africa”. 

Tot i això, no figura en cap punt de la publicació el nombre d’imatges que formen aquesta 

base de dades. Tampoc és possible saber si les imatges utilitzades són escollides de 

manera aleatòria, si són frames consecutius de seqüències de vídeo reals o són imatges 

escollides de manera manual. A més, tampoc s’indica com accedir a la base de dades de 

forma externa per si es vol realitzar comparacions amb l’algoritme que es descriu. Per 

tant, no hi ha cap manera de comprovar els resultats obtinguts i comparar-los utilitzant la 

mateixa base de dades. 

 

Base de dades utilitzada per l’autor i pel departament 

Les proves finals efectuades en aquest projecte estan realitzades amb la mateixa base 

de dades que utilitza el departament per a fer els seus tests, per així poder comparar de 

manera fiable els dos algoritmes. 

La base de dades utilitzada és la “Mediapro-UPC Dataset”. És una base de dades 

pública i s’hi pot accedir externament mitjançant l’adreça: 

https://imatge.upc.edu/web/mediapro-upc-dataset. 

Aquesta base de dades compta amb 150842 imatges de 5 partits diferents de la Lliga 

Espanyola de Futbol 2008-2009 (30517 del FCB-MAL, 70999 del FCB-REC, 12061 del 

MAL-RMA, 5111 del SEV-GET i 32154 del SEV-RMA). 

Totes les imatges són frames consecutius, extrets de seqüències de vídeo dels partits de 

futbol esmentats. Conté imatges amb tot tipus de punts de vista, plans, il·luminacions del 

terreny de joc, etc. També conte imatges que no mostren el terreny de joc, com poden 

ser transicions, imatges amb taules de resultats, etc. Per tant, és una base de dades 

idònia per a la realització de les proves necessàries en aquest projecte. 

 

Base de dades utilitzada per realitzar les proves inicials 

Per a realitzar les primeres proves i així entrenar el sistema complet, es fa servir una 

base de dades que és un subconjunt de la descrita anteriorment, però igualment 

representativa de la casuística del problema. D’aquesta manera, es poden fer proves 

sobre l’algoritme, trobar els llindars òptims i obtenir resultats inicials de manera ràpida. 

S’han elegit imatges de dos partits de futbol amb característiques d’il·luminació, punts de 

vista i tipus de plans diferents. D’aquesta manera els resultats són més rellevants i prou 

https://imatge.upc.edu/web/mediapro-upc-dataset


 

 22 

representatius per realitzar més endavant les proves amb una base de dades més 

extensa. 

Així doncs, aquesta base de dades, està dividida en 3 parts: 

 La primera part està formada per 340 imatges del partit FCB-MAL, dividides en 

seqüències consecutives de 10 imatges. D’aquestes, hi hauran 100 imatges de plans 

curts, 100 de plans mitjans, 100 de plans llargs, 30 de fora de camp i 10 més per fer 

l’entrenament previ. 

 La segona, està formada per 340 imatges del partit FCB-REC, amb la mateixa 

selecció anterior. 

 La última, està formada per imatges consecutives d’una seqüència de vídeo del partit 

FCB-MAL amb 500 imatges test i 10 d’entrenament. Aquesta base de dades és útil 

per comprovar el funcionament de l’actualització del model de color. 

 

2.3. Entrenament de l’algoritme inicial 

Un cop descrita la implementació de l’algoritme de la publicació i les bases de dades 

utilitzades, en aquesta secció es detallen les proves realitzades sobre l’algoritme. 

Aquestes proves formen part de l’entrenament del sistema, necessàries per comprovar el 

correcte funcionament de l’algoritme i poder trobar els llindars que optimitzen els 

resultats de la classificació.  

Per explicar aquestes proves, primerament es detallen els llindars del sistema, després 

els experiments realitzats amb aquests llindars i finalment, es mostren els resultats 

obtinguts amb els llindars òptims. 

 

2.3.1. Llindars 

Una vegada implementat el sistema presentat a la publicació, es planteja l’anàlisi dels 

paràmetres (llindars) que influeixen en el procés de classificació.  Alguns d’aquests 

llindars estan requerits per la publicació i altres s’han afegit per realitzar proves i obtenir 

els millors resultats amb l’algoritme implementat. A continuació es detallen els llindars 

resultants. 

 

Llindars relacionats amb el color: 

 Llindars de distàncies. Aquests llindars defineixen la distància màxima que ha d’existir 

entre el valor d’un component de color d’un píxel i el valor mig del model actual, per a 

classificar-lo com a píxel de gespa. Per a l’espai HSI és una distància cilíndrica 

(ThDCilíndrica) i per l’RG una distància euclídia (ThDEuclídea). 

 Llindar de marge per l’extracció del color dominant (ThColorD). Aquest llindar, inclòs en 

[4], dóna el marge de valors de cada histograma de color, per seleccionar un valor 

determinat com part del color dominant. En l’article  referenciat, es proposa 0.2 com a 

valor adient. 
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Llindars relacionats amb la classificació: 

 Error màxim (ThErrorMax) que es pot cometre en la corba quadràtica estimada respecte 

als píxels de gespa superiors, per classificar una imatge com a Medium view. En el 

cas que l’error sigui superior, la imatge es classificarà com a Long view. Aquest llindar 

està especificat per l’article i el fixa en 200 píxels. 

 Mínim nombre de píxels (ThDPell) detectats pel detector de pell per classificar una 

imatge com a Close-up view. Si es detecten menys píxels, la imatge serà classificada 

com a Medium view. Aquest llindar està especificat en l’article sense proposar cap 

valor. 

 Llindars sobre el percentatge d’àrea de gespa detectat. Aquests llindars definits per la 

publicació, serveixen, juntament amb el detector de pell i l’error entre les corbes, per 

fer la classificació final de cada imatge. 

- Percentatge màxim de gespa detectada (Th%Gespa1) per a classificar una imatge 

com a Out-of-field. La publicació detalla que hauria de ser d’un 1%. 

- Percentatge màxim de gespa detectada (Th%Gespa2) per a poder classificar una 

imatge com a Close-up view. La publicació detalla que hauria de ser d’un 10%. 

- Percentatge mínim de gespa detectada (Th%Gespa3) per poder classificar una 

imatge com a Medium view o Long view. La publicació recomana que hauria de ser 

d’un 98%, tot i que dependrà de les dades utilitzades. 

 

Llindars relacionats amb l’actualització del model: 

 Nombre de frames (ThNFrames) de la seqüència de vídeo utilitzades per actualitzar el 

model de color. 

 Pes (Thpes) que se li dóna a la nova seqüència entrenada, per incloure els seu color 

dominant dins del nou model. Mentre que amb 0 no se li dona gens de pes i el model 

sempre és el calculat en el primer entrenament, amb 1 el model és totalment nou cada 

vegada. 

 Llindar (ThDMax) que defineix la distància màxima que ha d’existir entre el color 

dominant d’un nou frame i el valor mig del color dominant actual, perquè aquest frame 

sigui inclòs en el model. Si la distància és molt gran, vol dir que el color dominant de la 

nova imatge no és de gespa, i per tant no és útil per a actualitzar el model. 

 

2.3.2. Experiments 

Un cop detallats els llindars, seguidament es descriuen els experiments realitzats per 

trobar els valors d’aquests llindars que obtinguin els millors resultats possibles. 

Per realitzar aquesta tasca es fa servir el subconjunt d’imatges de la base de dades 

descrita en el punt 2.2, que ha estat creada per l’autor a partir de dos partits diferents. 

S’han buscat dos partits amb colors i luminàncies força diferents per a que a l’hora de 

trobar els llindars finals, sigui representatiu per a tot tipus de partits. 

Així doncs, a continuació es detallen els experiments realitzats i es mostren les gràfiques 

resultants per cada llindar, que serviran per trobar els valors òptims. Per fer-ho, s’ha 
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optimitzat localment cada llindar, fixant el valor de la resta, per així observar els canvis 

en els seus resultats. D’aquesta manera s’obtenen unes gràfiques que ens mostraran el 

percentatge d’encert del sistema per a cada valor del llindar triat, per així poder obtenir el 

valor òptim. 

Els llindars que no estan relacionats amb l’actualització del model s’analitzen mitjançant 

dues gràfiques diferents, la primera pels resultats obtinguts amb el partit FCB-MAL i la 

segona pels obtinguts amb el FCB-REC. Els llindars relacionats amb l’actualització del 

model en canvi, fan servir la seqüència de frames de vídeo consecutius del partit FCB-

MAL. 

A més, per cada gràfica, es mostra en color blau els resultats obtinguts amb l’espai de 

color HSI i en vermell els obtinguts amb l’RG. 

 

Llindar ThDCilíndrica: 

Modificant els valors de la distància cilíndrica màxima per a l’espai HSI, s’obtenen les 

gràfiques de la Figura 2.8 per a cada partit. 

 

Figura 2.8: Gràfiques del llindar ThDCilíndrica. a) Gràfica del partit FCB-MAL. b) Gràfica del partit FCB-REC. 

S’observa com en el primer partit, entorn a 50 és on s’obté millor percentatge d’encert, 

en canvi, pel segon és entorn a 35. 

En aquest cas però, no ens interessa tant tenir bons percentatges d’encert, sinó obtenir 

unes bones màscares de gespa que puguin fer servei per a partits diferents. Per trobar el 

llindar idoni doncs, s’ha de seleccionar un valor que detecti el màxim d’àrea de camp 

possible, però que alhora no faci deteccions de gespa errònies. 

D’aquesta manera, de l’observació de les màscares de gespa obtingudes amb diferents 

llindars entorn als valors amb millors percentatges d’encert, es conclou que el valor 

definitiu amb el qual s’obtenen millors resultats globalment en els dos partits és 35. 

 

Llindar ThDEuclídea: 

Amb el llindar de la distància euclídea per l’espai RG, s’actua  de la mateixa manera que 

amb el llindar anterior. Les gràfiques de la Figura 2.9 mostren els resultats per cada partit. 
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Figura 2.9: Gràfiques del llindar ThDEuclídea. a) Gràfica del partit FCB-MAL. b) Gràfica del partit FCB-REC. 

En aquest cas, els valors amb millors encerts són 0.15 pel primer partit i 0.06 pel segon. 

Ara, si es busca el llindar proper a aquests valors que doni les màscares de gespa més 

correctes, en els dos casos correspon a 0.065. Aquest és doncs, el valor definitiu per 

aquest llindar. 

 

Llindar ThColorD: 

Aquest llindar es modifica entorn al valor proposat per la publicació esmentada que 

correspon a 0.2. En la Figura 2.10 es poden veure les gràfiques. 

 

Figura 2.10:  Gràfiques del llindar ThColorD. a) Gràfica del partit FCB-MAL. b) Gràfica del partit FCB-REC. 

Es veu que tant per un partit com per l’altre, els resultats no varien gaire amb els 

diferents valors analitzats. Tot i això, el valor 0.2 definit per la publicació, és el valor que 

té un percentatge d’encert lleugerament superior a la resta i per tant, és el que es fixa 

com a llindar final. 

 

Llindar ThErrorMax: 

Modificant el nombre màxim de píxels d’error per classificar la imatge amb un tipus o un 

altre, s’obtenen les gràfiques de la Figura 2.11. 
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Figura 2.11: Gràfiques del llindar ThErrorMax. a) Gràfica del partit FCB-MAL. b) Gràfica del partit FCB-REC. 

Es pot observar com els percentatges d’encert són força dispars. Tot i així, sembla que 

un valor entorn els 30000 píxels en el primer partit o 10000 en el segon, poden donar 

bons resultats. 

Tot i això, perquè el sistema sigui del tot fiable, es busca el llindar que separi els plans 

mitjans dels llargs de forma correcta. Aquest llindar no haurà d’acceptar corbes amb molt 

d’error per classificar una imatge com a Long view, encara que les màscares de gespa 

no siguin del tot correctes i facin augmentar aquest error. 

Amb aquest propòsit és comprova com un llindar entre 10000 i 20000 píxels és el més 

encertat per aquests dos partits. Per tant, es fixa a 15000 píxels l’error màxim final. 

 

Llindar ThDPell: 

Per aquest llindar s’han elegit diferent nombre de píxels de pell detectats, per seleccionar 

la imatge com a Close-up view, i s’obtenen les gràfiques de la Figura 2.12. 

 

Figura 2.12: Gràfiques del llindar ThDpell. a) Gràfica del partit FCB-MAL. b) Gràfica del partit FCB-REC. 

Com es veu en les dos gràfiques, a partir de aproximadament 10000 hi ha un lleuger 

decaïment de l’encert en ambdós partits. Així doncs, es donarà aquest valor com a llindar 

final. 

 

Llindar Th%Gespa1: 

És pot comprovar en els dos partits com aquest llindar és irrellevant per a detectar les 

imatges Out-of-Field. Per molt que es variï el llindar, el percentatge d’error sempre serà 

similar. Això és degut a que moltes d’aquestes imatges tenen tonalitats verdes, encara 

que no mostrin el terreny de joc. Per tant, la seva classificació no hauria de tenir relació 

amb la quantitat de gespa detectada. 
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És per això, que l’autor opta per eliminar aquest llindar, o el que és el mateix: fixar el seu 

valor a 0. D’aquesta manera es podran detectar correctament més imatges dels altres 

tipus de plans. Així doncs, aquest projecte no es centrarà en detectar les imatges Out-of-

Field en cap dels seus punts. 

 

Llindar Th%Gespa2: 

Aquest llindar és un dels més rellevant a l’hora de fer la classificació. Les gràfiques 

obtingudes de la seva modificació per cada partit es mostren en la Figura 2.13. 

 

Figura 2.13:  Gràfiques del llindar Th%Gespa2. a) Gràfica del partit FCB-MAL. b) Gràfica del partit FCB-REC. 

Com s’observa en els dos casos, el valor amb major encert és quan fixem a 30 el 

percentatge de gespa detectada. A partir d’aquest valor l’encert decau, segurament 

perquè les imatges Close-up view generalment no tenen una quantitat de gespa tant 

elevada. 

Així doncs, és fixa a 30% el valor final d’àrea de gespa detectada. 

 

Llindar Th%Gespa3: 

Per aquest llindar, s’han fet varies proves definint diferents valors, però és obvi que com 

més elevat sigui aquest valor menys imatges Long view i Medium view es detectaran. 

Així doncs, el valor de 98% que proposa la publicació no sembla adequat. 

El millor en aquest cas és eliminar aquest llindar i fer que totes les imatges no 

classificades com a Out-of-field o Close-up view es puguin detectar com a Long view o  

Medium view. 

 

Llindar ThNFrames: 

Per obtenir un valor aproximat sobre el nombre de frames que haurà de contenir cada 

seqüència per entrenar, s’escaneja el seu valor i se’n extreu la gràfica de la Figura 2.14. 
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Figura 2.14: Gràfica del llindar ThNFrames amb el partit FCB-MAL (seqüència). 

Es comprova doncs, que per aquesta base de dades, els resultats no varien 

significativament per qualsevol nombre que es triï. Això es degut en gran part a que el 

color de la gespa és força homogeni durant tota la seqüència. 

Tot i això, analitzant els experiments realitzats,  es poden obtenir un seguit de 

conclusions interessants de la modificació d’aquest llindar: 

 Com més elevat és el nombre, més triga el sistema en actualitzar el model. En canvi, 

el temps de computació és menor ja que no s’ha de realitzar la fase d’entrenament 

tant sovint. 

 Si per contra, s’utilitzen menys frames, el sistema triga més però el model es pot 

recalcular més sovint. A més, al tenir un nombre de frames baix per cada seqüència, 

la probabilitat que dintre de cadascuna hi hagi una mateixa escena augmenta i això 

farà millorar l’estimació. 

Es creu convenient doncs, que 10 sigui el valor del llindar final, ja que no alenteix molt el 

sistema i sembla força convenient per a una base de dades “real” que pugui tenir milers 

d’imatges. 

 

Llindar Thpes: 

Modificant el pes (entre 0 i 1) que se li dóna a la nova seqüència entrenada, s’obté la 

gràfica de la Figura 2.15. 

 

Figura 2.15:  Gràfica del llindar Thpes amb el partit FCB-MAL (seqüència). 

De la mateixa manera que amb el llindar anterior, els percentatges d’encert no varien 

significativament. Això també és degut a què el color de la gespa és homogeni i per tant 

no importarà el pes que se li doni a l’actualització si el model ja obté bons resultats. 
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Tot i això, és poden obtenir un seguit de conclusions de la seva modificació: 

 Valor de 0: el model no canvia durant tot el test. Si el color de la gespa canviés no 

tindria bons resultats, però sinó, com és en aquest cas, estalvia reestimar el model 

cada cop. 

 Valor entre 0 i 1: el nou model tindrà més o menys pes. La seva elecció dependrà de 

la rapidesa en que el color de gespa canvia per a la base de dades utilitzada. 

L’autor creu adequat un valor de 0.2, ja que dóna molta importància al model que es 

suposa correcte. Per altra part, també dóna certa d’importància a l’actualització, per així 

anar recalculant el color poc a poc per les possibles variacions. 

 

Llindar ThDMax: 

Modificant la distància màxima necessària per incloure el nou frame dins el model, s’obté 

la gràfica de la Figura 2.16: 

 

Figura 2.16: Gràfica del llindar ThDMax amb el partit FCB-MAL (seqüència). 

Es comprova fàcilment com a partir d’un cert valor decau el percentatge d’encert. Això és 

degut a què a partir d’aquell valor el model accepta imatges que poden tenir colors 

dominants llunyans al verd de la gespa i fan empitjorar el model. 

Així doncs, observant la gràfica, s’escull 0.3 com el llindar final, al ser el valor més gran 

abans de que l’encert comenci a decaure. 

 

2.3.3. Resultats 

A continuació es mostren els resultats obtinguts amb els llindars òptims elegits pels dos 

partits analitzats, diferenciant cada espai de color per separat. També es mostren les 

taules de confusió entre punts de vista, molt útils per analitzar el errors que comet el 

sistema. 

S’ha de tenir en compte que tots els percentatges d’encert s’han obtingut sense tenir en 

compte la classificació Out-of-Field, ja que com s’ha explicat, no serà un tema a tractar 

en aquest projecte. 
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Espai de color primari (HSI): 

Partit FCB-MAL:  Partit FCB-REC: 

Percentatge d’encert total: 69,32%  Percentatge d’encert total: 35,45% 

 
Long 

View 

Medium 

View 

Close-up 

View 

Long 

View 
79,02% 19,95% 1,03% 

Medium 

View 
10,20% 59,64% 30,15% 

Close-up 

View 
15,22% 15,32% 69,45% 

 

Taula 2.2: Matriu de confusió del partit 

FCB-MAL per l’espai HSI 

 

Espai de color de control (RG): 

Partit FCB-MAL: Partit FCB-REC: 

Percentatge d’encert total: 70,13% Percentatge d’encert total: 63,67% 

 
Long 

View 

Medium 

View 

Close-up 

View 

Long 

View 
67,33% 31,98% 0,69% 

Medium 

View 
6,04% 74,32% 19,65% 

Close-up 

View 
14,60% 16,08% 69,32% 

 

 

 

2.4. Entrenament de l’algoritme amb el detector de gespa del departament 

Realitzades les proves sobre el sistema inicial, en aquesta secció es tornen a repetir 

utilitzant el detector de gespa creat pel departament de la universitat [10] per obtenir les 

màscares del terreny de joc. 

Degut als problemes observats en la detecció de la gespa, s’ha cregut convenient 

realitzar nous experiments utilitzant el detector que fa servir el departament pel seu 

sistema. D’aquesta manera s’entrenarà el sistema per a obtenir posteriorment els millors 

resultats possibles en el punt 3.1.3. 

 
Long 

View 

Medium 

View 

Close-up 

View 

Long 

View 
19,12% 80,23% 0,65% 

Medium 

View 
50,70% 45,23% 4,05% 

Close-up 

View 
29,56% 29,32% 41,12% 

 
Long 

View 

Medium 

View 

Close-up 

View 

Long 

View 
82,10% 16,78% 1,14% 

Medium 

View 
37,24% 52,43% 10,34% 

Close-up 

View 
28,67% 14,00% 57,32% 

Taula 2.1: Matriu de confusió del partit FCB-

REC per l’espai HSI 

Taula 2.3: Matriu de confusió del partit FCB-

MAL per l’espai RG 
Taula 2.4: Matriu de confusió del partit 

FCB-REC per l’espai RG 
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Generar resultats amb aquest detector pot ser útil per comparar únicament l’etapa de 

classificació, ja que és el mateix detector que utilitza el sistema creat pel departament.  

 

2.4.1. Llindars 

Degut a que aquest detector analitza únicament el subespai de l’espai RGB associat 

amb les tonalitats verdes, ja no són necessaris la majoria dels llindars anteriors. A més, 

al fer servir només l’espai de color RGB, no s’hauran de donar els resultats per dos 

espais de color diferents. 

Per tant, els llindars relacionats amb els colors es suprimeixen ja que l’algoritme de 

detecció no n’utilitza. Per altra banda, els llindars relacionats amb la recalculació del 

model tampoc es fan servir perquè l’algoritme no necessita actualitzar el model del partit 

a cada instant. 

D’aquesta manera, amb aquest detector, només són necessaris els llindars de 

classificació per obtenir les classes resultants. Tot i així, com els llindars ThEMax,, 

Th%Gespa1 i Th%Gespa3 ja tenen uns valors correctament fixats, només es realitzen proves 

amb els llindars Th%Gespa2 i ThEMax. 

 

2.4.2. Experiments 

Llindar Th%Gespa2:  

Si es modifica aquest llindar, què és un dels més rellevants per a la classificació, 

s’obtenen les gràfiques de la Figura 2.17: 

 

Figura 2.17:  Gràfiques del llindar Th%Gespa2. a) Gràfica del partit FCB-MAL. b) Gràfica del partit FCB-REC. 

S’observa com per el primer partit els resultats no varien substancialment, però que el 

llindar a 15% podria ser l’òptim. En canvi, per el segon varien més i el llindar òptim podria 

ser un 30%. 

Observant les imatges classificades amb cada llindar es conclou doncs, que el llindar 

òptim pels dos partits és 30%, el mateix valor que el fixat amb el detector de la publicació.  

 

Llindar ThEMax: 

A continuació es mostren les gràfiques obtingudes de la modificació de la quantitat de 

píxels d’error entre les corbes: 
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Figura 2.18: Gràfiques del llindar ThEMax. a) Gràfica del partit FCB-MAL. b) Gràfica del partit FCB-REC. 

Es pot extreure de les gràfiques que el llindar amb menys error en el primer cas estarà al 

voltant de 22000 píxels i en el segon al voltant de 15000. 

Tot i això, tal i com s’ha explicat en les proves prèvies, amb aquest llindar el més 

interessant és trobar un valor que sigui correcte per a la classificació tenint en compte els 

errors de la corba que dóna cada imatge. Amb aquesta línia, es decideix escollir 15000 

píxels com el llindar òptim per a la classificació.  

 

2.4.3. Resultats 

En aquest cas, com passava en el punt anterior, tampoc es té en compte la classificació 

Out-of-Field. Per altra banda com el detector només utilitza l’espai RGB, no cal 

diferenciar entre diferents espais de color.  

Partit FCB-MAL: Partit FCB-REC 

 Percentatge d’encert total: 73,45% Percentatge d’encert total: 53,44% 

 
Long 

View 

Medium 

View 

Close-up 

View 

Long 

View 
78,15% 21,34% 0,51% 

Medium 

View 
9,57% 73,56% 16,87% 

Close-up 

View 
16,44% 15,36% 68,22% 

 

 

 

2.5. Anàlisi del funcionament de l’algoritme 

Un cop realitzades totes les proves necessàries i donat així per finalitzat l’entrenament 

del sistema, en aquesta secció es genera un anàlisi detallat sobre el funcionament de 

l’algoritme. 

 
Long 

View 

Medium 

View 

Close-up 

View 

Long 

View 
68,45% 20,56% 11,00% 

Medium 

View 
55,32% 34,56% 10,12% 

Close-up 

View 
27,20% 15,67% 57,12% 

Taula 2.6: Matriu de confusió del partit 
FCB-MAL. 

Taula 2.5: Matriu de confusió del partit 

FCB-REC 
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D’aquesta manera, primerament s’expliquen les conclusions generals que s’han extret 

dels resultats, posteriorment s’analitzen un seguit de problemes que té l’algoritme i 

finalment, es detallen els errors més comuns que comet el sistema. 

 

2.5.1. Conclusions generals 

En termes generals, es pot concloure que l’algoritme no obté els resultats desitjats amb 

la base de dades utilitzada. Com s’ha vist en el punt anterior, el sistema obté un 

percentatge d’encert poc elevat i lluny del detallat a la seva publicació. 

A més, els resultats obtinguts han estat testejats amb els llindars que l’autor ha establert 

com a òptims per a cada partit. És per això, que es pot concloure amb força seguretat, 

que aquests percentatges d’encert no s’allunyen dels més alts que pot obtindre 

l’algoritme de la publicació amb aquesta base de dades. 

S’ha comprovat també que utilitzant els valors dels llindars proposats per l’article, el 

sistema té un percentatge d’encert molt pitjor. És per això, que aquests valors no es 

tindran en compte per a la resta de projecte. 

Amb tot, l’autor encara no està en condicions de concloure que el sistema no sigui robust. 

Les proves han estat realitzades mitjançant una base de dades d’entrenament i per tant 

no es pot assegurar que els resultats siguin del tot fiables. Per obtindre les conclusions 

finals, s’hauran d’observar els resultats que es mostren en el punt 3.1, on l’algoritme es 

testeja amb la base de dades completa, més extensa i rellevant. 

Per una altra banda, pel que fa als resultats obtinguts amb el detector del departament, 

es pot observar com són similars o lleugerament superiors als obtinguts amb el detector 

de la publicació. Es pot concloure doncs, que per aquest tipus de sistemes no és tant 

necessari tenir un algoritme que actualitzi constantment el model de color, sinó tenir un 

detector robust que funcioni per tot tipus de partits i il·luminacions. 

 

2.5.2. Problemes obtinguts 

Deixant de banda els errors comesos, si s’observen els resultats intermedis que 

s’extreuen del sistema, s’obtenen una sèrie d’observacions interessants. 

Mirant les màscares de gespa obtingudes, es fa evident que l’algoritme de detecció de 

gespa no és idoni tot i recalcular el model de color cada cop. Hi ha vegades que, segons 

la il·luminació o d’altres factors, part de la gespa no serà detectada pel sistema. Per 

contra, alguns cops, zones que no formen part del terreny de joc (com poden ser el 

públic o les tanques publicitàries) són detectades erròniament com a parts de gespa. Tot 

això fa que la quantitat de gespa detectada no sigui correcta i provoca errors en la 

classificació. 

El problema anterior també repercuteix en els paràmetres que se n’extreuen a posteriori. 

La corba de top-grass per exemple, és veu afectada per la detecció incorrecta de la 

gespa. En conseqüència, la corba quadràtica estimada a partir de la línia de top-grass 

també resulta errònia. Al ser aquests dos paràmetres crucials per a la diferenciació entre 

les imatges de plans mitjans i les de plans llargs, això crea una confusió entre els punts 

de vista finals. 
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Amb el detector del departament s’obtenen unes màscares similars o fins i tot 

lleugerament millors que amb el detector de la publicació, utilitzant un temps de 

computació molt menor. Tot i això, els percentatges d’encert finals són similars. Això pot 

ser degut a que la problemàtica principal del sistema recau en l’etapa de classificació, 

que no exprimeix suficient els descriptors utilitzats. 

 

2.5.3. Errors típics de classificació 

Un cop observats els resultats i els problemes que té l’algoritme, s’analitzen les imatges 

que s’han classificat erròniament per part del sistema, i fan que el percentatge d’error 

comés sigui elevat. 

A continuació doncs, es detallen per a cada punt de vista, els errors més representatius 

que comet l’algoritme a l’hora de classificar. 

 

Imatges Close-up view: 

1. Si l’algoritme detecta poca pell, classificarà la imatge com a Medium view o Long 

view. 

    

Figura 2.19: Exemple d’una imatge Close-up view classificada erròniament. a) Imatge original. b) Màscara 

de pell. 

2. Si la imatge té poca gespa (menor que un 1% segons la publicació), el sistema la 

classificarà com a Out-of-field. 

    

Figura 2.20: Exemple d’una imatge Close-up view classificada erròniament. a) Imatge original. b) Màscara 

de gespa 

3. Si la imatge té molta gespa (més d’un 10% segons la publicació o més d’un 30% 

segons els llindars òptims), el sistema la classificarà com a Medium view o Long view. 
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Figura 2.21: Exemple d’una imatge Close-up view classificada erròniament. a) Imatge original. b) Màscara 

de gespa. 

 

Imatges Medium view: 

4. Si la imatge té tot (o part de) el marge superior de gespa, l’algoritme la classificarà 

com a Long view, ja que l’error amb la corba serà pràcticament nul. 

       

Figura 2.22: Exemple d’una imatge Medium view classificada erròniament. a) Imatge original. b) Màscara de 

gespa. c) Línia top-grass. d) Corba quadràtica estimada. 

5. Si la imatge té poca gespa (menys d’un 10% segons la publicació o menys d’un 30% 

segons els llindars òptims) i alhora es detecta molta pell, el sistema la classificarà com a 

Close-up view. 

             

Figura 2.23: Exemple d’una imatge Medium view classificada erròniament. a) Imatge original. b) Màscara de 

gespa. c) Màscara de pell. 

6. Si en una imatge, els jugadors que tallen la línia superior de gespa estan en diagonal 

o d’alguna altra forma on l’error amb la corba sigui petit, l’algoritme la classificarà com a 

Long view. 

       

Figura 2.24: Exemple d’una imatge Medium view classificada erròniament. a) Imatge original. b) Màscara de 
gespa. c) Línia top-grass. d) Corba quadràtica estimada. 
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Imatges Long view: 

7. Si l’algoritme detecta part del públic com a gespa, l’error amb la corba serà gran i per 

tant la imatge serà classificada com a Medium view. 

       

Figura 2.25: Exemple d’una imatge Long view classificada erròniament. a) Imatge original. b) Màscara de 
gespa. c) Línia top-grass. d) Corba quadràtica estimada. 

8. Si la imatge té panells publicitaris amb tonalitats verdes, l’algoritme pot detectar-los 

com a gespa i per tant classificarà la imatge com a Medium view, ja que l’error amb la 

corba serà elevat. 

       

Figura 2.26: Exemple d’una imatge Medium view classificada erròniament. a) Imatge original. b) Màscara de 

gespa. c) Línia top-grass. d) Corba quadràtica estimada. 

 

Imatges Out-of-field: 

9. Totes les imatges Out-of-field que tenen més d’un 1% de gespa (segons la 

publicació), seran classificades erròniament. 

     

Figura 2.27: Exemple d’una imatge Medium view classificada erròniament. a) Imatge original. b) Màscara de 

gespa. 

 

2.6. Possibles millores 

Després d’haver fet una anàlisi exhaustiva dels errors i problemes de l’algoritme, l’autor 

ha obtingut un coneixement detallat de les tècniques utilitzades en el sistema i ja està 

capacitat per implementar una sèrie de millores en la seva implementació. 

Aquestes millores serviran per mostrar tècniques útils que millorin el sistema de la 

publicació analitzada, entre altres de la mateixa temàtica, tal com fa l’algoritme del 

departament que en aquest projecte es compara. 
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A més, també faran servei a l’autor en el seu aprenentatge sobre tècniques de processat 

d’imatge i el formaran en la part d’auto-aprenentatge i treball personal davant problemes 

d’enginyeria. 

En aquesta secció doncs, s’expliquen una sèrie de possibles solucions pels errors que 

comet l’algoritme, i posteriorment es detalla la implementació d’algunes d’elles. 

 

2.6.1. Solucions als errors de l’algoritme 

Seguidament es comenten alguns dels errors observats en el punt 2.5.3 i s’expliquen les 

solucions proposades per l’autor per a cadascun d’ells:  

Error 2. Si una imatge Close-up view té poca gespa (menor que un 1% segons la 

publicació), el sistema la classificarà com a Out-of-field. 

Solució: Eliminar el llindar Out-of-field, ja que no hauria de tenir cap tipus de relació amb 

la quantitat de verd de la imatge. 
 

Error 4. Si una imatge Medium view té tot (o part de) el marge superior de gespa, 

l’algoritme la classificarà com a Long view, ja que l’error amb la corba serà pràcticament 

nul. 

Solució: Observar els objectes (jugadors) que hi ha dins de l’àrea de camp obtinguda. Si 

els objectes de dins tenen una forma determinada i són d’una mida més gran que un cert 

llindar, es classificarà la imatge com a Medium view ja que correspondran a jugadors 

vistos de prop. Si per contra, són més petits que el llindar, es classificaran com a Long 

view, ja que seran jugadors vistos des de més lluny. 
 

Error 6. Si en una imatge Medium View, els jugadors que tallen la línia superior de gespa, 

estan en diagonal o d’alguna altra forma on l’error amb la corba sigui petit, l’algoritme la 

classificarà com a Long view. 

Solució 1: En comptes d’obtenir la línia de gespa superior (top-grass), seria més 

convenient obtenir el contorn sencer de la gespa. D’aquesta manera es podria observar 

millor si hi ha jugadors tallant la línia que delimita de gespa. 

Solució 2: Observar els objectes (persones) que hi ha dins de l’àrea de camp obtinguda i 

classificar-los segons la seva forma i la seva mida, a l’igual que s’ha explicat en el punt 4. 

Per millorar aquesta tècnica, és podria estimar la línia real de gespa superior i 

seleccionar com a àrea del camp, tot el que estigui per sota. 
 

Error 7. Si l’algoritme detecta part del públic com a gespa, l’error amb la corba serà gran 

i per tant una imatge Long View serà classificada com a Medium View. 

Solució: Eliminar les zones de gespa detectades que estiguin aïllades i amb una mida 

més petita que un cert llindar. D’aquesta manera s’eliminaran les zones de públic 

detectades erròniament com a gespa. 
 

Error 8. Si una imatge Long View té panells publicitaris amb tonalitats verdes, l’algoritme 

pot detectar-los com a gespa i per tant classificarà la imatge com a Medium view, ja que 

l’error amb la corba serà elevat. 

Solució: Eliminar les parts de gespa detectades als panells publicitaris a l’igual que s’ha 

explicat en el punt 7. L’únic problema que es pot trobar aquí, és que aquestes zones 

estiguin connectades per algun punt amb el terreny de joc i per tant no es puguin eliminar 

correctament al no estar aïllades. 
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2.6.2. Millores implementades 

Un cop analitzades les possibles solucions que es poden aplicar sobre l’algoritme, 

seguidament es detalla la implementació que ha fet l’autor sobre elles. Amb tot, no es 

detalla la solució proposada per l’error 2, ja que s’ha comentat detalladament en l’apartat 

de llindars i a més no correspon a cap tècnica d’anàlisi rellevant. 

 

Solució als errors 7 i 8: 

Com s’ha comentat, per solucionar els problemes amb les zones de gespa detectades 

erròniament, s’eliminen aquelles que estiguin aïllades i siguin de mida petita. Per fer això, 

es proposa aplicar algun operador morfològic sobre les màscares de gespa obtingudes, 

per així eliminar aquestes zones i deixar només l’àrea de camp real. 

Un possible operador que es pot fer servir per a realitzar aquesta tasca és un opening 

(obertura). Aquest operador, aplicat sobre una imatge binària, suprimeix del fons (en 

aquest cas negre), tots els components connexes (blancs) més petits que un cert nombre 

de píxels. D’aquesta manera, es poden eliminar les zones no desitjades i deixar-les com 

a part del fons, únicament sabent la mida màxima que poden tenir. En la Figura 2.28 és 

pot veure un exemple del funcionament de la millora implementada. 

        

Figura 2.28: Exemple de la primera millora implementada. a) Màscara de gespa original. b) Màscara de 

gespa després de afegir la millora. 

 

Solució als errors 4 i 6: 

Per solucionar aquests errors, com s’ha comentat, s’ha d’obtenir la forma i la mida dels 

objectes que apareixen dins del terreny de joc, per poder classificar cada imatge com a 

Long view o Medium view. 

Per fer això, primerament es decideix quina zona de la imatge és la que forma el terreny 

de joc. Per a les imatges seleccionades en l’error 4, això és una tasca senzilla ja que tota 

la imatge forma part del terreny de joc. Per les imatges de l’error 6 en canvi, seleccionar 

aquesta zona és més complicat. S’ha proposat estimar la línia de gespa superior real, tot 

i tenir jugadors entre mig, i seleccionar com a camp tota la part inferior. Aquesta tasca 

però, no sempre serà senzilla de realitzar, ja que dependrà de la quantitat d’informació 

que es tingui sobre la línia que es vol estimar. 

L’autor doncs, decideix seleccionar només la part de camp que s’ha detectat, sense tenir 

en compte el límit de gespa real. Per fer això, es selecciona l’àrea de gespa connexa 

més gran, per assegurar-se així que forma part del terreny de joc. Hi ha alguns casos en 

que les línies del camp creen una divisió i per tant l’àrea més gran no contindrà tot el 

terreny de joc. S’ha comprovat però, que aquesta situació es dóna molt poques vegades. 

Així doncs, amb aquesta tècnica es selecciona fàcilment el terreny de joc tant per les 
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imatges de l’error 4, com per les de l’error 6. En la Figura 2.29 es pot veure un exemple 

de la detecció del terreny de joc. 

 

 

 

 

 

Figura 2.29: Exemple de la detecció del terreny de joc amb la segona millora implementada. a) Màscara de 

gespa original. b) Màscara amb només la part del terreny de joc. 

Un cop obtinguda l’àrea de terreny de joc, s’eliminen els petits errors de detecció que pot 

haver dins de la gespa, mitjançant la tècnica utilitzada en la solució anterior. En aquest 

cas però es fa servir un closing, que elimina els components petits de color negre, situats 

dins de l’àrea del camp. 

D’aquesta manera, dins del terreny de joc només queden els objectes més rellevants, 

útils per a la classificació. Així doncs, per obtenir aquests objectes correctament, es 

seleccionen els components connexos de dins de la gespa i s’omplen per dins pels 

possibles forats que puguin tenir. En la Figura 2.30 es pot veure un exemple de detecció 

d’un objecte de dins de la gespa. 

    

Figura 2.30: Exemple de la detecció d’un objecte situat dintre del terreny de joc. a) Màscara de gespa 

original. b) Objecte detectat. 

Un cop obtinguts els objectes, es compara la seva forma amb un patró propi d’un jugador 

(formes rectangulars, verticals, etc.). Si l’objecte és similar al patró comparat es mesura 

la seva amplada i la seva alçada. Amb aquest procediment, si algun dels components 

seleccionats com a jugador té una amplada i alçada més gran que un cert llindar vol dir 

que correspon a un jugador vist des de prop, i per tant la imatge correspon a un Medium 

view. Si per contra, tots els components seleccionats son més petits que el llindar, es 

classifica la imatge com a Long view. 

 

2.7. Entrenament de l’algoritme millorat 

Un cop analitzats els errors del sistema i implementades les millores pertinents, en 

aquesta secció, tal com s’ha fet en el punt 2.3., es realitzen una sèrie d’experiments amb 

l’algoritme millorat i posteriorment es mostren els resultats obtinguts amb la mateixa base 

de dades d’entrenament. 
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2.7.1. Llindars 

A partir de les millores introduïdes, se’n poden extreure alguns llindars, a part dels 

detallats en el punt 2.3.1. Aquests llindars serviran per obtindre els resultats òptims per 

cada millora introduïda. Es detallen seguidament: 

 Nombre màxim de píxels (Thopening) que ha de tenir cada component connex de la 

màscara de gespa per a que l’operador opening de la primera millora l’extregui del 

fons i així no estigui classificat com part del  terreny de joc. 

 Nombre mínim de píxels (Thalçada) que ha de mesurar d’alçada algun component 

connex de la màscara de gespa per a classificar la imatge com a Medium view en la 

segona millora. Si tots els components tenen menys píxels, la imatge serà 

classificada com a Long view. 

 Nombre mínim de píxels (Thamplada) que ha de mesurar d’amplada algun component 

connex de la màscara, per a què es doni la mateixa situació que en el llindar anterior. 

 

2.7.2. Experiments 

A continuació es detallen els experiments realitzats mitjançant la modificació dels llindars 

anteriors i algun altre detallat en el punt 2.3.1. 

 

Llindar Thopening: 

Si es modifica el nombre de píxels necessaris per eliminar els objectes del fons 

s’obtenen les gràfiques de la Figura 2.31: 

 

Figura 2.31: Gràfiques del llindar ThOpening. a) Gràfica del partit FCB-MAL. b) Gràfica del partit FCB-REC. 

De l’observació de les gràfiques es pot concloure que 500 píxels seria el valor que 

obtindria millor percentatge d’encert globalment en els dos partits. 

Per aquest valor, els percentatges d’encert pel primer partit són del 76% per l’espai HSI i 

66% per l’espai RG. En canvi, pel segon partit son de 53% i 52% respectivament. Si no 

s’aplica aquesta millora, aquests percentatges passen a ser del 53% i 71% pel primer 

partit, i 47% i 57% pel segon.  

Amb aquests resultats és podria deduir que per l’espai RG aquesta millora fa empitjorar 

el sistema. Això es degut a que s’està realitzant una optimització local i per tant, s’haurà 

de tornar a modificar el llindar de l’error entre les corbes (que ara serà menor) per a 

observar les millores obtingudes. 
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A més, si s’observen els resultats amb aquest llindar sobre les imatges classificades 

Long view, que són les que aquí es volen millorar, aquest percentatge augmenta del 87% 

i 81% al 99% i 89% pel primer partit i del 51% i 79% al 54% i 89% pel segon. 

 

Llindar ThErrorMax: 

Un cop aplicada la millora anterior, al tenir la gespa detectada de forma més precisa, 

l’error entre la corba estimada i els píxels de gespa superiors no serà tant elevat com 

abans. És per això, que  és necessari modificar de nou els llindars d’error màxim per 

trobar el valor òptim. En la Figura 2.32 es mostren les gràfiques obtingudes. 

 

Figura 2.32: Gràfiques del llindar ThErrorMax. a) Gràfica del partit FCB-MAL. b) Gràfica del partit FCB-REC. 

Observant les gràfiques és pot veure com a partir de 10000 píxels l’encert decau. A més, 

si ens fixem en els errors entre corbes que dóna cada imatge, es comprova que 10000 

és un llindar molt correcte per a diferenciar els plans mitjans dels plans llargs, i per tant 

serà el valor final. Per aquest valor els percentatges d’encert son de 76% (espai HSI) i 

67% (espai RG) pel primer partit i 59% i 58% pel segon. 

Tot i que en l’espai RG del primer partit el sistema empitjora lleugerament respecte 

l’algoritme sense millores detallat en el punt anterior, globalment es pot concloure que val 

la pena afegir aquesta millora, com es veurà en els resultats del punt 2.7.3.  

 

Llindar Thalçada: 

Per a la següent millora implementada, abans de modificar els dos llindars, es mesuren 

una sèrie d’objectes continguts dintre de plans mitjans i llargs, per observar els valors 

aproximats que s’han de fer servir. 

Un cop realitzat això, s’ha comprovat que un llindar entre 400 i 800 píxels d’alçada seria 

correcte. Així doncs, en la Figura 2.33 es mostren les gràfiques obtingudes modificant el 

llindar entre aquests valors. 
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Figura 2.33: Gràfiques del llindar Thalçada. a) Gràfica del partit FCB-MAL. b) Gràfica del partit FCB-REC. 

Com s’observa el valor amb més encert en els dos casos és el de 550 píxels, per tant 

s’elegeix com a valor final. Amb aquest valor, el percentatge d’encert és de 56% i 68% 

pel primer partit i 56% i 59% pel segon.  En canvi, si mirem el sistema sense aplicar cap 

millora obtenim un 53% i 75% d’encert pel primer i 47% i 57% pel segon. 

D’altra banda, si s’observen només les imatges Medium view, que son les que a priori 

han de millorar amb aquest implementació, el percentatge augmenta del 81% i el 72% al 

89% i 76% pel primer partit i del 53% i 44% al 55% i 48% pel segon. 

 

Llindar Thamplada: 

De la mateixa manera que s’ha fet amb el llindar anterior, primerament es troben el 

marge de valors òptims per a que la millora funcioni. Aquest estan entre els 200 i els 500 

píxels. Variant els llindars entorn aquests valors s’obtenen les gràfiques de la Figura 2.34. 

 

Figura 2.34: Gràfiques del llindar Th%Gespa2. a) Gràfica del partit FCB-MAL. b) Gràfica del partit FCB-REC. 

Com s’observa, el llindar amb un millor encert global és amb 450 píxels i per tant es tria 

com a valor final. Amb aquest valor el percentatge d’encert és de 56% i 70% pel primer 

partit i 58% i 67% pel segon. En aquest cas també millora el sistema sense millores 

observat en el punt anterior. 

Ara si s’observen només les imatges Medium view, aquest percentatge augmenta fins el 

89% i 80% pel primer i 77% i 76% pel segon. 

 

2.7.3. Resultats obtinguts 

A continuació es mostren els resultats obtinguts amb els llindars òptims elegits per a les 

millores implementades. 
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De la mateixa manera que s’ha fet en el punt 2.3.3, per cada apartat es mostra el 

percentatge d’encert total de tots els punts de vista i les taules de confusió obtingudes. 

Com s’ha detallat anteriorment, els percentatges d’encert estan obtinguts sense tenir en 

compte la classificació Out-of-Field. 

 

Espai de color primari (HSI): 

Partit FCB-MAL:  Partit FCB-REC: 

Percentatge d’encert total: 74,24%  Percentatge d’encert total: 65,88% 

 
Long 

View 

Medium 

View 

Close-up 

View 

Long 

View 
97,06% 1,90% 1,03% 

Medium 

View 
11,94% 56,64% 31,43% 

Close-up 

View 
17,40% 13,14% 69,45% 

 

 

Espai de color de control (RG): 

Partit FCB-MAL: Partit FCB-REC: 

Percentatge d’encert total: 71,71% Percentatge d’encert total: 71,26% 

 
Long 

View 

Medium 

View 

Close-up 

View 

Long 

View 
75,47% 22,11% 2,43% 

Medium 

View 
8,04% 74,35% 17,63% 

Close-up 

View 
17,60% 16,08% 66,32% 

 

 

 

 
Long 

View 

Medium 

View 

Close-up 

View 

Long 

View 
97,67% 1,68% 0,65% 

Medium 

View 
39,29% 57,86% 2,85% 

Close-up 

View 
26,57% 32,31% 41,12% 

 
Long 

View 

Medium 

View 

Close-up 

View 

Long 

View 
92,17% 6,67% 1,14% 

Medium 

View 
26,55% 64,34% 9,11% 

Close-up 

View 
23,14% 19,54% 57,32% 

Taula 2.7: Matriu de confusió del partit 

FCB-MAL per l’espai HSI. 
Taula 2.8: Matriu de confusió del partit 

FCB-REC per l’espai HSI. 

Taula 2.9: Matriu de confusió del partit 

FCB-MAL per l’espai RG. 

Taula 2.10: Matriu de confusió del partit 

FCB-REC per l’espai RG. 
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Comparant els percentatges d’encert finals i observant les taules de confusió se’n poden 

extreure un seguit de conclusions de les millores implementades: 

 Els resultats globals són millors, sobretot si s’observen els resultats del partit FCB-

REC. 

 Les imatges Long view obtenen unes millores substancials respecte al sistema 

anterior, gràcies a la millora que elimina les zones de gespa detectades erròniament. 

 Les imatges Medium view obtenen lleugeres millores respecte al sistema anterior, 

gràcies a la millora implementada que calcula la mida dels objectes. 

 Les imatges Close view, romanen pràcticament igual i fins hi tot en algun cas 

empitjoren lleugerament. Això pot ser degut a que al millorar la detecció, la quantitat 

de gespa per cada imatge és menor i per tant és més complicat trobar imatges de 

plans curts amb proporcions elevades de gespa. 

 El sistema presenta una estabilitat i una robustesa molt major, ja que la variància 

dels percentatges d’encert totals és molt menor. 
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3. Resultats finals 

En aquest apartat es mostren els resultats definitius obtinguts amb la base de dades de 

test descrita al punt 2.2. 

Primerament, es detallen els resultats obtinguts amb l’algoritme inicial implementat a 

partir de l’article analitzat. Seguidament, es mostren els resultats obtinguts després 

d’aplicar les millores a l’algoritme previ. Finalment, es comparen els resultats anteriors 

amb els que obté el sistema implementat pel departament de la universitat. 

Per a cada apartat de resultats, es mostren les taules de confusió de la classificació dels 

punts de vista i el percentatge d’encert global per a tota la base de dades d’imatges. Els 

resultats obtinguts per a cada partit de la base de dades per separat es poden consultar 

a l’Annex II. A l’igual que s’ha fet en punts anteriors del projecte, no es tenen en compte 

les imatges Out-of-Field per calcular aquest percentatge d’encert. 

Finalment, es mostren algunes imatges d’exemple sobre el funcionament del sistema i es 

fa una breu conclusió de tots els resultats esmentats. 

 

3.1. Resultats de l’algoritme inicial 

En aquesta secció es mostren els resultats obtinguts, d’una banda, pel sistema inicial 

amb la base de dades testejada per als dos espais de color analitzats i, d’altra banda, 

amb el detector de gespa dissenyat pel departament. 

 

3.1.1. Espai de color primari 

Seguidament es mostren els resultats per a tota la base de dades de test. 

Percentatge d’encert global: 57,44%. 

 
Taula 3.1: Matriu de confusió global per l’espai de color primari. 

A la Figura 3.1 es mostra un exemple de classificació correcta del sistema. 

    

Figura 3.1: Exemple d’una classificació correcta del sistema. a) Imatge original. b) Màscara de gespa. c) 

Línia top-grass. d) Corba quadràtica estimada. 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 58,10% 40,34% 1,56% 

Medium View 27,98% 44,63% 27,37% 

Close-up View 22,53% 11,49% 65,98% 
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A la Figura 3.2 es mostra un exemple on el sistema classificarà la imatge de manera 

errònia a causa de l’obtenció incorrecta de la màscara de gespa. 

    

Figura 3.2: Exemple d’una classificació incorrecta del sistema. a) Imatge original. b) Màscara de gespa. c) 
Línia top-grass. d) Corba quadràtica estimada. 

Conclusió: 

Com s’observa als resultats obtinguts, per aquest espai de color, el percentatge d’encert 

global és del 57,44%. Tot i això, els resultats per a cada partit varien notablement des del 

50% fins el 78% d’encert. 

En el partit que s’obtenen pitjors resultats (FCB-REC) és on es fan evidents les carències 

que té l’algoritme per obtenir les màscares de color. Al tenir un color de gespa fosc, les 

zones del públic, que també són fosques, seran confoses per part del terreny de joc més 

fàcilment. Les Figures 3.4 i 3.3 deixen clara constància d’aquest fet. 

         

 

 

 

3.1.2. Espai de color de control 

Seguidament es mostren els resultats per a tota la base de dades de test. 

Percentatge d’encert global: 66,05%. 

 

Taula 3.2: Matriu de confusió global per l’espai de color de control. 

 

 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 79,61% 17,80% 2,57% 

Medium View 39,29% 29,78% 30,91% 

Close-up View 28,73% 9,99% 61,28% 

Figura 3.4: Exemple d’una imatge del partit FCB-

REC. a) Imatge original. b) Màscara de gespa. 

Figura 3.3: Exemple d’una imatge del partit FCB-

REC. a) Imatge original. b) Màscara de gespa. 
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A la Figura 3.5 es mostra un exemple de classificació correcta del sistema. 

    

Figura 3.5: Exemple d’una classificació correcta del sistema. a) Imatge original. b) Màscara de gespa. c) 
Línia top-grass. d) Corba quadràtica estimada. 

A la Figura 3.6 es mostra un exemple on el sistema classificarà la imatge de manera 

errònia a causa de l’obtenció incorrecta de la màscara de gespa. 

    

Figura 3.6: Exemple d’una classificació incorrecta del sistema. a) Imatge original. b) Màscara de gespa. c) 

Línia top-grass. d) Corba quadràtica estimada. 

Conclusió: 

Es pot comprovar com aquest espai de color obté un percentatge d’encert global 

(66,05%) major que l’espai de color primari (57,44%). Amb tot, els percentatges de 

confusió entre punts de vista per a cada partit són similars als anteriors. 

Tot i això, si s’observen les màscares mal estimades, es pot comprovar com aquest 

espai de color és més susceptible a canvis d’il·luminació i a diferències de tonalitats en el 

terreny de joc. Això és degut a que a diferència de l’anterior espai de color, no té en 

compte la luminància per a calcular les seves distàncies i l’anterior sí. En les Figures 3.8 i 

3.9 es pot observar aquest problema. 

             

 

 

3.1.3. Utilitzant el detector de gespa del departament 

Seguidament es mostren els resultats per a tota la base de dades de test. 

Percentatge d’encert global: 56,89%. 

 

 

Figura 3.8: Exemple d’una imatge amb la gespa 

detectada incorrectament. a) Imatge original. 
b) Màscara de gespa. 

Figura 3.7: Exemple d’una imatge amb la gespa 

detectada incorrectament. a) Imatge original.  
b) Màscara de gespa. 
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Taula 3.3: Matriu de confusió global per el sistema amb el detector de gespa del departament. 

A la Figura 3.9 es mostra un exemple de classificació correcta del sistema. 

    

Figura 3.9: Exemple d’una classificació correcta del sistema. a) Imatge original. b) Màscara de gespa. c) 
Línia top-grass. d) Corba quadràtica estimada. 

A la Figura 3.10 es mostra un exemple on el sistema classificarà la imatge de manera 

errònia a causa de l’obtenció incorrecta de la màscara de gespa. 

    

Figura 3.10: Exemple d’una classificació incorrecta del sistema. a) Imatge original. b) Màscara de gespa. c) 
Línia top-grass. d) Corba quadràtica estimada. 

Conclusió: 

Amb el detector de gespa utilitzat per el departament, els resultats són força similars als 

que obté l’espai de color primari (56,89% d’encert global). Tot i així, observant les 

màscares de gespa obtingudes, es pot comprovar com la detecció és més acurada i no 

hi ha tanta diferència entre els diferents partits. Això es degut a que aquest detector no 

entrena el sistema amb la gespa de cada partit, sinó que ha estat creat a base de proves 

i funciona per qualsevol tipus de partit. 

 

3.2. Resultats de l’algoritme millorat 

En aquesta secció es mostren els resultats obtinguts amb el sistema millorat per l’autor. 

Aquest sistema resulta de la incorporació de les millores presentades al punt 2.6 a 

l’algoritme de la publicació [1]. 

 

3.2.1. Espai de color primari 

Seguidament es mostren els resultats per a tota la base de dades de test. 

Percentatge d’encert global: 77,02%. 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 53,03% 45,83% 1,13% 

Medium View 23,93% 43,89% 32,19% 

Close-up View 16,43% 8,28% 75,29% 
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Taula 3.4: Matriu de confusió global per l’espai de color primari amb sistema amb les millores 

implementades. 

Un cop vistos els resultats numèrics, en la Figura 3.11 es mostra un exemple de 

classificació correcta del sistema. 

    

Figura 3.11: Exemple d’una classificació correcta del sistema. a) Imatge original. b) Màscara de gespa. c) 
Línia top-grass. d) Corba quadràtica estimada. 

A la Figura 3.12 es mostra un exemple on el sistema classificarà la imatge de manera 

errònia a causa de l’obtenció incorrecta de la màscara de gespa. 

    

Figura 3.12: Exemple d’una classificació incorrecta del sistema. a) Imatge original. b) Màscara de gespa. c) 
Línia top-grass. d) Corba quadràtica estimada. 

Conclusió: 

Observant els resultats d’encert global es pot concloure que el sistema té millores 

notables respecte al mateix espai de color de l’algoritme inicial. Mentre que inicialment el 

percentatge era del 57,44%  ara passa a ser del 77,02%. 

Si s’observen els resultats per cada partit per separat és pot veure com els partits SEV-

GET i SEV-RMA són els que tenen unes millores menors, només al voltant d’un 2%. Això 

és degut en gran part a que aquests partits inicialment ja no obtenien correctament tota 

la part del terreny de joc, i les millores no contemplen perfeccionar aquest problema. 

 

3.2.2. Espai de color de control 

Seguidament es mostren els resultats per a tota la base de dades de test. 

Percentatge d’encert global: 76,15%. 

 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 86,80% 11,00% 2,22% 

Medium View 21,12% 44,12% 34,77% 

Close-up View 10,32% 20,19% 69,49% 
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Taula 3.5: Matriu de confusió global per l’espai de color de control amb sistema amb les millores 

implementades. 

Un cop vistos els resultats numèrics, en la Figura 3.13 es mostra un exemple de 

classificació correcta del sistema. 

    

Figura 3.13: Exemple d’una classificació correcta del sistema. a) Imatge original. b) Màscara de gespa. c) 
Línia top-grass. d) Corba quadràtica estimada. 

A la Figura 3.14 un exemple on el sistema classificarà la imatge de manera errònia a 

causa de l’obtenció incorrecta de la màscara de gespa. 

    

Figura 3.14: Exemple d’una classificació incorrecta del sistema. a) Imatge original. b) Màscara de gespa. c) 
Línia top-grass. d) Corba quadràtica estimada. 

Conclusió: 

Es pot observar com després d’aplicar les millores al sistema, aquest també obté millors 

resultats per l’espai de color de control. Mentre que inicialment el percentatge d’encert 

global era del 66,05%, ara passa a ser del 76,15%. 

A més, si es miren les taules de confusió i s’observen els percentatges d’encert entre els 

Long view i els Medium view, que són els dos punts de vista sobre els quals es pretenia 

obtenir la millora principalment,  els guanys són força elevats. Els percentatges d’encert 

passen de 79,41% i 29,72% a 86,45% i 50,48%, per els Long-view i Medium-view 

respectivament. 

Es comprova com a diferència del que passava amb el sistema inicial, amb el sistema 

millorat hi ha menys dispersió en els percentatges d’encert entre els dos espais de color. 

Això es degut a que al haver polit les màscares de gespa amb les millores 

implementades i haver millorat el sistema de classificació, les diferències entre els dos 

espais de color ara ja no es fan tant evidents com al principi. 

 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 86,45% 11,42% 2,15% 

Medium View 20,23% 50,48% 29,30% 

Close-up View 14,45% 21,58% 63,96% 
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3.3. Comparació dels resultats anteriors amb els de l’algoritme del departament 

Un cop analitzats els resultats amb l’algoritme implementat i millorat, en aquesta secció 

es comparen els resultats obtinguts amb els que obté l’algoritme del departament, 

objectiu del propòsit principal d’aquest projecte. 

Abans d’això, es farà una breu descripció del funcionament del sistema del departament, 

contextualitzant-lo per realitzar la posterior comparació amb els sistemes descrits. 

 

3.3.1. Descripció de l’algoritme del departament 

El sistema creat pel departament de la universitat, presenta un conjunt de descriptors 

eficients per classificar robustament els punts de vista de les imatges. Aquests 

descriptors estan basats en els píxels de gespa, forats detectats en el terreny de joc, 

textures i colors de la imatge. 

Basant-se en aquests descriptors, s’ha dissenyat un sistema complet de classificació, el 

qual s’aprofita de la redundància temporal de les imatges per establir una coherència 

temporal i eliminar possibles errors derivats de la classificació de cada imatge. 

Per comprovar la robustesa dels descriptors esmentats s’ha creat un arbre de decisió 

que recull una semàntica d’alt nivell utilitzada per les persones. 

D’aquesta manera, i amb la mateixa base de dades utilitzada en les proves d’aquest 

projecte, el sistema obté un gran percentatge d’encert. La precisió final, després 

d’explotar la redundància temporal de la seqüència és del 93,7%. 

La taula 3.6 mostra la matriu de confusió obtinguda en les seves proves. 

Taula 3.6: Matriu de confusió global per el sistema creat pel departament. Taula extreta de [10]. 

 

3.3.2. Comparació de resultats 

Com s’observa en els resultats, la tècnica utilitzada pel departament és robusta i obté un 

gran percentatge d’encert. 

Si es comparen els resultats de la precisió global dels sistemes, l’algoritme del 

departament obté un 93,7%, en canvi, pel sistema inicial s’obté un 57,44% en l’espai de 

color primari, un 66,05% en l’espai de color de control i un 56,89% utilitzant el detector 

de gespa del departament. Es fa evident doncs, que els resultats que obté el sistema del 

departament són molt millors que els que obté l’algoritme de la publicació. 

Per altra banda, si es centra l’atenció en les taula de confusió, les millores encara són 

més significatives. En el sistema creat pel departament, la màxima confusió errònia que 

s’obté és d’un 8,52% pels Medium views detectats com a Close-up views. En canvi, amb 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 97,57% 1,96% 0,46% 

Medium View 5,40% 86,08% 8,52% 

Close-up View 2,28% 6,07% 91,65% 
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l’algoritme inicial, els percentatges de confusió poden arribar fins al 45,83% en Long 

views detectats com a Medium views, per exemple. 

A més, en el sistema creat pel departament el percentatge d’encert dels 3 punts de vista 

és igual d’elevat. En canvi, si ens fixem en les taules de confusió del sistema inicial, les 

imatges Long view tenen un percentatge molt major que les altres dos. Per tant, això vol 

dir que els percentatges d’encert globals podrien ser menors si la quantitat d’imatges per 

cada punt de vista fos més equitativa. Al tenir més quantitat d’imatges Long view, que 

són les que obtenen millors resultats, els percentatges finals augmenten. 

Pel que fa a l’algoritme millorat, les diferències no són tant elevades, tot i que els 

resultats globals segueixen estant lluny dels obtinguts amb el sistema del departament. 

La precisió global en aquest cas és del 75,84% pel primer espai de color i del 75,95% pel 

segon, per un 93,7% que obté el sistema del departament. Les matrius de confusió en 

aquest cas no tenen resultats tant erronis com en l’algoritme inicial, però es pot observar 

com encara estan distants dels resultats que obté el sistema del grup de recerca. 

Tot i així, la dràstica millora dels resultats amb les modificacions implementades posa de 

manifest que l’autor ha adquirit els coneixements necessaris per tal d’analitzar i millorar 

l’algoritme sens introduir una gran càrrega computacional. 
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4. Conclusions 

4.1.  Anàlisi dels algoritmes 

En aquesta secció es realitza una anàlisi exhaustiva dels resultats observats en el punt 

anterior. Primerament s’analitza l’algoritme implementat a partir de la publicació, 

posteriorment les millores afegides i finalment, s’analitza l’algoritme creat pel 

departament de la universitat. 

 

4.1.1. Anàlisi de l’algoritme implementat 

En termes generals es pot concloure que l’algoritme no obté els resultats que s’esperen 

d’una publicació considerada com a part de l’estat de l’art. Amb la base de dades 

testejada obté un percentatge d’encert poc elevat i lluny del detallat en la seva publicació. 

 

Article: 

L’article analitzat es basa principalment en detectar els Long views i ens assegura que 

per aquest tipus de plans l’algoritme és molt eficient gràcies a la seva correcta detecció i 

rapidesa d’execució. Aquesta afirmació, com es veurà en aquesta secció no és del tot 

certa. 

La publicació no dóna gaires referències dels resultats que obté el sistema, però ens 

informa que per Long views el percentatge d’encert és del 91%. Si s’observen els 

resultats obtinguts en el punt 3.1 amb la base de dades testejada, en canvi, aquests 

percentatges, passen a ser del 58,10% per l’espai de color primari i del 70,41% per 

l’espai de control. 

A més, el mateix article ens detalla que l’algoritme pot tenir problemes en detectar 

correctament alguns plans llargs. Per exemple, quan el marcador queda superposat al 

terreny de joc, aquests plans podran ser detectats com a plans mitjans. Aquest cas però, 

és només un dels diferents errors que s’han trobat en aquest projecte (detallats en el 

punt 2.4.3). Per aquest tipus de plans, el sistema també té problemes quan l’àrea de 

gespa no està correctament detectada i crea falsos positius en zones del públic o de les 

tanques publicitàries. En aquests casos el sistema també detectarà les imatges com a 

Medium view. 

La publicació, tot i centrar-se en els Long views, està concebuda per classificar també la 

resta de plans. Tot i això, els Medium views i els Close-up views poden tenir problemes 

per ser correctament classificats, sobretot quan les imatges continguin grans 

components connexes que no formin part de la gespa. De la mateixa manera que passa 

amb els Long views, aquest només és un dels problemes que pot tenir el sistema. Com 

s’ha explicat en el punt 2.4.3, quan la gespa estigui mal detectada crearà problemes en 

la detecció dels Medium views. A més, com es detalla seguidament, el sistema de 

classificació mitjançant la quantitat de gespa i la línia de top-grass no sempre serà 

suficient per a realitzar una classificació satisfactòria. 
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Algoritme: 

Si es parla en termes de classificació, és pot concloure que l’algoritme no està a l’alçada 

d’un algoritme considerat com a estat de l’art. Com s’ha comentat, els percentatges 

d’encert no són molt elevats i hi ha casos puntuals on l’algoritme comet errors evidents 

que podrien solucionar-se utilitzant tècniques de processament d’imatge, com es deixa 

en evidència en les millores implementades. 

L’algoritme basa quasi totes les eines de classificació en la quantitat de gespa detectada. 

Tot i ser un bon descriptor per una primera classificació global, no és útil per una 

classificació final amb més detall. Per exemple, s’observa que no sempre a partir d’un 

percentatge exacte de gespa detectat es tindrà un punt de vista o un altre, tot i ser un 

valor força orientatiu en un primer moment. 

Una altra eina que fa servir per a la classificació és l’error entre els píxels superiors de 

gespa i la corba quadràtica estimada. Tot i ser una bona característica per diferenciar els 

plans mitjans dels llargs, aquesta tècnica en molts casos resulta errònia, sobretot quan la 

gespa no està ben detectada. A més, en els casos extrems que no hi ha aquesta línia 

perquè la imatge ens mostra només terreny de joc, el sistema no té manera de 

diferenciar el tipus de pla. 

A part d’aquestes dos eines per classificar, es fa servir un detector de pell per diferenciar 

entre plans curts i mitjans. Tot i que pot semblar un bon descriptor, no sempre es tindran 

les situacions òptimes per a que funcioni correctament (pot haver jugadors d’esquena, 

fora de pla, etc.). A més, aquest descriptor no està detallat en la publicació, ni dóna 

referències de com crear-lo, per tant, es podria donar el cas que l’algoritme que 

s’implementi no doni els resultats desitjats.  

Si s’analitzen els resultats diferenciant cada espai de color per separat, es pot observar 

com en la majoria de casos l’espai de control obté millors resultats que el primari. Això, 

és un factor que xoca amb el que s’esperaria en un primer moment, ja que l’espai de 

control utilitza el format RG que en un principi és més susceptible a canvis d’il·luminació i 

d’altres, en canvi el primer utilitza el HSI que és més robust per aquests temes. 

Per altra banda, l’algoritme implementat fa servir molts recursos que necessiten una gran 

capacitat computacional, que es podrien realitzar amb altres mètodes més senzills. Un 

clar exemple és l’algoritme de detecció de gespa, que necessita entrenar prèviament el 

sistema i anar recalculant-lo pels possibles canvis de llum. Aquest entrenament, a més 

de necessitar un gran nivell de càlcul, només serveix pel partit en qüestió. L’algoritme de 

detecció creat pel grup de recerca de la universitat, que obté uns resultats similars, en 

canvi, utilitza un thresholding creat a base de proves Aquest algoritme selecciona una 

zona de colors òptims de gespa per a qualsevol partit, sense haver d’entrenar-lo 

prèviament. 

 

4.1.2. Anàlisi de les millores implementades 

S’ha pogut comprovar en els punts 2.6.3 i 3.2 com els resultats finals amb les millores 

implementades sobre l’algoritme inicial són en la majoria de casos força millors que amb 

l’algoritme inicial. 
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Tot això s’ha aconseguit afegint només unes simples tècniques d’anàlisi sobre les 

imatges, creant així un algoritme final molt més robust i eficaç que l’implementat 

inicialment sense augmentar la càrrega computacional. 

Per una banda, s’ha resolt el problema principal que tenia l’algoritme quan feia falses 

deteccions del terreny de joc. A l’eliminar totes les zones del públic i de les tanques 

publicitàries detectades com a gespa amb la primera millora implementada, s’ha 

aconseguit obtenir unes màscares de gespa molt més acurades.  Gràcies a això les 

tècniques de diferenciació de plans basades amb l’error entre la línia de top-grass i la 

seva corba quadràtica estimada, funcionen molt millor. S’ha comprovat com només amb 

aquesta implementació sobre l’algoritme inicial, el percentatge d’encert augmenta 

notablement. Tot i així, el sistema encara comet alguns errors típics que s’intenten 

solucionar en la següent millora. 

Després d’implementar la segona millora, el sistema acaba de polir la tècnica de 

diferenciació de plans esmentada en el paràgraf anterior. Aquesta millora augmenta 

substancialment l’encert en les imatges Medium view, ja que fa un anàlisi detallat de la 

mida dels objectes (jugadors) ubicats dins del terreny de joc abans de classificar les 

imatges. D’aquesta manera, moltes de les imatges que anteriorment es classificaven 

erròniament com a Long view, ara es classifiquen correctament. Amb aquesta millora 

implementada, l’augment respecte a la millora anterior no és molt elevat si s’observen els 

resultats globals de cada partit, però si s’observen només les imatges Medium view (que 

en el total, són un nombre menor), aquest guany es força notable. 

Després d’implementar les millores esmentades doncs, el sistema és molt més robust i ja 

obté uns resultats més propers als que hauria de tenir una publicació que forma part de 

l’estat de l’art. 

 

4.1.3. Anàlisi de l’algoritme creat pel departament 

Com s’ha vist en el punt 3.3. el sistema creat per el grup de recerca és molt més robust i 

eficient que l’algoritme analitzat en aquest projecte. El percentatge d’encert és 

notablement superior a l’obtingut amb l’algoritme analitzat. A més, en contraposició a 

l’altre algoritme, el sistema resultant ha estat pensat per actuar amb la mateixa precisió 

per tots els punts de vista i no només pels Long views. Això és fa evident en la matriu de 

confusió entre punts de vista, que per els tres, obté resultats igualment satisfactoris. 

Aquest algoritme fa servir una sèrie de descriptors molt útils per a la classificació de les 

imatges segons els punts de vista. No només es basa en descriptors de píxels de gespa 

com l’algoritme analitzat, sinó que fa servir també descriptors de textura, color i fa servir 

informació dels forats continguts dintre de la gespa. Aquests descriptors s’obtenen a 

partir d’una segmentació de la gespa molt més acurada i sense haver d’entrenar 

prèviament el sistema.  

També fa servir un classificador en forma d’arbre, que obté bons resultats al analitzar els 

vectors de característiques associats a cada imatge. A més, per fer encara més robust 

l’algoritme, té en compte la redundància temporal per millorar els seus resultats, molt útil 

en temàtiques com les que s’analitzen en aquest projecte. 
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4.2. Avaluació global del projecte 

Globalment el projecte ha assolit els propòsits exposats inicialment de manera 

satisfactòria i s’han complert tots els objectius proposats en el punt 1.4. 

S’ha assolit el propòsit principal de comparar l’algoritme de l’estat de l’art amb l’article 

que el departament de la universitat vol publicar. S’ha fet un anàlisi exhaustiu de 

l’algoritme de la publicació tant des del punt de vista de la implementació, com a partir 

dels resultats obtinguts amb la base de dades testejada. D’aquesta manera, s’han pogut 

crear un seguit de conclusions interessants per al seu anàlisi i la posterior comparació 

amb l’algoritme dissenyat pel departament. 

L’anàlisi i solució dels problemes trobats en l’algoritme implementat, han estat molt 

beneficiosos per l’autor. Les millores implementades han fet servei a l’autor en 

l’aprenentatge del processat d’imatge i l’han format en el treball personal davant 

problemes d’enginyeria. D’aquesta manera s’han complert satisfactòriament les 

competències indicades en el punt 1.3. A més, aquest projecte ha familiaritzat a l’autor 

en el treball en un entorn més professional i encarat a les formes de treballar d’una 

empresa o grup de recerca. 

Per altra banda, l’autor no ha tingut excessius problemes al llarg del projecte. La 

programació de l’algoritme, exceptuant parts concretes, globalment ha resultat 

satisfactòria. A més, les millores introduïdes en el sistema han donat resultats 

notablement millors que els obtinguts amb l’algoritme inicial. Aquestes millores 

manifesten l’adquisició d’un ampli coneixement en l’àrea analitzada per part de l’autor, 

que li ha permès millorar l’algoritme de la publicació utilitzant eines senzilles i eficaces. 

 

4.3. Treball futur 

Després d’haver realitzat aquest projecte i analitzades les conclusions finals, 

seguidament es detallen algunes de les previsions de treball futur que es poden realitzar 

tant sobre aquest mateix projecte, com sobre les tècniques que es parlen en ell.  

Si s’analitza la feina realitzada en les millores implementades en aquest projecte, es pot 

concloure que tot i la millora de resultats, es podrien haver perfeccionat encara més. Així 

doncs, amb una mica més de temps, l’autor hagués sigut capaç d’analitzar diferents 

aspectes de l’algoritme i introduir així, algunes millores més. Es podrien haver introduït, 

per exemple, nous descriptors com fa el grup de recerca amb el seu algoritme. Ha 

quedat clar en les conclusions que per obtenir uns resultats òptims, pròxims al sistema 

del departament, és necessari utilitzar diversos descriptors que obtinguin la màxima 

informació de cada imatge.  

Per altra banda, es pot concloure que l’estat de l’art actual en la classificació de punts de 

vista en imatges de futbol, no està explotat del tot. Hi ha nombroses tècniques que 

realitzen aquesta tasca però cap d’elles ha aconseguit obtenir uns resultats excel·lents. 

En concret, la publicació que aquí s’analitza, no exprimeix prou les capacitats de l’anàlisi 

de les imatges i la utilització de descriptors per extreure característiques. En canvi, es 

comprova com l’algoritme dissenyat pel departament de la universitat va un pas més 

enllà en aquesta temàtica i aconsegueix obtenir uns resultats satisfactoris utilitzant una 

sèrie de descriptors i un robust classificador. Així doncs, queda clar que els avanços en 
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la classificació d’imatges de futbol segons el punt de vista, recau sobre en la correcta 

utilització de descriptors útils per extreure les característiques de cada imatge.  
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Pressupostos 

En aquesta secció es mostren els pressupostos orientatius que resultarien de la 

realització d’aquest projecte o d’un similar a aquest. 

Es tenen en compte les hores invertides per l’autor en la realització del projecte i 

s’inclouen també les hores dedicades en reunions amb el director del projecte. Totes 

aquestes hores es poden veure reflectides en el diagrama de Gantt contingut en l’Annex 

II. 

Els costos de desenvolupament s’han calculat utilitzant com a referència un salari 

estàndard de desenvolupador, que són uns 8€/hora. 

Per altra banda, també s’estimaran els costos indirectes que se’n poden derivar de 

diversos factors, com per exemple el lloguer dels servidor per desenvolupar el software, 

la llicència de Matlab o possibles lloguers d’oficines si fossin necessàries. És habitual 

estimar els costos indirectes com a percentatge dels costos directes del projecte (en 

general, entre un 20% i un 60%). 

 

COSTOS Hores €/hora € 

Treball realitzat (dividit en paquets de treball):    

1. Lectura i coneixement de les publicacions necessàries 40 8 320 

2. Disseny i implementació de l’algoritme principal 280 8 2240 

3. Familiarització amb el treball remot sobre els servidors 12 8 96 

4. Entrenar el sistema 96 8 768 

5. Obtenir els primers resultats 16 8 128 

6. Obtenir conclusions de l’entrenament 16 8 128 

7. Millorar l’algoritme 120 8 960 

8. Obtenir els resultats finals del test 16 8 128 

9. Comparar els resultants i obtenir les conclusions finals 12 8 96 

10. Escriure els documents necessaris i el projecte final 120 8 960 

Reunions 20 8 160 

TOTAL COSTOS DIRECTES   5984 

COSTOS INDIRECTES (20%)   1197 

TOTAL COSTOS   7184 

Taula P: Pressupostos desglossats per hores. 
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Annex I 

En aquest annex s’especificaran els requeriments i especificacions del projecte, així com 

el pla de treball amb el diagrama de Gantt corresponent. 

 

Requeriments del projecte 

 Adquirir un coneixement de la classificació del punt de vista en imatges de partits de 

futbol. 

 Revisar l'estat de l’art.  

 Implementar l’algoritme publicat. 

 Crear una base de dades adequada per testejar el sistema. 

 Realitzar diverses proves amb l'algoritme implementat. 

 Obtenir  diversos resultats de les proves i treure algunes conclusions. 

 Afegir algunes millores en l'algoritme de la publicació. 

 Comparar els resultats d'ambdós algoritmes. 

 Redactar el projecte final i altres documents.  

 

Especificacions del projecte 

 Llegir diversos articles publicats de l’estat de l’art. 

 Aprendre a programar de manera eficient amb Matlab. 

 Familiaritzar-se amb la navegació i la manipulació dels arxius des d'un equip remot. 

 Aprendre a fer un projecte professional, amb un entorn com els utilitzats en grups de 

treball d’empreses o grups de recerca. 

 Obtenir diversos resultats de la comparació d’algoritmes. 

 

Pla de treball 

En aquesta secció es mostra el pla de treball del projecte. Aquest, ha obtingut lleugeres 

modificacions respecte al presentat en el document “Critical Review”. 

Per la dificultat trobada en implementar les millores sobre l’algoritme, el WP7 s’ha 

finalitzat una setmana més tard del que es preveia en el “Critical Review”. A causa d’això, 

els Work Plackages posteriors també s’han retardat lleugerament. Amb tot, el document 

final s’ha pogut realitzar en paral·lel i tenir-lo enllestit en les dates requerides. 
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En la Figura A1.1 es mostra el diagrama de blocs del pla de treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.1: Diagrama de blocs del pla de treball. 

 

Seguidament es mostren els Work Packages del pla de treball. 

Projecte: WP ref: 1 

Component principal: Lectura i esquematització Full 1 de 9 

Breu descripció: 

Llegir detalladament l’article i la resta de publicacions 
que es citen per entendre el funcionament de 
l’algoritme 

Data planejada d’inici: 12/08/2013 

Data planejada de finalització: 01/09/2013 

Inici de l’esdeveniment: 19/08/2013 

Finalització de l’esdeveniment: 01/09/2013 

Tasca interna T1: Llegir l’article Long-View Player 
Detection Framework Algorithm in Broadcast Soccer 
Videos i altres. 
 

Lliurament: 

-- 

Dates: 

WP2 

Taula A1.1: Work Plan 1. 

Projecte: WP ref: 2 

Component principal: Programar l’article principal Full 2 of 9 

Breu descripció: 

Programar el sistema descrit a la publicació amb 

Matlab seguint els passos de l’article, completant les 

parts que no estan ben definides mitjançant els 

coneixement adquirits.  

Data planejada d’inici: 02/09/2013 

Data planejada de finalització: 13/10/2013 

Inici de l’esdeveniment: 05/08/2013 

Finalització de l’esdeveniment: 03/11/2013 

Tasca interna T1: Adquirir agilitat programant en 
Matlab. 
 

Lliurament: 

WP2 

Dates: 

WP5 

Taula A1.2: Work Plan 2.

WP1 WP2 

WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 WP8 

WP10 

WP9 
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Projecte: WP ref: 3 

Component principal: Treballar remotament amb la 
base de dades del departament 

Full 3 of 9 

Breu descripció: 

Familiaritzar-se amb la navegació i manipulació dels 
arxius remotament  i aprendre a realitzar un projecte en 
un entorn de treball com els dels grups de recerca o 
empreses. 
 

Data planejada d’inici: 01/10/2013 

Data planejada de finalització: 05/10/2013 

Inici de l’esdeveniment: 11/10/2013 

Finalització de l’esdeveniment: 14/10/2013 

Tasca interna T1: Configurar l’ordinador personal per 
poder treballar remotament en els servidors del 
departament. 

Tasca interna T2: Crear un entorn de treball en els 
servidors per poder realitzar les proves necessàries. 

Tasca interna T3: Aprendre a fer recuperacions, 
lliuraments, respositoris, proves de depuració, etc. amb 
un entorn Linux. 
 

Lliurament: 

--- 

Dates: 

WP4 

Taula A1.3: Work Plan 3. 

Projecte: WP ref: 4 

Component principal: Testejar amb una base de dades Full 4 of 10 

Breu descripció: 

Testejar el funcionament del programa amb la pròpia 
base de dades utilitzant diferents llindars per obtenir els 
millors resultats. 

 

Data planejada d’inici: 14/10/2013 

Data planejada de finalització: 03/11/2013 

Inici de l’esdeveniment: 25/10/2013 

Finalització de l’esdeveniment: 15/11/2013 

Tasca interna T1: Crear una base de dades pròpia amb 
imatges de la base de dades del departament. 

Tasca interna T2: Modificar l’algoritme per poder donar 
diferents valors als llinars. 
 

Lliurament: 

--- 

Dates: 

WP5 

Taula A1.4: Work Plan 4. 

Projecte: WP ref: 5 

Component principal: Obtenir els resultats de 
l’algoritme 

Full 5 of 10 

Breu descripció: 

Obtenir resultats de l’algoritme implementat amb la 
base de dades anterior. Posteriorment, fer el mateix 
amb el detector de gespa del departament. 

Data planejada d’inici: 04/11/2013 

Data planejada de finalització: 15/11/2013 

Inici de l’esdeveniment: 18/11/2013 

Finalització de l’esdeveniment: 26/11/2013 

Tasca interna T1: Aprendre a guardar imatges, dades i 
altres resultats amb Matlab. 

Tasca interna T2: Afegir el detector de gespa del 
departament al codi implementat. 
 

Lliurament: 

WP5 

Dates: 

WP6 

Taula A1.5: Work Plan 5. 
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Projecte: WP ref: 6 

Component principal: Escriure unes conclusions Full 6 of 10 

Breu descripció: 

Donats els resultats de l’algoritme, escriure unes 
conclusions del seu funcionament i precisió. 

Data planejada d’inici: 16/11/2013 

Data planejada de finalització: 24/11/2013 

Inici de l’esdeveniment: 03/12/2013 

Finalització de l’esdeveniment: 09/12/2013 

--- 

 

Lliurament: 

WP6 

Dates: 

WP8, WP7 
 

Taula A1.6: Work Plan 6. 

Projecte: WP ref: 7 

Component principal: Millorar l’algoritme implementat Full 7 of 10 

Breu descripció: 

Dissenyar unes possibles millores per l’algoritme que 
evitin els seus errors principals i programar-les 
posteriorment per tal de validar-les. 

Data planejada d’inici: 12/12/2013 

Data planejada de finalització: 01/01/2014 

Inici de l’esdeveniment: 15/12/2013 

Finalització de l’esdeveniment: 10/01/2014 

--- 

 

Lliurament: 

WP7 

Dates: 

WP8 
 

Taula A1.7: Work Plan 7. 

Projecte: WP ref: 8 

Component principal: Obtenir els resultats finals Full 8 of 10 

Breu descripció: 

Realitzar diferents tests sobre l’algoritme (tant l’inicial 

com el millorat) amb una extensa base de dades per 

obtenir els resultats finals. 

 

Data planejada d’inici: 25/11/2013 

Data planejada de finalització: 06/01/2014 

Inici de l’esdeveniment: 13/12/2013 

Finalització de l’esdeveniment: 19/01/2014 

Tasca interna T1: Adaptar el codi actual per a poder fer 
les proves amb la base de dades del departament. 

 

Lliurament: 

WP8 

Dates: 

WP9 

Taula A1.8: Work Plan 8. 

Projecte: WP ref: 9 

Component principal: Analitzar i comparar els resultats 
dels algoritmes 

Full 9 of 10 

Breu descripció: 

Fer un anàlisi detallat dels resultats obtinguts amb els 

tests realitzats i posteriorment comparar els resultats 

amb els que obté l’algoritme creat pel departament. 

 

Data planejada d’inici: 07/01/2014 

Data planejada de finalització: 15/01/2014 

Inici de l’esdeveniment: 20/01/2014 

Finalització de l’esdeveniment: 22/01/2014 

--- 

 

Lliurament: 

WP9 

Dates: 

--- 
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Taula A1.9: Work Plan 9. 

Projecte: WP ref: 10 

Component principal: Escriure el projecte final i altres 
documents 

Full 10 of 10 

Breu descripció: 

Escriure el projecte final i la resta de documentació 
necessària per a l’avaluació. 

Data planejada d’inici: 01/09/2013 

Data planejada de finalització: 25/01/2014 

Inici de l’esdeveniment: 01/09/2013 

Finalització de l’esdeveniment: 03/02/2014 

--- 

 

Lliurament: 

WP10 

Dates: 

---  
 

Taula A1.10: Work Plan 10. 

 

Per finalitzar, en la Taula A1.11 es mostra el diagrama de Gantt del pla de treball anterior. 

Taula A1.11: Diagrama de Gantt. 

  

Setmanes 

 Setembre Octubre Novembre Desembre Gener 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

T
a
s
q

u
e
s
 

Lectura i esquematització                                            

Programació de l’article principal                                            

Treball remot                                             

Tests amb la base de dades d’entrenament                                            

Obtenció dels resultats de l’entrenament                                            

Conclusions                                            

Millora de l’algoritme implementat                        

Obtenció dels resultats finals                                            

Anàlisis i comparació dels resultats finals                        

Escriptura del projecte final  
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Annex II 

 

En aquest annex es mostren els percentatges d’encert i les matrius de confusió 

resultants de les proves detallades al punt 3 per cada partit de la base de dades. 

Primerament es mostren els resultats de l’algoritme inicial per l’espai de color primari, per 

l’espai de control i utilitzant el detector de gespa del departament. Posteriorment, es 

mostren els resultats de l’algoritme millorat per l’espai de color primari i per l’espai de 

color de control. 

 

1. Algoritme inicial 

 

1.1. Espai de color primari 

FCB-MAL: 

Percentatge d’encert global: 65,25% 

Taula A2.1: Matriu de confusió del partit FCB-MAL per l’espai de color primari. 

FCB-REC: 

Percentatge d’encert global: 49,91%. 

 Taula A2.2: Matriu de confusió del partit FCB-REC per l’espai de color primari. 

MAL-RMA: 

Percentatge d’encert global: 78,10% 

Taula A2.3: Matriu de confusió del partit MAL-RMA per l’espai de color primari. 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 69,57% 30,21% 0,22% 

Medium View 24,15% 44,30% 31,55% 

Close-up View 25,82% 8,73% 65,45% 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 47,29% 51,06% 1,65% 

Medium View 24,13% 49,17% 26,70% 

Close-up View 18,92% 12,88% 68,19% 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 84,58% 14,27% 1,14% 

Medium View 42,70% 32,91% 24,38% 

Close-up View - - - 
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SEV-GET: 

Percentatge d’encert global: 73,41%. 

Taula A2.4: Matriu de confusió del partit SEV-GET per l’espai de color primari. 

SEV-RMA: 

Percentatge d’encert global: 58,85%. 

Taula A2.5: Matriu de confusió del partit SEV-RMA per l’espai de color primari. 

 

1.2. Espai de color de control 

FCB-MAL: 

Percentatge d’encert global: 76,34%. 

Taula A2.6: Matriu de confusió del partit FCB-MAL per l’espai de color de control. 

FCB-REC: 

Percentatge d’encert global: 75,87%. 

Taula A2.7: Matriu de confusió del partit FCB-REC per l’espai de color de control. 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 95,57% 4,10% 0,34% 

Medium View 41,34% 48,52% 10,13% 

Close-up View 28,56% 6,43% 65,02% 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 56,27% 41,02% 2,70% 

Medium View 34,87% 31,00% 34,11% 

Close-up View 28,22% 11,34% 60,43% 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 89,73% 10,11% 0,15% 

Medium View 38,11% 32,57% 29,31% 

Close-up View 30,43% 8,16% 61,40% 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 88,98% 7,48% 3,53% 

Medium View 38,08% 26,48% 35,44% 

Close-up View 23,33% 10,10% 66,56% 
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MAL-RMA: 

Percentatge d’encert global: 86,28%. 

Taula A2.8: Matriu de confusió del partit MAL-RMA per l’espai de color de control. 

SEV-GET: 

Percentatge d’encert global: 48,31%. 

Taula A2.9: Matriu de confusió del partit SEV-GET per l’espai de color de control. 

SEV-RMA: 

Percentatge d’encert global: 53,29%. 

Taula A2.10: Matriu de confusió del partit SEV-RMA per l’espai de color de control. 

 

 

1.3. Utilitzant el detector de gespa del departament 

FCB-MAL: 

Percentatge d’encert global: 69,80%. 

Taula A2.11: Matriu de confusió del partit FCB-MAL utilitzant el detector de gespa del departament. 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 93,04% 6,74% 0,20% 

Medium View 33,92% 39,07% 27,00% 

Close-up View - - - 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 49,98% 49,31% 0,72% 

Medium View 46,25% 41,49% 12,28% 

Close-up View 24,90% 18,58% 56,53% 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 55,56% 40,89% 3,53% 

Medium View 46,81% 26,76% 26,41% 

Close-up View 43,48% 8,80% 47,70% 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 72,25% 27,63% 0,12% 

Medium View 13,02% 54,52% 32,46% 

Close-up View 19,85% 10,25% 69,90% 



 

 68 

FCB-REC: 

Percentatge d’encert global: 50,01%. 

Taula A2.12: Matriu de confusió del partit FCB-REC utilitzant el detector de gespa del departament. 

MAL-RMA: 

Percentatge d’encert global: 76,13%. 

Taula A2.13: Matriu de confusió del partit MAL-RMA utilitzant el detector de gespa del departament. 

SEV-GET: 

Percentatge d’encert global: 51,86%. 

Taula A2.14: Matriu de confusió del partit SEV-GET utilitzant el detector de gespa del departament. 

SEV-RMA: 

Percentatge d’encert global: 54,86%. 

Taula A2.15: Matriu de confusió del partit SEV-RMA utilitzant el detector de gespa del departament. 

 

 

 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 40,17% 59,14% 0,68% 

Medium View 25,48% 39,06% 35,45% 

Close-up View 12,10% 7,38% 80,52% 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 80,43% 19,57% 0% 

Medium View 30,80% 46,07% 23,12% 

Close-up View - - - 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 44,67% 54,90% 0,42% 

Medium View 33,33% 39,20% 27,47% 

Close-up View 20,45% 8,17% 71,39% 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 52,77% 44,04% 3,17% 

Medium View 45,07% 33,25% 21,66% 

Close-up View 24,55% 9,05% 66,39% 
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2. Algoritme millorat 

 

2.1. Espai de color primari 

FCB-MAL: 

Percentatge d’encert global: 83,71%. 

Taula A2.16: Matriu de confusió del partit FCB-MAL per l’espai de color primari. 

FCB-REC: 

Percentatge d’encert global: 81,65%. 

Taula A2.17: Matriu de confusió del partit FCB-REC per l’espai de color primari. 

MAL-RMA: 

Percentatge d’encert global: 87,08%. 

Taula A2.18: Matriu de confusió del partit MAL-RMA per l’espai de color primari. 

SEV-GET: 

Percentatge d’encert global: 73,60%. 

Taula A2.19: Matriu de confusió del partit SEV-GET per l’espai de color primari. 

 

 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 94,99% 4,71% 0,30% 

Medium View 10,54% 52,86% 36,60% 

Close-up View 16,32% 17,04% 66,65% 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 93,61% 4,88% 1,53% 

Medium View 29,62% 36,13% 34,26% 

Close-up View 8,03% 18,74 % 73,23% 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 88,29% 10,56% 1,15% 

Medium View 13,00% 60,60% 26,41% 

Close-up View - - - 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 89,95% 7,28% 2,79% 

Medium View 17,94% 62,42% 19,66% 

Close-up View 11,52% 21,93% 66,55% 
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SEV-RMA: 

Percentatge d’encert global: 59,67%. 

Taula A2.20: Matriu de confusió del partit SEV-RMA per l’espai de color primari. 

 

 

2.2. Espai de color de control 

FCB-MAL: 

Percentatge d’encert global: 81,22%. 

Taula A2.21: Matriu de confusió del partit FCB-MAL per l’espai de color de control. 

FCB-REC: 

Percentatge d’encert global: 78,53%. 

Taula A2.22: Matriu de confusió del partit FCB-REC per l’espai de color de control. 

MAL-RMA: 

Percentatge d’encert global: 91,50%. 

Taula A2.23: Matriu de confusió del partit MAL-RMA per l’espai de color de control. 

 

 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 67,28% 27,44% 5,28% 

Medium View 18,08% 25,12% 56,80% 

Close-up View 10,98% 26,79% 62,25% 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 93,08% 6,73% 0,19% 

Medium View 18,75% 48,62% 32,65% 

Close-up View 16,35% 19,83% 63,81% 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 87,57% 10,20% 2,25% 

Medium View 20,14% 49,64% 30,24% 

Close-up View 9,45% 20,85% 69,68% 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 96,32% 3,33% 0,34% 

Medium View 13,42% 57,81% 28,77% 

Close-up View - - - 
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SEV-GET: 

Percentatge d’encert global: 74,91%. 

Taula A2.24: Matriu de confusió del partit SEV-GET per l’espai de color de control. 

SEV-RMA: 

Percentatge d’encert global: 69,56%. 

Taula A2.25: Matriu de confusió del partit SEV-RMA per l’espai de color de control. 

 

 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 87,93% 10,93% 1,14% 

Medium View 27,71% 67,93% 4,37% 

Close-up View 15,05% 25,96% 58,99% 

 Long View Medium View Close-up View 

Long View 75,80% 20,02% 4,19% 

Medium View 29,79% 38,49% 31,72% 

Close-up View 26,75% 24,17% 49,09% 
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