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Resum 
 Català 
El càncer de mama és el més freqüent entre les dones, 1 de cada 8 el 
patirà durant la seva vida. Encara que cada vegada el superen més 
dones degut als avenços tecnològics, la millor manera de combatre’l és 
mitjançant un diagnòstic precoç. De tots els tipus de cáncer que 
existeixen, aquest es un dels que presenta més variants, ja que 
depenent de l’edat, de si està menstruant o de si està embarassada, pot 
ser diferent. A més a més, existeixen 53 tipus de càncer de mama 
distints, entre els quals destaca el ductal carcinoma, que apareix en el 
80% dels casos. Aquests i d’altres fets porten als patòlegs a dubtar, en 
alguns casos, sobre el diagnòstic a emetre.  

En veure l’existència d’aquest fet, ens decidim desenvolupar un un 
sistema assistit per visió per computador capaç d’identificar si en una 
biòpsia hi ha presència de càncer o no. D’aquesta manera es pretén 
facilitar la tasca dels patòlegs ajudant-los en el diagnòstic i presa de 
decisions, per tal de poder atendre al pacient de la millor manera 
possible. 
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	 Español 
El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres, 1 de cada 8 lo 
sufrirá durante su vida. Aunque cada vez lo superan más mujeres 
debido a los avances tecnológicos, la mejor manera de combatirlo es 
mediante un diagnóstico precoz. De todos los tipos de cáncer que 
existen, este es uno de los que presenta más variantes, ya que 
dependiendo de la edad, de si está menstruando, o de si está 
embarazada, puede ser diferente. Además, existen 53 tipos de cáncer 
de mama diferentes, entre los cuales destaca el ductal carcinoma, que 
aparece en un 80% de los casos. Estos y otros hechos llevan a los 
patólogos a dudar, en algunos casos, sobre el diagnóstico a emitir. 

Al ver la existencia de este hecho, nos decidimos desarrollar un sistema 
asistido por visión por computador capaz de identificar si en una biópsia 
hay presencia de cáncer o no. De esta manera, se pretende facilitar la 
labor de los patólogos ayudándoles en el diagnóstico y toma de 
decisiones, para así poder atender al paciente de la mejor manera 
possible. 
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	 English 
Breast cancer is the most common type of cancer among women, one in 
eight will suffer it in her life. Although more and more women overcome it 
thanks to technological advances, the best way to combat it is via early 
diagnosis. However, this cancer has a lot of variants; depending on age, 
and whether she is menstruating or pregnant, the breast is different. In 
addition, there are 53 different types of breast cancer, and Ductal 
Carcinoma type highlights appearing in the 80% of the cases. These and 
other facts might lead the pathologist, in some cases, to doubt about of 
the final diagnosis. 

Realizing the existence of this fact, we decide to develop a vision 
computer system that will able to identify whether cancer is present in a 
biopsy. It aims to facilitate the task of pathologists, helping them in the 
diagnosis and final decision, therefore taking care of the patient in the 
best possible way. 
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1. Introducció 
	 1.1 Context 
Per situar-nos, observem com avui en dia el càncer és una de les 
malalties més esteses i amb resultats més letals del nostre planeta.  

Tot i els avenços constants, encara no s’ha aconseguit prevenir-lo, tot i 
que cada vegada hi ha més persones que el superen o hi conviuen un 
llarg període d’anys. Hi ha una gran diversitat de càncers, però aquest 
treball es centra en un que pateixen majoritàriament les dones: el 
càncer de mama. S’estima que 1 de cada 8 dones [1] americanes el 
patirà durant la seva vida i cada any es diagnostiquen al voltant d’uns 
230.000 casos als Estats Units [2]. Tot i que aquest càncer és conegut 
perquè el pateixen un nombre elevat de dones, també es pot donar el 
cas que el pateixin els homes, encara que representen menys de l’1% 
de tots els càncers de mama diagnosticats.  

Qualsevol tipus de càncer és de díficil superació, però per poder-lo 
combatre s’ha de diagnosticar quan es troba en les primeres fases. En 
el càncer de mama, es recomana que la pròpia persona es realitzi una 
auto-exploració seguint unes pautes marcades i visiti al metge 
especialista (ginecòleg) regularment. Per diagnosticar-lo, hi ha diferents 
mètodes clínics: mamografies; ultrasons; i finalment les biòpsies. A partir 
de les imatges obtingudes pels diferents mètodes els patòlegs han de 
poder determinar si el pacient examinat se li diagnostica o no un càncer.  
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Aquest treball es centra en les biòpsies. A les mostres s’hi aplica una 
coloració de hematoxilina i eosina (H&E) que dóna tons blaus o lilosos 
als nuclis cèl·lulars, i tons rosats al citoplasma (com s’observa en la 
figura 1). Aleshores el doctor, en aquest cas un patòleg, observant la 
imatge cerca una sèrie de característiques amb les quals és capaç 
d’identificar el càncer. Tot i així, hi ha ocasions que ni els patòlegs són 
capaços de diferenciar si es tractar d’un tumor benigne o maligne. 

 

Com s’ha observat que en algunes ocasions els especialistes dubtaven 
sobre el diagnòstic a emetre, ens hem plantejat realitzar un programa, 
que mitjançant la imatge obtinguda d’una biòpsia pugui decidir si les 
cèl·lules visionades són malignes o no. El programa està dirigit a tots els 
tècnics hospitalaris i als especialistes del sector, per ajudar-los en tot el 
procés de diagnòstic de la malaltia, i de retruc també beneficiarà a tots 
els pacients, ja que agilitzarà el seu diagnòstic. 
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Figura	1:	exemple	de	biòpsia,	veiem	els	efectes	del	H&E.



	 1.2 Formulació del problema 
Diagnosticar el càncer mitjançant biòpsies és extremadament complex i 
complicat, ja que en diverses ocasions els patòlegs especialitzats 
dubten degut a la gran diversitat i singularitat de patologies. Per tal de 
diferenciar-los, en la figura 2 hi ha una breu explicació gràfica [3]. 
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Figura	2:	explicació	gràfica	del	ductal	carcinoma.



Conseqüentment, quan en les imatges es detecten cúmuls de cèl·lules 
sense cap sentit, es pot sospitar que es tracta d’un càncer. El dubte ens 
sorgeix quan davant d’una imatge les cèl·lules no se’ns presenten d’una 
forma nítida, ja que el tall no s’ha efectuat de manera “neta”.  

Es pot trobar tanta varietat d’imatges com biòpsies realitzades. A 
continuació se’n mostren algunes: 
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Figura	3:	demostració	de	la	variabilitat	de	les	biòpsies.



El problema que es vol resoldre és el de desenvolupar un sistema 
assistit de visió per computació que permeti la detecció de cèl·lules 
cancerígenes en les biòpsies. On els objectius són: 

 1. Desenvolupar un programa determinista capaç de decidir si en 
la biòpsia corresponent hi ha indicis de càncer o no.  

 2. A més a més de dir si o no, es vol emmarcar o resaltar les 
zones per les quals es creu que hi ha càncer. 

 3. Millorar l’agilització dels processos actuals de diagnosi. 

 4. Ajudar al patòleg en el diagnòstic final, de manera que aquest 
sigui més acurat. 

Per concloure, es vol remarcar que aquest treball es centra 
principalment en desenvolupar un reconeixedor de patrons capaç de 
decidir si en una biòpsia hi ha presència de càncer o no. I que el 
desenvolupament d’un producte per a l’usuari final, en aquest cas els 
patòlegs, es marca com a un possible futurible, segons els resultats 
obtinguts. 
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	 1.3 Estat de l’art 
Sobre aquest tema en concret no s’ha trobat en el mercat res que sigui 
similar al que es vol realitzar, és a dir, cap hospital té un programa que 
identifiqui si hi ha càncer o no a partir de biòpsies. Per tant, avui en dia 
el problema es resol manulament per patòlegs experts. El Dr. Pedro Luís 
Fernández cap de secció a l’Hospital Clínic – Centre de Diagonòstic 
Biomèdic – Anatomía Patològica, ens ha indicat que hi ha hospitals que 
fan servir un sistema que utilitza l’anàlisi morfomètrica i colorimètrica per 
comptar cèl·lules o quantificar àrees, però no per a arribar a 
diagnosticar si el tumor és maligne o benigne.  

A més a més, i com a simple curiositat, la senyora Monsterrat Roca, 
Managing consultant de IBM WW Solution Center, ens va explicar que la 
seva empresa havia desenvolupat Watson, un programa capaç d’escollir 
les millors opcions de tractament per un pacient de càncer, en concret a 
través de l’historial mèdic. 

Per tant, i com es pot observar la tecnologia i la medicina cada cop van 
més agafades de la mà, però encara no s’ha pogut desenvolupar un 
programa que els hospitals puguin utilitzar per tal de diagnosticar si el 
pacient té càncer. 
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	 1.4 Abast 
El tema que es tracta és molt ambiciós i d’una gran complexitat, ja que 
avui en dia parlar de detectar el càncer de mama en general, són 
paraules majors. Com bé ens va indicar el Dr. Pedro Luís Fernández, de 
càncers de mama hi ha 53 tipus, i tots diferents entre sí. Aquest projecte 
es centrarà en un d’ells, el ductal carcinoma. S’ha escullit aquest 
perquè es tracta del més comú de tots els càncers de mama, al voltant 
d’un 80% [1] de tots els càncers de mama diagnosticats són ductal 
carcinoma. Tot i tractar un tipus de càncer, la dificultat del treball no es 
redueix, ja que al tractar-se de biòpsies, cada una d’elles és un món a 
part, i a l’hora d’extreure la mostra, depenent de l’angle i la zona 
d’extracció, fa que hi hagi escenaris molt diferents. 

A més a més, aquest càncer és molt variat, tal com ens digué un altre 
especialista: el Dr. José Ramirez Ruz, cap del Servei d’Anatomia 
Patològica de l’Hospital Clínic, la mama és un dels órgans més variats, 
ja que és diferent en relació a l’edat de la persona, l’estat del cicle 
menstrual, la gestació i els tractaments hormonals rebuts, fets que 
encara fan que les biòpsies siguin més diferents entre sí. 

S’ha de destacar que en aquest camp hi ha molts centres d’investigació 
i recerca a tot el món, en els que s’hi destinen inversions milionàries pel 
seu funcionament. Estan formats per equips de professionals en 
diverses matèries que compten amb material d’alta tecnologia. En el 
meu cas compto amb un període de temps escàs i mitjans precaris. No 
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obstant això, m’esperona encara més formar part d’aquest gran 
col·lectiu, encara que sigui a petita escala. 

A part dels possibles obstacles o dificultats anteriors, també se’n troben  
d’altres, com seria el calendari. En tractar-se d’un treball d’uns 9 mesos i 
mig, sempre hi haurà la pressió del temps, de manera que caldrà 
establir una bona dossificació i organització, marcant uns objectius cada 
cert temps. Un altre obstacle són els errors en el codi. En tractar-se d’un 
treball de molta complexitat en l’àmbit de la programació, durant el 
procés de desenvolupament del programa poden haver-hi errors, que si 
no són detectats a temps poden dur a reprogramar codis que ja es 
creien que eren correctes, fent que es perdi un temps molt valuós i 
escàs que podria ser emprat per avançar en el projecte. 

Pel que fa referència a problemes tècnics, es vol destacar la qualitat de 
les biòpsies, són d’una qualitat baixa. Les biòpsies es veuen 
emboirades, fet que pot dur a una mala segmentació i identificació de 
les cèl·lules. Un altre obstacle ha estat el de trobar la persona 
suficientment qualificada per donar les explicacions tècniques que es 
precisen per poder identificar el tumor, i tanmateix, que es prestés a 
donar-me en una audiència la informació requerida. 

!18

FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA - UPC



	 1.5 Metodologia i rigor 
Per tal de realitzar amb èxit aquest treball, s’ ha aplicat una metodologia 
de desenvolupament àgil. En tractar-se d’un treball que s’ha realitzat en 
un espai de temps curt, i els avenços han de ser continuats, s’escull la 
metodologia àgil Scrum. Aquest mètode es compon per diferents etapes 
anomenades sprints, que són trams de temps delimitats. En aquests 
sprints s’han de marcar uns objectius. Un cop acabat el temps, l’objectiu 
en qüestió ha d’estar assolit. D’aquesta manera, es veurà com el 
projecte va evolucionant i agafant forma. Finalitzat un sprint es 
concertarà una reunió amb el director del projecte per tal de veure els 
passos donats, i per si ha sorgit algun problema, poder-lo resoldre. En el 
cas que sorgeixin problemes, s’hauran d’afegir en els objectius del 
següent sprint o replantejar els objectius marcats. 

Per saber si es va pel bon camí es disposa de diferents mètodes. 
Primerament, després de cada etapa, es realitzaran proves amb les 
biòpsies per veure que el funcionament és l’esperat, d’aquesta manera 
si sorgeixen errors podran ser resolts ràpidament. També hi haurà el 
feedback del director del projecte, que ajudarà en la presa de decisions. 
I finalment, a partir dels resultats obtinguts pel classificador, és a dir, les 
matrius de confusió es podrà saber si el resultat obtingut és correcte o 
no, ja que les biòpsies que tenim estàn classificades en si són o no  
cancerígenes. 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2. Planificació temporal 
	 2.1 Descripció de les tasques 

El projecte té prevista una durada aproximada de 9 mesos i mig per a la 
seva realització total, des de finals de juny de 2015 fins a finals d’abril de 
2016. El treball es compon de diferents tasques que es descriuen a 
continuació: 

La primera etapa, es pot resumir dient que ha sigut l’etapa de la 
recerca, dels contactes i de la recopilació de dades. Aquesta etapa 
tenia com a objectiu principal entrevistar a un especialista en l’àrea 
tractada, el qual ha resultat ser un patòleg, ja que sense les indicacions 
d’aquest no es sabia cap on dirigir el treball, ni com disitingir les 
biòpsies benignes de les malignes. Després, d’aproximadament 2 
mesos, des de finals de juny fins a inicis de setembre, enviant mails per 
tot arreu, es va aconseguir que un doctor ens atengués, el Dr. Pedro 
Luís Fernández. A més a més, també es va cercar informació sobre el 
càncer de mama per tenir més coneixement del que es vol tractar. 
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Superat el primer nivell, s’entra a la segona etapa. En aquesta s’ha 
realitzat la fita inicial, això vol dir que s’han definit diferents aspectes del 
projecte en el termini d’un mes, des de el 14 de setembre fins al 18 
d’octubre. Aquests aspectes són: 
 · Context i abast 
 · Planificació temporal 
 · Pressupost i sostenibilitat 
 · Presentació preliminar 
 · Presentació oral i documentació final 
Cada un d’aquests ha estat realitzat aproximadament en el plaç d’una 
setmana i supervisats i corregits pel professor del GEP, en el meu cas, 
Joan Sardà. 

Seguidament s’entra en la tercera etapa, aquesta és més extensa i 
costosa, ja que s’hagut d’implementar el programa. Com que es tracta 
d’un projecte complex, i a més a més, s’ha escollit la metodologia Scrum 
per desenvolupar-lo, aquesta etapa s’ha subdividit en d’altres per tenir 
una millor organització i desenvolupament: 

 1. Configuració de l’entorn de treball (MatLab). 
 2. Separar les cèl·lules del citoplasma. 
 3. Detecció de cúmuls de cèl·lules. 
 4. Distingir els cúmuls entre benigne o maligne. 
 5. Remarcar les zones cancerígenes. 

!21

FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA - UPC



Per aquesta etapa es preveia un temps aproximat de 2 mesos per 
realitzar tots els punts identificats en el llistat, però finalment ha sigut 
d’uns 4 mesos i mig. A més a més, les tasques s’han de realitzar per 
aquest ordre, ja que unes depenen de les altres, i si no s’assoleix un 
objectiu no es pot avançar per a realitzar el següent.  

Finalment en l’última etapa s’ha realitzat la fita final. Un cop acabat el 
programa, s’ha redactat tota la memòria descrivint detalladament els 
mètodes i algorismes aplicats, així com els resultats obtinguts. A més a 
més. Aquesta etapa es preveia que durés unes 3 setmanes, durant el 
mes de gener. En conseqüència a l’allargament de l’anterior etapa, 
aquesta ha passat a realitzar-se a inicis de març fins a mitjans d’abril. 

A continuació es mostren els diagrames de Gantt, per tal de detallar 
més explícitament i gràfica les dates i els períodes en les quals es 
realitza cada etapa descrita anteriorment. Primerament s’exposa la 
planificació que es va estimar en un inici i seguidament la planificació 
temporal final, d’aquesta manera es poden veure les diferències entre 
una planificació i l’altra. 
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	 2.2 Recursos 

Per tal d’identificar millor els recursos de hardware i software que s’han 
utilitzat es detallen a continuació: 
 
Tot el desenvolupament del codi i la memòria s’ha realitzat en un: 
  
 · Macbook Pro Retina 13’’ de 2014 
 
El codi s’ha implementat en: 

 · MatLab R2015b  

 
I la memòria i les presentacions s’han realitzat amb el: 

 · Pages    
 

 · Keynote    
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	 2.3 Valoració d’alternatives 

En el transcurs del projecte poden aparèixer diversos contratemps, que 
si no són tractats a temps poden desmuntar l’organització que s’havia 
previst. Per tal de reduir els contratemps al mínim i poder reaccionar 
ràpida i eficaçment emprem la metadologia àgil Scrum. Com s’ha 
comentat anteriorment, aquesta metodologia tracta d’anar assolint els 
objectius en períodes de temps curts. En cas de què en un sprint no 
s’assoleixin els objectius, aquests s’afegiran al següent, el que portarà a 
realitzar més tasques de les previstes, però d’aquesta manera se serà 
capaç de gestionar els imprevistos amb èxit. 

Durant la realització del projecte es farà un seguiment de les tasques 
realitzades, ja que n’hi ha que es poden endarrerir o avançar. Per tant, a 
mesura que es vagin assolint les tasques s’anirà comparant amb el 
diagrama de Gantt estimat, per tal de veure si estem dins del termini o 
no, i d’aquesta manera es tindrà un major control del temps invertit per 
cada tasca i si s’està realitzant sobre el temps previst. 
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	 2.4 Motius extensió del projecte 

Els motius de l’extensió del projecte se centren únicament en la tercera 
etapa, on s’ha implementat el codi. Aquesta s’ha allargat, ja que s’ha 
volgut profunditzar més i no quedar-nos amb la primera solució que es 
trobés. Per tant, ha hagut una recerca més àmplia en cada una de les 
subfases d’aquesta etapa, on abans d’escollir una solució s’han supesat 
diferents opcions, que han estat implementades i testejades. I finalment, 
després d’una fase de proves, s’han comparat els diferents camins i s’ha 
escullit el camí amb millors resultats. Més endavant veurem les opcions 
desenvolupades en cada fase, en les quals per tal d’implementar-les 
s’han hagut d’utilitzar coneixements tant en tractament d’imatges com 
matemàtics, a més dels adquirits sobre el càncer de mama, dels quals 
s’havien de saber el trets característics per identificar-lo.  

Tots aquests fets han comportat que el treball es dilatés més en el 
temps, però no han afectat en els objectius del projecte, no obstant, sí 
que ho han fet en els costos. Els canvis es poden veure reflectits en el 
següent apartat, Gestió econòmica. 
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3. Gestió econòmica 

Per desenvolupar un projecte cal considerar els costos econòmics, que 
poden ser de diversa mena: rescursos humans, de hardware i 
software, d’altres indirectes (energètics, etc.), despeses generals i 
imprevistos. Tot això té un cost que cal estimar per comprovar si un 
projecte és o no viable econòmicament. A continuació es detallen els 
diferents pressupostos. 

	 3.1 Pressupost recursos humans 
Els projectes normalment els desenvolupen vàries persones, on cada 
una hi té un paper o rol a desenvolupar. En el nostre cas, una sola 
persona ha de desenvolupar els següents rols: cap de projecte, 
programador i tester. En la taula següent s’observen les hores 
invertides per cada rol, les quals han estat estimades mitjançant el 
diagrama de Gantt. Primer s’exposa la taula de l’estimació inicial i 
seguidament la dels costos definitius. 

Rol Hores €/h Total

Cap de projecte 100 50 5.000,00 €

Programador 300 35 10.500,00 €

Tester 80 30 2.400,00 €

Total 480 17.900,00 €
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Taula	1:	pressupost	recursos	humans.	
(estimació	inicial)



 

	 3.2 Pressupost de hardware i software 
Per tal de realitzar el projecte, com s’ha indicat en l’apartat 2.2  
Rescursos, el hardware i el software que s’ha usat per implementar el 
codi i la memòria final tenen el cost que es detalla a les taules que hi ha 
a continuació: 

 

Rol Hores €/h Total

Cap de projecte 170 50 8.500,00 €

Programador 550 35 19.250,00 €

Tester 180 30 5.400,00 €

Total 900 33.150,00 €

Producte Preu Unitats Vida útil Amortització

MacBook Pro 
Retina 13’’ 1.456,44 € 1 6 anys 242,74 €

Total 1.456,44 € 242,74 €

Producte Preu Unitats Cost

OS X El Capitan 0,00 € 1 0,00 €

iWork 0,00 € 1 0,00 €

Matlab R2015a 69,00 € 1 69,00 €

Total 69,00 € 69,00 €
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Taula	1	Bis:	pressupost	recursos	humans.	
(costos	definitius)

Taula	2:	pressupost	hardware.

Taula	3:	pressupost	software.



	 3.3 Pressupost de recursos indirectes 
En un projecte de software no tot és l’ordinador i uns programes, 
intervenen altres elements que no per ser tant evidents deixen de ser 
importants, entre aquests destaquen els costos energètics, material 
d’oficina i d’infraestructura. 
A continuació veiem dues taules, on la primera és la estimació inicial i la 
segona és la del cost definitiu. 
 

 

Producte Preu Unitats Cost Vida útil Amortització

Electricitat 0,36€/kW 500kW 180,00 € - -

Material 
d’oficina 30,00 € 1 30,00 € - -

Infraestructura 100,00 € 1 100,00 € 10 anys 10,00 €

Total 130,00 310,00 € 10,00 €

Producte Preu Unitats Cost Vida útil Amortització

Electricitat 0,36€/kW 850kW 306,00 € - -

Material 
d’oficina 45,00 € 1 45,00 € - -

Infraestructura 100,00 € 1 100,00 € 10 anys 10,00 €

Total 145,00 451,00 € 10,00 €
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Taula	4:	pressupost	recursos	indirectes.	
(estimació	inicial)

Taula	4	Bis:	pressupost	recursos	indirectes.	
(costos	definitius)



	 3.4 Pressupost total 
Per tant, el pressupost final que s’obté després de sumar els diferents 
recursos detallats anteriorment més les despeses generals 
(desplaçaments, dietes, etc) i els imprevistos. En les taules següents 
s’observen, primer l’estimació inicial i tot seguit el cost final del projecte: 
 

 

Recursos Cost

Recursos humans 17.900,00 €

Hardware 242,74 €

Software 69,00 €

Indirectes 220,00 €

Despeses generals 300,00 €

Contingències i imprevistos 1.880,17 €

Total 20.611,91 €

Recursos Cost

Recursos humans 33.150,00 €

Hardware 242,74 €

Software 69,00 €

Indirectes 361,00 €

Despeses generals 700,00 €

Contingències i imprevistos 3.452,27 €

Total 37.975,01 €
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Taula	5:	pressupost	total.	
(estimació	inicial)

Taula	5	Bis:	pressupost	total.	
(costos	definitius)
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	 3.5 Control de desviacions 
Per controlar les desviacions i els imprevistos que puguin sorgir durant 
el desenvolupament del projecte, s’ha realitzat un seguiment continuat i 
exhaustiu del diagrama de Gantt, en què, en cas d’observar-s’hi 
desviacions, s’executen immediatament les mesures necessàries per 
corregir-ho, a fi i afecte, de no veure’ns afectats en els objectius finals 
previstos. A més a més, s’ha pressupostat un 10% més per 
contingències i imprevistos que puguin aparèixer en el transcurs del 
projecte. 

4. Sostenibilitat del projecte 
	 4.1 Dimensió econòmica 
La dimensió econòmica d’aquest projecte està detallada en l’apartat 
anterior, Gestió econòmica, apartat 3. Per tant, es considera un projecte 
viable econòmicament, i més tractant-se d’un treball d’investigació, on 
normalment aquests reben grans ajuts econòmics, i disposen de 
períodes indeterminats de temps i grans quantitats de recursos humans. 
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	 4.2 Dimensió social 
El projecte que es vol desenvolupar es troba dins del món del software, i 
dins d’aquest en l’àrea de la medicina. En aquesta àrea cada cop hi ha 
més productes, però com s’ha vist en l’apartat 1.3, Estat de l’art, no 
existeix actualment res que s’hi assembli. Per tant, el que es vol 
aconseguir amb aquest projecte és l’agilització del diagnòstic del 
patòleg, i conseqüentment, donar un veredicte immediat al pacient. 

	 4.3 Dimensió ambiental 
L’empremta ambiental que produeix aquest projecte és mínima, 
considerant que es parla d’un projecte que s’ha realitzat en un 
ordinador.  
Els únics recuros que poden perjudicar el medi ambient són els recursos 
indirectes i el hardware mencionats en els subapartats 3.2 i 3.3 de 
Gestió econòmica, degut al seu mètode d’extracció i fabricació, aquests 
sí que perjudiquen i maltracten el medi ambient en una major escala. 
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	 4.4 Puntuació de sostenibilitat	  
En la taula 6, s’observen les puntuacions otorgades que fan referència a 
la planificació del projecte. 
 

Sostenible? Econòmica Social Ambiental

Planificació 9 9 8

Resultats 8 9 9

Riscs -2 0 0

Valoració total 50
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5. Anàlisi conceptual 
Per assolir els objectius d’aquest projecte es van definir 3 etapes ben 
diferenciades. Aquestes etapes són: segmentació, agrupació, i 
classificació.  
En la figura 4, es mostra un esquema del programa desenvolupat. 

L’objectiu principal és la generació d’un reconeixedor de patrons, en el 
que s’extreuen les característiques d’una biòpsia i mitjançant un 
classificador es decideix si hi ha càncer o no. Per aconseguir-ho, calia 
extreure els trets distintius de la biòpsia, més concretament, les de les 
cèl·lules, que són les que indiquen la presència del càncer. De manera 
que primerament calia segmentar la biòpsia en dues, mantenint les 
cèl·lules i eliminant la resta. Una vegada extretes les cèl·lules, s’havien 
de trobar les agrupacions que formaven, ja que és important saber com 
estan distribuïdes. Aquesta etapa es compon de dues subetapes, la 
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Figura	4:	esquema	del	programa.
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primera agrupa totes les cèl·lules i la segona escull quina és la millor 
agrupació. Després de l’agrupació es genera el vector descriptor, és a 
dir, s’agafen les característiques, tant dels grups trobats com de les 
cèl·lules que els formen. I finalment, les característiques obtingudes 
passen pel classificador que indicarà si es tracta d’un cas maligne o 
no. 

Com es pot veure en la imatge anterior, per cada etapa o fase s’han 
desenvolupat o provat diferents mètodes, ja que la nostre intenció era 
provar diverses opcions per cada fase i escollir la que obtingués millors 
resultats. 

Seguidament, es descriuen amb més detalls les fases i els seus 
mètodes. 
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 5.1 Fase de segmentació 

Aquesta fase és molt important, ja que se centra en la segmentació de 
les cèl·lules, i una mala segmentació faria que no es poguéssin extreure 
les característiques de les cèl·lules correctament. Per tant, l’objectiu 
d’aquesta etapa és aconseguir separar les cèl·lules de la resta, i retornar 
una imatge binària, de manera que el color blanc representi les cèl·lules 
i el negre el fons. Per tal d’assolir aquest objectiu, primerament 
s’analitzen les biòpsies, i s’observa a primer cop d’ull, que sempre es 
componen per 3 colors, degut al tint de hematoxilina i eosina (H&E) que 
hi apliquen. Aquests són: 

Una vegada sabut el color de les cèl·lules, s’ha destinat un gran nombre 
d’hores a la recerca de conceptes o coneixements per aconseguir la 
segmentació òptima.  

Color Representació

Lila Cèl·lules

Rosa Citoplasma

Blanc Res o fons
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Taula	7:	colors	que	componen	les	biòpsies.
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S’ha tingut en compte molts aspectes diferents, com els diversos models 
del color; RGB, CMYK, CIE L*a*b* i HSV, per tal d’aconseguir extreure, 
de la millor manera possible, el color de les cèl·lules. També s’han 
plantejat diferents mètodes de segmentació, com poden ser split & 
merge o el region growing, a més a més dels implementats:  
segmentació per k-means, mètode d’Otsu i watershed. I finalment, 
també s’ha tingut en consideració, la il·luminació i el soroll de la imatge, 
per tal de millorar-la, i així facilitar-ne la segmentació. 

A continuació, es detallen les solucions realitzades. Els mètodes són:  

 · Mètode d’Otsu 

· HSV + Otsu 

 · Segmentació per k-means 

 · Watershed 
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 5.1.1 Segmentació pel mètode d’Otsu 

En aquest mètode de segmentació es busca en una imatge, en escala 
de grisos, el llindar que millor selecciona les tonalitats de les cèl·lules, i 
així poder-les guardar eliminant la resta. 

Abans de res, s’ha usat l’operador top-hat, que serveix per corregir la 
il·luminació no uniforme. Per aconseguir aquest efecte es resta a la 
imatge original una imatge amb l’operador d’obertura aplicat. 

Exemple de l’operador top-hat. 

Tot seguit, s’aplica el mètode d’Otsu, que és un procediment que calcula 
un llindar per separar els elements del primer pla respecte dels fons. Es 
mesura en una imatge, en escala de grisos, mitjançant l’histograma 
format a partir del nombre de píxels que pertanyen a cada tonalitat de 
gris. Aleshores amb el llindar calculat es binaritza la imatge, i tots els 
píxel per sobre el llindar passen a blancs i els que estan per sota 
passen a ser negres. Aquest llindar es troba maximitzant la variància 
entre les dues classes, és a dir, es busca el llindar on la diferència entre 
els dos grups és màxima. 
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Figura	6:	top-hat	aplicat.Figura	5:	imatge	original.
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Exemple mètode d’Otsu amb un llindar. 

En aquest cas s’ha usat el mètode d’Otsu, però enlloc de buscar un sol 
llindar, se’n busquen dos, ja que les biòpsies es componen de tres 
colors. De manera que aquests llindars limiten les zones en les que es 
troben les cèl·lules, els teixits i on no hi ha res. Finalment, només es 
guarden els píxels que es troben en la zona de les cèl·lules. 

Exemple mètode d’Otsu amb dos llindars. 
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Figura	9:	mètode	d’Otsu	aplicat.Figura	8:	histograma	amb	
llindar.

Figura	10:	histograma	amb	dos	
llindars.

Figura	11:	mètode	d’Otsu	
aplicat.
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	 5.1.2 Segmentació per HSV+Otsu 
Aquesta segmentació és molt semblant a l’anterior, però en aquest cas 
es passa la imatge al model de color HSV. Aquest model es basa en tres 
components, que són: 

 · Tonalitat (Hue): aquesta component representa el color. Els 
colors es representen com un grau d’angle, és a dir, el rang de valors va 
de [0, 360], on el 0 és el vermell, el 120 és el verd i el 240 és el blau. 

 · Saturació (Saturation): representa el rang de grisos del color. El 
rang de valors va de [0,100] on 0 el color és dèbil o grisós i on 100 és el 
color pur. 

 · Valor (Value): representa la brillantor del color. El rang de valors 
va de [0,100] on el 0 és negre. 
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Figura	12:	model	de	color	HSV.
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Per fer destacar les cèl·lules de la resta de la imatge, es divideixen les 
components de saturació entre les de brillantor. Com que les cèl·lules 
tenen una saturació elevada i una brillantor baixa s’aconsegueix que la 
zona de les cèl·lules sigui més blanca que la resta de la biòpsia. 
Un vegada s’obté la imatge de la divisió s’aplica el mètode d’Otsu, 
descrit en l’anterior apartat, per separar les cèl·lules. 
Exemple de la divisió de components. 
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Figura	13:	component	saturació. Figura	13:	component	valor	o	
brillantor.

Figura	14:	divisió	(saturació/valor).
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	 5.1.3 Segmentació per k-means 

En aquest cas, per obtenir la segmentació de les cèl·lules es basa 
principalment amb l’algorisme k-means, un algorisme d'agrupació. Es 
busca agrupar tots aquells píxels que tinguin tonalitat semblant i guardar 
el grup que conté les cèl·lules. 

L’algorisme k-means es tracta d’un algorisme d’agrupament, el qual, a 
partir d’un conjunt d’observacions agrupa en k diferents grups. De 
manera que en aquest cas es busquen tres grups, ja que hi ha tres 
colors en les biòpsies. Però abans d’usar el k-means, s’ha de definir el 
conjunt d’observacions sobre el qual aplicar-lo.  

El conjunt de dades o observacions s’ha extret de la imatge, aquesta 
amb el model de representació de colors CIE L*a*b*. Aquest model es 
basa en tres compenents: 

 · L* : és la lluminositat, i el seu rang de valors és de 0 (negre) a 
100 (blanc). 
  
 · a*: és la gamma d’eixos del color del verd a vermell, el seu rang 
de valors és [-128, 127]. 

 · b*: és la gamma d’eixos del color del blau al groc, el seu rang de 
valors és [-128, 127]. 
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Per l’algorisme s’agafen les components a* i b*, que són les contenen la 
informació del color. Un cop definit el conjunt de dades, es passa a 
l’algorisme k-means que funciona de la següent manera: 

Primerament s’ha d’indicar el nombre de grups que es desitja trobar en 
el conjunt d’observacions que es vol analitzar. Seguidament, s’agafen 
tants punts centrals com grups es volen trobar, aquests punts centrals 
es poden seleccionar de manera aleatòria o manual. A continuació, s’ha 
de calcular la distància entre cada un dels punts als punts centrals, la 
distància es pot calcular mitjançant diverses funcions, com la distància 
euclidiana o el coeficient de correlació. Aleshores, la distància més 
petita als punts centrals marcarà al grup que ha de pertànyer el punt en 
qüestió. En aquest moment, ja es tindrà una primera agrupació, però 
com que s’han escollit els punts centrals, per tal de que l’agrupació sigui 
òptima, es recalculen i es repeteix el procés fins que els punts centrals 
convergeixen o fins que cap punt canvii de grup. 
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Figura	15:	model	de	representació	dels	colors	
CIE	L*a*b*.
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Una vegada identificat el grup que conté les cèl·lules, s’ha usat en la 
component de lluminositat el mètode d’Otsu. D’aquesta manera s’ha 
pogut eliminar els teixits més clars propers a les cèl·lules que s’hagin 
esmunyit en l’agrupació, i mantenir les més fosques, ja que aquestes 
últimes són les que ens interessen. 
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Figura	16:	les	diferents	tonalitats,	mostren	els	
diferents	grups	identificats.
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	 5.1.4 Segmentació per watershed 
Aquest últim mètode es centra en l’algorisme watershed, en el qual es 
tracten les imatges en escala de grisos com si d’una superfície 
topogràfica es tractés. Les tonalitats fosques representen cotes baixes i 
les clares, les cotes altes. En aquest algorisme, primerament els 
elements que es volen segmentar, s’han d’establir com a regions 
mínimes en la imatge “topogràfica”. Seguidament, hom s’ha d’imaginar 
com si en les regions seleccionades comencéssin a omplir-se d’aigua, 
fins al punt que ja no es poguéssin omplir més, perquè sinó l’aigua 
d’una regió passaria a la d’una altra. Una vegada s’arriba a aquest punt, 
les vores que resten i estan separant aigües de diferents orígens, 
indiquen la segmentació entre els elements de la imatge.  
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Figura	17:	imatge	en	escala	de	
grisos	que	representa	la	imatge	

topogràfica.

Figura	18:	representació	
topogràfica	de	la	imatge	en	

escala	de	grisos.
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Exemple evolució del watershed. 
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Figura	19:	evolució	de	l’algorisme	watershed.
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Per tant, seleccionant les regions mínimes en la imatge “topogràfica” allà 
on es troben les cèl·lules, i aplicant l’algorisme watershed se’s capaç 
d’identificar les cèl·lules que hi ha en la biòpsia. Per definir la imatge 
“topogràfica”, s’ha aplicat l’operador Sobel en la biòpsia. Aquest 
operador o filtre s’usa per a la detecció de vores, i es tracta d’un 
operador diferencial que s’empra per calcular el gradient d’una imatge. 

Tot seguit, s’observen els dos operadors, compostos per matrius 3x3, on 
l’operador de l’esquerra s’aplica per detectar les vores horitzontalment i 
el de la dreta verticalment. 

 

En cas de voler combinar els dos operadors, s’ha de fer mitjançant les 
operacions que es mostren en la següent imatge: 
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Figura	20:	operadors	de	Sobel.

Figura	21:	fórmula	per	combinar	els	dos	gradients.
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Un cop definides la imatge “topogràfica” i les regions mínimes on es 
troben les cèl·lules en la imatge “topogràfica”, només falta indicar-li en el 
watershed les regions que no pertanyen a les cèl·lules, ja que d’aquesta 
manera s’obtenen millors resultats. Per aquest fet, en l’esquema de la 
figura 4, es veu aquest mètode després dels altres tres. Perquè, si 
s’aplica directament en la biòpsia, el watershed retornava males 
segmentacions degut a que els teixits no permetien trobar un separació 
òptima amb les cèl·lules. En canvi, si s’usa un dels anteriors mètodes 
abans que aquest, només hi queden les cèl·lules i ens permet trobar 
més fàcilment la zona no pertanyent a les cèl·lules. 

Per tant, un cop definit totes les regions d’interés en la imatge 
“topogràfica”, s’aplica el watershed per separar les cèl·lules que han 
quedat juntes en un dels anteriors mètodes. 
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5.2 Fase d’agrupació 
L’objectiu d’aquesta etapa és agrupar les cèl·lules, de manera que cada 
una d’elles formi part d’un grup. Es busquen grups de cèl·lules perquè 
s’està tractant el tipus de càncer ductal carcinoma. Com es s’explica en 
l’apartat 1.2, Formulació del problema, aquest tipus es caracteritza 
perquè les cèl·lules van juntes. Primer s’acumulen les cèl·lules en el 
ductal, fins que arribat un punt, ja no hi caben més i surten cap a fora, i 
és aleshores, quan es produeixen els grups o cúmuls de cèl·lules. 

Aquesta fase, es compon per dues subfases: 
  · La primera se centra en agrupar totes les cèl·lules dins d’un grup 
únic. Una vegada generat el grup únic, es genera una funció que mostra 
la progressió de l’agrupació de les cèl·lules. Per aquesta etapa s’han 
desenvolupat dos mètodes: 

  · Agrupació mitjançant dilatacions 

  · Agrupació mitjançant la distància entre cèl·lules. 

 · La segona té l’objectiu de trobar el millor punt d’inflexió en la 
funció generada per l’anterior subetapa. El punt d’inflexió es refereix al 
punt on el pendent de la funció passa d’un pendent vertiginós a un més 
planer, ja que aquest canvi indica fins quin punt les cèl·lules deixen 
d’estar aprop les unes de les altres. De manera que trobat el punt 
d’inflexió, es podran generar tots els grups formats fins aquell instant.  
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Per aquesta segona etapa s’han implementat tres mètodes: 

  · El mètode d’Otsu 

  · Mitjançant la mitjana del pendent 

  · Mitjançant la distribució normal 

!51

FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA - UPC



5.2.1 Agrupació de cèl·lules 

	 5.2.1.1 Agrupació mitjançant dilatacions 

Aquest mètode d’agrupació es basa en la dilatació de les cèl·lules, és a 
dir, en anar augmentant l’àrea de les cèl·lules fins que totes s’hagin unit i 
només quedi una gran cèl·lula. 

Per augmentar l’àrea que ocupa cada cèl·lula s’aplica un operador 
morfològic, en aquest cas una dilatació. La dilatació es basa en 
augmentar el contorn d’un objecte seguint el patró indicat en el 
structuring element, el qual es tracta d’una matriu en el que els valors  
vertaders són inclosos en càlcul morfològic i l’element central identifica 
el píxel de la imatge que es processa. En el nostre cas, com que el 
volem augmentar en totes direccions s’ha usat el següent structuring 

element: 
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Figura	22:	structuring	element	usat	en	les	dilatacions.

0 1 0

1 1 1

0 1 0
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Exemple dilatació. 

 

Finalment es genera un vector que conté l’evolució del nombre de 
cèl·lules restants després de cada dilatació, de manera que s’obtindrà 
una funció com la de la figura 25, on s’haurà de trobar el punt d’inflexió 
que millor determini en quin punt s’agrupen millor les cèl·lules. 
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Figura	23:	imatge	sense	
dilatar. Figura	24:	imatge	dilatada.

Figura	25:	nombre	de	cèl·lules	restants	en	
cada	dilatació.



 5.2.1.2 Agrupació mitjançant distàncies 

En aquesta agrupació, s’ha generat el grup únic unint les cèl·lules 
segons la seva distància. Ens hem basat amb l’algorisme d’agrupació 
jeràrquica aglomerativa de Newman. Aquest algorisme es basa, en un 
inici, en assignar cada cèl·lula al seu propi grup, és a dir, cada cèl·lula 
és un grup. Tot seguit, es calcula la mètrica entre cada un dels grups 
generats per les cèl·lules (en aquest cas la mètrica escullida és la 
distància euclidiana) i creen en un nou grup els que estan més propers 
un de l’altre. Aleshores, es recalculen les mètriques amb el nou grup 
generat i es busca el següent parell de grups més propers. I així fins 
que tots pertanyin al mateix grup.  

D’aquesta manera, s’aconsegueix la progressió de les distàncies que hi 
ha entre un grup i el següent més proper. Així que s’aconsegueix una 
funció com la següent: 
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Figura	26:	distància	entre	cèl·lules.



A més a més, també es pot representa com un dendrograma, com 
veiem en la figura 27. Per tant, en la següent etapa es buscarà el tall en 
que s’obtingui una millor agrupació. 
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Figura	27:	dendrograma	de	distàncies	més	
properes.



5.2.2 Cerca del punt d’inflexió 

	 5.2.2.1 Punt d’inflexió pel mètode d’Otsu 

Per trobar el punt d’inflexió, en aquest cas ens hem basat amb el 
mètode d’Otsu, descrit en la fase de segmentació. Aquest mètode troba 
el punt de tall que millor separa dues classes o conjunts en el 
histograma d’una imatge. En aquest cas, també s’està buscant el llindar 
que separi dos conjunts, exactament es busca el punt en el que el  
pendent vertiginós passi a part planera. Així que per poder usar aquest 
mètode s’ha hagut d’adaptar la funció generada per l’agrupació com si 
d’un histograma es tractés.  

 5.2.2.2 Punt d’inflexió per la mitjana del pendent 

En aquest mètode, s’ha tingut en compte el pendent de la funció. Per 
aconseguir el pendent en cada punt de la funció s’ha calculat la primera 
derivada. A continuació, s’obté la mitjana del pendent en tots els punts, 
valor que s’usarà com a llindar. Aleshores, per trobar el punt d’inflexió, 
es calcula la mitjana de la pendent en una subsecció de la funció. En el 
cas que la mitjana de la subsecció tingui un pendent més planer que el 
de la mitjana total, es considerarà l’últim punt de la subsecció com el 
punt de tall per tal d’agrupar els grups. 
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 5.2.2.3. Punt d’inflexió per la distribució normal 

Aquest últim mètode obté el punt d’inflexió a partir de la segona 
derivada de la funció, que ens indica on es troben el màxims i els 
mínims relatius. Sabem que el punt que s’està buscant no apareix 
directament ni en l’inici ni en el final de la funció. De manera que si es 
calcula la distribució normal de la funció de la segona derivada fins a 
cert punt, per exemple fins la meitat, s’aconsegueix la funció de densitat 
de probabilitat, que descriu la probabilitat en la que un valor aleatori 
caigui en un determinat rang de valors. Se sap que el 68,26% dels 
valors es troben dins del l’interval [μ - σ, μ + σ], on μ és la mitjana, i σ  la 
desviació estàndard. Per tant, per augmentar l’interval i tenir en 
consideració un percentatge més elevat només cal ponderar la 
desviació estàndard, [μ - xσ, μ + xσ].  
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Figura	28:	distribució	de	la	probabilitat	en	una	
distribució	normal.
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Aleshores, es pot escollir un interval de confiança que marqui els límits 
d’on no ha de trobar-se el punt d’inflexió buscat, indicant el percentatge 
de la regió de probabilitat que es vol tenir en compte. 
El primer punt que superi els límits marcats i que no formi part de la 
distribució normal calculada es considerarà el punt d’inflexió que s’està 
buscant per a l’agrupació de les cèl·lules. 
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5.3 Fase de classificació 
Aquesta última fase també es pot descompondre en dues. Per una 
banda, s’han de determinar i extreure les característiques que millor 
identifiquin la presència de càncer en la biòpsia. I per l’altre, cal entrenar 
diferents classificadors amb els diversos models tant de biòpsies 
malignes com de no malignes i veure quin és el que aconsegueix millors 
resultats, ja que després haurà de predir noves observacions. 
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5.3.1 Vector descriptor 
Les característiques extretes de la biòpsia per tal de poder diagnosticar-
la són les següents: 
Comencem amb els trets distintius de les cèl·lules: 

 · La forma de la cèl·lula, les benignes tenen formes circulars, 
mentre que les malignes poden adoptar qualsevol forma. 

 · El tamany de la cèl·lula, les benignes tenen més o menys el 
mateix tamany entre elles, en canvi, les malignes tenen tamanys 
diferents, unes més petites i altres de més grans. Aquesta característica 
va relacionada amb la de la forma. 

A continuació, pel que fa als grups, es troben unes altres 
característiques: 

 · La densitat de cèl·lules en el grup, és deguda a que en el ductal 
carcinoma es produeix una aglomeració de cèl·lules en el ducte, que 
després poden sortir a l’exterior. Per tant, com més elevada la densitat 
de cèl·lules, més probabilitat de càncer. 

 · La forma del grup, en les benignes les formes són més circulars 
degut a que el ducte és circular, per tant si hi ha la presència d’un grup 
que no sigui massa circular es pot considerar maligne, ja que poden ser 
cèl·lules que han sortit fora del ducte. 
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 · El buits o forats dins dels grups, ens referim als buits dins dels 
grups, que poden indicar que es tracta d’un ducte que no ha estat 
invadit, és a dir, que és normal. 

I pel que fa a la biòpsia completa s’han tingut en compte algunes 
característiques més: 
  
 · La densitat de cèl·lules en la biòpsia, ja que en una maligne sol 
haver-hi més cèl·lules que en una que no ho és. 

 · La densitat de l’àrea que ocupen totes les cèl·lules en la 
biòpsia. Seguint el raonament de l’anterior característica, en una maligne 
les cèl·lules acostumen a dispersar-se més, en canvi, en una benigne 
van més unides. 

Com que en les biòpsies existeix la possibilitat de que hi hagi més d’una 
agrupació o cúmul de cèl·lules, un cop extretes les característiques per 
cèl·lules i grups s’ha calculat la mitjana, la mediana i la variància. Així 
s’obté el vector descriptor únic de la biòpsia. 
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5.3.2 Classificadors 
En aquesta última etapa, després de tot el procés, i d’haver extret les 
característiques, s’han escollit diferents classificadors. Un classificador 
tracta d’identificar, mitjançant diferents algorismes, a quina classe de les 
prèviament conegudes pertany un element o model sense identificar. 
Per aconseguir-ho, primerament cal entrenar el classificador, indicant-li 
models de diferents classes amb el seu identificador. De manera que ell 
pugui indicar a partir d’aquestes dades d’entranament, a quina classe 
pertany un nou model.  
En aquest treball s’han fet proves amb diferents classificadors. Aquests 
són: 

 · Anàlisi discriminat: 
  · Lineal 
  · Quadràtic 

 · Support vector machine:  
  · Lineal 
  · Quadràtic 
  · Cúbic 

 · K nearest neighbour 
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 5.3.2.1 Anàlisi discriminant 

L’anàlisi discriminant es basa en la cerca d’una combinació lineal dels 
predictors o característiques que maximitza la separació entre les 
classes. 
Aleshores, per trobar la combinació que maximitizi la separació entre 
classes cal calcular la mitjana de cada característica per cada classe. 
Tot seguit, es computa la covariància, restant a les característiques de 
cada classe la mijtana calculada. I finalment, es calcula la matriu de 
covariànces entre cada característica i classe. Aixó en el cas lineal.  
En el cas quadràtic, és el mateix, però es calcula una matriu de 
covariància per cada classe.  
Per la classificació d’una nova mostra cal seguir la següent fórmula: 

 

On: 
y és el resultat de la classificació. 
K és el nombre de classes. 
C(y|k) és el cost de classificar una mostra com a y quan la seva classe 
vertadera és k. 
P(k|x) és la probabilitat de que un punt x pertanyi a la classe k. Es 
calcula amb el producte de la probabilitat a priori i de la densitat normal 
multivariant. La probabilitat a priori és el nombre d’elements de la classe 

!63

FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA - UPC

Figura	29:	fórmula	per	predir	la	classe.



k entre el total d’elements. I la densitat normal multivariant es calcula 
amb la fórmula següent: 
 

 

On μk és la mitjana de la classe, Σk és la matriu de covariància i x la nova 
mostra. En el cas lineal només varia la mitjana per classe, la matriu de 
covariància es manté. En canvi en el quadràtic varien tant la mitjana com 
la matriu de covariància per cada classe. 
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Figura	30:	fórmula	densitat	normal	
multivariant.



 5.3.2.2 Support vector machine 

Els support vector machine (SVM) classifica les dades buscant el 
hiperplà que maximitza el marge o l’espai entre les diferents classes, de 
manera que es decideix a quin grup pertanyen les noves dades segons 
en quina de les zones es troba. 
Els support vectors són les dades o punts que es troben sobre aquest 
marge que maximitza la diferència entre classes. 

Tot i que, en alguns casos no és possible que el hiperplà separi els 
elements de les dues classes a la perfecció, existeix la opció de 
modifcar el marge, i generar un marge tou (soft margin) a partir d’un 
paràmetre C que permetrà que hi hagi cert grau d’error en el hiperplà de 
separació màxima entre classes. 
Depenent del SVM que s’utilitzi es buscarà un hiperplà lineal, quadràtic 
o cúbic. 
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Figura	31:	support	vector	machine.
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 5.3.2.3 K nearest neighbours 

L’algorisme k nearest neighbours és un altre mètode per classifcar que 
donats els k veïns més propers al nou punt, decideix a quin grup 
pertany depenent del grup o la classe amb més aparcions en aquests k 
punts. Per tant, s’han de seguir els següents passos: 

 1. Calcular la distància entre l’element a classificar i cada un dels 
models de l’entrenament. Per calcular la distància, normalment, s’utilitza 
la distància euclidiana. 

 2. Ordenar les distàncies de menor a major, i quedar-se amb les k 
primeres posicions. 

 3. Retornar la classe amb més aparacions en els k models més 
propers al nou element. 

En el nostre cas, com que només es té en compte el primer element, és 
a dir, s’ha agafat k = 1, el punt 3 no caldrà, ja que s’agafarà la classe de 
l’element més proper.  
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6. Descripció de les implementacions 

6.1 Fase de segmentació 

	 6.1.1 Segmentació pel mètode d’Otsu 
En aquest cas s’ha aplicat el mètode d’Otsu per extreure les cèl·lules. La 
funció implementada s’anomena otsuCellSegmentation, la qual rep 
d’entrada el paràmetre img, es tracta de la biòpsia. 
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1- function [imgSegmented] = otsuCellSegmentation(img)
2- % otsuCellSegmentation: 
3- %    funció que segmenta les cel·lules mitjançant el metode otsu.
4- %params:
5- %   img: imatge a segmentar en RGB
6- %return:                               

Figura	32:	exemple	de	biòpsia,	que	rep	la	funció	pel	
paràmatre	img.
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Tot seguit, mitjançant la funció rgb2gray  es passa la imatge en RGB a 
escala de grisos, a continuació s’aplica l’imcomplement  que genera la 
imatge inversa, és a dir, els negres passes a ser blancs i viceversa. I 
finalment s’aplica imtophat, per tal de corregir la il·luminació uniforme. 

Un cop ja està preparada la imatge, s’usa la funció multithresh, la qual 
aplica el mètode d’Otsu, per a cercar tants llindars com els que se 
l’indiquen, en aquest cas es busquen 2. Identificar el grup que conté les 
cèl·lules és trivial, ja que es tracta del grup que es troba per sobre del 
segon llindar, perquè a l’usar l’imcomplement  les cèl·lules han passat a 
ser blanques, i per tant són les que tenen els valors més alts. A 
continuació, s’indica que tots aquells píxels que el seu valor es trobi per 
sobre del segon llindar passin a valdre 1, és a dir, que siguin blancs, i la 
resta que sigui 0, és a dir, negre. D’aquesta manera es guarda en la 
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7- imgGray = rgb2gray(img);
8- imgGray = imcomplement(imgGray);
9- imgGray = imtophat(imgGray, strel('disk', 15));

Figura	33:	imgGray	després	d’aplicar	l’imcomplement	i	imtophat.
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variable imgBW  la imatge binària que conté la segmentació. En tots els 
mètodes, s’aplica la funció removeNoisyCells, que elimina el soroll que 
pugui contenir la segmentació aplicant un imopen,  per tal de separar 
cèl·lules que hagin quedat enganxades i un bwareaopen  per d’eliminar 
tot aquell soroll generat després del imopen. 
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10-   threshold = multithresh(imgGray,2);
11-   imgBW = zeros(size(imgGray));
12-   imgBW(imgGray > threshold(2)) = 1;
13-   imgSegmented = removeNoisyCells(imgBW);
14- end

Figura	36:	segmentació	final	
binària	sense	soroll.

Figura	33:	histograma	amb	els	
llindars	d’Otsu.

Figura	34:	diferents	grups	
trobats	a	partir	d’Otsu.

Figura	35:	segmentació	amb	
soroll.
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 6.1.2 Segmentació per HSV+Otsu 
Per aquest mètode, el HSV+Otsu s’ha implementat la funció 
hsvCellSegmentation, que com l’anterior, rep la biòpsia com a 
paràmetre. 
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1- function [imgSegmented] = hsvCellSegmentation(img)
2- % hsvCellSegmentation: 
3- %    funció que segmenta les cel·lules.
4- %params:
5- %   img: imatge a segmentar en RGB
6- %return:                               

Figura	37:	exemple	de	biòpsia,	que	rep	la	funció	pel	
paràmatre	img.
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Primer es converteix la imatge del model RGB al model HSV. A 
continuació es genera una nova imatge, imgDiv, a partir de la divisió 
entre les components saturació (S) i valor o brillantor (V).  
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7-    imgHSV = rgb2hsv(img);
8-    imgDiv = (imdivide(double(imgHSV(:,:,2)),

double(imgHSV(:,:,3))));

Figura	38:	component	S,	
saturació.

Figura	39:	component	V,	valor.

Figura	40:	resultat	divisió	de	components,	(S/V).
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Després del càlcul, com en el cas anterior, s’aplica el mètode d’Otsu, 
indicant-li que es volen trobar dos llindars. Un cop trobats els llindars, 
tots els elements que es troben per sobre el segon llindar es consideren 
cèl·lules i la resta passa a negre, és a dir, a formar part del fons. 
Finalment es crida a la funció removeNoisyCells. 
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Figura	41:	segmentació	final	binària.

9- threshold = multithresh(imgDiv,2);
10- imgBW = ones(size(imgDiv));
11- imgBW(imgDiv < threshold(2))= 0;
12- imgSegmented = removeNoisyCells(imgBW);
13- end
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	 6.1.3 Segmentació per k-means 

Per aconseguir la segmentació per k-means s’ha implementat la funció 
kmeansCellSegmentation. Aquesta funció rep el paràmetre img, aquest 
paràmetre és el que conté la biòpsia a segmentar, rep una imatge com 
la següent: 
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1- function [imgSegmented] = kmeansCellSegmentation(img)
2- % colorCellSegmentation: 
3- %    funció que segmenta les cèl·lules.
4- %params:
5- %   img: imatge a segmentar en RGB
6- %return:                               

Figura	42:	exemple	de	biòpsia,	que	rep	la	funció	pel	
paràmatre	img.
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Ja en el cos del codi, primerament es passa la imatge del model de 
colors RGB al model de representació dels colors CIE L*a*b*, del qual 
s’extreuen les components a* i b*, que són les que contenen el color. 

Per separar els diferents colors que componen les biòpsies s’empra 
l’algorisme d’agrupament k-means. Per aplicar l’algorisme, la funció 
kmeans necessita diversos paràmatres: 

 · ab: és el conjunt d’observacions que s’avaluaran en l’algorisme, 
en aquest cas són els valors de la component a* i b* de cada píxel, que 
com es pot observar s’ha reestructurat per adaptar-lo a les necessitats 
de la funció. 
  
 · nColors: és el nombre de grups que es desitja trobar, en aquest 
cas 3. 

 · ’distance’ i ‘sqEuclidean’: és la funció que s’usa per determinar 
la distància entre el centre del grup i cada observació del conjunt. En 
aquest cas s’aplica una distància euclidiana entre les component a* i b* 
de cada píxel i el centre del grup. 
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8-    cform = makecform('srgb2lab');
9-    labHE = applycform(img,cform);
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 · ’Replicates’ i 3: es tracta del nombre que indica les repeticions 
que es realitzaran de l’algorisme per tal d’aconseguir que el centre del 
grup no es quedi en un mínim local. 

Després d’aplicar el kmeans, aquest retorna per una banda el 
clusterIndex, el qual conté l’identificador del grup al que pertany cada 
píxel, i per l’altra el clusterCenter, que es tracta d’una matriu que conté 
les localitzacions del centres de cada grup. Seguidament, es 
reestructura el clusterIndex, per establir-lo amb el mateix tamany que la 
biòpsia.  
A continuació, s’observen els diferents grups trobats per cada color 
mitjançant l’algorisme k-means. 
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10-    ab = double(labHE(:,:,2:3));
11-    [nRows, nCols, ~] = size(ab);
12-    ab = reshape(ab,nRows*nCols,2);
13-    nColors = 3;
14-    [clusterIndex,clusterCenter]=kmeans(ab,nColors,

'distance','sqEuclidean',
’Replicates’,3);

15-    pixelClusters = reshape(clusterIndex,nRows,nCols);

Figura	43:	les	diferents	tonalitats,	mostren	els	
diferents	grups	identificats.
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El següent pas, és identificar a quin grup dels tres pertanyen les 
cèl·lules. Per seleccionar el grup al qual pertanyen les cèl·lules s’agafa 
l’índex del centre del grup amb menor alçada, i es guarda l’identificador 
del grup a la variable cellsClsuter. S’ha escollit aquest criteri després 
d’haver realitzat diferents proves i veure que és el que millor s’hi ajusta. 

Una vegada identificat el grup al que pertanyen les cèl·lules, es guarda 
la component L*, la lluminositat, en la variable L. A continuació, s’aplica 
el mètode d’Otsu, mitjançant la funció graythresh, a la lluminositat dels 
píxels seleccionats com a cèl·lules. D’aquesta manera s’eliminen les 
tonalitats més clares i es mantenen les més fosques, és a dir, les 
cèl·lules. I finalment, es crida a la funció removeNoisyCells. 
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16-   cellsCluster = find(clusterCenter(:,2) == 
min(clusterCenter(:,2)));

17-    L = labHE(:,:,1);
18-    cellsIndex = find(pixelClusters == cellsCluster);
20-    LCells = L(cellsIndex);
21-    cellColorThreshold = im2bw(LCells,graythresh(LCells));
22-    imgBW = zeros(nRows,nCols);
23-    imgBW(cellsIndex(cellColorThreshold==0)) = 1;
24-    imgSegmented = removeNoisyCells(imgBW);
25- end
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Seguidament en la variable imgBW, es genera la imatge binària, com la 
que hi ha a continuació. 
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Figura	44:	imatge	binària	que	conté	la	segmentació	final.
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	 6.1.4 Segmentació per watershed 

A continuació, es descriu la implementació de la funció 
watershedCellSegmentation  que rep dos paràmatres, primerament 
imgRGB, que conté la biòpsia, i el segon és imgPreSegmented, que conté 
la imatge binària amb la segmentació resultant dels mètodes anteriors. 
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1- function [imgSegmented] = watershedCellSegmentation(imgRGB,
imgPreSegmented)

2- % watershedCellSegmentation: 
3- %    funció que separar les cèl·lules mitjançant watershed
4- %params:
5- %   imgRGB: imatge en RGB, biòpsia
6- %   imgPreSegmented: imatge binària (blanc cèl·lules, negre 

    background)
7- %return:                               
8- %   imatge binaritzada (blanc cèl·lules, negre background)

Figura	45:	exemple	de	biòpsia,	
que	rep	la	funció	pel	paràmatre	

imgRGB.

Figura	46:	imatge	que	rep	pel	
paràmetre	imgPreSegmented.
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Inicialment, es passa la imatge en RGB a escala de grisos, i s’apliquen 
les funcions imcomplement  i imadjust, per tal que les cèl·lules quedin 
blanques i que el contrast entre cèl·lules sigui més significatiu. 
Seguidament, d’aquesta imatge s’esborra tot el que no siguin cèl·lules, 
és a dir, només es mantenen les cèl·lules trobades per algun dels 
anteriors mètodes. Així que queda una imatge com la que hi ha a 
continuació, on les cèl·lules manetenen la seva tonalitat i la resta és 
eliminat. 
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9- imgGray = rgb2gray(imgRGB);
10- imgGray = imcomplement(imadjust(imgGray));
11- imgGray(imgPreSegmented == 0) = 0;

Figura	47:	imatge	que	manté	la	tonalitat	de	les	cèl·lules	i	esborra	la	
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A continuació, s’aplica l’operador Sobel a la imatge anterior, en tots dos 
sentits, horitzontal i vertical. L’operació de la linia 16 combina els dos 
gradients resultants després d’aplicar el filtre. Aquesta imatge s’utilitza 
més endavant, en el watershed com la imatge “topogràfica”. 

Seguidament, es busquen els punts on es troben les cèl·lules. Per 
identificar aquests punts s’usen les tècniques de opening-by-

recontruction i closing-by-reconstruction. Amb aquestes tècniques 
s’elimina el soroll que pot haver-hi dins les cèl·lules mitjançant 
dilatacions i erosions sense perdre les seves formes. En les línies 18 i 19 
s’aplica el opening-by-reconstruction, que consta d’un imerode  i un 
imreconstruct  i en les 20 i 21 el closing-by-reconstruction, que consta 
d’un imdilate  i un imreconstruct. Després d’aquestes crides 
s’aconsegueix que l’interior de les cèl·lules sigui uniforme i no hi hagi 
soroll. D’aquesta manera és més fàcil trobar els marcadors mitjançant la 
funció imregionalmax, que retorna tots aquells píxels que tenen el valor 
màxim dins d’una regió. Aquests marcadors es guarden a la variable 
imgFG, i s’usaran pel watershed. 
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12-    sobelY = fspecial('sobel');
13-    sobelX = sobelY';
14-   imgSobelY = imfilter(double(imgGray), sobelY, ‘replicate’);
15-   imgSobelX = imfilter(double(imgGray), sobelX, 'replicate');
16-   imgSobelXY = sqrt(imgSobelX.^2 + imgSobelY.^2);

17- se = strel('disk', 4);
18- imgErode = imerode(imgGray, se);
19- imgOpenRe = imreconstruct(imgErode, imgGray);
20- imgDilate = imdilate(imgOpenRe, se);
21- imgCloseRe = imcomplement(imreconstruct  

(imcomplement(imgDilate), 
 imcomplement(imgOpenRe)));

22- imgFG = imregionalmax(imgGray);
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Un cop identificats els marcadors que identifiquen les cèl·lules, 
s’apliquen transformacions morfològiques, per tal de separar els 
marcadors que es puguin tocar. Per separar-los s’empra un imclose i un 
imerode.  Finalment s’elimina tot aquell soroll que es pot haver produït 
després d’haver aplicat les transformacions amb la funció bwareaopen, 
que elimina tots aquells elements que estiguin formats per 10 o menys 
píxels. 
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Figura	48:	imatge	binària	imgFG,	que	conté	una	els	marcadors	de	les	
cèl·lules.

23- se2 = strel(ones(3,3));
24- imgFG = imclose(imgFG, se2);
25- imgFG = imerode(imgFG, se2);
26- imgFG = bwareaopen(imgFG, 10);
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A continuació, es passa a identifcar les zones que pertanyen al fons. Els 
marcadors del fons s’extreuen de la imatge binària de l’anterior mètode, 
imgPreSegmented. En aquest cas no es vol que les  marcadors de les del 
fons estiguin propers a les cèl·lules, així que es busca l’esquelet de les 
regions influents d’aquest. Per aconseguir-lo es passa la imatge imgBG a 
format “topogràfic” a partir de la funció bwdist, que calcula la distància 
euclidiana entre cèl·lules. Una vegada s’obté la imatge “topogràfica”, 
imgTopo, s’aplica el watershed en aquesta imatge i s’aconsegueix 
l’esquelet de les regions influents del fons.  
En la imatge que hi ha a continuació, s’observa l’esquelet comentat. 
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27- imgBG = imgPreSegmented;
28- imgTopo = bwdist(imgBG);
29- imgTopoW = watershed(imgTopo);
30- imgBG = imgTopoW == 0;

Figura	49:	les	línies	blanques	mostren	l’esquelet	del	fons.
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Una vegada ja s’han aconseguit els marcadors tant de les cèl·lules com 
els del fons, s’unifiquen les imatges, i s’indica mitjançant la funció 
imposemin  que la imatge que conté el gradient de Sobel (imgSobelXY),  
tindrà valors mínims en els marcadors trobats. D’aquesta manera s’obté 
la imatge “topogràfica” on els punts mínims són els marcadors de les 
cèl·lules i l’esquelet de les regions influents del fons, de manera que 
l’algorisme començarà “a omplir d’aigua” per les regions marcades. A 
continuació, es crida a la funció watershed  amb la imatge imgMarkers, 
que conté els marcadors, i ens retorna una imatge que conté els 
contorns de les cèl·lules identificades. Seguidament aquests contorns 
són eliminats de la imatge presegmentada, ja que aquests són les 
separacions entre cèl·lules.  
A continuació s’observen els resultats. 
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31- imgMarkers = imimposemin(imgSobelXY, imgBG | imgFG);
32- imgResult = watershed(imgMarkers);
33- cellContours = bwlabel(imgResult);
34- imgSegmented = ones(size(cellContours));
35- imgSegmented(cellContours == 0) = 0;
36- imgSegmented(imgPreSegmented == 0) = 0;
37-  end

Figura	50:	imgMarkers. Figura	51:	cellContours.

FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA - UPC



 

!84

Figura	52:	segmentació	final	binària.

FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA - UPC



	 6.1.5 Temps d’execució 
S’han tingut en consideració els temps d’execució dels diferents 
mètodes desenvolupats per comparar la rapidesa en que s’executen. 
S’ha mesurat el temps en 10 biòpsies diferents. A continuació, 
s’observen el resultats obtinguts. 

En la primera gràfica, es comparen els temps d’execució entre els 
mètodes HSV+Otsu, Otsu i k-means, sense tenir en compte el temps 
d’execució del watershed.  
Com es pot observar, el mètode de segmentació per k-means és el més 
lent, degut a que executa 3 vegades l’algorisme k-means i això 
l’alenteix, tot i així oscil·la entre el 1s i 2s.  
Pel que fa als altres dos mètodes, els temps són molt semblants així que 
s’ha creat una nova gràfica per comparar únicament aquests dos 
mètodes. 
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Gràfica	1:	comparació	temps	d’execució	entre	els	3	mètodes.
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En aquesta gràfica s’observa que els dos mètodes van molt a la par, en 
uns casos és més ràpid un i en uns altres l’altre. Es tracta de dos 
mètodes molt ràpids, ja que cap dels dos supera els 0,1s. Per tant, les 
diferències es troben amb l’altre mètode, segmentació per k-means, 
com s’ha vist en la gràfica anterior. 
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Gràfica	2:	comparació	temps	d’execució	entre	
el	mètode	d’Otsu	i	el	HSV+Otsu.
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A continuació, s’ha afegit una altra gràfica amb els temps d’execució 
dels diferents mètodes, però aquest cop tenint en compte el watershed. 

Es pot veure que el temps d’execució a augmentat de manera lògica, ja 
que ara també es tracta l’algorisme watershed, i a més també s’observa 
que la crescuda ha sigut uniforme, en la majoria dels casos ha 
augmentat uns 0,8s. Per tant, l’etapa de segmentació completa oscil·la 
entre els 0,8s fins als 2,60s depenent del mètode que s’escolleixi. 
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Gràfica	3:	temps	d’execució	mètodes	de	
segmentació	amb	watershed.
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6.2 Fase d’agrupació 
6.2.1 Agrupació de cèl·lules 
	 6.2.1.1 Agrupació mitjançant dilatacions 

Per agrupar mitjançant dilatacions s’ha implementat la funció 
clusteringByDilate, la qual rep el paràmetre imgBW, que es tracta de la 
imatge segmentada en la fase anterior. 
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1- function [progress, nCells] = clusteringByDilate(imgBW)
2- %clusteringByDilate:
3- %    funció que agrupa les cèl·lules per dilates.
4- %params:
5- %   imgBW: imatge binaritzada (blanc cèl·lules, negre background)
6- %return:                               
7- %   progress: matriu que emmagatzema el número de cèl·lules 

restant en cada dilatació
8- % nCells: número de cèl·lules

Figura	53:	exemple	que	rep	la	funció	pel	paràmatre	imgBW.
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El primer que es fa amb la imatge segmentada és aplicar-li la funció 
bwlabel, que etiqueta cada una de les cèl·lules amb un identificador 
diferent, és a dir, tots els píxels que formen una cèl·lula tenen el mateix 
identificador, però entre elles són diferents. Seguidament, es calcula el 
nombre de cèl·lules existents extraient l’identificador més alt de les 
cèl·lules, i se li assigna a la variable numCells. La variable nCells, també 
rep el mateix valor en un inici, però indicarà les cèl·lules restants en 
cada iteració del bucle. També s’inicialitza el vector progress, que 
contindrà els diferents valors de nCells. 
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9- labelImg = bwlabel(imgBW);
10- numCells = max(labelImg(:));
11-  nCells = numCells;
12-   progress = zeros(1,numCells);
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A continuació, el bucle itera fins que el nombre de cèl·lules és 1. A 
l’interior del bucle, a cada iteració es dilaten les cèl·lules, amb la funció 
imdilate  i amb un structuring element vist en l’Anàlisi conceptual. 
Després de la dilatació, es recalcula el nombre de cèl·lules i 
s’emmagatzema en la variable progress. Un cop s’arribi a tenir una 
única cèl·lula, es surt del bucle, i s’eliminen totes les posicions del 
vector que estiguin a zero, ja que vol dir que no s’ha arribat a completar 
el vector inicialitzat anteriorment. Finalment es retorna el progress  i el 
numCells. A continuació, es mostren imatges de l’evolució de les 
dilatacions i la funció que retorna el progress. 
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13- cont = 1;
14- se = strel('disk',1);
15-  while (nCells ~= 1)
16-   imgBW = imdilate(imgBW, se);
17-   labelImg = bwlabeln(imgBW);
18-   nCells = max(labelImg(:));
19-   progress(cont) = nCells;
20-   cont = cont + 1;
21-   end
22-   progress = progress(progress ~= 0);
23-   end

Figura	54:	imatge	sense	
dilatacions.

Figura	55:	imatge	amb	algunes	
dilatacions.
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Figura	56:	imatge	amb	bastantes	
dilatacions.

Figura	57:	totes	les	cèl·lules	
unides.
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	 6.2.1.2 Agrupació mitjançant distàncies 

Per agrupar mitjançant distàncies, s’ha implementat la funció 
clusteringByDistance, que es basa amb l’agrupament jeràrquic de 
Newman. Aquesta funció rep el paramàtre imgBW, que conté la imatge 
segmentada. 
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1- function [progress, numCells] = clusteringByDistance(imgBW)
2- %clusteringByDistance:
3- %    funció que agrupa les cèl·lules per distància.
4- %params:
5- %   imgBW: imatge binaritzada (blanc cèl·lules, negre background)
6- %return:                               
7- %   progress: matriu que emmagatzema la distància entre cèl·lules 

i quin parell s'ha aparellat
8- % numCells: número de cèl·lules

Figura	58:	exemple	que	rep	la	funció	pel	paràmatre	imgBW.
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Com en l’anterior cas, primer s’etiqueten les cèl·lules amb la funció 
bwlabel  i es calcula el nombre de cèl·lules agafant l’etiqueta de valor 
màxim. Tot seguit, es genera el vector distancesVector, que contindrà 
les distàncies entre cèl·lules ordenades de manera que les primeres 
numCells-1 posicions són les distàncies entre la cèl·lula amb etiqueta 1 
a la resta. Les numCells-2 posicions a continuació de les anteriors, són 
les distàncies entre la cèl·lula 2 i la resta excepte la cèl·lula 1 per què ja 
s’ha calculat en l’anterior pas,i així fins numCells-1.  

En el bucle següent es mesuren les distàncies entre cèl·lules. Per 
aconseguir les distàncies, es recorren totes les cèl·lules menys l’última, 
perquè ja s’hauran calculat totes les distàncies amb aquesta. Amb la 
funció bwperim  es retenen els píxels que formen el perímetre de la 
cèl·lula que s’està tractant. A continuació, es calcula la distància des del 
perímetre de la cèl·lula a qualsevol punt de la imatge mitjançant la funció 
bwdist, que mesura la distància euclidiana entre píxels, i es guarda en 
la variable imgDist.  
Seguidament, s’entra en el segon bucle, on es tracta desde la cèl·lula    
i+1 fins la numCells, ja que en les altres ja s’han calculat les distàncies 
en les iteracions anteriors. Només es mesura la distància en una 
direcció, ja que no té sentit mesurar la direcció contrària, perquè és el 
mateix.  Dins del segon bucle, es cerquen les posicions dels píxels que 
componen la cèl·lula j i es guarden en la variable indexs. 

!93

9- labelImg = bwlabel(imgBW);
10- numCells = max(labelImg(:));
11-  distancesVector = zeros(1,max(cumsum(1:(numCells-1))));
12-   cont = 1;

FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA - UPC



A continuació, s’extreu la distància mínima entre les cèl·lules en qüestió, 
identificant en imgDist quina posició de indexs conté el valor mínim. Per 
últim, es guarda la distància mínima en el vector distancesVector. 

Al sortir del bucle, es crida la funció linkage  amb el vector de 
distàncies, distancesVector. Aquest retorna una matr iu de 
(numCells-1)x3, on la primera i la segona columna identifiquen les 
cèl·lules o grups aparellats i la tercera la distància entre ells, és a dir, 
ens retorna l’estructura d’un dendrograma.  
A continuació s’afegeix una altra columna, que identificarà cada parella 
unida quin grup o cluster representa, d’aquesta manera es podrà 
identificar més endavant per quines cèl·lules està format cada grup. 
Finalment es retorna la matriu progress i el numCells. 
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13- for i=1:(numCells-1)
14- Z = bwperim(imgLabel==i);
15- imgDist = bwdist(Z);
16-   for j=(i+1):numCells
17-   indexs = find(imgLabel == j);
18-   distancesVector(cont) = min(imgDist(indexs));
19-   cont = cont + 1;
20-   end
21-   end

22- progress = linkage(distancesVector);
23- clusterValue = (numCells+1):(2*numCells-1);
24- progress = [progress clusterValue'];
25-   end
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6.2.2 Cerca del punt d’inflexió 
	 6.2.2.1 Punt d’inflexió pel mètode d’Otsu 

A continuació es detal la com s’ha implementat la funció 
inflexionPointByOtsu, que rep el vector progress que conté els valors 
de la progressió tant de les dilatacions com els de les distàncies. 

S ’en t ra en e l if  in ic ia l , en cas d ’haver ap l ica t abans 
clusteringByDistance, per tal d’extreure només el vector que conté les 
distàncies. En aquest mètode s’ha implementat un mètode d’Otsu propi 
en la funció otsu, que rep: 
 · el vector progress, com si d’un histograma es tractés. 

 · el total, com si fos el nombre de píxels de la imatge, que es 
calcula sumant tots els valors del progress. 

 · el numOfElem, que representaria l’escala de grisos ([0,255]) en el 
mètode d’Otsu original, però que en aquest cas, depenent de quina 
agrupació s’hagi aplicat abans, serà el nombre de dilatacions o el 
nombre cèl·lules menys una. 
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1- function [threshold] = inflexionPointByOtsu( progress )
2- %inflexionPointByOtsu:
3- %    funció que troba el punt d’inflexió amb el mètode d’Otsu.
4- %params:
5- %    progress: vector que conté els valors ha analitzar
6- %return:                               
7- %   threshold: valor que indica el llindar on s’ha de tallar
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A continuació s’explica la implementació de la funció otsu, que retorna 
el llindar que indica fins a quin punt es considera que les agrupacions 
formen grups de cèl·lules. 
El que es busca és la posició en que la variança entre dues classes és 
màxima, és a dir, on la diferència dels elements d’un grup a l’altre és 
major. Per aconseguir-ho, s’ha calculat la variança entre classes en cada 
posició del histograma. El càlcul s’ha fet multiplicant el nombre 
d’elements d’una classe per els de l’altre classe i per la diferència entre 
les mitjanes dels valors de les dues classes al quadrat.  
Finalment, el llindar el marca aquella posició que té major variança entre 
classes. 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function [threshold] = otsu(histogramCounts, sumTotal, numOfElem)
    sumBG = 0;
    countsBG = 0;
    max = 0;
    totalSumValues = sum((0:(numOfElem-1)).*histogramCounts);
    for i=1:numOfElem
        countsBG = countsBG + histogramCounts(i);
        countsFG = sumTotal - countsBG;
        if (countsFG == 0)
            break;
        end
        sumBG = sumBG +  (i-1) * histogramCounts(i);
        meanBG = sumBG / countsBG;
        meanFG = (totalSumValues - sumBG) / countsFG;
        interClassVariance = countsBG * countsFG * ((meanBG-

meanFG)^2);
        if ( interClassVariance >= max )
            threshold = i;
            max = interClassVariance;
        end
    end
end
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	 6.2.2.2 Punt d’inflexió per la mitjana del pendent 
En aquest mètode, s’usa el pendent de la funció per determinar en quin 
punt es considera que les cèl·lules formen part d’un grup. 
En aquest cas, s’ha implementat la funció inflexionPointBySlope, que 
rep dos paràmetres; el primer es tracta del vector que conté la 
progressió, progress, i el segon és windowSize, fa referència al nombre 
de punts que s’usaran per la mitjana de la subsecció. 

Com en l’anterior cas, s’extreu la 3a columna, en cas que s’hagi aplicat 
anteriorment clusteringByDistance, ja que conté les distàncies, i a més  
a més es gira la funció amb fliplr, ja que es vol començar a analitzar 
des del final, on la pendent és major. 
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1- function [threshold] = inflexionPointBySlope(progress,windowSize)
2- %inflexionPointBySlope:
3- % troba el punt d'inflexió en la funció a partir de la pendent.
4- %params:
5- % progress: vector que conté els valors ha analitzar
6- % windowSize: finestra que indica els valors a tenir en compte 

  per la mitjana               
7- %return:                         
8- % threshold: valor que indica el punt d'inflexió

9- assert(windowSize > 1, 'La pendent ha de calcularse amb dos 
punts com a minim (windowSize = 2).')

10- reversed = false;
11- if (size(progress,2) == 4)
12- progress = progress(:,3)’;
13- progress = fliplr(progress);
14- reversed = true;
15- end
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Un cop tot a punt, es calcula la primera derivada de progress a partir de 
la funció diff. Tot seguit, es mesura la mitjana dels pendents, i es 
guarda a la variable meanSlope. A continuació, s’entra en el bucle, on a 
cada iteració es calcula la mijtana del pendent en la subsecció de 
tamany windosSize. Quan s’ha calculat la mijtana del segment, es 
compara amb el de la general. En cas que sigui menor, seguim iterant, 
ja que quan el pendent és menor que la general vol dir que es troba on 
el pendent encara és vertiginós, i el que es vol és trobar el punt que 
passa del pendent pronunciat al pendent més pla. En cas de ser major, 
es guarda en la variable threshold  el punt en que canvia el pendent. 
Aquesta és la variable que es retorna, i tot seguit es surt del bucle. 
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Figura	59:	funció	original. Figura	60:	funció	després	
d’aplicar	fliplr.

16- dy = diff(progress);
17- meanSlope = mean(dy);
18- for i=windowSize:size(dy,2)
19-     meanSlopeWindow = (progress(i) - progress(i-(windowSize-1)))/

  (windowSize-1);
20-    if meanSlope <= meanSlopeWindow
21-     threshold = i;
22-         break;
23-     end
24-   end

FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA - UPC



Finalment, si s’ha girat la funció, es torna a girar, perquè estigui de la 
forma original, i també s’inverteix el threshold. 
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25- if (reversed) 
26-     threshold = size(progress,2) - threshold;
27-     progress = fliplr(progress);
28- end
29- end
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	 6.2.2.3 Punt d’inflexió per la distribució normal 
En aquest últim mètode, s’ha usat la distribució normal per determinar el 
punt d’inflexió. A continuació, es veu detalladament la implementació de 
la funció inflexionPointByDistNormal, que rep tres paràmatres, el 
primer com en els anteriors casos, és el progress, que conté els valors 
de la progressió, el segon és el cut, que indica el percentatge de la 
funció que s’ha d’incloure en la distribució normal, i l’últim, el range, que 
indica l’interval de confiança de la funció de densitat de probabilitat de 
la distribució normal. 

Primer de tot, s’extreu la 3a columna en cas d’haver aplicat anteriorment 
clusteringByDistance , i e n c a s c o n t r a r i , s i s ’ h a a p l i c a t 
clusteringByDilate es gira la funció de dreta a esquerra. 
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1- function [threshold] = inflexionPointByDistNormal( progress, cut, 
range)

2- %inflexionPointByDistNormal:
3- %   troba el punt d'inflexió en la funció a partir de la 

 distribució normal.
4- %paramatres:
5- %   progress: vector que conté els valors ha analitzar
6- %   cut: valor que indica fins on agafem la mostra en 
7- %   range: rang de valors que es consideren de confiança
8- %return: 
9- %   threshold: valor que indica el punt d'inflexió

10- if (size(progress,2) == 4)
11-        progress = progress(:,3);
12-        reversed = false;
13-    else
14-        progress = fliplr(progress);
15-        progress = progress';
16-        reversed = true;
17-    end
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A continuació, es calcula la primera derivada, amb la qual s’obtenen les 
pendents i la segona derivada amb la que s’obtenen els màxims i 
mínims relatius. Un cop calculada la segona derivada es mesura la 
distribució normal de la funció fins el valor cut  mitjançant la funció 
fitdist. Tot seguit, es calculen els coeficients a aplicar en l’interval de 
confiança a partir del rang indicat en el range  i la funció norminv. El 
rang s’obté sumant la µ amb la multiplicació del coeficient 
sigmaCoeficients  amb la σ. Un cop obtinguts el límit superior i inferior, 
es busca en els punts no inclosos en la distribució normal quin és el 
primer que se surt del rang calculat, tant per dalt (indexHigh) com per 
baix (indexLow). 

Llavors, es comprova si s’ha trobat algun punt, en cas de no ser així, es 
considera 0. En canvi, si en troba algun, s’emmagatzema el menor, ja 
que es tracta del primer punt que surt de la distribució. Aquest punt es 
considera el llindar que determina fins on s’han d’agrupar les cèl·lules. 
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18- dy = diff(progress);
19-   ddy = diff(dy);
20-   mid = ceil(size(ddy,1)*(cut));
21-   gaussian = fitdist(ddy(1:mid,:),'Normal');
22-   sigmaCoeficients = norminv(range);
23-   rangeValues = gaussian.mu + sigmaCoeficients.*gaussian.sigma;
24-   indexLow = find(ddy(mid+1:end,:) < rangeValues(1), 1) + mid;
25-   indexHigh = find(ddy(mid+1:end,:) > rangeValues(2), 1) + mid;

26- if isempty(indexLow) 
27-        indexLow = Inf; 
28-    end
29-    if isempty(indexHigh) 
30-        indexHigh = Inf; 
31-    end    
32-    threshold = min(indexLow, indexHigh);
33-    if (threshold == Inf)
34-        threshold = 0;
35-    end
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Com en casos anteriors, en cas d’haver girat la funció, es tornar a 
invertir i el llindar també. 
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36- if (reversed) 
37-        threshold = size(progress,1) - threshold;
38-        progress = fliplr(progress');
39-        dy = fliplr(dy');
40-        ddy = fliplr(ddy');
41-    end
42- end
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6.2.3 Temps d’execució 
En aquesta fase també s’han comparat els temps d’execució dels 
mètodes implementats. 

En la gràfica superior, es comparen els temps d’execució dels dos 
mètodes d’agrupació desenvolupats. No s’analitzen els temps 
d’execució dels mètodes de punt d’inflexió, perquè són gairebé nuls i no 
repercuteixen en el temps d’execució. 
A simple vista es veu que l’agrupació per distàncies és bastant més 
lenta que la per dilatacions. Aquest fet es deu a que en el de distàncies 
es calcula la distància entre totes les cèl·lules, i depenent del nombre de 
cèl·lules aquest pot trigar un temps elevat o baix, com s’observa en el 
cas 4, que el temps es redueix molt comparat amb els altres, degut a 
que en aquesta biòpsia no hi ha un gran nombre de cèl·lules.  
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Gràfica	4:	temps	d’execució	mètodes	de	
clustering.
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Per altre banda, l’altre mètode és bastant més ràpid, tot i que depén del 
nombre de dilatacions, com més properes les cèl·lules, abans finalitzarà. 
En aquest cas, destaca l’observació 8 que puja fins gairebé el 4s, degut 
a que les cèl·lules estan molt properes menys algunes que es troben a 
l’altra banda de la biòpsia. 
Per tant, podem concloure dient que els temps d’execució depenen per 
un cas, el de distàncies, pel nombre de cèl·lules, com més cèl·lules més 
temps. I en l’altre cas, el de dilatacions, depén de la distància entre 
elles, ja que com més separades més dilatacions caldrien, per tant més 
temps. Però en la majoria dels casos, el de dilatacions és més ràpid. 
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6.3 Fase de classificació 
 6.3.1 Vector descriptor 
Per l’obtenció del vector descriptor s’ha implementat la funció 
getDescriptionVector. Aquesta funció rep 3 paràmetres, el primer és 
imgClustered, imatge binària on cada cèl·lula conté el grup al qual 
pertany, el segon és imgOriginal, és la biòpsia en RGB, i l’últim és 
imgSegmented, imatge binària que conté les cèl·lules. 
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1- function [clusterFeatures] = getDescriptionVector(imgClustered, 
imgOriginal, imgSegmented)

2- %getDescriptionVector:
3- %   calcula el vector descriptor de la biòpsia.
4- %params:
5- %   imgClustered: imatge binaritzada (blanc clusters, negre 1-

   background)
6- %   imgOriginal: imatge RGB de la biopsia
7- %   imgSegmented: imatge binaritzada (blanc cèl·lules, negre 

   background)
8- %reutrn:
9- %   clusterFeatures: matriu que conté el vector descriptor de la 

      biòpsia
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Tot seguit, s’inicialitza el vector clusterFeatures, que contindrà el vector 
descriptor de la biòpsia. A continuació, en el bucle es mesuren les 
característiques descrites anteriorment per cada un dels grups. Abans 
de tot, es calcula la convex hull, la qual retorna una imatge binària que 
conté l’àrea que comprén el grup de cèl·lules que s’està tractant. 
Primerament amb la funció densityFeature  es calcula la densitat del 
grup dividint el nombre de píxels que componen les diferents cèl·lules 
del grup entre el nombre de píxels de la convex hull del grup. Després, 
amb la funció shapeClusterFeature es mesura la circularitat del grup a 
partir de la convex hull d’aquest. Per mesurar la ciruclaritat s’ha utilitzat 
la fórmula de la figura 61, on A és l’àrea i P el perímetre. Com més 
proper a l’1 sigui la ciruclaritat més rodó és l’objecte. 
 

Les següents característiques a calcular mitjançant la funció 
cellSizeAndShapeFeature són les de les cèl·lules, que com en un grup 
hi ha diverses, s’ha mesurat la desviació estàndard tant del tamany com 
de la forma de les diferents cèl·lules. Per el tamany s’han sumat el 
nombre de píxels que componen la cèl·lula i per la forma s’ha emprat la 
mateixa fórmula que en l’anterior característica. Finalment, per extreure 
e l s f o ra t s d i ns de l s g rups s ’ ha imp lemen ta t l a f unc ió 
holesInClusterFeature, on s’aplica una segmentació per trobar si hi ha 
algun forat, i en cas afirmatiu mesurar-ne la circularitat. Per la 
segmentació, s’ha eliminat de la imatge original tota la part que no fa 
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Figura	61:	fórmula	de	circularitat.
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referència a la convex hull del grup. A continuació, s’apliquen el 
opening-by-reconstruction i el close-by-reconstruction. Tot seguit 
s’aplica un tancament i finalment un llindar per obtenir els buits o forats 
del grup. 
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10- numClusters = max(imgClustered(:));
11-   clusterFeatures = zeros(1,17);
12- clusterDescrtiptionVector = zeros(numClusters, 5);
13- for i=1:numClusters
14-        imgConvexHull = zeros(size(imgClustered));
15-        imgConvexHull(imgClustered == i) = 1;
16-        imgConvexHull = bwconvhull(imgConvexHull);
17-        %   densitat cluster
18-        clusterDescrtiptionVector(i,1) = densityFeature(

imgClustered,imgConvexHull, i);  
19-        %   circularitat cluster
20-        clusterDescrtiptionVector(i, 2) = shapeClusterFeature

(imgConvexHull);        
21-        %   cell shape & size
22-        [clusterDescrtiptionVector(i, 3), 

     clusterDescrtiptionVector(i, 4)] = 
cellSizeAndShapeFeature(imgClustered, i); 

23-        %   buits dins cluster
24-        clusterDescrtiptionVector(i, 5) = holesInClusterFeature(

imgConvexHull, imgOriginal); 
25-    end
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Una vegada tractats tots els grups, es surt del bucle i es calcula la 
mitjana, la mediana i la variança per cada una de les característques 
extretes per cada grup per obtenir els valors de la biòpsia.  
Per últim, es mesuren les característiques de la biòpsia, on primer es 
computa la densitat d’àrea que ocupen les cèl·lules en la biòpsia i 
després la densitat de l’àrea de la convex hull de totes les cèl·lules en la 
biòpsia.  
Finalment, es retorna el vector clusterFeatures, que conté les 
característiques de la biòpsia. 
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26- clusterFeatures(1,1:5) = mean(clusterDescrtiptionVector,1);
27-  clusterFeatures(1,6:10) = median(clusterDescrtiptionVector,1);
28- clusterFeatures(1,11:15) = var(clusterDescrtiptionVector,0,1);
29- clusterFeatures(1, 16) = numel(imgSegmented(imgSegmented>=1))/

 numel(imgSegmented);
30- imgConvexAux = bwconvhull(imgSegmented);
31-   clusterFeatures(1, 17) = numel(imgConvexAux(imgConvexAux==1))/

 numel(imgConvexAux);
32- end
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 6.3.2 Classificadors 

Un cop realitzades totes les etapes del programa, s’han agafat diverses 
biòpsies de les quals s’han extret les característiques, unes s’han usat 
per l’entrenament del classificador i les altres per veure els resultats 
finals. 
De tipus de classificadors hi ha molts, i per trobar el que millor classifica 
aquest cas, s’ha usat l’aplicació de MatLab ClassificationLearner. 
Aquesta aplicació permet entrenar els models amb diferents mètodes de 
classificació i d’aquesta manera veure quin obté millor resultat. Les 
proves les fa mitjançant k-fold cross-validation, és a dir, divideix les 
dades en k subconjunts i un d’aquests l’agafa com a conjunt de proves, 
mentre la resta els pren com a dades per l’entrenament. Aleshores, 
aplica el classificador k vegades, i a cada iteració canvia el conjunt de 
proves per un altre dels k conjunts. D'aquesta manera s’aconsegueix un 
resultat més precís. Les proves s’han fet amb k = 5. A més a més, 
aquesta aplicació permet treure o afegir característiques per veure 
quina combinació obté millors resultats, tot i que en aquest cas no ha 
servit per millorar, s’han realitzat proves igualment. Finalment, després 
de fer les proves, et permet exportar el classificador per poder predir 
biòpsies noves.  
En aquesta etapa d’entrenament, s’han obtingut els millors resultats amb 
22 biòpsies malignes i 17 de beninges, i els classificadors provats, com 
ja s’han vist, són: anàlisi discriminant lineal i quadràtic, support vector 
machine lineal, quadràtic i cúbic, i el k-nearest neighbor, són els que 
aconseguien millors resultats en la fase d’entrenament. 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7. Resultats dels mètodes 
En els apartats següents es mostraran els resultats obtinguts amb els 
diferents mètodes en diferents biòpsies. S’han triat aquestes 4, perquè 
són diferents entre elles. En la primera s’observen grups separats, en la 
segona hi ha un núvol de cèl·lules, a la tercera hi ha grups molts propers 
i en l’última un grup principal. Així es podran veure com es comporten 
els mètodes implementats en els diferents casos.  
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7.1 Fase de segmentació 
Primerament, es mostra el resultat que s’obté abans i després del 
watershed, per mostrar com es separen aquelles cèl·lules que han 
quedat unides. Tot seguit, es mostren els resultats de les 4 imatges 
seleccionades amb els 3 mètodes diferents i el watershed aplicat. 

 7.1.1 Segmentació per watershed 

A continuació es mostra el resultat que s’obté després d’aplicar el 
watershed en una imatge presegmentada per un dels 3 mètodes, en 
aquest cas el k-means. S’observa com separa les cèl·lules que han 
quedat unides en la primera segmentació. 
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 7.1.2 Segmentació pel mètode d’Otsu 
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 7.1.3 Segmentació per HSV+Otsu 
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 7.1.4 Segmentació per k-means 
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 7.1.5 Conclusions segmentació 

Després de veure les diferents segmentacions, s’analitzen per escollir la 
millor. 
El mètode d’Otsu ha segmentat bé les imatges 1 i 4, però en canvi, la 2 i 
la 3, podrien està millor, ja que s’observa com s’han deixat algunes 
cèl·lules en la segmentació. 

Amb el mètode HSV+Otsu veiem que en les imatges 2 i 3 millora 
respecte el mètode d’Otsu, tot i que en la 2 es segueix deixant algunes 
cèl·lules. Per altra banda empitjora amb la biòpsia 4, i en canvi de 
moment, tots dos han fet bé la 1. 

I per últim, el mètode de segmentació per k-means, que en les 3 
primeres imatges aconsegueix molt bons resultats, i tot i que en la 4 es 
deixi algunes cèl·lules, millora l’anterior mètode. 

Finalment després d’aquestes i altres proves, s’escull el mètode de 
segmentació per k-means, ja que és el que millor s’ajusta en la majoria 
de les biòpsies. 
Cal comentar, que en aquesta fase s’hi han dedicat moltes hores, ja que 
la qualitat d’algunes biòpsies no és la millor, bastantes d’elles estan 
borroses, fet que ha dificultat la segmentació i l’extracció òptima de les 
característiques de les cèl·lules, com per exemple succeix en el cas 
número 2, que troba les zones on estan les cèl·lules però no la separació 
correcte entre elles. 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7.2 Fase d’agrupació 
Tot seguit, es mostren els resultats obtinguts amb una biòpsia amb totes 
les combinacions possibles. A l’esquerre es veu el punt d’inflexió trobat, 
marcat amb una línia vermella, i a la dreta s’observen les agrupacions 
obtingudes amb el punt d’inflexió trobat.  
Cada color representa un cúmul de cèl·lules diferent. 

 7.2.1 Agrupació per distància 
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Figura	62:	distance	+	otsu.

Figura	63:	distance	+	distribució	
normal	(0.5	0.01	0.99).
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Figura	64:	distance	+	distribució	
normal	(0.6	0.01	0.99).

Figura	65:	distance	+	distribució	
normal	(0.7	0.01	0.99).

Figura	66:	distance	+	distribució	
normal	(0.8	0.01	0.99).
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Figura	67:	distance	+	distribució	
normal	(0.9	0.01	0.99).

Figura	68:	distance	+	slope	(2).

Figura	69:	distance	+	slope	(3).
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 7.2.2 Agrupació per dilatacions 
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Figura	70:	distance	+	slope	(4).

Figura	71:	distance	+	slope	(5).

Figura	72:	dilate	+	otsu.
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Figura	73:	dilate	+	distribució	
normal	(0.5	0.01	0.99).

Figura	74:	dilate	+	distribució	
normal	(0.6	0.01	0.99).

Figura	75:	dilate	+	distribució	
normal	(0.7	0.01	0.99).
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Figura	76:	dilate	+	distribució	
normal	(0.8	0.01	0.99).

Figura	77:	dilate	+	distribució	
normal	(0.9	0.01	0.99).

Figura	78:	dilate	+	slope	(2).
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Figura	79:	dliate	+	slope	(3).

Figura	80:	dilate	+	slope	(4).

Figura	81:	dilate	+	slope	(5).
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 7.2.3 Conclusions agrupació 

Un cop analitzats detalladament cada un dels resultats, i després 
d’haver realitzat moltes proves, es poden treure algunes conlcusions 
dels diferents mètodes.  

El mètode d’Otsu es queda curt a l’hora de l’agrupació. Troba els llindars 
massa d’hora o massa tard depenen de l’agrupació usada, de manera 
que no aconsegueix el resultat òptim. Així que aquest queda descartat. 

Amb el mètode de la distribució normal, es vol destacar que s’han 
realitzat proves amb diferents intervals de confiança, però amb el que 
s’aconsegueix millors resultats és amb el mostrat en els resultats 
anteriors, [0.01,0.99]. Amb aquest mètode, s’aconsegueixen bons 
resultats en cas d’indicar un percentatge que se li ajusti correctament. 
S’ha detectat després de diverses proves, que aquest percentatge varia 
molt amb les diferents biòpsies, i que per tant, no es pot generalitzar per 
a totes les biòpsies amb un percentatge fixe. Així que aquest també es 
descarta degut a la variabilitat de les funcions. 

I finalment, el mètode de la mitjana del pendent, com es mostra en els 
resultats anteriors, s’ha provat amb diferents finestres, i després de 
moltes proves, s’ha vist que el que agrupa millor en la gran majoria dels 
casos és quan la finestra val 5, ja que en aquest cas a diferència del de 
la distribució normal, aquest mètode troba en la funció el primer tram 
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que té un pendent més planer al de la mitjana, per tant no li afecta en 
tant gran mesura, la variabilitat de les funcions. 

Finalment el mètode escollit és el mètode de la mitjana del pendent 
amb el tamany de la finestra igual 5. 

El mètode d’agrupació veiem que en uns casos va millor els de 
dilatacions i en altres el de distància, així que decidim provar-los tots 
dos i veure quin aconsegueix millors resultats en la classificació. 

A continuació, s’han afegit els resultats de les altres 3 imatges amb el 
mètode elegit. 
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Figura	82:	distance	+	slope	(5).

Figura	83:	dilate	+	slope	(5).
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Figura	84:	distance	+	slope	(5).

Figura	85:	dilate	+	slope	(5).
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Figura	86:	distance	+	slope	(5).

Figura	87:	dilate	+	slope	(5).
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7.3 Fase de classificació 
En aquesta últ ima fase s’han comparat els resultats que 
s’aconsegueixen amb els diferents classificadors usant l’agrupació per 
dilatacions i per distàncies, ja que en l’apartat anterior s’ha vist que 
obtenien resultats bastant parells en les agrupacions, i veure finalment 
quina aconsegueix millors resultats. 
En cada cas s’han classificat un total de 48 biòpsies, 24 de malignes i 
24 de normals. Els resultats de les classificacions es mostren a partir de 
les matrius de confusió, on la columna mostra les instàncies pertanyents 
a cada classe existent, i la fila representa el nombre de prediccions de 
cada classe. 
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 7.3.1 Anàlisi discriminant lineal 
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Figura	88:	dilatacions	+	discriminació	

1:	maligne	
2:	normal	
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Amb el lineal s’aconseguiex el mateix percentatge d’encert en tots dos 
casos, tot i que s’equivoca de diferent manera. 
A continuació, es comparen amb l’anàlisi discriminant quadràtic. 
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Figura	89:	distàncies	+	discriminació	lineal.

1:	maligne	
2:	normal	
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 7.3.2 Anàlisi discriminant quadràtic 
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Figura	90:	dilatacions	+	discriminació	quadràtica.

1:	maligne	
2:	normal	
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Amb el mètode quadràtic, s’han obtingut millors resultats en tots dos 
casos, en distància puja un 2%, i en dilatacions hi ha un gran increment 
ja que es passa del 66,7% d’encert al 75%. De manera que amb el 
quadràtic s’obtenen millors percentatges d’encert que amb el lineal. 
Ara es passen a veure els resultats amb el support vector machine. 
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Figura	91:	distàncies	+	discriminació	quadràtica.

1:	maligne	
2:	normal	
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 7.3.3 SVM lineal 

!136

Figura	92:	dilatacions	+	SVM	lineal.

1:	maligne	
2:	normal	
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Amb el support vector machine lineal, s’obté gairebé el mateix 
percentatge d’encert amb tots dos mètodes, però no s’obtenen millors 
resultats que en l’anàlisi discriminant quadràtic, sobretot, en el cas de 
les dilatacions. 
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Figura	93:	distàncies	+	SVM	lineal.

1:	maligne	
2:	normal	
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 7.3.4 SVM quadràtic 
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Figura	94:	dilatacions	+	SVM	quadràtic.

1:	maligne	
2:	normal	
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Amb el support vector machine quadràtic, s’observen dues coses, que 
amb el de dilatacions es produeix un augment mínim, però en canvi, 
amb el d’agrupacions per distància si que hi ha un gran salt en el 
percentatge d’encerts, es passa d’un 68,8% al 81,2%, de manera que 
aquest passa a ser el millor classificador trobat fins al moment.  
A continuació s’han adjuntat els resultats amb el classificador SVM 
cúbic. 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Figura	95:	distàncies	+	SVM	quadràtic.

1:	maligne	
2:	normal	
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 7.3.5 SVM cúbic 
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Figura	96:	dilatacions	+	SVM	cúbic.

1:	maligne	
2:	normal	
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Amb el cúbic, s’aconsegueixen bons resultats, ja que amb el de 
dilatacions s’aconsegueix un 70%, és a dir, s’ha pujat el percentatge 
d’encert, però en canvi, amb el de distàncies s’obté també un molt bon 
resultat, un 75%, tot i així inferior al SVM quadràtic, que ha obtingut un 
81,2%. 
I finalment, passem a veure els resultats amb el k nearest neighbour. 
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Figura	97:	distànces	+	SVM	cúbic.

1:	maligne	
2:	normal	
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 7.3.6 KNN 

!142

Figura	98:	dilatacions	+	KNN.

1:	maligne	
2:	normal	
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Amb aquest últim classificador, s’ha aconseguit un 64,6% amb el de 
dilatacions, el pitjor percentatge de tots els classificadors, mentre que 
amb el de distàncies un 68,8%. 
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Figura	99:	distànces	+	KNN.

1:	maligne	
2:	normal	
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 7.3.6 Conclusions classificadors 

Tot seguit, s’ha afegit una taula per comparar els resultats dels diferents 
classificadors més visualment. 

En la taula superior, es comparen els percentatges d’encert obtinguts 
per cada classificador i mètode d’agrupació. D’aquesta taula es poden 
treure vàries observacions. Primerament, comentar que el classificador 
d’anàlisi discriminant lineal ha obtingut el mateix resultat, tot i errar en 
diferents biòpsies. En canvi, amb el quadràtic hi ha una diferència 
important entre els dos mètodes, ja que amb un s’arriba fins al 75%. Tot 
seguit, es troba el classificador amb més alt percentatge d’encert, el 
SVM quadràtic, amb un 81,20%. A continuació, en el SVM cúbic, 
s’observa l’únic classifcador que en tots dos mètodes d’agrupació 
supera el 70% d’encert. El classificador KNN obté el pitjor percentatge, 
amb un 64,6% amb el mètode d’agrupació per dilatacions. Un últim 
aspecte a tenir en compte, és que en 4 de 6 classificadors, l’agrupació 
per distància obté millors classificacions.  

Dilatacions Distàncies

A.D. Lineal 66,70% 66,70%

A.D. Quadràtic 75,00% 68,80%

SVM Lineal 66,70% 68,80%

SVM Quadràtic 68,80% 81,20%

SVM Cúbic 70,80% 75,00%

KNN 64,60% 68,80%
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Taula	7:	percentatges	d’encert	dels	diferents	
classificadors.

FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA - UPC



Finalment, després d’haver comparat tots els resultats, s’escull el SVM 
quadràtic amb el mètode d'agrupació per distàncies, ja que és el que 
ha obtingut un major percentatge d’encert. 
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7.4 Resultats globals 
Després d’analitzar les diferents fases una per una, i d’haver escollit les 
millors alternatives en cada una d’elles, es vol fer un resum global de 
com ha quedat el projecte. 
En l’esquema adjuntat a continuació, es mostren ressaltades en verd les 
opcions triades en cada un de les etapes. 

Com veiem, en la fase de segmentació, s’ha escollit la combinació         
k-means més watershed. En la d’agrupació, la de distàncies més el 
mètode de la mitjana del pendent per trobar el punt d’infelxió. I com a 
millor classificador, el support vector machine quadràtic, que ha 
aconseguit el percentatge d’encert més elevat amb un 81,2%.  
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Figura	100:esquema	del	programa	ressaltant	les	
opcions	escollides.
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Per últim, com ja s’ha fet en les diferents etapes, s’analitza el temps 
d’execució total del programa amb les opcions escollides. 

La mitjana dels temps mesurats és de 12,6895s, és un temps 
considerable, però cal recordar que la major part del temps s’inverteix 
amb l’agrupació per distàncies, que com es va explicar en l’apartat 
6.2.3, aquest varia segons el nombre de cèl·lules que hi hagi en la 
biòpsia. Trobem raonable el temps d’execució de del programa, ja que 
per el diagnòstic s’han de calcular diferents aspectes en cada fase. A 
més a més, en aquest treball s’ha prioritzat més el resultat, que no pas la 
velocitat de resposta. 
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Per últim, després d’haver analitzat les diferents etapes, i veure els 
resultats obtinguts, destacar el 81,2% d’encert, és a dir, 39 diagnostics 
encertats de 48, el qual creiem que és un resultat bo, però que s’ha de 
seguir treballant per augmentar-lo. 
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8. Treball futur 
En aquest projecte hem aconseguit molt bons resultats, tot i que s’ha de 
tenir en compte que és un projecte de gran abast, en el que ens hem 
vist limitats per condicionants de temps, recursos i mitjans. En cas de no 
haver estat així, se’ns plantegen algunes observacions o millores que es 
podrien donar continuitat al mateix projecte. 

Els resultats obtinguts, s’han tret d’un total de 87 biòpsies, on 39 s’usen 
com a entrenament, i 48 pel test o proves. Una de les millores, seria 
obtenir un major nombre biòpsies, ja que com més mostres tinguem 
millor, perquè es tindran més casos i més característiques dels casos 
malinges i normals. 

Una de les millores, afecta al percentatge d’encert, tot i que el 
percentatge aconseguit és molt bo, no ens podem oblidar que s’està 
tractant una malaltia on els errors comesos tenen grans repercusions. 
Per tant, un dels punts de millora seria aconseguir un percentatge que 
tendís al 100%.  

Cal destacar també que s’ha tractat només 1 dels 53 tipus de cáncer de 
mama existents. però és el més comú.   Per tant, un altre futurible seria 
perseguir els mateixos objectius d’aquest projecte amb els altres tipus 
de càncer. 
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I finalment, si s’aconseguís tot el que s’ha comentat anteriorment, es 
podria desenvolupar un programa amb una interficie gràfica intuitiva per 
l’usuari final, és a dir, els patòlegs. I així, poder facilitar a la comunitat 
mèdica una eina que els ajudi en la seva tasca. 
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9. Conclusions 
Un cop analitzats els resultats obtinguts, cal recapitular i comprovar si 
s’han assolit els objectius marcats en l’inici del prjoecte. 
Dels quatre objectius marcats, els dos primers (desenvolupar un 
programa determinista capaç de diagnòsticar i mostra les zones 
considerades en la diagnosi), considero que s’han assolit amb escreix, 
perquè hem aconseguit que el programa diagnostiqui amb un 
percentatge d’encert molt significatiu.  Pel que fa als altres dos (millorar 
l’agilització dels processos actuals de diagnosi i ajudar al patòleg en el 
diagnòstic final), opino també que s’han complert, ja que els patòlegs en 
surten beneficiats, encara que no d’una manera immediata, si que s’han 
establert els fonaments i les bases en les que assentar-se i així poder 
aprofundir sobre aquest tema en treballs futurs. 

D’altra banda, com a conclusions pròpies, em vaig plantejar aquest 
treball com un repte personal, perquè es tracta d’un projecte molt 
ambiciós en el que no hi ha paral·lelismes en el mercat. Fins i tot, un 
dels patòlegs amb els que vaig contactar, em va dir explícitament que  
em replantagés fer el treball sobre un altre tipus de càncer, degut a la 
complexitat i variabilitat del càncer de mama. 
A més a més, gràcies a la realització d’aquest projecte he obtingut 
coneixements en àrees o matèries de sectors diversos. Treballar amb 
tots aquests temes ha suposat per mi un enriquiment personal molt 
satisfactori. I la combinació d’aquests m’ha dut a obtenir les fites 
marcades en aquest projecte.  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