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Abstract 

The aim of this project has been the creation of visual saliency maps on hierarchical 
segmentations of an image, to detect prominent objects at different scales and create a 
final saliency map that highlights the most important objects. To perform these partitions, 
we have a method developed in a Degree’s Final Project last year. This method has been 
extended proposing new ways to create saliency maps, modeling regions with different 
techniques or using other methods of segmentation. 

These changes have been combined with the previous method and some experiments 
have been performed on a public collection of images to check the performance of our 
saliency detection algorithm. The results have been compared with different methods of 
the state of the art and we have verified that our contributions have significantly improved 
the previous method. 
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Resum 

L’objectiu en aquest projecte ha estat la creació de mapes de prominència visual sobre 
segmentacions jeràrquiques d’una imatge, per poder detectar objectes prominents a 
diferents escales i crear un mapa de prominència final que ressalti els objectes més 
importants. Per dur a terme aquestes particions, disposem d’un mètode desenvolupat en 
un Projecte Final de Carrera del curs passat. Aquest mètode s’ha estès proposant noves 
formes de crear els mapes de prominència, modelant les regions amb tècniques diferents 
o utilitzant altres mètodes de segmentació.  

Aquestes modificacions s’han combinat amb les anteriors i s’han realitzat diversos 
experiments sobre una col·lecció pública d’imatges per comprovar el funcionament de 
l’algorisme de detecció de prominència. Els resultats han estat comparats amb diferents 
mètodes de l’estat de l’art i hem pogut comprovar que el mètode anterior millora 
considerablement amb les nostres aportacions.  
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Resumen 

El objetivo en este proyecto ha sido la creación de mapas de prominencia visual sobre 
segmentaciones jerárquicas de una imagen, para poder detectar objetos prominentes a 
diferentes escalas y crear un mapa de prominencia final que resalte los objetos más 
importantes. Para llevar a cabo estas particiones, disponemos de un método 
desarrollado en un Proyecto Fin de Carrera del curso pasado. Este método se ha 
extendido proponiendo nuevas formas de crear los mapas de prominencia, modelando 
las regiones con técnicas diferentes o utilizando otros métodos de segmentación . 

Estas modificaciones se han combinado con las anteriores y se han realizado varios 
experimentos sobre una colección pública de imágenes para comprobar el 
funcionamiento del algoritmo de detección de prominencia. Los resultados han sido 
comparados con diferentes métodos del estado del arte y hemos podido comprobar que 
el método anterior mejora considerablemente con nuestras aportaciones.  
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1. Introducció 

1.1. Objectius 
Aquest treball està enfocat a la creació de mapes de prominència visual a partir 
de segmentacions jeràrquiques d’una imatge. El punt de partida d’aquest treball 
es un mètode de creació de mapes de prominència proposat a [6] i [12]. L’objectiu 
del projecte és continuar amb aquesta línia d’investigació: la creació de mapes de 
prominència sobre jerarquies de particions. En aquest projecte proposarem noves 
tècniques per segmentar les imatges, crear mapes de prominència, mesurar la 
prominència global i modelar les regions de cada partició, amb l’objectiu 
d’aconseguir una bona detecció dels objectes més importants en una imatge a 
diferents escales i intentant millorar els resultats de l’estat de l’art en la detecció 
de prominència. 

1.2. Requeriments i especificacions 
En aquest projecte es desenvolupa un software per a la detecció de prominència 
visual en imatges. 

Requeriments del projecte: 

- Implementació d’estratègies de segmentació robustes per al càlcul de la 
jerarquia de particions. 

- Millora dels mapes de prominència. 
- Comparació dels resultats amb els diferents mètodes de l’estat de l’art. 

Especificacions del projecte: 

- Desenvolupat a la plataforma ImagePlus desenvolupada pel Grup de 
Processament d’Imatge i Vídeo (GPIV) del departament de Teoria del Senyal i 
Comunicacions (TSC) de la UPC. 

- C++ com a llenguatge de programació bàsic. 
- Ús del Matlab per a l’avaluació dels resultats. 

1.3. Mètodes i procediments 
El projecte s’ha desenvolupat a partir d’un sistema de creació de mapes de 
prominència proposat en el Projecte de  Final de Carrera “Detecció de 
prominència visual en imatges mitjançant jerarquies de particions” [12], dut a 
terme per Guillermo Muntaner i dirigit per Veronica Vilaplana, on es creaven 
mapes de prominència visual utilitzant segmentacions jeràrquiques creades amb 
la tècnica basada en Binary Partition Trees (BPT) [5].  

En aquest projecte la prominència visual en cada nivell de la jerarquia es 
mesurava comparant una determinada regió únicament amb les seves regions 
veïnes. Els models de regió amb els quals es treballava eren la mitja de color o 
histograma. En el primer cas, l’algorisme de fusió de regions utilitzava la distància 
euclídea entre els colors mitjans de les regions per determinar la seva similitud. 
Gràcies a aquest criteri, les regions creades tendien a ser homogènies en color. 
En el segon cas, s’utilitzava un histograma tridimensional (una dimensió per cada 
canal de l’espai CIELab) juntament amb la distància Earth Mover Dinstance 
(EMD) [10], que calcula el cost mínim necessari per transformar una distribució en 
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una altra. Aquest model permetia caracteritzar les regions quan aquestes no eren 
homogènies. 

La conformació del mapa final es va fer per fusió per suma, una estratègia on tots 
els mapes realitzaven la mateixa aportació al mapa final, o per fusió de màxims, 
on cada píxel del mapa final agafava el valor més alt de prominència de la 
jerarquia. 

Els mapes obtinguts milloren a molts mètodes de l’estat de l’art [6], però encara hi 
ha alguns resultats que són inexactes. Molts cops la segmentació BPT [5] 
produeix regions amb fugues, els objectes prominents poden no quedar ressaltats 
al mapa final o poden no quedar caracteritzats com un conjunt de regions. 

D’aquesta manera, intentem millorar aquests aspectes. Agregant un nou mètode 
de segmentació de l’estat de l’art, el mètode Ultrametric Contour Map (UCM) [7], 
aconseguim evitar l’aparició d’aquestes fugues.  

Per fer que els objectes importants quedin ressaltats al mapa final tenim en 
compte la definició dels models de regió, que és important per calcular la 
prominència, per això decidim provar amb un descriptor de textura, l’Edge 
Histogram Descriptor (EHD) [16]. Introduïm també un model que calcula la 
prominència d’una regió tenint en compte totes les regions de la partició i no 
només les veïnes, com es feia anteriorment. També incorporem un factor de 
ponderació de distància als marges de la imatge, ja que els objectes destacables 
tendeixen a estar centrats. Així aconseguim definir millor el mapa de prominència. 

La jerarquia de particions permet que els objectes quedin ressaltats com un 
conjunt de regions. S’espera que totes les regions, des de les més petites fins a 
les més grosses, apareguin formant part d’un objecte. Estudiarem el 
comportament del sistema per diferent nombre de nivells a la jerarquia per 
observar quin nombre proporciona els millors resultats. 

1.4. Pla de treball 
A continuació es presenten les diverses tasques que s’han dut a terme en aquest 
projecte i el diagrama de Gantt amb la duració d’aquestes. Per a més detall sobre 
cadascuna de les tasques consultar els documents “LauraRiera_ProjectProposal” 
i “LauraRiera_CriticalReview”. 

WP 1: Proposta de projecte i pla de treball 

WP 2: Cerca d’informació 

WP 3: Modificació i adaptació del programari 

WP 3b: Segmentació UCM 

WP 4: Modificació mapes de prominència 

WP 5: Revisió Crítica 

WP 6: Models de regió 

WP 7: Avaluació de resultats 

WP 8: Redacció 
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Figura 1. Diagrama de Gantt 

1.5. Incidències 
Errors del programari aliè al projecte. Més problemes dels esperats relacionats 
amb la modificació i adaptació del software per al seu posterior ús. 

El problema residia en una funció de creació dels BPT, que tenia una component 
d’aleatorietat quan es fusionaven regions (si hi havia vàries regions amb el mateix 
valor a vegades es fusionaven unes i a vegades altres). Això feia que, executant 
el mateix codi varis cops, obtingués resultats diferents. 

  

09/09/13!29/09/13!19/10/13!08/11/13!28/11/13!18/12/13!07/01/14!27/01/14!

WP	  1	  

WP	  2	  

WP	  3	  

WP	  3b	  

WP	  4	  

WP	  5	  

WP	  6	  

WP	  7	  

WP	  8	  
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2. Estat de l’art en detecció de prominència 

Els humans, de manera rutinària i inconscient, enfoquem l’atenció en determinades 
regions d’una imatge, posem interès en allò que ens sembla més important. És per això 
que la detecció de prominència visual en imatges ha estat un objecte d’estudi important 
en les últimes dècades. Amb aquesta, aplicacions com el reconeixement d’objectes, la 
compressió adaptada a les imatges o el retall automàtic d’imatges, entre d’altres, són 
possibles. 

Com que la prominència té una component subjectiva molt important, és difícil fer que 
una màquina pugui decidir què és o no destacable en una imatge. Sovint la prominència 
s’atribueix a les variacions en el color, gradient, límits o contorns i hi ha diversos 
algorismes que intenten detectar els objectes més destacats, però encara amb errors.  

2.1. Detectors de focus d’atenció 
Els primers models de detecció de prominència eren els que tenien com a 
objectiu predir els punts en que l’ull humà es va fixant durant la percepció d’una 
escena. A continuació es presenten alguns dels treballs més importants: 

Itti et al. [1] busquen contrastos locals segons la intensitat, color i orientació, i 
proposen l'ús de múltiples escales per detectar elements de diferents mides, 
creant un mapa de prominència final sobre el que detecten iterativament els focus 
d'atenció. 

Harel et al. [2] normalitzen els mapes generats per Itti et al. ressaltant les zones 
més cridaneres i combinant-ho amb altres mapes de prominència. Obtenen 
mapes que ressalten tant el focus d’atenció com parts dels elements prominents. 

Hou and Zhang [3] proposen, mitjançant l'anàlisi espectral de les imatges, l'ús de 
residus extrets en el domini freqüencial per construir mapes de prominència en el 
domini espacial. 

 
Figura 2. Detectors de focus d’atenció. Imatge original i mapes d’aquesta calculats per [1], [2] i [3]. No es ressalta bé 

l’objecte ja que són tècniques orientades a la fixació de l’ull. 

2.2. Detectors de prominència 
Posteriorment, van sorgir aplicacions com la compressió selectiva, la detecció i 
reconeixement d’objectes o l'auto retoc d'imatges, en les que es requeria una 
correcta separació entre el fons i el primer pla. Apareix així la necessitat de 
detectar regions i objectes prominents en una imatge, d’obtenir una conclusió final 
sobre el conjunt d’informació i estímuls percebuts i diferenciar allò que és 
important del que no. L'objectiu és crear un mapa de prominència on els píxels de 
valors més alts correspondran als objectes prominents i els de valor baix 
formaran part del fons. Alguns dels models que han donat millors resultats són: 
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Cheng et al. [4] proposen dos mètodes globals amb una ponderació local: 
l’Histogram Contrast (HC), on es mesura la distància en color de cada píxel a la 
resta de píxels de la imatge, introduint una ponderació espacial per penalitzar els 
píxels més llunyans; i el Region Contrast (RC), que és una expansió de la idea 
anterior a nivell de regions, on la prominència es mesura com la distància entre el 
color d'una regió i el de la resta de regions, ponderant en funció de la distància 
perquè les regions veïnes tinguin més impacte. 

V. Vilaplana i G. Muntaner [6], article creat a partir del projecte en el quan ens 
basem [12], presenten un model basat en una jerarquia de particions de la imatge 
on cada partició se segmenta en regions utilitzant la tècnica BPT [5], i se n’extreu 
un mapa de prominència, que té en compte la similitud de color entre una regió i 
els seus veïns. El fet de treballar amb una jerarquia de particions permet que en 
cada nivell de la segmentació es puguin detectar els elements prominents 
d’aquella partició, que tindran una certa mida segons el nivell. 

 

  
 (a) (b) 

  
 (c) (d) (e) 
Figura 3. Exemple de mapes de prominència calculats amb diferents mètodes. (a) Imatge original (b) Mapa de 
prominència dibuixat per un humà (c) Mapa de prominència a partir del model [6] [12] (d) Mapa de prominència 

model global HC [4] (e) Mapa de prominència model global RC [4] 

 

H. Li i K. N. Ngan [8] introdueixen un mètode de co-prominència, que permet 
avaluar la prominència en parells d’imatges que poden tenir algun objecte en 
comú. Es basa en una combinació lineal de dos tipus de mapes de prominència, 
un que permet descriure la prominència local d’una imatge, utilitzant les tècniques 
de detecció de prominència de l’estat de l’art i un altre que és un mapa de 
prominència que permet detectar els objectes prominents en parells d’imatges 
fent una descomposició d’aquestes en dos nivells i calculant la distància entre 
regions. 
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Figura 4. Co-prominència. Mapes calculats amb el model [8] 
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3. Metodologia / desenvolupament del projecte  

En aquest projecte s’ha estès el model inicial de detecció de prominència visual, 
proposant noves formes de crear els mapes de prominència, de modelar les regions o 
d’obtenir la jerarquia de particions. Posteriorment s’han realitzant un gran ventall 
d’experiments per estudiar el comportament dels diversos models i tècniques proposats i 
comparar els resultats amb els obtinguts amb diferents mètodes de l’estat de l’art. 

3.1. Jerarquia de particions 
Tot i que les imatges digitals estiguin formades per un conjunt de píxels, l’ésser 
humà percep conjunts d’ells generant formes i objectes. Per aquest motiu, la 
segmentació d’imatges en regions permet un anàlisi més proper a la percepció 
humana. A més, redueix considerablement la quantitat de processament 
necessari, ja que no treballem amb milions de píxels, sinó amb desenes o 
centenes de regions. 

És important tenir en compte quina mida han de tenir aquestes regions per definir 
un objecte. I és que la grandària d’aquests varia molt entre imatges diferents o 
fins i tot dins la mateixa. Per aquest motiu, escollir el nombre de regions d’una 
partició és complicat, ja que particions amb poques regions detectaran només 
objectes grans i, en canvi, si escollim un nombre de regions alt només detectarem 
objectes petits, textures o parts d’objectes més grossos. 

Aquesta és la motivació per la qual utilitzem una jerarquia de particions per la 
segmentació d’imatges. Les múltiples particions han d’estar formades per regions 
niades, que s’aniran fusionant i creixent. Així podrem detectar objectes ben 
definits a diferents escales i calcular posteriorment la seva prominència. 

   

   
Figura 5. Jerarquia de particions. Observem com amb moltes regions aconseguim detectar els detalls més petits 
de la imatge, com els botons de l’agenda. En canvi, amb poques regions tindrem només els objectes més grans. 

3.2. Segmentació  
Per crear les particions hem utilitzat dos mètodes de segmentació diferents. 

Per una part el mètode basat en Binary Partition Trees (BPT) [5], que és una 
tècnica que permet aconseguir una segmentació jeràrquica d’una imatge. 
Comença creant una partició en regions planes o flatzones, on es fusionen tots 
els píxels d’un mateix color en petites regions. A partir d’aquesta primera partició 
s’aplica un mètode iteratiu que calcula una mesura de similitud entre tots els 
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parells de regions veïnes i fusiona les dues més semblants. Aquest procediment 
es va repetint fins obtenir una partició amb el nombre de regions desitjat. 
D’aquesta manera es van creant els diferents nivells o particions de la jerarquia. 

El criteri bàsic de similitud és el color, que s’obté a partir de la distància euclídea 
entre el color mitjà de les regions veïnes. Les regions de distància mínima seran 
les candidates a fusionar-se. S’aplica també una ponderació sobre la distància 
entre veïns, que és l’àrea que tindrà la regió resultant de la fusió. Així es fomenta 
la fusió entre regions petites, evitant que en quedin a la partició final. Per últim, 
s’utilitza un criteri de contorns, que penalitza la formació de regions amb molt 
perímetre, que serien resultat de regions allargades i artificials, provinents dels 
gradients que moltes imatges contenen. El resultat són regions amb formes 
simples i naturals. 
 

 
Figura 6. Algorisme de fusió de regions. Veiem entre la imatge 5 i 6 que es fusionen primer regions petites, tot i 

tenir colors més contrastats, 

 

Per altra banda, s’ha introduït el mètode Ultrametric Contour Map (UCM) [7], en el 
que es construeix una segmentació jeràrquica de la imatge a partir dels seus 
contorns. 

El procés de creació dels UCM consta de tres etapes. Primerament s’aplica un 
mètode de detecció de contorns, el gPb, sobre la imatge. Aquest consisteix en 
combinar linealment dos tipus de tècniques per detectar contorns, una d’elles 
proporciona un conjunt d’imatges on els píxels de cada imatge representen la 
força d’un contorn en una orientació donada (cada imatge del conjunt estarà 
associada a una orientació) i l’altra utilitza un clustering espectral sobre els 
resultats anteriors, del qual s’extreuen els vectors propis i se’n calcula el gradient 



 

 19 

de cada un d’aquests mitjançant un filtre Gaussià. Aquesta informació es combina 
per formar la component espectral del detector de contorns. 

Aquests resultats del detector de contorns gPb, que anomenarem 𝐸 𝑥, 𝑦  [Figura 
7a], no estan tancats i per tant, no es pot crear una segmentació a partir d’ells. El 
següent pas cap a la creació de la segmentació és la Oriented Watershed 
Transform (OWT), que construeix un conjunt de regions inicials a partir dels 
contorns abans detectats. 

La OWT utilitza la transformada watershed, una tècnica de segmentació que 
interpreta una imatge en nivells de gris com un relleu topogràfic, on les intensitats 
altes corresponen a pics i turons, i les intensitats baixes corresponen a valls. La 
transformada watershed troba les línies divisòries (contorns) entre les conques 
(zones homogènies) corresponents als mínims locals marcats en el relleu, 
produint contorns tancats. 

En aquest cas, en primer lloc s’aplica la transformada watershed al senyal de 
contorns 𝐸 𝑥, 𝑦 . Després s’aproximen els contorns amb segments de línia i es 
pondera cada punt de contorn tenint en compte la orientació del segment al qual 
pertany i la imatge de contorns corresponent a aquesta orientació [7].  

 

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

Figura 7. Oriented Watershed Transform. (a) Imatge input de contorns 𝐸 𝑥, 𝑦  (b) Resultat de la transformada 
watershed d’𝐸 𝑥, 𝑦 . (c) imatge de contorns orientats (quatre orientacions diferents) (d) Resultat de la OWT, 

després de la ponderació amb la informació dels contorns orientats  

 

Finalment, a partir d’aquesta primera partició es crea l'UCM, que és un arbre 
jeràrquic de regions que resulta d'una fusió de forma iterativa les regions més 
similars, per exemple, les dues regions adjacents que estan separats pel contorn 
de menor pes. La fusió es crea segons una escala finita i la localització dels 
contorns es preservarà a les diverses escales. Incrementar aquesta escala és 
equivalent a eliminar contorns i fusionar les regions que separaven. 

Com a resultat, el nivell de base d'aquesta jerarquia respecta els contorns febles i 
tendeix a correspondre a una sobresegmentació de la imatge, mentre que els 
nivells superiors només respecten els contorns forts. Si es talla la segmentació a 
una determinada escala s’obtenen un conjunt de corbes tancades, que són els 
límits de la segmentació, on la mida de les regions obtingudes dependrà de 
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l’escala. D’aquesta manera, tenim una col·lecció nidificada de segmentacions, 
amb les quals es pot utilitzar la informació de múltiples nivells o seleccionar un 
únic nivell si tenim coneixement addicional de la imatge. 

 
 (a) (b) (c) (d) (e) (f) 
Figura 8. Segmentació jeràrquica dels contorns. (a) Imatge original (b) OWT sobre 𝐸 𝑥, 𝑦, 𝜃  (c) Contorns 
resultants de la OWT. Partició inicial dels UCM (d) Primera sobresegmentació amb regions representades pel 
seu color mitjà. Nivell més fi dels UCM (e) Contorns corresponents a l’escala 0’5 dels UCM (f) Segmentació 
resultant de l’escala 0’5.  

3.3. Càlcul de prominència 
Emprarem dos tipus de càlcul de prominència. Així com en el model anterior, 
calcularem la prominència d’una regió comparant la dessemblança d’aquesta i les 
seves regions veïnes. A més, incorporarem un nou mètode, utilitzat per Cheng et 
al. [4], on calcularem la prominència d’una regió tenint en compte totes les 
regions de la imatge, no només les veïnes. 

Una regió serà més prominent com menys s’assembli a les seves veïnes. En el 
primer cas, definirem la prominència 𝑆 d’una regió 𝑟! com: 

𝑆 𝑟! = 𝑤!,! · 𝐷(𝑀!! ,𝑀!!)
!!∈!(!!)

 

on 𝑁(𝑟!) indica un veïnat de 𝑟!  i 𝑀!  és el model de regió que caracteritza les 
regions amb informació sobre els seus colors que ens permeti mesurar les 
diferències entre elles. El factor de ponderació 𝑤!,! és el perímetre comú entre 
regions veïnes. Permet donar més pes a aquelles regions que comparteixin un 
perímetre major amb la regió de la que estem calculant la prominència, ja que el 
contrast es veurà més que no pas amb una regió amb perímetre comú petit. Es 
calcula de la següent manera: 

𝑤!,! =
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒  𝑟! ∩   𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒  𝑟!

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒  𝑟!
=   
𝑝!! ∩   𝑝!!
𝑝!!

 

 

En el cas de calcular la prominència tenint en compte la imatge global, avaluarem 
al mateix temps les diferències de contrast global i la coherència espacial. És a 
dir, avaluem la prominència d’una regió utilitzant el seu contrast respecte la 
imatge sencera. Per a qualsevol regió 𝑟!, la prominència es defineix com: 

𝑆 𝑟! = 𝑒
!!! !!,!!

!!! · 𝑤 𝑟! · 𝐷(𝑀!! ,𝑀!!)
!!!!!

 

on 𝐷(𝑀!! ,𝑀!!) és la mesura de dessemblança entre regions i 𝑤 𝑟!   és l’àrea de la 
regió, per emfatitzar el contrast amb regions més grosses. Incorporem també un 
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factor de ponderació espacial per a augmentar els efectes de les regions més 
properes i disminuir els efectes de les regions més llunyanes, 𝐷! 𝑟! , 𝑟! , que es 
calcula com la distància euclídia entre els centroides d’ambdues regions. 𝜎! és 
una constant que controla l’efecte de la ponderació espacial. Reduir-lo faria que 
regions llunyanes contribuïssin més a la prominència de la regió actual. Utilitzem 
𝜎! = 0.4 [4]. 

 

Opcionalment, segons amb el tipus d’imatge amb la que estiguem treballant, 
podem introduir a ambdues mesures de prominència un factor de ponderació de 
distància als marges de la imatge [14]. Els objectes prominents acostumen a 
situar-se al centre de la imatge, mai als costats. D’aquesta manera:  

𝑤! 𝑟! = 𝑒!!  
!!!∩!
!!  

on es calcula la intersecció entre el contorn de la regió 𝑟! i els marges 𝐵 de la 
imatge. 𝑝!  és el perímetre de la regió 𝑘 i 𝛾 és un factor de decaïment, que si 
s’estableix entre 1.5 i 2.5 no afecta al rendiment del model [14]. Utilitzem 𝛾 = 2. 

 

 
(a) 

   
 (b) (c) 

Figura 9. Segmentació UCM i partició amb 7 regions (a) Imatge original (b) Càlcul de prominència contrast de 
veïns (c) Càlcul de prominència contrast global. Veiem com en una partició de 7 regions el càlcul del mapa de 
prominència utilitzant el contrast global permet detectar amb diferència les tres figures. Al càlcul per veïns la 

quarta figura té un valor de prominència molt similar al del fons i no s’aprecia, però les regions hi són. 

3.3.1. Definició de regions 
S’utilitzaran tres tipus de models de regió diferents: model basat en la mitjana de 
color, model basat en l’histograma i model basat en la textura. Cada model té 
associada una distància per comparar models de dues regions diferents.  
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En el model de mitjana de color, es calcula el color mitjà de tots els píxels de la 
regió: 

𝑀! = 𝐶! =
1
𝑁!

𝐶!
!∈!

 

on 𝑁! és el nombre de píxels de la regió 𝑟 i tant el color mitjà 𝐶! com el color del 
píxel 𝐶! són un punt a l’espai de color CIELab, 𝐶! = 𝐿! , 𝑎! , 𝑏! . 

La distància entre regions serà la distància euclídea entre la mitjana dels colors: 

𝑑 𝑀!! ,𝑀!! = 𝑑 𝐶!! ,𝐶!! =    𝐿!! − 𝐿!! + 𝑎!! − 𝑎!! + 𝑏!! − 𝑏!!  

Per aquest mètode s’ha de tenir en compte que els millors resultats s’obtenen 
quan una regió té un color homogeni. Per imatges molt complexes això passarà 
quan hi hagi moltes regions i siguin molt petites, sinó es fusionaran regions de 
colors diferents i la mitjana de color dels dos colors fusionats ja no serà un bon 
model de color de la nova regió. 
 

Per aquesta raó cal un nou model que descrigui les regions quan aquestes no 
siguin homogènies. Aquest model és l’histograma tridimensional (una dimensió 
per cada canal de l’espai CIELab), que ens permet caracteritzar fidelment les 
regions a partir de la distribució dels seus colors. Cada canal es quantifica 
agrupant els colors en múltiples de dos, ja que emmagatzemar la informació dels 
256! possibles colors és molt costós. Com més gran sigui la quantificació, major 
serà la compressió, però també l’error. Normalment es treballa amb histogrames 
de 64! i de 32! bins, que manté l’error dins un marges raonables. En els nostres 
experiments utilitzarem 32 bins per canal. 

𝑀! = 𝐻! = 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎(𝑟) 

Per calcular la distància entre histogrames s’utilitza la Earth Mover’s Distance 
(EMD) [10], que calcula el cost mínim necessari per transformar una distribució en 
una altra. 

𝑑 𝑀!! ,𝑀!! = 𝐸𝑀𝐷 𝐻!! ,𝐻!!  

 

Com a novetat del projecte també incorporem un nou model per descriure les 
regions, un descriptor de textura, ja que és un element visual molt important i ens 
pot servir d’ajuda per trobar patrons iguals en una imatge. Explicarem més 
extensament com funciona aquest descriptor, però es poden trobar els detalls de 
com funciona l’algorisme a [16].  

Aquest descriptor, anomenat Texture Edge Histogram Descriptor (EHD) [11] [16], 
és un histograma que captura la distribució espacial de les vores, les formes que 
defineixen la textura. Aquestes vores es classifiquen en cinc tipus diferents, 
verticals, horitzontals, diagonals de 45º, diagonals de 135º i no direccionals. 

El procediment a seguir és el següent: donada una imatge, es divideix en 4x4 
blocs (16 subimatges) i se’n calculen els EHD. Cada histograma local tindrà 5 
bins, un per categoria, per tant, la imatge dividida en 16 subimatges tindrà 80 bins. 
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Les cinc categories de vores s'extrauran amb els operadors de vores, que tindran 
una mida de 2x2 píxels [Figura 11]. Per aquesta raó, cada subimatge es divideix 
en blocs no superposats i posteriorment cada bloc es divideix en blocs de 2x2 
píxels [Figura 10]. Els operadors s’aplicaran a aquests blocs de 2x2, que tindran 
com a valor d’intensitat la intensitat mitjana dels píxels del bloc, i s’identificarà 
l’operador que doni una intensitat de vora més alta i es classificarà el bloc segons 
l’orientació de vora corresponent. Si aquesta intensitat està per sota d’un llindar 
determinat, el bloc no serà classificat com a bloc de vora. Blocs uniformes no 
serviran per descriure textura. 

 
Figura 10. Procés de partició del descriptor EHD. 

 

  
Figura 11. Operadors de l’EHD. 

 

Perquè el càlcul de la distància entre regions sigui més acurat, es necessita més 
informació que la que aporta l’histograma local abans descrit. Per aquest motiu, 
per definir la textura es calculen també un histograma de vores global i un 
semiglobal.  

L’histograma global es calcula acumulant les cinc categories de vora per a totes 
les subimatges. El resultat és un histograma de 5 bins, un per cada operador. 
D’alta banda, per l’histograma semiglobal es fragmenta la imatge en 13 
subimatges diferents [Figura 12] i es calcula l’histograma de cada una de les 
subimatges. S’obté així un histograma semiglobal de 65 bins, 13 histogrames x 5 
bins. 

 
 (a)  (b)  (c) 
Figura 12. 13 subconjunts de subimatges per calcular els histogrames semiglobals. (a) Grups de 4 subimatges 

verticals (b) Grups de 4 subimatges horitzontals (c) Grups de 4 subimatges per veïns. 
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Els tres histogrames es concatenen formant un únic histograma de 150 bins i es 
calcula la distància amb la que comparem dues regions amb aquest model: 

𝐷 𝐻!! ,𝐻!! =    ℎ!! 𝑗 − ℎ!! 𝑗
!"

!!!

+ 5 · ℎ!!
! 𝑗 − ℎ!!

! 𝑗
!

!!!

+ 

+ ℎ!!
! 𝑗 − ℎ!!

! 𝑗
!"

!!!

 

on ℎ! són els histogrames locals, ℎ!
! els histogrames globals i ℎ!! els histogrames 

semiglobals. El factor 5 s’afegeix perquè el nombre de bins de l’histograma global 
és considerablement més petit que no pas el dels histogrames locals i 
semiglobals [16]. 

 

  
(a) 

  
 (b) (c) 

Figura 13. Segmentació BPT i partició amb 14 regions. (a) Imatge original (b) Mapa de prominència calculat 
amb el model de regió basat en textura (c) Mapa de prominència calculat amb el model de regió basat en 

l’histograma. Veiem que el model de regió basat en textura no ressalta l’objecte i detecta més les parts amb 
relleus. 
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(a) (b) 

Figura 14. Segmentació BPT i partició amb 5 regions. (a) Imatge original (b) Model de regió basat en textura. 
Amb poques regions el descriptor de textura aconsegueix detectar les zones de la imatge amb textures, mentre 

que les zones uniformes no les destaca. 

 

3.3.2. Conformació del mapa de prominència final 
Calculats els mapes de prominència de cada una de les particions de la jerarquia, 
disposem de dos mètodes per a la conformació del mapa final, la fusió per suma 
o per màxims.  

Per un píxel 𝑥  en una imatge 𝐼 , tindrem 𝐾  possibles valors de prominència, 
corresponents a cada una de les particions. 𝑙! = 𝑃!(𝑥) és l’etiqueta del píxel 𝑥 en 
una determinada partició 𝑃!. El valor de prominència de la regió a la qual pertany 
el píxel serà 𝑆 𝑅!!

! . 
Llavors, essent la fusió per suma és una estratègia on el valor de prominència 
final d’un píxel és la suma dels seus valors anteriors: 

𝑆 𝑥 = 𝑆 𝑅!!
!

!

!!!

 

 
 

 
Figura 15. Fusió per suma. A l’esquerra mapes de prominència de 9 particions diferents amb diferent nombre de 
regions. A la dreta imatge original i mapa de prominència final. Veiem com els contorns al mapa final estan molt 

ressaltats. La detecció del pastís a la partició de 4 regions queda emmascarada al mapa final. 
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Amb aquesta tècnica tots els mapes realitzen la mateixa aportació al mapa final. 
Els resultats es suavitzen i desapareixen possibles comportaments anòmals i 
reforcen els resultats constants. Això pot provocar que un objecte detectat amb 
poques particions, desaparegui al mapa final. A més, els contorns queden molt 
ressaltats en el mapa final perquè es van detectant partició rere partició [Figura 
15]. 
 
En canvi, a la fusió de màxims cada píxel del mapa final agafarà el valor més alt 
de prominència que ha obtingut en tota la jerarquia. 

𝑆 𝑥 = max
!!!,…,!

𝑆 𝑅!!
!  

 

 
Figura 16. Fusió per màxims. A l’esquerra mapes de prominència de 9 particions diferents amb diferent nombre 

de regions. A la dreta imatge original i mapa de prominència final.  

 

Aquesta tècnica permet que no es produeixi l’emmascarament dels bons resultats 
ni la forta presència dels contorns, però tendeix a propagar errors amb valors alts. 
En particions amb moltes regions, pot donar valors alts a elements del fons, 
valors que després es propagaran i apareixeran al mapa final. 
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4. Resultats 

Per realitzar les proves i que ens fos més fàcil la comparació dels nostres resultats amb 
l’estat de l’art, ens hem basat en les tècniques d’avaluació descrites a [15], ja que 
analitzen quines són les tècniques d'avaluació i les col·leccions d'imatges més populars i 
recomanables. 

4.1. Base de dades 
Una de les col·leccions recomanades és la ASD que, per la seva senzillesa, 
elimina en gran mesura el component subjectiu i permet avaluar i comparar 
correctament els algorismes de detecció de prominència. 

És una base de dades composada per 1000 imatges, amb les seves màscares 
binaries etiquetades per persones [Figura 17], on els objectes que són prominents 
no deixen lloc a dubte. A més, aquests tendeixen a ocupar un 30% de la imatge i 
solen estar situats al centre d’aquesta. 

 
Figura 17. Imatge de la col·lecció ASD i la seva màscara binaria. 

4.2. Procés d’avaluació 
Com bé hem dit, l’objectiu és detectar els objectes més importants en una imatge. 
Per l’avaluació dels resultats dels algorismes de detecció de prominència es 
prenen com a detecció correcta les màscares binaries etiquetades per humans 
[Figura 17]. Aquestes seran el nostre ground truth, és a dir, la prominència 
vertadera que volem detectar. 

Cal destacar que la prominència no és binària, els humans podem analitzar 
escenes complexes percebent diferents tipus de prominència. Tot i així, per no 
introduir una nova variable subjectiva i simplificar l’etiquetatge manual, les bases 
de dades amb les que es treballa estan proveïdes de resultats binaris. 

4.2.1. Binarització 
Els resultats de l’algorisme de detecció de prominència són mapes de 
prominència en escala de grisos, per tant, cal una binarització d’aquests abans de 
comparar-los amb e ground truth. Es binaritzaran els mapes amb tots els llindars 
possibles, 𝛼 ∈ 0, 255  i per cada un d’aquests llindars es realitzarà un amitjanat 
dels resultats de l'avaluació sobre les 1000 imatges de la col·lecció ASD. 
D'aquesta manera obtindrem una avaluació completa dels nostres mapes i 
podrem determinar quin és el llindar òptim en cas que l'aplicació final requereixi 
mapes de prominència binaris. 
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A continuació es mostra un exemple de la binarització d’un mapa de prominència 
per alguns valors d’ 𝛼. 

   
 (a)  (c)  (d) 

   
 (b)  (e)  (f) 

Figura 18. Binarització del mapa de prominència. (a) Imatge original (b) Mapa de prominència (c) Binarització 𝛼 = 1 (d) 
Binarització 𝛼 = 51 (e) Binarització 𝛼 = 102 (f) Binarització 𝛼 = 255 

4.2.2. Precision – Recall 
Avaluarem en cada cas el mapa obtingut per cadascun dels llindars 
independentment dels altres. El procés consisteix en comparar el nostre mapa 
binaritzat amb la màscara ground truth, calculant la intersecció d’ambdós mapes. 
Per fer aquesta comparació utilitzarem els valors de precision i recall.  

El valor de precision és el percentatge d’elements detectats que realment són 
prominents, és a dir, que estan etiquetats al ground truth com a prominents. 
Idealment, el valor de precision és 1, ja que significaria que tots els elements que 
detectem com a prominents realment ho són. Cal destacar, però, que aquesta 
mesura no té en compte aquells elements que no han estat detectats, pot haver-
hi elements prominents que no han estat detectats com a tal i tot i així tenir un 
valor de precision=1. Valors més petits de precision indicarien que hem etiquetat 
elements com a prominents quan no ho són. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝐺𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑𝑇𝑟𝑢𝑡ℎ ∩ 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó

𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó
 

Per altra banda, el valor de recall és el percentatge de prominència real que ha 
estat detectada per l’algorisme. Si tenim un recall=1 haurem detectat tots els 
elements prominents de la imatge. El recall no contempla els elements detectats 
erròniament, per exemple, podríem detectar tots els píxels de la imatge i tindríem 
un recall=1, però penalitzaria molt el valor de precision. Valors inferiors indicaran 
que no hem detectat tots els elements prominents. 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝐺𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑𝑇𝑟𝑢𝑡ℎ ∩ 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó

𝐺𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑𝑇𝑟𝑢𝑡ℎ
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Per tant, cal trobar un compromís entre precision i recall. Idealment ens interessa 
precision=recall=1, però ens adonem de que, a mesura que augmentem el llindar 
de binarització, els elements detectats com a prominents són menors i el valor de 
recall tendeix a baixar, mentre que el de precision augmenta. 

L’eina que utilitzarem per avaluar els nostres resultats i comparar-los amb altres 
mètodes de detecció de prominència serà la corba de precision- recall, amb la 
que representem simultàniament les dues mesures. En aquesta corba, el punt al 
qual volem arribar és el de precision=recall=1, per tant, si comparem dos 
algorismes, el que tingui la corba completament per sobre i a la dreta de l’altre 
tindrà millors resultats, ja que ofereix més precision i més recall. Quan les corbes 
es tallin haurem d’analitzar les zones on és superior i l'aplicació final per 
determinar quin algorisme és millor. 

Perdem informació del llindar, però podem saber que el llindar 0 es correspon 
amb l'extrem de la corba on recall=1, ja que és quan es detectaran tots els píxels 
de la imatge. 

A partir dels valors de precision i recall podem obtenir una altra mesura, la F-
Measure, que és una mesura que ens permet analitzar i comparar el compromís 
precision i recall, encara que al utilitzar perdem la informació independent que 
aporten cada una d’elles. El valor de 𝛽 dóna més importància a una o altra. 

𝐹! = 1 + 𝛽! ·   
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 · 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝛽! · 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 +   𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 

 

4.3. Resultats 
Ja que disposem de molts paràmetres per escollir a l’hora de definir el nostre 
algorisme de detecció de prominència i extreure’n resultats, s’han realitzat 
diversos experiments per comprovar quina configuració ens proporciona el millor 
funcionament. 

- Mètodes de segmentació. Realitzarem els experiments amb dos mètodes de 
segmentació abans comentats, BPT [5] i UCM [7]. 

- Nombre 𝑵  de particions. Les particions són els diferents nivells de la 
jerarquia. Escollint primer un nombre inicial 𝐼 i final 𝐿 de regions, el nombre de 
regions de les 𝑁 particions es calcula amb una distribució geomètrica, que 
ens permet obtenir jerarquies amb una disminució relativa constant del 
nombre de regions entre les particions [12].  
Als experiments tenim 𝑁 = 10, 𝑁 = 20 i 𝑁 = 50. 
En referència al nombre de regions inicials i finals, es va comprovar que 
establir un rang major que 𝐼 = 100 i 𝐿 = 3, no millorava els resultats. Per tant, 
aquests seran els valors que utilitzarem. 

- Càlcul de prominència. Calculem la prominència d’una regió comparant-la 
amb les seves regions veïnes o amb totes les regions de la partició. De cara a 
l’exposició dels resultats anomenarem al tipus de càlcul de prominència 
“prominència veïns” o “prominència global”. 

- Model de regió. Disposem de tres models de regió explicats anteriorment, la 
mitja de color, l’histograma de color i el descriptor de textura. 
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- Conformació del mapa final. Un cop obtinguts tots els mapes de 
prominència de cada partició de la jerarquia tenim dos mètodes per crear el 
mapa final. La fusió per suma o la fusió de màxims.  

4.3.1. Fusió per màxim i model de regió definit amb l’histograma 
Partint dels resultats de [12], sabem que les millors combinacions per detectar la 
prominència eren el model de regió definit per l’histograma i la conformació del 
mapa final per fusió de màxims.  

Cal destacar, però, que per aplicacions de retall automàtic d’imatges la fusió per 
suma dóna millors resultats, ja que els mapes finals tenen més gradients i 
transicions suaus i donen importància a elements del fons. La fusió de màxims 
presenta regions més contrastades, grans i homogènies i sol utilitzar-se per crear 
màscares binaries de prominència. 

Així, en el nostre primer experiment comparem aquesta configuració pels 
diferents mètodes de segmentació (BPT i UCM) diferent nombre de particions a la 
jerarquia (𝑁 = 20 i 𝑁 = 50) i diferents mètodes per calcular la prominència de les 
regions (per veïns o global). 

 

  
Figura 19. Prominència global. Model histograma. Fusió per màxim. 
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Figura 20. Prominència veïns. Model histograma. Fusió per màxim. 
 

 
 

Figura 21.  Zoom a la zona d’intersecció. 
 

Per a la prominència global [Figura 19], amb la segmentació UCM i 𝑁 = 20 els 
resultats són millors que amb BPT i el mateix nombre de nivells, mentre que fent 
les mateixes mesures però utilitzant la prominència calculada amb regions veïnes 
[Figura 20] els resultats per BPT i UCM són similars i pitjors que utilitzant el 
mètode global. 
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Tot i així, no hem de deixar de tenir en compte que les regions veïnes sempre 
han de ser més rellevants per al càlcul de prominència que no les més llunyanes. 
Podem distingir un punt d’inflexió a R=0.93, P=0.68 [Figura 21]. 
En ambdós casos observem que amb nombre de nivells 𝑁 = 20 i 𝑁 = 50 els 
resultats són molt similars. Utilitzarem 𝑁 = 20 , ja que comporta un cost 
computacional menor. 

4.3.2. Fusió per màxim i model de regió definit amb la mitjana de color 
En el segon experiment canviem el model de regió i utilitzem la mitjana de color 
com a model de regió. Fixem  𝑁 = 20. 
 

 
Figura 22. Comparació prominència global – veïns. Model mitjana de color. Fusió per màxim. 𝑁 = 20. 

 
 
Comprovem també que amb la mitjana de color la prominència calculada amb el 
contrast global proporciona millors resultats que no pas amb la comparació de 
regions veïnes. 
 
Tant per al model de regió histograma com per a la mitja de color, els resultats 
són molt similars. A la següent figura podem observar que tot i així, el model 
d’histograma està un poc per sobre. 
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Figura 23. Model de regió per mitja i histograma. 

 

4.3.3. Model de regió definit amb el descriptor de textura 
Per al descriptor de textura els resultats obtinguts no són destacables. Això és 
degut a que mentre que el color és una propietat d’un píxel, la textura té més 
sentit si s’avalua en un conjunt gros d’aquests. És per això que la textura es més 
descriptiva per a regions grosses, és a dir, per als últims nivells de la jerarquia, on 
el nombre de regions és petit. Per regions petites no s’apreciarà la variació de 
textura. 
Els millors resultats que hem obtingut amb el nostre mètode han estat calculant la 
prominència global, utilitzant la conformació del mapa final amb fusió per suma i 
𝑁 = 50 nivells a la jerarquia. 
 

 
 Figura 24. Prominència global. Model textura. Comparació fusió per màxim – suma. 
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4.3.4. Agregació del factor distància al marge 
Així com s’ha comentat anteriorment al punt 3.3, podem afegir al càlcul de 
prominència de cada regió un factor de ponderació de distància als marges de la 
imatge, ja que es considera que els objectes importants no es troben a les vores, 
sinó al centre. 
Si agafem els millors resultats anteriors (segmentació UCM, conformació del 
mapa final per fusió de màxims, càlcul de prominència global i nombre de nivells 
𝑁 = 20) i tornem a calcular la prominència però aquest cop amb el factor de 
distància als marges veiem que els resultats milloren considerablement. 
 

 
Figura 25. Comparació de resultats amb i sense ponderació als marges. 

 

 
Figura 26. Comparació de resultats amb i sense ponderació als marges (zoom). 
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Veiem que els millors resultats els aconseguim amb la segmentació UCM, amb 
mesura de prominència global, model de regió histograma, 20 particions a la 
jerarquia i incorporant el factor de distància als marges. 

 

4.3.5. Corbes de precision – recall per a cada nivell de la jerarquia 
És interessant veure també les corbes avaluades per cada nivell i comprovar si 
realment la segmentació d’imatges en una jerarquia de particions és favorable per 
al càlcul de la prominència. Començarem analitzant-ho per a l’histograma com a 
model de regió, prominència global, segmentació UCM i 20 particions i no 
representarem tots els nivells, ja que la visualització seria molt difícil i les corbes 
van seguin sempre el mateix comportament. 
 

 
Figura 27. Corbes per cada nivell de la jerarquia. Prominència global. Segmentació UCM. Model histograma. 

Fusió per màxim. 𝑁 = 20. 
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Figura 28. Corbes per cada nivell de la jerarquia (zoom) 

 
Podem comprovar que l’ús de la jerarquia realment té sentit, ja que fusionant els 
mapes de cada partició generalment obtenim millor resultat que escollint només 
un nivell concret. A la figura 28 podem veure com la corba del mapa global és la 
que s’apropa més al punt (1, 1). 
 
Per al cas de tenir com a model de regió la mitja de color, es veu més clarament 
com la corba del mapa total està per sobre de les dels diferents nivells. 
 

 
 

Figura 29. Corbes per cada nivell de la jerarquia. Prominència global. Segmentació UCM. Model mitjana de 
color. Fusió per màxim. 𝑁 = 20. 
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Figura 30. Corbes per cada nivell de la jerarquia (zoom) 

 

Finalment, per a la mateixa configuració però utilitzant el descriptor de textura 
com a model de regió i la tècnica de suma per a la conformació del mapa final, 
observem que a mesura que van disminuint el nombre de regions a la jerarquia, 
els resultats dels mapes són millors, detecten millor els objectes, al contrari de 
com passava en els dos casos anteriors. Això succeeix perquè, així com hem 
comentat abans, té més sentit descriure la textura en regions més o menys grans, 
ja que en regions petites no captarà el canvi de textura. 

 

 
Figura 31. Corbes per cada nivell de la jerarquia. Prominència global. Segmentació UCM. Model textura. Fusió 

per suma. 𝑁 = 20. 
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4.4. Comparació dels resultats amb l’estat de l’art 
Un cop tenim els paràmetres amb els que millor funciona el nostre algorisme, 
compararem el funcionament d’aquest amb els mètodes de l’estat de l’art que 
abans hem comentat i n’inclourem d’altres també importants. Presentarem les 
corbes de precision-recall per aquests algorismes i anomenarem al nostre mètode 
Modified HP. 

- [IT] Itti et al. [1] 

- [GB] Harel et al. [2] 

- [SR] Hou and Zhang [3] 

- [CA] Goferman et al. [18] 

- [FT] Achanta et al. [9] 

- [MZ] Ma and Zhang [19] 

- [LC] Zhai and Shah [20] 

- [HC] i [RC] Cheng et al. [4] 

- [HP] Vilaplana i Muntaner [6] 

 

 
Figura 32. Resultats de l’estat de l’art. 

 

Veiem com amb el nostre algorisme (en verd) s’obté una corba que en general és 
millor que en tots els altres mètodes, és a dir, amb valors alts de recall s’obtenen 
valors més alts de precision que amb la resta d’algorismes. 

 

A continuació realitzarem una comparació més exhaustiva amb els dos 
algorismes anteriors que donaven millors resultats, [HP] i [RC]. Recorrem a la F-
Measure per analitzar correctament el compromís precision- recall. Podem veure 
tres gràfiques calculades amb una 𝛽! = 0.3 que dóna més importància a precision, 
amb 𝛽! = 1, que atorga la mateixa importància a totes dues i amb 𝛽! = 3.3 que 
dóna més importància al recall. 
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Figura 33. F-Measure amb 𝛽! = 0.3 

 
 

Figura 34. F-Measure amb 𝛽! = 1 

   
 

Figura 35. F-Measure amb 𝛽! = 3.3 
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En aquestes tres gràfiques veiem que el nostre algorisme no ofereix sempre el 
millor compromís precision - recall, com sí que feia l’[HP]. És a partir dels llindars 
115 – 120 (150 en el cas de 𝛽! = 0.3) quan comença a oferir bons resultats.  

Aquest resultats, en els casos de 𝛽! = 0.3 i 𝛽! = 1, superen als valors màxims 
dels altres dos algorismes i, en el cas de 𝛽! = 3.3, [HP] i [Modified HP] els 
resultats són molt similars.  

A partir del llindar 150, el nostre algorisme ofereix un compromís que arriba a ser 
molt superior. 
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5. Pressupostos  

En aquest projecte s’ha desenvolupat un programari en C++ mitjançant el software 
d’ImagePlus del grup d’imatge del departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de 
la UPC. 

No té una aplicació per un producte final i tampoc es necessita manteniment. Els costos, 
amb un valor de 8400€, vindrien donats pel realitzador del projecte i el seu supervisor. 
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6. Conclusions i desenvolupament futur  

En aquest Treball Final de Grau s’han desenvolupat noves tècniques per crear es mapes 
de prominència, modelar les regions o obtenir la jerarquia de particions, que s’han aplicat 
per estendre un model realitzat anteriorment. 

L'algorisme és molt flexible, ja que permet configurar diversos paràmetres, com els 
números de particions i regions, els criteris de fusió de regions, els models de regió i o 
les estratègies de conformació del mapa final. Això fa que, amb una configuració 
adequada, treballi molt bé amb tot tipus d’imatges. 

Hem treballat amb el mètode de segmentació UCM, que permet una segmentació 
jeràrquica de la imatge a partir dels seus contorns i proporciona millors resultats que el 
mètode de segmentació BPT. 

S’ha introduït un nou mètode de detecció de prominència basat en avaluar la 
prominència d’una regió comparant-la amb totes les regions d’aquella partició i no només 
amb les veïnes, com es feia anteriorment. Això fa que l’algorisme de detecció de 
prominència pugui detectar objectes complets i de manera uniforme i no ressalti només 
les vores d’aquests. A més a més, hem agregat un factor de ponderació de distància als 
marges de la imatge, que millora considerablement els resultats i pot utilitzar-se quan es 
té un coneixement a priori de la imatge, assumint que els objectes destacables es troben 
al centre d’aquesta. 

També hem intentat incloure la textura com a model de regió, però els resultats no han 
estat satisfactoris, ja que a regions petites no s’aprecia la textura. 

De cara a treballs futurs, s’haurien d’intentar combinar diversos models de regió, segons 
la partició a la que l’algorisme es trobi. Per exemple, la combinació de mitjana de color 
per als primers nivells de la jerarquia, on tenim moltes regions i molt petites, i textura per 
a regions més grans, cap al final de la jerarquia. Així es podrien aprofitar els avantatges 
de cada un dels models de regió. 

La base de dades que s’ha utilitzat és molt senzilla, amb un o dos objectes que 
clarament són prominents. L’algorisme es podria provar en bases de dades diferents, 
amb imatges d’altres característiques, i així poder comprovar si pot utilitzar-se per tot 
tipus d’imatges o quines són les configuracions més adequades en cada cas. 

Una altra línia de treball pot ser utilitzar la segmentació BPT, però en lloc de crear els 
BPT a partir d’una segmentació inicial per flatzones, fer-ho a partir duna segmentació 
creada amb el mètode Simple Linear Iterative Clustering (SLIC) [17], ja que SLIC és un 
mètode que proporciona una primera forma a partir de la qual calcular les 
característiques locals d'una imatge, capturant la seva redundància i reduint enormement 
la complexitat de les tasques de processament d'imatges posteriors. S’ajusta molt bé als 
contorns i el mètode BPT podria fusionar aquestes regions inicials creant segmentacions 
sense fugues (un dels principals problemes dels BPT) i amb l’avantatge de que seria un 
mètode molt més ràpid per crear la jerarquia que no pas la segmentació UCM.  
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