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Abstract 

Alzheimer’s disease is a pathology that increasingly affects the population due to 
increased longevity. The study of the disease in preclinical stages is expected to allow 
treatments that will be more effective than the existing ones. This project contributes with 
a tool to approach this issue from a technological point of view, related with the 
neuroimaging processing. One of the most common technical problems in the use of 
neuroimaging for Alzheimer is focused in the automatic segmentation and the 
subsequent measurement of the cortical thickness from MRI (magnetic resonance 
imaging). At the present time, this automatic segmentation is not perfect, and as the 
segmentation task requires an important amount of human resources (hours of qualified 
technician) for monitoring and correcting the results, it clearly needs to be improved. The 
specific contribution of this project is the work environtment of one of the most used 
segmentation programs: the Freesurfer program developed in the Harvard University. 
Work has been done in the open source software and source code platforms and 
database adquisition. Besides, an introduction in the image treatment has been done and 
the internal documentation needed for subsequent projects has been generated. This has 
contributed a complete, functional and documented environtment to the GPI for the 
neuroimaging study based in the Freesurfer program. This project leaves an open path to 
the GPI to continue in the research for a cure for Alzheimer’s disease in the context of the 
existing collaboration with the Laboratori d’Alzheimer of the memory unit from Hospital 
Sant Pau i de la Santa Creu of Barcelona. 
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Resum 

La Malaltia de l’Alzheimer és un patologia que cada cop afecta més a les poblacions amb 
l'increment de longevitat. Es preveu que l’estudi de la malaltia en fases precliníques 
permeti tractaments més eficaços que els actuals.  

Aquest projecte contribueix amb una eina per abordar aquesta problemàtica des d'un 
punt de vista tecnològic relacionat el processament de neuroimatge. Un dels problemes 
tècnics més habituals en neuroimatge per Alzheimer es centra en la segmentació 
automàtica i posterior mesura del gruix cortical a partir d’imatges de ressonància 
magnètica. Aquesta segmentació automàtica, actualment, no és perfecta, i com que la 
tasca de segmentació requereix una quantitat important de recursos humans (hores de 
tècnic qualificat) per a la supervisió i correcció del resultat, és evident que s’ha de 
millorar. 

La contribució específica d'aquest treball és l'entorn de treball  d'un dels programes 
emprats de manera més estesa per a la segmentació: el programa FreeSurfer 
desenvolupat a la Universitat de Harvard. S’ha treballat en la plataforma de codi font de 
software lliure i adquisició de bases de dades. A més, s’ha fet una introducció en el 
tractament de la imatge i s’ha generat la documentació interna necessària per projectes 
posteriors. Això, ha aportat al GPI un entorn complet, funcional i documentat per a 
l’estudi de neuroimatge basat en el programa FreeSurfer.  

Aquest projecte deixa un camí obert al GPI per tal de continuar en la recerca de la cura 
de la malaltia de l’Alzheimer en el context de la col·laboració existent amb el Laboratori 
d'Alzheimer de la unitat de memòria de l’Hospital Sant Pau i de la Santa Creu de 
Barcelona. 
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Resumen 

La enfermedad del Alzheimer es una patología que cada vez afecta más a las 
poblaciones debido al incremento dela longevidad. Se prevé que el estudio de la 
enfermedad en fases preclínicas permita tratamientos más eficaces que los actuales. 
Este proyecto contribuye con una herramienta para abordar esta problemática desde un 
punto de vista tecnológico, relacionado con el procesamiento de neuroimagen. Uno de 
los problemas técnicos más habituales en el uso de neuroimagen para el Alzheimer se 
centra en la segmentación automática y la posterior medición del grosor cortical a partir 
de imágenes de resonancia magnética. Esta segmentción automática, actualmente, no 
es perfecta, y como la tarea de segmentación requiere una cantidad importante de 
recursos humanos (horas de técnico cualificado) para la supervisión y corrección del 
resultado, es evidente que tiene que mejorarse. La contribución específica de este 
trabajo es el entorno de trabajo de uno de los programas usados de manera más 
extendida para la segmentación: el programa Freesurfer desarrollado en la Universidad 
de Harvard. Se ha trabajado en la plataforma de código fuente de software libre y 
adquisición de bases de datos. Además, se ha realizado una introducción en el 
tratamiento de la imagen y se ha generado la documentación interna necesaria para 
proyectos posteriores. Esto ha aportado al GPI un entorno completo, funcional y 
documentado para el estudio de neuroimagen basado en el programa FreeSurfer. Este 
proyecto deja un camino abierto al GPI para continuar en la búsqueda de la cura de la 
enfermedad del Alzheimer en el contexto de la colaboración existente con el Laboratori 
d’Alzheimer de la unidad de memoria del Hospital Sant Pau i de la Santa Creu de 
Barcelona.  
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1. Introducció 

El present projecte es realitza en el marc de la col·laboració del Grup de recerca de 
Processament d’Imatge de la Universitat Politècnica de Catalunya amb la unitat de 
memòria de l’Hospital Sant Pau en la recerca de l’Alzheimer. 

La motivació d’aquest projecte és introduir, configurar i deixar operatiu el software de 
lliure distribució FreeSurfer [1] desenvolupat a Harvard en l’entorn del GPI per a la 
recerca en segmentació de neuroimatge. Aquest projecte contribueix amb l'entorn de 
software, les dades i la plataforma adequada per a la millora i el desenvolupament 
d'eines de segmentació en FreeSurfer, deixant una via de treball oberta  per a la recerca 
en neuroimatge.  

Els principals objectius d’aquest projecte són: 

1. Instal·lació del software FreeSurfer i adquisició de les dades ADNI a l’entorn del 
GPI 

2. Generació de la documentació interna sobre la instal·lació, funcionament i us de 
FreeSurfer i les dades ADNI 

Tot seguit, en aquest mateix capítol, és defineixen els requeriments i especificacions, 
antecedents del projecte, pla de treball i variacions sobre el pla de treball.   

1.1. Requeriments i especificacions 

Els requeriments i especificacions d’aquest projecte és defineixen a continuació: 

Requeriments (d'usuari): 
• R1. Ús funcional del software FreeSurfer 
• R2. Tractament de dades ADNI a FreeSurfer 
• R3. Identificació de segmentacions errònies 
• R5. Documentació: FreeSurfer i ADNI 
• R6. Exploració d’altres opcions de software per la segmentació 

Especificacions (tasques tècniques necessàries per implementar cadascun dels 
requeriments) 
• E1.1 Lectura de dades RM 
• E1.2 Registre a l'atlas standard (Taillarach) 
• E1.3 Tasques de preprocessament (ex. eliminar ossos cranials, normalització de la 

intensitat…) 
• E1.4 Segmentació del còrtex (mat. blanca, mat. Gris, substància pial...) 
• E1.5 Mesures morfològiques 

 
• E2.1 Correcta adquisició de les dades ADNI1 del primer any amb correccions B1 
• E2.2 Conversió de formats (NiFTI a mgz.) i càrrega de dades a freesurfer 
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• E3.1 Informació J.Pegueroles/Lab.Alzheimer sobre què es considera una 

segmentació errònia i perquè 
• E3.2 Reproducció d'alguns casos de segmentació errònia en dades ADNI 

 
• E5.1 Documentació FreeSurfer: instal·lació, estructura, funcionalitats... 
• E5.2 Documentació ADNI: conjunts de dades, conjunt triat (ADNI1), formats... 

 
• E6.1 Comparació de resultats i algorismes entre FreeSurfer i FSL i SPM 

1.2. Antecedents del projecte 

L’estudiant Jordi Pegueroles va realitzar el Treball Final de Grau [2] realitzat a l'Hospital 
de Sant Pau donant suport tècnic a l'estudi clínic de l'Alzheimer. El treball d'en Jordi 
Pegueroles afronta el diagnòstic en la fase preclínica del Alzheimer. A la unitat de la 
memòria de Sant Pau s'empra el software FreeSurfer per analitzar neuroimatge amb 
l'objectiu de correlacionar el deteriorament de l’estructura cerebral amb biomarcadors i 
factors de risc detectats en fases posteriors de la malaltia. 

Aprofitant l’experiència d'aquest precedent, es vol configurar a l'entorn de 
desenvolupament del Grup d’Imatge una plataforma de treball formada per eines de 
software i dades de treball en neuroimatge, per tal de poder fer contribucions concretes 
en les millores d'aquestes eines. A l'hora, es pretén aportar l'experiència i la 
documentació necessària per tal  de treballar amb aquestes eines al grup de recerca.  

El present TFG té com a objectiu principal integrar el software FreeSurfer i la base de 
dades de neuroimatge ADNI als servidors de GPI, fins al punt de deixar el projecte en 
condicions de fer contribucions més endavant als diferents mòduls de processament i 
segmentació de FreeSurfer. Per aconseguir-ho caldrà: 

• Fer un aprenentatge en el món del software lliure i Linux incloent “bash” i “tcsh” 
• Instal·lar FreeSurfer des de les fonts als servidors del GPI 
• Adquirir un cert grau d’experiència en l’ús del software com a usuari de l’aplicació 
• Fer un tractament efectiu de les dades ADNI 
• Detectar segmentacions incorrectes 
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1.3. Pla de treball  

Tot seguit hi ha una descripció del pla de treball en format de paquets de tasques i un 
diagrama de Gantt. 

PAQUETS DE TREBALL: 

Projecte: Instal·lació FreeSurfer Ref paquet: IFS 

Constituent principal: Software Pagina n de m 

Descripció Curta: Instal·lació de FreeSurfer al servidor de GPI.  Data d’inici: 03/03/2014 

Data de fi: 25/05/2014 

Tasca T1: Instal·lació FreeSurfer 

Tasca T2: Instal·lació llibreries MINC, MNI, N3, EBTKS... 
necessàries per FreeSurfer 

Tasca T3: Aconseguir correcte funcionament Tkmedit. 
Instal·lació llibreries Tcl/Tk i FreeSurfer precompilat. 

Entregables: 

 

Dates: 

 

P# Tasca# Titol curt Fita/Entregable Data(setmana) 

IFS 1 Freesurfer  03/03/2014 

IFS 2 Llibreries  03/05/2014 

IFS 3 Tkmedit  25/05/2014 
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Projecte: FreeSurfer Ref paquet: FS 

Constituent principal: Software Pagina n de m 

Descripció Curta: Familiarització en l’entorn de treball FreeSurfer 
i generació de documentació sobre el seu funcionament.  

Data d’inici: 03/03/2014 

Data de fi: 11/05/2014 

Tasca T1: Lectura de la documentació de l’entorn 

Tasca T3: Elaboració d’una guia amb la descripció els mòduls i 
funcionalitats 

Tasca T4: Proves de funcionament sobre la instal·lació a l'entorn 
de GPI 

Entregables: 

Guia de 
funcionament 

Dates: 

 

P# Tasca# Títol curt Fita/Entregable Data(setmana) 

FS 1 Lectura FS  03/03/2014 

FS 2 Guia Guia 10/03/2014 

FS 3 Proves GPI  25/05/2014 

 

 

 

 

 



 

 17 

Projecte: FSL Ref paquet: FSL 

Constituent principal: Software Pagina n de m 

Descripció Curta: Familiarització en l’entorn de treball FSL, 
instal·lació i generació de documentació sobre el seu 
funcionament.  

Data d’inici: 03/03/2014 

Data de fi: 29/05/2014 

Tasca T1: Lectura de la documentació de l’entorn 

Tasca T2: Instal·lació FSL 

Tasca T3: Proves de funcionament sobre la instal·lació a l'entorn 
de GPI 

Entregables: 

Guia de 
funcionament 

Dates: 

 

P# Tasca# Títol curt Fita/Entregable Data(setmana) 

FSL 1 Lectura FSL  03/03/2014 

FSL 2 Instal·lació  27/05/2014 

FSL 3 Proves GPI  30/05/2014 
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Projecte: Corpus ADNI Ref Paquet: CA 

Constituent principal: Software Pàgina n de m 

Descripció curta: Familiarització en l’entorn ADNI i generació de 
documentació sobre el seu funcionament. 

Data d’inici: 24/03/2014 

Data de fi:06/04/2014 

Tasca T1: Elaboració d'una guia amb la descripció de les 
característiques i tipus de dades, capacitats necessàries i 
formats d'accés 

Tasca T2: Càrrega i anàlisi de dades ADNI des de freesurfer 

Entregables: 

Guia 
descriptiva  

Dates: 

 

P# Tasca# Títol curt Fita/Entregable Data (setmana) 

CA 1 Guia Guia 24/03/2014 

CA 2 Dades ADNI  31/03/2014 
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Projecte: Tractament de dades amb freesurfer Ref Paquet: TDF 

Constituent principal: Software Pàgina n de m 

Descripció curta: Processament i segmentació de les dades de 
ADNI 

Data d’inici:16/05/2014 

Data de fi:2/06/2014 

Tasca T1: Preprocessament: conversió de format, registre a 
l'atles de Talairach, normalització d'intensitat 

Tasca T2: Segmentació: selecció de teixits d'interès, etiquetatge 
de matèria blanca, mesura del gruix cortical 

Entregables: 

Obtenció de 
resultats i 
dades 
processades 

Dates: 

 

 

P# Tasca# Títol curt Fita/Entregable Data 
(setmana) 

TDF 1 Preprocessat Dades convertides 16/05/2014 

TDF 2 Segmentació Dades segmentades 16/05/2014 
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Projecte: Informe i documentació Ref paquet: ID 

Constituent principal: Documentació Pàgina n de m 

Descripció curta: Redacció i documentació del projecte Data d’inici:14/03/2014 

Data de fi:30/06/2014 

Tasca T1: Documentar el projecte, incloent les guies dels punts 
1, 2 i 4 com annexes 

Entregables: 

Documentació 

Dates: 

 

P# Tasca# Títol curt Fita/Entregable Data 
(setmana) 

ID 1 Documentar Documentació 14/03/2014 
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1.4. Modificacions del pla i incidències 

El pla de treball, tal com es va indicar a la revisió critica, ha quedat fortament modificat 
respecte la primera proposta, degut a les dificultats en la instal·lació en mode de 
desenvolupament del software FreeSurfer i les llibreries associades. La documentació 
disponible sobre la instal·lació a partir del codi font, per permetre desenvolupar i fer 
modificacions del codi i contribucions a FreeSurfer, és limitada i imprecisa. Les llibreries 
requerides per al correcte funcionament de FreeSurfer són versions antigues (algunes, 
més de 10 anys) i han presentat incompatibilitats amb les versions actualitzades de les 
mateixes llibreries ja existents als servidors del GPI. També s'han analitzat altres entorns 
de software emprats habitualment en neuroimatge, constatant que, a pesar de les 
dificultats també en la instal·lació directa dels executables, FreeSurfer s'utilitza més 
habitualment en el els laboratoris clínics d'Alzheimer que altres eines existents. 

Per altra banda, la Monica Alfaro, una estudiant de Pla 92 que està cursant el PFC, s’ha 
afegit a l'equip de projectes de neuroimatge de GPI com a experta en processament 
d’imatge i segmentació, per treballar a partir del desenvolupament fet en el present 
projecte per contribuir a la millora de la segmentació. Per tant, la feina desenvolupada al 
nostre projecte es centra actualment en la preparació d'un entorn estable de 
desenvolupament que donarà suport a les persones que treballin en millora de la 
segmentació d'imatge neuronal. 

Les incidències comentades, han provocat que aparegui un nou objectiu amb gran 
carrega de treball, la instal·lació del software. També ha fet que l’objectiu inicial de fer 
modificacions i millores en el codi passi a formar part del treball futur de la Monica.  
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2. Estat del art i conceptes teòrics 

2.1. Alzheimer 

2.1.1. Malaltia del Alzheimer 

La malaltia de l’Alzheimer (MA) és el tipus de demència neurodegenerativa més freqüent 
amb aproximadament un 70% de tots els casos de demència. S’entén per demència un 
deteriorament cognitiu, és a dir, pèrdua de nivell respecte un nivell previ, suficientment 
greu com per a afectar al funcionament personal i social de les activitats de la vida diària. 
[2] 

Des del punt de vista neuropatològic, la MA es caracteritza per alteracions que es 
relacionarien amb l’acumulació de dipòsits extracel·lulars d’uns biomarcadors concrets. 
El procés fisiopatològic comença dècades abans de que es manifestin els primers 
símptomes clínics i el desenvolupament d’un síndrome de demència. En la primera fase 
de la MA, que es desenvolupa durant 20 anys abans de que apareguin els primers 
símptomes clínics, els subjectes tenen canvis mesurables en l’estructura i funció cerebral 
i en líquid cefaloraquidi (LCR). Aquests canvis serien indicatius de l’inici d’un procés 
patològic anys abans de la manifestació dels primers símptomes clínics. Un dels majors 
factors de risc per contraure la MA és l’edat. Amb l’edat la integritat estructural del cervell 
pateix un deteriorament i s’han pogut identificar quines àrees són les que es deterioren 
amb més rapidesa.  

Actualment no existeix cap tractament capaç d’aturar ni tant sols de desaccelerar el 
procés patològic. Es preveu que els futurs tractaments siguin més eficaços en aquelles 
fases precoces de la malaltia, on el declivi cognitiu del pacient sigui inexistent o moderat. 
Per tant, és important poder disposar d’eines que permetin una identificació en fases 
preclíniques de la malaltia.  

Un dels indicadors d’atròfia estructural cerebral, a més de ser un dels més utilitzats, és la 
imatge per Ressonància Magnètica (RM), una tècnica no invasiva que permet discernir 
l’estructura cerebral. Es poden definir tres tipus de teixit: 

• El LCR, un líquid que emmantella el cervell i que es situa entre aquest i el crani.  
• La substància gris (SG), formada per nuclis de neurones que processen la 

informació. 
• La substància blanca (SB), formada per axons de les neurones de la SG i 

encarregada de la transmissió.  

Existeixen diferents tipus de RM segons els paràmetres que s’utilitzin. En aquest treball 
s’utilitzaran RM de 3 Tesla de potencia (3T) que proporcionen millor resolució que les de 
1.5T emprades en el projecte de Jordi Pegueroles.   
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2.1.2. Tècniques de neuroimatge per l’estudi de la MA 

Per a l’estudi, diagnosis i monitorització de la demència in vivo, la RM és una tècnica 
molt utilitzada en el món de la neuroimatge i s’ha demostrat que és una bona solució, un 
fet impensable 20 anys enrere. Avui en dia, està àmpliament acceptat que els canvis 
mesurats en RM són un biomarcador apropiat per a la MA i el deteriorament cognitiu lleu 
(DCL). Utilitzant la RM s’ha vist una atròfia progressiva en el gruix cortical i s’ha pogut 
veure la diferència entre els subjectes amb MA i els controls sans (CTL). 

Fins ara l’estudi d’aquests canvis es feia manualment, amb un procediment d’anàlisi lent, 
irrepetible que requereix la col·laboració indispensable d’un especialista en la matèria. 
Per grans volums de dades aquest mètode es inviable i es requereixen de eines de 
processament d’imatge.  

2.2. Ressonància magnètica 

Els sistemes RM es basen en les propietats magnètiques dels protons dels àtoms 
d’hidrogen que es troben en l’aigua, proteïnes, lípids i altres mostres biològiques. Els 
protons d’hidrogen, degut al spin i a la càrrega, actuen com l’agulla duna brúixola quan 
es situen en un camp magnètic, assumint un alineament respecte al camp. 

Aquest efecte de l'alineament de spins és el que produeix un volum magnetitzat en la 
direcció del camp magnètic amb una freqüència determinada (anomenada freqüència de 
Larmor). Aplicant un pols de radiofreqüència (RF) a aquesta freqüència en concret, els 
protons alineats en el camp magnètic absorbeixen l’energia desviant la seva orientació 
de la direcció principal del camp. En el moment en el que es deixa d’aplicar aquest pols, 
progressivament els protons retornen a la seva orientació inicial, alliberant energia que 
es capta a través duna antena de RF.  

En funció dels paràmetres dels polsos electromagnètics (temps de repetició, temps 
d’eco...) es poden adquirir diversos tipus de RM, com la RM per difusió, FLAIR, Gradient 
Eco entre d’altres, però en aquest treball ens hem centrat en la RM potenciada en T1.  

El valor del píxel final no depèn només de la configuració de la maquina sinó que també 
depèn del pacient (dels seus teixits): [3] 

• Densitat protònica (DP) 
• T1 
• T2 
• Flux 
• Difusió 

El T1 i T2 són constants de temps que es mesuren en milisegons. Són constants 
característiques de cada teixit que dicten el temps de relaxació d’aquests i per tant la 
quantitat d’energia emesa en un cert temps.  
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La imatge resultant d’una RM ve donada per la combinació de les contribucions de tots 
els factors. Per tant, una RM potenciada en T1 és un tipus específic d’imatge que gairebé 
només te en compte la contribució feta per T1. Aquest tipus de RM són les més adients 
per discriminar entre SG i SB que és el que a nosaltres ens interessa.  

D’altra banda, una RM és pot prendre amb diferents intensitats de camp magnètic. Més 
alt el camp magnètic més resolució tindrà la imatge final. Les mesures estàndards 
d’intensitat són 1.5T(Tesla), 3T i fins i tot 7T.  

Aquestes RM es poden guardar en diversos formats. El format estàndard per a 
l’equipament d’imatge mèdica dels principals proveïdors (Siemens, Philips...) és el Digital 
Imaging and Communications in Medicine (DICOM). Tot i que aquest format proporciona 
interoperabilitat entre hardware, té el handicap de que no està dissenyat per facilitar una 
manipulació eficient de les dades i per al processat de les imatges. És per això que 
apareix un altre format estàndard anomenat Neuroimaging Informatics Technology 
Initiative (NIfTI). El format NIfTI permet guardar les imatges biomèdiques 
multidimensionals en 3 dimensions. 

2.3. Base de dades 

2.3.1. ADNI 

Els estudis realitzats en aquest projecte estan basats en la base de dades Alzheimer’s 
Disease Neuroimaging Initiative (ADNI). Aquesta base de dades conté dades de pacients 
CTL, DCL i amb M (vegeu l'apartat 2.1.2).   

ADNI [4] és un projecte internacional publico-privat que proporciona accés a una base de 
dades de neuroimatge d'un conjunt extens de subjectes complementada amb la 
informació clínica per a la recerca del principi patològic, prevenció i tractament de la MA. 
Aquest projecte té tres objectius principals:  

• Detectar la MA en la fase més precoç possible i poder identificar biomarcadors 
vàlids per a aquesta demència.  

• Donar suport als avenços en la intervenció, prevenció i tractament de la MA així 
com l’ús de nous mètodes diagnòstics per a aplicar-los a les fases més precoces, 
quan la intervenció podria ser més eficaç.  

• Continuar desenvolupant l’accés a les dades d’ADNI així com millorar i expandir 
aquest model.  

El projecte ADNI compta amb tres fases diferents: ADNI1, ADNIGO i ADNI2, cadascuna 
d’elles amb els seus participants. D’aquestes fases, ADNI1 està presa a 1.5T, mentre 
que ADNI-GO i ADNI2 estan preses a 3T seguint el mateix protocol.  
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ADNI va ser llançat a l’octubre del 2004, i la primera fase del projecte va durar fins al 
2009. En els primers estudis es proven diferents tècniques existents, com la Tomografia 
per Emissió de Positrons (PET) i la RM, per veure com combinar-los per detectar la MA 
en fase precoç.  

 Cadascuna de les RM està identificada amb el lloc de procedència i un identificador (ID) 
del subjecte. A més, també existeix un identificador específic de cada imatge ja que 
s'obtenen dues RM de cadascun dels subjectes en el mateix instant, per si una de les 
adquisicions presentés problemes. A més, s’ofereixen diferents nivells de 
preprocessament: 

• GradWarp: és una correcció de la distorsió de la geometria de la imatge deguda a 
la no-linealitat del gradient, que varia depenent del model de gradient específic de 
cada imatge.  

• B1 Correction: aquesta correcció utilitza els escanejos de calibració B1 per 
corregir la no-uniformitat de la intensitat de la imatge que resulta quan la 
transmissió del pols RF en la RM es duu a terme amb una bobina més uniforme 
mentre que la bobina que rep ho és menys.  

• N3: és un algoritme de pic d’histograma que s’aplica a totes les imatges després 
de les dues correccions anteriors. N3 redueix la no-uniformitat de la intensitat , 
tant la residual com la deguda a l’efecte dielèctric dels 3T/1.5T.  

• Scaled: A més de les correccions esmentades anteriorment, hi ha mesures de 
l’escalat espacial associades a cada imatge MPRAGE. Aquest escalat es duu a 
terme en cada eix cardinal i està mesurat amb el ADNI phantom. En el límit que la 
matriu de la imatge està alineada amb els eixos cardinals, això permet ajustar la 
mida de vòxel d’aquella imatge en concret.  

2.4. Softwares de segmentació 

Aquest apartat vol mostrar les 3 alternatives més significatives pels softwares de 
segmentació i anàlisis de neuroimatge, per tal d'arribar a una conclusió sobre l'opció més 
adient per aquest projecte.  

2.4.1. FreeSurfer  

FreeSurfer (FS) [1] es un software de lliure distribució desenvolupat per investigadors del 
Centre de Athinoula A.Martinos per Imatges Biomèdiques. 

Aquest software compren un seguit d’eines per a l'anàlisi i visualització de dades 
estructurals i funcionals del cervell. FreeSurfer(FS) conté un fil de tractament d’imatge 
estructural completament automàtic per al processament de dades de seccions 
transversals i longitudinals.  

El software inclou un gran nombre de procediments com [5]: 
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• Creació de models computeritzats del cervell a partir de imatges de ressonàncies 
magnètiques (MRI) 

• Processament de ressonàncies magnètiques funcionals (fMRI) 
• Mesurament de propietats morfomètriques del cervell incloent el gruix cortical i el 

volum de regions  
• Càlcul de mitjanes inter-subjecte de dades estructurals i funcionals utilitzant un 

procediment que alinea els individus sobre la base dels seus patrons de 
plegament cortical per a l'alineació òptima de les regions neuronals homòlogues. 

D’aquesta selecció de les funcions més importants, la més interessant és la mesura del 
gruix cortical (CTh), donat que aquesta mesura es correla amb el deteriorament del 
cervell i el desenvolupament de la MA. 

FS es basa en una visió laminar del còrtex, és a dir, es centra en un anàlisis 2D del 
cervell i n’estudia la superfície d’aquest. La unitat utilitzada en el processament és el 
vèrtex que prové d’una prèvia tessel·lació en triangles dels vòxels de la imatge. El 
software realitza una reconstrucció i parcel·lació de la superfície cortical i una 
segmentació d’estructures subcorticals que permet fer càlculs i obtenir-ne dades de gran 
valor clínic com les esmentades anteriorment. 

2.4.2. SPM 

Statistical Parametric Mapping (SPM) [6] es refereix a la construcció i valoració de 
processos estadístics estesos, espacialment utilitzats per provar hipòtesis sobre imatges 
funcionals.  Examina diferencies en l’activitat del cervell adquirida en experiments de 
neuroimatge funcional utilitzant tecnologies com ressonàncies magnètiques funcionals 
(fMRI) o PET.  

SPM8 és la ultima versió d’un popular software basat en Matlab de la “University Collage 
of London” que utilitza aquesta aproximació per a l’estudi de l’activitat cerebral. 

Aquest software utilitza una unitat de mesura anomenada vòxel. El vòxel prové de 
l’anglès  de la unió de volumètric píxel, és la mínima unitat processable d’una matriu 
tridimensional, és a dir, l’equivalent del píxel en 3D. Els programes basats en aquesta 
unitat són molt robustos però poc precisos. Degut a que l’anatomia del cervell no és igual 
per a tothom és necessita alinear les imatges a un cervell estàndard.  La segmentació 
dels teixits en SPM és un procés que es basa en la combinació de la probabilitat d'un 
determinat vòxel a pertànyer a SG, SB o LCR i una probabilitat a priori definida en un 
subjecte estàndard.  
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2.4.3. FSL 

FSL [7] és una llibreria completa d’eines d’anàlisis de dades cerebrals fMRI, MRI i DTI 
creada per membres de la Analysis Group, FMRIB, Oxford UK. Funciona en varies 
plataformes com Mac, Windows i Linux i es fàcil d’instal·lar. La majoria d’eines es poden 
utilitzar tant des de comandes com GUI. 

FSL no fa un anàlisi del gruix cortical (CTh) vèrtex a vèrtex com FreeSrufer, sinó que 
també fa un anàlisi basat en la intensitat de vòxel (voxel-based morphometry) com SPM. 
Aquest és un tipus d’anàlisi que, des del punt de vista estructural i d’anàlisis de 
superfícies, no dóna tant bons resultats com FreeSurfer per falta de precisió. A més el 
post-procés de suavitzat que és fa a posteriori té menys sentit anatòmic i és més simple 
que el de FreeSufer. 

Per analitzar imatges de PET, que són imatges amb menys resolució i més suaus, FSL 
dóna bons resultats.  

2.4.4. Comparació del Softwares 

Vistes les tres opcions esmentades i les aproximacions que fan en la anàlisis de 
neuroimatge, es pot concloure que l’eina més adient pel càlcul de gruix cortical (CTh) és 
FreeSurfer. En utilitzar el vèrtex com a unitat de mesura, Freesrurfer fa una aproximació 
més precisa que FSL i SPM que utilitzen el vòxel. Com es pot veure a la Figura 1, és pot 
calcular amb més precisió el CTh amb l’aproximació per superfície que per volum: 

 

Figura 1: Anàlisi per superfície vs volum 
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3. Metodologia / Desenvolupament del projecte:  

3.1. ADNI 

3.1.1. Decisions sobre ADNI 

ADNI disposa de tres fases com s’ha explicat al punt 2.3.1: ADNI1, ADNI-GO i ADNI2. 
Les RM d'ADNI1 s'han capturat a 1.5T, mentre que ADNI-GO i ADNI2 són RM a 3T 
potenciades en T1 per discernir millor els teixits cerebrals.  

Un dels objectius del present treball era reproduir als servidors de la UPC els errors de 
segmentació que va trobar l’estudiant Jordi Pegueroles al seu TFG. En aquell cas, es 
van utilitzar dades d’ADNI1 a 1.5T en la plataforma instal·lada a l’Hospital Sant Pau. 
D’aquesta manera, la primera proposta va ser utilitzar les mateixes dades que en Jordi 
per tal de poder situar-nos en el mateix punt de partida i reproduir la mateixa situació en 
el procés de segmentació als servidors de GPI, però en una instal·lació a partir del codi 
font de FreeSurfer. Tanmateix, després d’una conversa amb l’Eduard Vilaplana (enginyer 
de l’Hospital Sant Pau) i en Jordi, vam arribar a la conclusió que era millor utilitzar les 
dades d’ADNI2 a 3T ja que ofereixen millor resolució que les d’ADNI1 a 1.5T, les quals ja 
estan pràcticament obsoletes. A més es va comentar que els mateixos errors de 
segmentació que s’obtenen amb imatges d’ADNI1, s’obtenen a ADNI2. Per tant, es va 
concloure que s’utilitzarien les dades d’ADNI2 a 3T que permeten estar actualitzats 
tecnològicament i igualment poder realitzar l’estudi desitjat.  

Durant aquesta primera fase del treball es va mantenir una estreta col·laboració amb 
l’Hospital Sant Pau que ens va donar la informació necessària per progressar en els 
objectius del nostre projecte.  

3.1.2. Adquisició de les dades ADNI 

Per tal d’accedir a les dades, el primer pas va ser aconseguir el registre i el permís 
d’ADNI, demanant accés a la base de dades en aquesta pagina: 
https://ida.loni.usc.edu/collaboration/access/appApply.jsp .  

Cada sol·licitud la revisa ADNI data sharing and Publications Committee (DPC), 
normalment el període d’una setmana. Aquests, s’asseguren que el permís es dóna a 
algun investigador afiliat a alguna institució educativa o científica amb algun propòsit 
concret. Aquest procés queda clarament definit a la Figura 2:  
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Figura 2: Diagrama de revisió de sol·licituds d'ADNI 

Un cop obtingut el permís en nom del tutor d’aquest treball (Josep Ramon Casas) el 
següent pas va ser saber quins subjectes de la base de dades s'havien emprat als 
experiments del projecte precedent d'en Jordi Pegueroles a l'Hospital de Sant Pau. Per 
això, vaig contactar amb l’Eduard Vilaplana per aconseguir la llista amb les imatges 
d’interès. Aquesta llista en format Excel es troba al annex (pag. 52), amb els 
identificadors de les 131 imatges rellevants.  

Per tal de descarregar aquestes dades vam emprar les eines disponibles a la pagina web 
d’ADNI: https://ida.loni.usc.edu/login.jsp?project=ADNI&page=HOME. Un cop registrats 
amb les credencials proporcionades per ADNI, s'accedeix a un menú amb diverses 
opcions. L’eina “Search” permet navegar per les imatges que disponibles. Dins aquest 
apartat existeix un subapartat anomenat “Advanced Search(beta)” que permet buscar 
imatges introduint el seu identificador separat per comes. A partir d’aquí es pot crear una 
col·lecció amb aquestes imatges que després es trobarà a l'apartat “Data Collections” 
també dins de “Search”.  

Les dades del Excel esmentat es presenten en el següent format: 

ADNI_002_S_4213_MR_MT1__N3m_Br_20110910135704514_S121168_I255409 

• Totes tenen el prefix ADNI 
• Els 3 nombres, S i 4 nombres (XXX_S_YYYY) corresponen al subjecte, on XXX 

és el centre on s'ha adquirit la imatge, i YYYY és el subjecte.  
• El que segueix, MR, MT1, N3m, etc. son els tractaments de pre-processat que 

ADNI fa a la imatge. 
• L’últim nombre "I0123456" es l'identificador únic d'aquella imatge. Les imatges a 

descarregar han de coincidir exactament amb aquest nombre.  

Per obtenir una llista separada per comes dels identificadors de les imatges ´´es millor 
substituir les barres baixes “_” per separacions de cel·les en Excel mateix, i obtenir una 
columna amb tots els identificadors, i després canviar tots els salts de línia per comes 
per tal de generar una col·lecció d’imatges dins a la web d’ADNI.  

El següent pas és descarregar les imatges en el format adequat per al projecte. Com 
s’explica al punt 2.2 el format més adequat per al processament d’imatge és NiFTI, un 
dels formats disponible per descàrrega. Tanmateix FS utilitza un altre tipus de format per 
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treballar amb les dades, “.mgz”, que és un format estructural d’alta resolució. Per tant, 
caldrà convertir el format NiFTI a “.mgz”.  

La web d’ADNI utilitza un applet Java per descarregar les dades. Després de comprovar 
que un subjecte ocupava 41MB i sabent que necessitàvem 131 imatges vam comprovar 
de tenir l’espai necessari als servidors (5.4GB) i vam procedir a la descàrrega. La 
descàrrega es va fer des d'un entorn Linux amb Google Chrome, descarregant-ho en un 
directory comú dels servidors de GPI on es guarden bases de dades, el directory 
“Projects”. A falta de tenir el Java activat per Google Chrome l'Administrador va haver 
d'executar les següents comandes: 

imatge@nx1:/opt/google/chrome>> sudo mkdir plugins 
imatge@nx1:/opt/google/chrome>> cd plugins/ 
imatge@nx1:/opt/google/chrome/plugins>> sudo ln -s 
/usr/local/opt/jdk/jre/lib/amd64/libnpjp2.so . 

Amb Java activat la descàrrega es va fer correctament al directory “Projects/neuro” 

3.1.3. Adequació dades per al us amb FS 

FS requereix una estructura de directoris i un tipus de dades originals (a partir de les 
quals processar) molt específics que s’explicaran en detall a continuació. El primer que 
es necessita, és tenir FS instal·lat i les dades descarregades.  

Un cop vam tenir això, vam haver de configurar l’entorn de FS. Per això cal fer un 
“source” del script SetUpFreeSurfer.sh que és troba al directori on s’hagi instal·lat FS 
indicat per la variable “FREESURFER_HOME”. Aquest “script” configurarà correctament 
les variables d’entorn que necessita FS per executar-se i trobar les llibreries i “scripts”.  

Tot seguit, cal crear l’estructura de directoris esmentada i situar les dades originals NifTI 
convertides a format “.mgz” en un directori molt concret. Per fer això, vam haver de  
configurar la variable d’entorn de FS anomenada “SUBJECTS_DIR” per tal que apuntés 
al directori on volíem situar les dades. Aleshores, vam fer un script anomenat 
“niitomgz.sh” que generava l’estructura de directoris per cada pacient dins de 
“SUBJECTS_DIR i convertia les dades d’ADNI de format NiFTI a “.mgz”. FS necessita de 
la següent estructura de directoris de la Figura 3: 

 

Figura 3: Estructura directoris pacients FS 

SUBJECTS_DIR	  

Subj1	  

Subj2	  
mri	  

orig	  

001.mgz	  

002.mgz	  

...	  ...	  
...	  

...	  
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A “SUBJECTS_DIR” hi ha d’haver un directori per cada pacient i s’ha de col·locar la 
imatge original NiFTI convertida a “.mgz” dins  “/SUBJECTS_DIR/<nomsubject>/mri/orig” 
i anomenar-la 001.mgz. El “script” que fa això automàticament per als 131 subjectes és 
el següent: 

#!/bin/bash  
cd /imatge/ecervantes/projects/neuro/adni/ADNI  
#WHERE IS ADNI DATA 
export ADNI=$(pwd) 
#WHERE DO I WANT THE OUTPUT MGZ 
export SUBJECTS_DIR=/imatge/ecervantes/work/PACIENTS 
#FOR EACH PATIENCE DO 
for f in $(ls); do  
#CHECK IT IS A DIRECTORY NOT AN XML 
 length=${#f}  
 if [ $length -eq 10 ]; then  
 #GO TO OUTPUT DIRECTORY AND CREATE A FS STRUCTURE FOR PATIENCE F 
  echo $f 
  cd $SUBJECTS_DIR 
  echo $(pwd) 
  mksubjdirs $f 
 #GO BACK TO ADNI DIR AND DIG INTO LAST SUBDIRECTORY 
  cd $ADNI/$f 
  next=$(ls) 
  echo $next 
  cd $next 
  next=$(ls) 
  echo $next 
  cd $next 
  next=$(ls) 
  echo $next 
  cd $next 
  echo $(ls) 
 #GET THE NIFTI AND CONVERT IT TO MGZ INTO THE FS STRUCTURE  
  lista=$(ls) 
  arr=($lista) 
  first=${arr[0]} 
  echo $first 
  mri_convert -it nii -ot mgz $first $SUBJECTS_DIR/$f/mri/orig/001.mgz 
 #GO BACK TO ADNI DIRECTORY TO START AGAIN WITH NEXT PATIENCE 
  cd $ADNI 
 fi 
done 
 
Per fer aquest “script” vam haver d’aprendre a programar en Bash i comprendre com 
funciona l’entorn Linux.  

En aquest “script” vam utilitzar les comandes “mksubjdirs” i “mri_convert”. Aquestes dos 
comandes formen part dels scripts de FS. Per una banda, “mksubjdirs” crea l’estructura 
de directoris que necessita FS del pacient allà on s’hagi definit la variable 
“SUBJECTS_DIR”. D’altra banda, “mri_convert”, converteix d’un format d’imatge de RM a 
un altre segons s’especifiqui. En el meu cas l’input (-it) era un arxiu NiFTI; l’output (-ot) 
un “.mgz”; l’arxiu era el NiFTI proporcionat per ADNI; Per acabar, el directori on el volia 
era el requerit per FS dins de SUBJECTS_DIR/<nomdelsubjecte>/mri/orig. 
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Després d’haver executat aquest “script” ja vam tenir la base de dades preparada per 
processar-la amb FS.  

3.2. FreeSurfer 

3.2.1. Funcionament intern del software 

FS és un conjunt d’eines per al anàlisi estructural i funcional d’imatges cerebrals. Aquest 
conté un procés automàtic complet per estudis tant transversals com longitudinals. [1] FS 
ofereix un conjunt d’eines d’anàlisi anatòmic com la representació de la superfície cortical 
entre la SG i la SB, representació de la superfície pial, segmentació de la SB de la resta 
del cervell, extracció del crani... 

FS té dos camins d’operació, un basat en superfície i l’altre en volum. [8] El basat en 
superfície és el més adient per aquest projecte, que pretén millorar la segmentació i les 
mesures del gruix cortical. El basat en volum està dissenyat per preprocessar RM i 
etiquetar teixits subcorticals.  

FS té un procés automàtic complet de reconstrucció de superfícies que executa 31 
subprocessos. Aquest segueix els següents passos que es detallaran a continuació [9]: 

• Registre a l’atles de Talairach 
• Normalització i càlcul del Bias Field 
• Extracció del crani 
• Etiquetatge SB 
• Plans de tall i components connexes  
• Tessel·lació de la superfície, Refinament i Deformació  
• Mesura CTh 
• Parametrització esfera i registre espai estàndard 

3.2.1.1. Registre atles de Talairach 

L’atles de Talairach és un dels estàndards més utilitzats per a la normalització espacial 
d’imatge cerebral. Aquest primer pas és necessari per tal de poder comparar entre 
subjectes i poder aprofitar informació estadística. S’utilitzen algoritmes iteratius per a 
adaptar el cervell en estudi a l’estàndard, utilitzant un gradient a vàries escales per 
maximitzar la correlació entre el volum del subjecte i el volum de Talairach.  

3.2.1.2. Normalització i càlcul del Bias Field 

Quan es pren un RM, típicament, hi ha corrupcions per artefactes susceptibles i 
inhomogeneïtats del camp que acaben resultant en variacions tant de la intensitat com 
del contrast. Això significa que teixits idèntics, com podria ser la SB o SG, poden patir 
variacions d’intensitat depenent de la seva localització espacial. Aquest efecte és 
totalment indesitjat per un procés de segmentació que utilitza la intensitat com a font 
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d’informació per distingir teixits. Per tant s’ha d’eliminar aquest “bias field” que provoquen 
algunes màquines.  

Aquest procés confia en que per cada tall el punt més brillant de la imatge serà SB. A 
partir d’aquest valor, es situen uns punts de control en altres punts de SB que 
representaran el “bias field” de la imatge. Un cop estimat, es fa la correcció a tots els 
altres punts utilitzant una partició de Voronoi i aplicant la correcció necessària 
dictaminada per el punt de control més pròxim.  

3.2.1.3. Extracció del crani 

Les imatges de RM conten estructures com el coll i el crani que poden induir a conflictes 
en la segmentació posterior, així que s’eliminen.  

Aquest  pas tracta de l’extracció del crani de la imatge normalitzada. Aquest procés 
implica la deformació d’una plantilla el·lipsoïdal tessel·lada en la forma interna de la 
superfície del crani. Aquesta plantilla es deforma en base a dos forces, una força basada 
en la RM dissenyada per conduir la plantilla cap al exterior del cervell i una que deforma 
en sentit contrari. D’aquesta manera queda definida una el·lipsoide 3D que encaixa amb 
la cavitat cerebral a partir de la qual s’eliminaran tots els vòxels que quedin per fora.  

3.2.1.4. Etiquetatge SB 

En aquest pas es pretén etiquetar quins vòxels de la imatge formen part de la SB i quins 
no. Aquest etiquetatge servirà per definir la resta de superfícies. El problema de la 
segmentació basada en intensitat és que, tot i la normalització realitzada (punt 3.2.1.2) , 
poden haver-hi vòxels de SB amb menys intensitat que vòxels de SG, cosa que portaria 
a errors de segmentació. Per evitar això es porten a terme tècniques de suavitzat i 
veïnatge. 

La tècnica es basa en dos passos. Una primera classificació basada únicament en la 
intensitat i uns llindars que limiten el tipus de teixit. Com he dit, aquesta classificació pot 
portar a errors. Per això es fa un segon pas d’estudi de regions que té en compte les 
ambigüitats entre SG i SB i etiqueta regions on hi ha varis tipus de teixit per a un 
processament posterior.  Llavors s’estudia per cada vòxel conflictiu els veïns per 
comprovar que aquests no indiquin una alta probabilitat de que formi part d’un altre teixit i 
també s’estudia que un nombre mínim de vòxels al pla de mínima variància estiguin 
etiquetats com a SB. Aquest estudi pot decidir canviar les decisions preses pel primer 
pas.  

3.2.1.5. Plans de tall i components connexes 

Un cop estimada SB es pretén separar els dos hemisferis per extreure el cerebel i tronc 
cerebral i poder-hi treballar separadament. Per fer això, s’utilitzen plans de tall situats en 
base a l’atles de Talairach i on situa aquest el cos callós i el pons. Llavors es fan dos talls, 
un sagital i l’altre horitzontal. 
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Després que la separació està feta, es pretén generar una sola massa connexa de SB. 
Això s’aconsegueix per una processament de components connexes. Explicat breument, 
s’agafen uns punts llavor a la SB de cada hemisferi, es fa una partició en 6 parts 
connectades i es descarten totes les components que no tenen connexió amb els punts 
llavor. Després tot el que no forma part de la SB s’etiqueta com a substancia no blanca. 
Components no connexes d’aquesta ultima partició indiquen que estan dins la SB i per 
tant son emplenades. Per acabar s’aplica un filtre estadístic 3x3 que elimina les 
protuberàncies en l’estructura 1D. 

 

3.2.1.6. Tessel·lació de la superfície, Refinament i Deformació  

Quan els dos volums de SB s’han generat es fa una tessel·lació per cada hemisferi. Això 
es fa representant dos triangles per cada aresta dels vòxels que formen el límit entre la 
SB i SG. Tot i això vist vòxel a vòxel la tessel·lació apareix dentada així que s’ha de 
realitzar un suavitzat basat en la intensitat de la RM.  

Per a la deformació de la superfície pial, en un principi no es té informació local sobre els 
valors d’intensitat de la superfície pial (frontera de SG/LCR), ja que ni els vòxels de SG ni 
LCR estan etiquetats de forma explícita. No obstant això, el contrast entre el LCR i la SG 
és prou gran i es calcula el punt on el contrast entre teixits sigui màxim, mantenint les 
restriccions del suavitzat i d’auto-intersecció. 

3.2.1.7. Mesura CTh 

Ara ja està tot preparat per poder calcular el CTh ja que tenim les segmentacions fetes. 
Per calcular la distància entre el límit SB/SG a la substancia pial es calcula una distància 
euclidiana des de cada punt del límit fins al punt més pròxim de substancia pial, després 
des de cada punt de la substancia pial al punt més pròxim del límit SB/SG i per acabar 
se’n fa la mitjana entre els dos.  

3.2.1.8. Parametrització esfera i registre espai estàndard 

Per acabar, l’últim pas és la parametrització del cervell en una esfera i tot seguit al espai 
estàndard.  

El cervell humà te molts plecs, amb invaginacions i voltes. FS parametritza la superfície 
cortical de cada hemisferi en una esfera per tal que es vegin millor els plecs i les regions.  

Un cop es té l’esfera parametritzada, es processa un atles de probabilitats de regions 
d’interès, utilitzant un estimador Bayesià, per establir probabilitats que un vèrtex pertanyi 
a una certa regió. Seguidament, i amb un algoritme iteratiu, es reestima la probabilitat 
dels vèrtex de pertànyer a aquella regió utilitzant la informació del veïnatge. Així, com a 
resultat final del procés s’obté la reconstrucció i parcel·lació de les estructures corticals i 



 

 35 

subcorticals amb 35 regions per hemisferi amb dades de gruix, superfície i volum entre 
d’altres. 

3.2.2. Instal·lació FreeSurfer 

En aquest apartat s’explicarà de forma resumida el procés d’instal·lació del programa 
FreeSurfer als servidors del GPI. Tanmateix, al arxiu apèndix es pot trobar una guia en 
format diari amb tots els detalls, patchs i fixes que s’han fet. Aquest ha sigut un procés 
costós amb moltes dificultats que ha absorbit moltes més hores de dedicació de les 
previstes. La dificultat de la instal·lació ha estat compilar i instal·lar el codi font d’un 
programa de codi lliure preparat per un entorn molt concret com és el de Martinos Center 
NMR en un altre com és el del GPI. Tanmateix, era necessari, ja que l’objectiu principal 
d’aquest projecte (que comença amb aquest TFG) és millorar la segmentació de 
neuroimatges, cosa que obliga a instal·lar FS des del codi font per tal de poder canviar-
l’ho i efectuar-ne millores.  

La primera part de la instal·lació la va efectuar Albert Gil que és el tècnic informàtic i 
administrador del GPI. Aquesta part es va efectuar les primeres setmanes mentre jo 
m’encarregava de les dades ADNI prèviament explicades.  

El primer que es va fer va ser aconseguir una llicencia per al ús de FS des de la web: 
https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/registration.html. A més també es va necessitar la 
clau per descarregar FS del repositori del codi font de CVS. Un cop aconseguides, es va 
procedir a la descarrega del codi font de FS versió 5 que ocupa aproximadament uns 
7GB. Més endavant, es va veure que existia la versió 5.3 que incloïa alguns canvis en 
les segmentacions i per tant, també es va haver d’instal·lar. Després d’alguns errors en 
la descarrega, a base d’insistir es va poder descarregar correctament. Aquí és on van 
començar els problemes, ja que FS necessita d’un seguit de llibreries externes de codi 
lliure que no van ser tan fàcils d’instal·lar. Són les següents: 

• MNI 1.4 
• VXL 1.13.0 
• Tcl 8.4.6 
• Tk 8.4.6 
• Tix 8.1.4 
• BLT 2.4z 
• VTK 5.6 
• KWWidgets  
• Qt 3 

Per entendre el que s’ha fet, s’ha de saber que en general, en tot procés d’instal·lació de 
codi font, existeixen 3 passos en comú: 
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1. ./configure 
• buscar les dependències del codi font al sistema, comprovar funcionalitats del 

compilador, llibreries del sistema, i configura la compilació posterior 
2. make 

• compila 
3. make install 

• copia el resultat de la compilació al directori final (que s'ha definit al ./configure 
amb l'opció "--prefix") 

Es va començar pel primer pas, el configure. Aquí es van obtenir errors sobre la falta de 
les llibreries NetCDF i MNI. La solució per les NetCDF va ser tan fàcil com instal·lar-les, 
però les MNI ja estaven instal·lades als servidors. La versió de MNI instal·lada era la 2.1 
però FS esperava la 1.4 (versió de fa 9 anys). L’error és va esquivar en aquell moment 
canviant el nom del directori però això va generar complicacions més endavant, com es 
veurà. Posteriorment seguien apareixent altres errors al configure i es van instal·lar dos 
llibreries més, Via i Vx11. Tot i així les següents llibreries seguien sense trobar-se: 

• Qt 
• Tcl/Tk 
• VTK/KWWidgets 
• wxWidgets 
• GTS 
• ITK 

Es van haver d’anar solucionant una a una. Sobre les llibreries Qt, teníem la versió Qt3 
(per defecte) i Qt4 instal·lades. Tot i semblar que la versió que millor s’esqueia per FS 
era Qt3, llegint detingudament l’arxiu configure es va veure que era compatible amb Qt4. 
Es va procedir a posar Qt4 per defecte i tornar a configurar i l’error va desaparèixer.  

Tot seguit es va procedir a solucionar l’error amb les Tcl/Tk. Per això, es van instal·lar les 
llibreries Tcl, Tk , Tix i Blt de debian v.8.4.3. Les llibreries Blt van donar algun warning de 
configuració amb mala pinta que es va ignorar pel moment.  

Pel que fa a VTK i KWWidgets, KWWidgets esta basat en VTK, i es tenía la v.5.10 ja 
instal·lada perquè PCL la necessitava. A part de no poder instal·lar la versió de debian 
(v5.8 que crearia conflictes amb PCL), la v5.10 que teníem no estava configurada tal 
com FS requeria. Per tant, es va haver de recompilar VTK canviant els valors de les 
variables d’entorn VTK_WRAP_TCL i VTK_WRAP_TK a ON a més d’afegir un canvi al 
make  per que trobés els canvis. Tot seguit KWWidgets ja compilava i FS l’utilitzava.  

El següent pas va ser instal·lar wxWidgets de debian. El configure no va trobar les 
direccions del paquet instal·lat. Al intentar instal·lar GTS i ITK, amb el primer es va trobar 
el mateix problema que wxWidgets i ITK no estava disponible a debian i a més ocupava 
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uns 7GB. Per tant, es va decidir prescindir de wxWidgets, GTS i ITK ja que no i havia 
grans esmenes d’aquestes llibreries als documents sobre la GUI.  

Com ja es va donar per fet el configure, es va procedir a compilar o fer el make. Al 
intentar compilar, es van trobar errors que es van solucionar afegint alguns includes que 
faltaven i fent algun canvi al make. Tots aquests canvis estan detallats al annex.  

El següent problema es va trobar amb libtool que tenia problemes compilant amb GCC-
v4.7 que teníem als servidors. Aquest només estava preparat per compilar amb GCC-
v4.4. La solució va passar per utilitzar libtool del sistema tal com explicava el configure.  

El següent gran problema va recaure en les llibreries ITK que no es van instal·lar. El codi 
de FS pressuposava que tenies les llibreries i no permetia compilar. Al final, es va trobar 
que si que existien unes llibreries precompilades de ITK a debian que no caldria compilar 
de les fonts. Això, va portar a un altre problema. El configure i per conseqüent el make 
no trobaven la llibreria. Aquest conflicte es va solucionar afegint una ruta a la comanda 
del configure per indicar on havia de buscar.  

Però els problemes no es van acabar aquí, ara “petsc” també donava problemes. 
Després de molts intents, la solució va ser instal·lar la versió 3.1 (versió vella) de debian. 

Tot seguit, van tornar els problemes amb ITK que es van solucionar fent alguns “fixes” al 
configure. I quan ja semblava que havien acabat els problemes de compilació va 
aparèixer un error amb X11 que es van arreglar instal·lant libxaw7. 

Es van afegir uns arxius que faltaven i es van afegir alguns includes i “this->”, errors 
típics de quan canvies de compilador. 

L’ultim gran error sobre ‘ar’ relacionat amb la creació del arxiu “libkvlAtlas3DCommon.a” 

es va sobrepassar utilitzant les comandes adequades manualment. Per acabar es van 
afegir uns “fixes” relacionats amb Qt i petsc i FS va compilar.  

Ja semblava que tot estava enllestit, quan ens vam donar compte que existia una versió 
5.3 de FS que afegia alguns canvis en la segmentació. Si volíem millorar la segmentació, 
havíem de situar-nos en el punt 0 de la recerca mundial per no tenir que solucionar 
problemes ja solucionats. Per sort, FS v5.3 es va instal·lar de la mateixa manera que FS 
v5.0 explicada prèviament i no va portar nous problemes.  

Un cop arribat a aquest punt, se’m va passar a mi el testimoni suposant que la 
instal·lació havia acabat i ja es podia utilitzar FS. I aquí van començar de nou els 
problemes amb FS. El primer gran problema va ser que vaig intentar utilitzar FS  des del 
codi font compilat. La configuració de directoris i de variables d’entorn no encaixaven 
amb el que FS esperava per funcionar. Després de molts intents per fer que encaixés 
amb l’esperat (afegint executables al PATH i modificant variables d’entorn) vaig deduir 
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que alguna cosa passava i vam descobrir que faltava per fer el “make install”. Com he 
explicat abans, aquest copia els arxius en una estructura de directoris concreta. Un cop 
fet això, FS semblava que tenia molt més bona pinta. Però els problemes no van acabar 
aquí. 

Un cop fet el “make install” vaig començar a intentar fer funcionar FS. Per desgracia, tot 
donava errors. Les eines de visualització Tkmedit (eines per veure i manipular volums 
.mgz) donaven errors al igual que Freeview (altres eines de visutalitació). A més, l’script 
més important de FS, el recon-all, que fa tots els passos de segmentació donava errors 
sobre la falta d’un arxiu anomenat “nu_correct”. Després de buscar vaig trobar que 
aquest script formava part de les llibreries MNI que no es van instal·lar correctament.  

En aquest punt i veient que FS esperava unes llibreries molt concretes. Vam descobrir 
que hi havia un paquet de llibreries MNI proporcionat per FS que incloïa el codi font de 
les següents llibreries que vam decidir instal·lar: 

• NetCDF          v3.6.2        
• MINC            v1.4.1          
• MNI Perllib     v0.07          
• N3              v1.10          
• EBTKS           v1.4         
• Getopt-Tabular  v0.3          
• MNI autoreg     v0.98r          
• MNI models      v1.03          
• BICPL           v1.4.1          
• Register        v1.3.5          
• Display         v1.3.9  

Aquest paquet, s’havia aconseguit instal·lar exitosament en les següents plataformes: 

• Linux CENTOS 4          
• Linux RHEL 4          
• Linux Redhat 9.0          
• Linux Redhat 7.3          
• Max OS X Darwin 8.1.0 (Tiger)          
• Mac OS X Darwin 7.9.0 (Panther)          
• Windows Cygwin 

La versió dels servidors de GPI era Debian Wheezy, però s’esperava que es pogués 
instal·lar igualment. 

La instal·lació va començar amb un error al instal·lar la llibreries MNI v1.4.1 on es va 
haver de definir una variable al inici del fitxer “time.c”.  
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El següent va ser instal·lar EBTKS que va portar problemes de capçaleres i sintaxis pel 
canvi de compilador. 

El següent problema va ser que no es trobava l’arxiu make_model al instal·lar la llibreria 
“mni_autoreg_model”. La solució final va ser afegir al PATH on es trobava aquest fitxer. 
Aquí va acabar la instal·lació del paquet ja que les llibreries BICPL, registre i Display no 
estaven incloses en el make. Per acabar, es va tornar a configurar FS canviant alguns 
prefixes de la comanda, es va compilar repetint els errors de la instal·lació del Albert i es 
va instal·lar. 

Després de tot aquest procés, al tornar a provar si funcionava ara el “recon-all” van 
aparèixer “Segmentation Fault” i les eines de visualització donaven els mateixos 
problemes.  

El següents pas va ser debugar amb el “gdb” però no donava cap explicació del 
problema. Semblava que la instal·lació no arribaria enlloc. Tot i així es va provar amb 
“valgrind” (eina per analitzar memory leaks) que tampoc va donar cap pista clara. Al final 
es va votar per un error al “main” i es va comentar la línia allà on fallava el programa. 
Després de recompilar i instal·lar FS l’error era el mateix. Com a ultima oportunitat es va 
provar de comentar les dos línies següents on petava el programa i això va esquivar el 
problema del “recon-all”, de moment. El “recon-all” va fallar uns altres dos cops 
(Segmentation Fault), però l’error era el mateix que abans, així que després de canviar el 
codi, recompilar i reinstal·lar el “recon-all” va funcionar complet. Aquest va ser un gran 
èxit ja que era l’objectiu principal de FS, segmentar RM utilitzant codi font. Es va decidir 
que es reportaria a la comunitat i als desenvolupadors per que qualsevol persona que es 
trobi en una situació similar en pugui treure profit.  

Tot i haver arreglat aquest error, les eines de visualització seguien sense funcionar. En 
concret eren necessàries les Tkmedit ja que són les que s’utilitzaven a Sant Pau i les 
més completes per visualització i edició de segmentacions enfocades a superfícies. Vaig  
fer molts intents per instal·lar correctament Tkmedit. Vaig intentar d’utilitzar un servidor 
amb VirtualGL per evitar problemes de rendiment que no va solucionar el problema. Tot 
seguit, i en vista al que es va fer en la primera instal·lació, vaig intentar instal·lar les 
llibreries Tcl, Tk, Tix i BLT del paquet que també oferia FS. Aquest paquet no va generar 
grans problemes en la instal·lació, però si en la configuració i compilació de FS ja que va 
generar conflictes amb les llibreries que ja estaven instal·lades. Després d’eliminar les 
llibreries anteriors, vaig tornar a recompilar i instal·lar FS, però els errors persistien. 

En aquest punt, vaig seguir fent molts intents per descobrir quin era l’error ara. Vaig 
trobar un arxiu que explicava on fallava el programa. La conclusió va ser que la versió 
8.4 de Tcl/Tk te problemes de compatibilitat amb X11 que no es van solucionar fins la 
versió 8.5.4. Arribat aquet punt semblava que ja no hi havia camí. Tanmateix, pensant 
que el que nosaltres volíem modificar era el codi font dels mòduls de segmentació i que 
les eines de visualització només les volíem per manipular les dades segmentades vaig 
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arribar a la conclusió que amb la versió precompilada de FS ja en tindríem prou per 
veure les dades.  

L’ultim pas, va ser fer la instal·lació de la versió precompilada de FS que no va generar 
grans problemes. Ara sí, les eines tkmedit funcionaven. Ja teníem tot el que 
necessitàvem del programa FS. Per tant, final de la instal·lació. 

3.2.3. Instruccions d’utilització 

3.2.3.1. Configuració entorn GPI 

Per tal d’utilitzar FS en l’entorn del GPI s’han de fer alguns passos inicials depenen del 
que es vulgui fer. FS, necessita d’unes variables d’entorn del sistema per tal de saber on 
ha d’anar a buscar els subjectes, llibreries, scripts, etc. Per això, existeix un script 
anomenat “SetUpFreeSurfer”, escrit tant en “bash” com en “tcsh” segons la terminació, 
que defineix les variables: 

• SUBJECTS_DIR! Defineix el directori on estan els subjectes a segmentar 
organitzats tal com s’explica en l’apartat 3.1.3. 

• FREESURFER_HOME! Defineix el directori on es troba la instal·lació de FS 
normalment anomenat “/freesurfer” per tal que FS trobi els scripts  

• FUNCTIONALS_DIR! Aquesta variable no es necessària per anàlisis estructural 
de superfícies i queda definida dins de FREESURFER_HOME/sessions 

En el cas del GPI es van haver de definir les variables següents perquè FS trobés 
algunes llibreries en un nou script propi anomenat “SetUpFreeSurferGPI”: 

• MINC_BIN_DIR/MINC_LIB_DIR! Defineixen on es troba el directori “bin” i “lib” 
de les llibreries “MNI” instal·lades 

• PERL5LIB! Defineix on es troben les llibreries “Perl” 

A més, aquest script fa una crida a un altre script anomenat “FreeSurferEnv” que defineix 
algunes variables més fent una cerca en llocs per defecte del sistema. Per això les 
llibreries “MNI” i “Perl” les vaig haver de definir manualment, no estaven instal·lades en 
cap lloc per defecte.  

Un cop entès això, segons si volem segmentar subjectes o visualitzar-los i corregir-los 
haurem de fer coses diferents pels motius explicats al final del apartat 3.2.2.  

Per segmentar: 

• Anar a /imatge/ecervantes/opt/freesurfer  
• Cridar SetUpFreeSurferGPI.sh fent un “source SetUpFreeSurferGPI.sh” 
• Cridar el recon-all o el pas que sigui necessari 
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Per visualitzar: 

• Anar a /imatge/ecervantes/freesurfer 
• Cridar SetUpFreeSurfer.sh fent un “source SetUpFreeSurfer.sh” 
• Cridar tkmedit o l’eina de visualització necessària 

3.2.3.2. Recon-all 

En aquest apartat s’explicarà com fer ús del software, en concret des de l’entorn del GPI. 
S’explicaran els mètodes i eines disponibles i com utilitzar-les per obtenir segmentacions  
i correccions.  

El mètode més important de FS és el “recon-all”. Aquest ja s’ha explicat des de un punt 
de vista teòric al apartat 3.2.1. Com es pot entendre d’aquell apartat, aquest és un script 
que executa tot un seguit de comandes que porten des d’una RM a una segmentació 
completa del cervell. Tot i així, es pot subdividir en varies comandes que es poden 
executar per separat:  

1. Motion Correction and Conform 
2. NU (Non-Uniform intensity normalization) 
3. Talairach transform computation 
4. Intensity Normalization 1 
5. Skull Strip 

6. EM Register (linear volumetric registration) 
7. CA Intensity Normalization 
8. CA Non-linear Volumetric Registration 
9. Remove Neck 
10. LTA with Skull 
11. CA Label (Volumetric Labeling, ie Aseg) and Statistics 

12. Intensity Normalization 2 (start here for control points) 
13. White matter segmentation 
14. Edit WM With ASeg 
15. Fill (start here for wm edits) 
16. Tessellation (begins per-hemisphere operations) 
17. Smooth1 
18. Inflate1 
19. QSphere 
20. Automatic Topology Fixer 
21. Final Surfs (start here for brain edits for pial surf) 
22. Smooth2 
23. Inflate2 

24. Spherical Mapping 
25. Spherical Registration 
26. Spherical Registration, Contralateral hemisphere 
27. Map average curvature to subject 
28. Cortical Parcellation - Desikan_Killiany and Christophe (Labeling) 
29. Cortical Parcellation Statistics 
30. Cortical Ribbon Mask 
31. Cortical Parcellation mapping to Aseg 
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Per fer la crida s’ha de cridar la següent comanda: 

recon-all -subjid <nomsubject> -all (en cas de voler executar tot el procés). 

A més les 31 comandes estan agrupades en tres subgrups anomenats autorecon1, 
autorecon2 i autorecon3 que també es poden llençar per separat canviant el prefix -all 
per el nom corresponent de l’agrupació. L’autorecon1 arriba fins l’extracció del crani, i 
l’autorecon2 fins al inflat. En el subapartat apartat de Tkmedit explicaré tres agrupacions 
més basades en possibles correccions.  

3.2.3.3. Tkmedit 

Tkmedit és una eina de visualització i edició de RM segmentades. Amb aquesta eina 
pots veure els talls sagitals, coronals i horitzontals i navegar a través d’ells des del tall 0 
fins el 255 en cada una de les direccions. Aquesta eina, et permet visualitzar tots els 
volums “.mgz” que es van creant al llarg del recon-all a més de la segmentació de la SB i 
SG. En l’exemple de la Figura 4 s’observa el volum brainmask (volum que ja ha passat 
l’skull stripping) i també en grop i vermell la segmentació feta un tall en concret. Per altre 
banda també es pot veure la interfície d’usuari amb les eines disponibles. 

Per cridar la comanda s’ha de executar: 

tkmedit <nomsubj> volum.mgz -opcions 

 

 

 

 

Figura 4: Segmentació brainmask, surfs i paleta d'eines 
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Tkmedit, apart de visualitzar, també serveix per corregir segmentacions errònies. 
Existeixen varis possibles casos: 

1. Errors en la superfície pial 

A vegades, després de segmentar la SB el programa comet errors segmentant la SG ja 
que inclou en la regió parts que no formen part del còrtex com vasos que passen molt a 
prop (senos) o capes del cervell (dura o meninges) que tampoc en formen part i tenen 
tonalitats de gris similars. Es pot veure un exemple a la Figura 5. 

 

Figura 5: Error segmentació, agafa dura 

Aquest tipus d’error es corregeixen amb el pinzell que posa a nivell 0 (negre) allò que 
toca. Es pinta de negre la zona que no forma part de la superfície pial i es torna a llençar 
la segmentació. D’aquesta manera el contrast queda molt més definit i ja no s’equivoca. 
La segmentació es torna a llençar des del anomenat autorecon-pial que executa només 
els passos necessaris partint de la segmentació de SB ja feta.  

2. Error en la SB, agafa més del que hauria 

A vegades FS agafa com a SB més del que hauria com SG o dura, tal com es pot veure 
en la Figura 6. En aquesta figura es veu el volum “wm.mgz” que només mostra la SB o 
White Matter.  
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Figura 6: Error segmentació, SB agafa dura (volum wm.mgz) 

Per corregir aquest tipus d’error, s’ha de pintar també amb el pinzell el que no forma part 
de la SB en el volum “wm.mgz”. Després llençar la segmentació altre cop amb el 
“autorecon2-wm” que parteix d’aquest volum “wm.mgz” modificat.  

3. Error en la SB, agafa menys del que hauria 

Per solucionar aquest tipus d’error, s’ha de fer ús del que se’n diu “Control Points”. 
Aquests serveixen per indicar per on hauria d’anar la SB. En la es pot veure com falta SB 
per agafar i amb els “Control Points” s’indica per on hauria de seguir.  

Un cop fer això, es torna a llençar la segmentació utilitzant “autorecon2-cp”. 
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Figura 7: Error segmentació, agafa poca SB i s'afegeixen CP (punts verds) 

4. Errors superfície pial interior 

Per últim, existeix un tipus d’error que no te correcció possible. Aquest succeeix quan la 
SB està ben segmentada i la segmentació de la superfície pial entra cap a dins en 
comptes de resseguir la superfície.  

 

Figura 8: Error segmentació, superfície pial errònia 
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3.3. Instal·lació FSL 

Després d’instal·lar FS vam decidir instal·lar també FSL com a alternativa en el sector de 
la neuroimatge. Aquest software, permet interoperabilitat amb FS, és a dir, es pot 
executar part de la segmentació en un i continuar-la en l’altre. 

 La idea principal, va ser, instal·lar software que enfoqui la mateixa problemàtica per 
poder aprofitar la feina feta per la comunitat i no repetir-la de nou. Partint d’aquesta 
premissa, estava clar, que la instal·lació també s’havia de fer des del codi font.  

El procés d’instal·lació, en aquest cas, va ser molt més senzill. Primer va, descarregar el 
software v.5.0.6 des de http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsldownloads/fsldownloadmain.html , 
abaix de tot existeix un desplegable on s’ha de seleccionar “Compilable Sources Only”. 
FSL aporta el codi font de les llibreries Tcl/Tk v.8.4.19 que tants problemes van donar 
amb FS, tot i així, permet instal·lar la versió que un desitgi. El següent pas, vam crear un 
directori anomenat /fslbuilt on vam col·locar l’arxiu on estaven les fonts de FSL. Tot 
seguit, les vam descomprimir dins el directori i vam haver de canviar unes línies de codi 
de l’arxiu de configuració d’entorn per tal que es triés el compilador adequat. Aleshores, 
vam configurar algunes variables d’entorn i vam executar l’arxiu de configuració d’entorn 
que no va donar cap problema.  

En aquest punt, va sorgir el primer problema. A l’hora de comprovar si el nostre 
compilador estava suportat vam descobrir que no. FSL, dins el directori /config, té varis 
arxius per configurar FSL segons el compilador de la maquina. En el nostre cas 
necessitàvem GCC-v4.7 i només hi havia GCC-v4.4. La solució va passar per generar un 
directori amb el nom GCC-v4.7 i copiar-hi reiteradament el contingut del directori existent 
GCC-v4.4. Un cop fet això, vam procedir a compilar fent “./built” que és un arxiu preparat 
per configurar i compilar. En la compilació va aparèixer un error que es va acabar 
solucionant afegint un #include. Després d’això, va compilar correctament. A diferencia 
de FS, en FSL no cal fer el pas d’instal·lació ja que es pot utilitzar el software des del 
directori compilat.  

 

  

 

 

 

 



 

 47 

4. Resultats 

Primer, s’ha obtingut un entorn estable per al estudi i desenvolupament de neuroimatge 
al entorn del GPI. Aquest entorn inclou les dues plataformes més importants de 
processament de neuroimatge en les seves últimes versions disponibles: FreeSurfer i 
FSL. A més, com és imprescindible per als objectius del GPI, s’han instal·lat aquestes 
plataformes a partir de la compilació del codi font per tal de poder-ne fer modificacions. 

Al final del projecte es va fer una reunió al Hospital Sant Pau per tal d’aprofitar els 
coneixements en l’àmbit de la correcció i comparar els entorns de treball. D’aquesta 
reunió, se’n van extreure importants conclusions. Primer, FSL no aporta cap millora en la 
segmentació respecte FreeSurfer, ni tan sols en l’extracció del crani com es pensava en 
un inici. Segon, els dies posteriors a la reunió, es van fer un seguit de comparacions 
entre imatges segmentades comunes en els dos entorns. D’això se’n va extreure que 
l’entorn del GPI segmenta millor ja que utilitza la versió 5.3 i l’Hospital Sant Pau utilitza la 
5.1. Tal com indica FreeSurfer, en la versió 5.3 s’afegeixen millores en la segmentació 
que es poden comprovar. Tercer, i per acabar, es van obtenir coneixements sobre la 
correcció de segmentacions erronis amb l’eina tkmedit exposada en l’apartat 3.2.3.3. 

Segon, s’ha obtingut la base de dades ADNI2, compartint els casos significatius amb 
l’Hospital Sant Pau, per poder identificar, experimentar i corregir errors de segmentació. 
A més, s’ha adaptat aquesta als requeriments de formats i distribució de FreeSurfer i 
FSL. 

Tercer, s’ha aconseguit segmentar els 131 subjectes de la base de dades obtinguda. 
Aquesta també ha estat una feina important ja que cada segmentació porta unes 8h de 
computació. El fet que la base de dades estigui segmentada és de gran utilitat ja que 
d’altra forma no es podria fer un estudi dels errors sense passar per un llarg procés de 
computació. D’aquesta manera, el següent projectista pot passar directament a fer 
l’estudi dels errors en les segmentacions realitzades i estudiar-ne possibles solucions.  A 
més aquestes 131 segmentacions han servit per comprovar l’entorn funcional del GPI 
sobre el codi font de FreeSurfer.  

Quart, s’ha generat una documentació extensa des del punt de vista de gestió del 
software com a tècnic informàtic. Aquesta permetrà un manteniment futur del entorn en 
base al que s’ha fet. A més, s’ha generat una guia de funcionament i ús de FreeSurfer. 
Això permetrà que els següent projectistes puguin fer una incursió en l’entorn de forma 
fàcil i rapida només utilitzant aquest document com a guia.   
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5. Pressupost 

En aquest apartat és farà un anàlisis dels costos d’aquest projecte. Aquest és part d'una 
col·laboració no finançada amb l'Hospital de Sant Pau, que ens proporciona les dades i 
l'expertesa clínica. Per tant, en ser un projecte no finançat, només farem una anàlisi 
teòrica dels costos. 

Com ha estat un projecte basat en software lliure, bases de dades també de lliure 
distribució i no hi ha hagut producció de prototips, aquests costos no seran molt alts.  

Tot i així s’han utilitzat eines de computació i ordinadors que si que tenen un cost real 
encara que no s’hagin comprat específicament per aquest projecte.  

 

 

En la següent taula s’especifiquen els bens tangibles. Aquests inclouen un ordenador 
personal amb una amortització a 3 anys i un clúster de computació valorat en 5000€ 
també amb una amortització a 3 anys però aquest cop repartit entre 55 usuaris formats 
per professors, estudiants de PhD, TFG i MsT. 

 

Béns tangibles Preu/Unitat(€) Unitats Anys 
Amortització 
(semestres) 

Usuaris Total(€) 

Ordenador Core 
i5, 8GB RAM 

750 1 6 1 125 

Servidors de 
Computació 

5000 1 6 55 90 

Taula 2: Costos de béns tangibles 

 

 

 

 

 

 

Personal Preu/Hora Hores/dia Dies Total(€) 
Enginyer de 
Telecomunicacions 

11€ 4 95 4180 

Taula 1: Costos de personal 
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La següent taula mostra un resum dels costos exposats i un càlcul total. 

 

Tipus de Cost Total(€) 

Costos de Personal 4180 

Costos de Béns Tangibles 215 

Costos Totals Projecte 4395 

Taula 3: Costos totals del projecte 

  
La viabilitat d’aquest projecte queda assegurada pels baixos costos que suposa treballar 
amb software lliure. A més es un projecte de recerca que no te ànims de lucre. Per tant, 
només cal tenir en compte l’amortització del hardware utilitzat (que s’utilitza per altres 
projectes al mateix temps) i les hores de personal valorat com a enginyer junior.    
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6. Conclusions i futur desenvolupament 

Aquest projecte ha proporcionat un entorn actualitzat, estable i funcional per a l’estudi de 
neuroimatge basat en el programa FreeSurfer. S’ha comprovat com aquest és el 
programa més adient per al estudi del gruix cortical i anàlisis de superfícies, i s’ha deixat 
una base de dades segmentada i preparada per al futur estudi. 

En conclusió, la malaltia de l’Alzheimer segueix sent un problema vigent en les quals 
aquest projecte deixa una base solida per al futur estudi a través de les eines de 
processament d’imatge. Els problemes tècnics associats són grans però amb el 
coneixement i recerca de la medicina i el suport tècnic de la enginyeria es pot avançar en 
aquest camí.  

Pel que fa a la metodologia, el programa FreeSurfer té un alt marge de millora en el 
suport per plataformes que no compleixin els estrictes requisits mal documentats 
imposats pels desenvolupadors. A més també te marge en el marc de la segmentació ja 
que existeixen alguns errors recurrents que causen pèrdues de temps a especialistes 
que es fan càrrec de les seves correccions.  

Referent al desenvolupament del projecte, s’han complert gran part dels objectius, tot i 
que altres han patit fortes modificacions. La complexitat en la instal·lació i la falta de 
documentació han portat una gran carrega de treball inicialment no prevista, que ha 
desplaçat l’objectiu de fer alguna millora al codi. 

Per acabar, aquest és el primer pas de molts que venen en la recerca de l’Alzheimer. Per 
tant, deixa una via de desenvolupament futur que inicialment prendrà la Monica Alfaro. 
Aquesta, per això, tractarà la parcel·lació de la superfície cortical que tot i ser diferent a 
la millora de la segmentació de les superfícies si que utilitzarà la plataforma FreeSurfer i 
les dades ADNI adquirides. Per tal que aquesta pugui treballar en l’entorn es preveu fer 
un solapament en els coneixements. A més, altres estudiants estan interessats i 
s’involucraran en el futur en el precís problema presentat en aquest projecte. 
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Apèndixs 

1. Taula 131 subjectes d’ADNI 2  

fsid 
ADNI_002_S_4213_MR_MT1__N3m_Br_20110910135704514_S121168_I255409 
ADNI_002_S_4225_MR_MT1__N3m_Br_20110928092836722_S122881_I258686 
ADNI_002_S_4270_MR_MT1__N3m_Br_20111015081648646_S125083_I261073 
ADNI_003_S_4081_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110715125926714_S114213_I244937 
ADNI_003_S_4119_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110906114730954_S118975_I254756 
ADNI_003_S_4288_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111030174522801_S126263_I263742 
ADNI_003_S_4350_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111216165057932_S132512_I272720 
ADNI_003_S_4644_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120427155839495_S148158_I300940 
ADNI_003_S_4900_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120828120414868_S162269_I326606 
ADNI_006_S_4150_MR_MT1__N3m_Br_20110816095158391_S117925_I250657 
ADNI_006_S_4357_MR_MT1__N3m_Br_20111206104053625_S131098_I270043 
ADNI_006_S_4485_MR_MT1__N3m_Br_20120212185820433_S139149_I283928 
ADNI_007_S_4387_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111216162300561_S131810_I272694 
ADNI_007_S_4488_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120203153457929_S138945_I282674 
ADNI_007_S_4516_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120217144147616_S140611_I285469 
ADNI_007_S_4637_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120409163616861_S146549_I296530 
ADNI_012_S_4026_MR_MT1__N3m_Br_20110623105904858_S110437_I241356 
ADNI_012_S_4545_MR_MT1__N3m_Br_20120319162851474_S143908_I291050 
ADNI_012_S_4643_MR_MT1__N3m_Br_20120425143147538_S147338_I300513 
ADNI_013_S_4580_MR_MT1__N3m_Br_20120416140737867_S146860_I297655 
ADNI_016_S_4121_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110804072440925_S115569_I248638 
ADNI_016_S_4638_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120529163520348_S151239_I306753 
ADNI_016_S_4951_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20121008084919080_S169340_I338586 
ADNI_016_S_4952_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20121008084245508_S169415_I338584 
ADNI_018_S_4313_MR_MT1__N3m_Br_20111206110004548_S131107_I270069 
ADNI_018_S_4349_MR_MT1__N3m_Br_20111121113306859_S129394_I267767 
ADNI_019_S_4367_MR_MT1__N3m_Br_20111216160916339_S131357_I272652 
ADNI_019_S_4835_MR_MT1__N3m_Br_20120802164917195_S157253_I321304 
ADNI_021_S_4276_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111015075411554_S124766_I261059 
ADNI_021_S_4335_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111121112515184_S129027_I267759 
ADNI_029_S_4279_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111121112150641_S128928_I267755 
ADNI_029_S_4384_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111223160753099_S134517_I274510 
ADNI_029_S_4585_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120427160044087_S147710_I300942 
ADNI_031_S_4021_MR_MT1__N3m_Br_20110504105111444_S105268_I232862 
ADNI_031_S_4032_MR_MT1__N3m_Br_20110518141022326_S108840_I235655 
ADNI_031_S_4218_MR_MT1__N3m_Br_20110928090432395_S122024_I258660 
ADNI_031_S_4496_MR_MT1__N3m_Br_20120212185158242_S139647_I283922 
ADNI_068_S_4174_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110906120702441_S119822_I254775 
ADNI_068_S_4424_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111228151925376_S134919_I274671 
ADNI_094_S_4560_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120327112203845_S144266_I293721 
ADNI_098_S_4003_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110330134208317_S102152_I225425 
ADNI_098_S_4018_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110427153029046_S105025_I229328 
ADNI_098_S_4275_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111108154801375_S125676_I265252 
ADNI_098_S_4506_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120308100906219_S142004_I288877 
ADNI_109_S_4499_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120319155814636_S143189_I291002 
ADNI_127_S_4148_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110816095315832_S118473_I250659 
ADNI_127_S_4198_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110910135820209_S121090_I255411 
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ADNI_127_S_4604_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120322165719796_S144440_I291900 
ADNI_127_S_4645_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120409163409388_S146131_I296528 
ADNI_129_S_4369_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111121114535193_S130036_I267779 
ADNI_129_S_4371_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111206103743433_S130721_I270037 
ADNI_129_S_4422_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111216183336923_S133317_I272812 
ADNI_130_S_4343_MR_MT1__N3m_Br_20111121112733983_S129057_I267761 
ADNI_130_S_4352_MR_MT1__N3m_Br_20111206102744130_S130237_I270018 
ADNI_136_S_4269_MR_MT1__N3m_Br_20111108150018959_S127664_I265203 
ADNI_136_S_4433_MR_MT1__N3m_Br_20120125130828930_S136879_I280564 
ADNI_009_S_4337_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111121111018868_S128561_I267745 
ADNI_009_S_4388_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111216162616398_S133119_I272700 
ADNI_011_S_4075_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110623111851601_S111256_I241381 
ADNI_011_S_4105_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111108150347834_S124532_I265207 
ADNI_011_S_4120_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110804065354931_S114811_I248611 
ADNI_011_S_4278_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111030164703316_S125216_I263685 
ADNI_014_S_4093_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120405181518188_S113843_I296283 
ADNI_014_S_4401_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111206105452988_S131597_I270064 
ADNI_014_S_4576_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120319143741098_S143419_I290964 
ADNI_014_S_4577_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120327104839200_S144500_I293684 
ADNI_024_S_4158_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110906114528177_S118583_I254754 
ADNI_032_S_4348_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111121114740097_S130131_I267781 
ADNI_032_S_4386_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111220161926234_S133449_I273518 
ADNI_032_S_4429_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111223160408672_S134625_I274506 
ADNI_033_S_4176_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110906122205867_S120542_I254802 
ADNI_033_S_4177_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110906122456523_S120558_I254809 
ADNI_033_S_4505_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120212191557408_S139808_I283946 
ADNI_033_S_4508_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120216103055419_S140035_I285123 
ADNI_035_S_4082_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120405183017408_S112905_I296308 
ADNI_035_S_4464_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120201114548881_S138645_I281845 
ADNI_037_S_4028_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110427152739074_S105075_I229326 
ADNI_037_S_4410_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111223161631774_S134218_I274518 
ADNI_041_S_4014_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110427155103716_S104714_I229335 
ADNI_041_S_4041_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110602154114697_S109867_I238651 
ADNI_041_S_4060_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110623104345546_S110364_I241342 
ADNI_041_S_4200_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111008152511012_S123030_I260243 
ADNI_041_S_4427_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111220161353742_S133927_I273513 
ADNI_068_S_4340_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111206104203287_S131144_I270045 
ADNI_070_S_4856_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120808153120612_S158511_I322550 
ADNI_070_S_5040_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20121213153248404_S176060_I351376 
ADNI_072_S_4391_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120113094738876_S135851_I277671 
ADNI_073_S_4382_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111121113914030_S129598_I267773 
ADNI_073_S_4393_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111206103537363_S130463_I270031 
ADNI_073_S_4552_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120217145031044_S140944_I285488 
ADNI_073_S_4739_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120605095352384_S150755_I308102 
ADNI_073_S_4762_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120706162140894_S156591_I315318 
ADNI_073_S_4795_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120626144852418_S153047_I312680 
ADNI_082_S_4090_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110623113333326_S112177_I241401 
ADNI_082_S_4208_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110910140428266_S120696_I255417 
ADNI_082_S_4224_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110928093158181_S122960_I258690 
ADNI_082_S_4339_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111121111528565_S128898_I267749 
ADNI_082_S_4428_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111223161207969_S134292_I274514 
ADNI_099_S_4076_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120405191022964_S111440_I296345 
ADNI_116_S_4010_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110421132824150_S102845_I228507 
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ADNI_116_S_4043_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110524151658413_S109124_I236974 
ADNI_116_S_4092_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110701093218876_S112544_I242878 
ADNI_116_S_4453_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120130095122776_S138197_I281425 
ADNI_128_S_4599_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120322163811836_S144117_I291878 
ADNI_128_S_4607_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120405102454730_S144704_I295859 
ADNI_128_S_4832_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120809140607387_S157109_I322932 
ADNI_135_S_4598_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120322164431677_S144209_I291884 
ADNI_137_S_4466_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120201120402648_S138527_I281889 
ADNI_137_S_4482_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120221111311433_S140958_I285903 
ADNI_137_S_4587_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120424135642190_S147267_I300252 
ADNI_941_S_4066_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110623112737722_S112064_I241396 
ADNI_941_S_4292_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111216160702677_S131754_I272646 
ADNI_002_S_0295_MR_MT1__N3m_Br_20110623105302806_S110476_I241350 
ADNI_022_S_4173_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110928090124502_S122033_I258657 
ADNI_022_S_4266_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20111121113711723_S130072_I267771 
ADNI_022_S_4320_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120212184710139_S130321_I283918 
ADNI_023_S_4164_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110906123818140_S120710_I254821 
ADNI_023_S_4448_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120130095331454_S138556_I281430 
ADNI_036_S_4491_MR_MT1__N3m_Br_20120212190217745_S139086_I283932 
ADNI_036_S_4878_MR_MT1__N3m_Br_20120808100302400_S159481_I322303 
ADNI_153_S_4125_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110804071333970_S115446_I248630 
ADNI_153_S_4139_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110816095531955_S118507_I250661 
ADNI_094_S_4503_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120308101703824_S141553_I288885 
ADNI_032_S_4921_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120919122831473_S166479_I335406 
ADNI_116_S_4855_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120808111938400_S159382_I322343 
ADNI_002_S_4262_MR_MT1__N3m_Br_20111015081414193_S124482_I261069 
ADNI_018_S_4399_MR_MT1__N3m_Br_20111216183545906_S133342_I272814 
ADNI_024_S_4084_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110623112618694_S112125_I241395 
ADNI_137_S_4520_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120405192210593_S142312_I296356 
ADNI_033_S_4179_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20110906121223994_S119869_I254780 
ADNI_037_S_4308_MR_MT1__GradWarp__N3m_Br_20120227122731992_S141242_I286643 
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Glossary 

MA: Malaltia de l’Alzheimer  

SG: Substància Gris  

SB: Substància Blanca  

LCR: Líquid Cefaloraquidi  

DCL: Deteriorament Cognitiu Lleu 

CTL: Controls Sans  

RM: Ressonància Magnètica  

fMRI: Ressonància Magnètica Funcional 

GUI: Interfície d’usuari 

C-Th: Gruix cortical (Cortical Thickness) 

PET: Tomografia per Emissió de Positrons 

DP: Densitat protònica  

FS: FreeSurfer 


