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Resum 
La finalitat del projecte ha estat promoure la col·laboració i coordinació entre les 
diverses assignatures de processat d'imatge i vídeo impartides per professors 
del Departament de TSC, als graus de telecomunicacions i sistemes 
audiovisuals de les escoles ETSETB i EET, així com al Màster MERIT. Encara 
que aquestes assignatures no tenen programes idèntics, comparteixen la seva 
temàtica i el seu professorat, per això entenem que una integració entre 
aquestes assignatures és important per optimitzar els recursos docents i 
afavorir la integració en un marc global dins la UPC. 

S´han treballat els següents aspectes: 

 Elaboració de nous materials i actualització del material existent 
(material de suport als continguts teòrics exposats a classe, 
demostradors Matlab, banc de preguntes i qüestionaris, col·leccions 
temàtiques de problemes, pràctiques de laboratori) 

● Utilització del material generat per fomentar l'autoaprenentatge. 
● Utilització del material per al desenvolupament de competències 

genèriques (en particular fomentar l'ús de la tercera llengua) 
Els professors vinculats amb aquest projecte són els autors del material creat. 
S'ha comptat amb l'ajuda de becaris per a la implementació dels demostradors 
Matlab i els qüestionaris Atenea. El material creat s'ha utilitzat ja en algunes de 
les assignatures i es preveu la seva incorporació a la resta d'assignatures en el 
pròxim curs. 
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Paraules clau 
Demostradors matlab, processat d’imatge i vídeo, qüestionaris Atenea 
 
Catalogació segons aspecte d’actuació docent 
- Coordinació entre el PDI 
- Materials didàctics 
 
Àmbit de coneixement UPC 
- Enginyeries en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 
 
Destinataris 

El material elaborat s'ha utilitzat o s'utilitzarà en assignatures amb temàtiques 
relacionades amb el processament d'imatge i de vídeo en diferents graus 
d'Enginyeria a les escoles de Barcelona i de Terrassa. A més, hi ha una 
assignatura de processament d'imatge i de vídeo que es continuarà donant 
durant un periode transitori en la titulació d'Enginyeria de Telecomunicació de 
la ETSETB (pla 92), i en el master MERIT. 

Les assignatures involucrades i el nombre mitjà d'alumnes en cadascuna són 
els següents: 

IPSAV  Introducció al Processament de Senyals Audiovisuals - 230017 – 
Obligatòria  (210 alumnes per curs) 

● ETSETB Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 
● ETSETB Grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació 
● ETSETB Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics 
● ETSETB Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 
● ETSETB Grau en Enginyeria Telemàtica 

PIV Processament d'Imatge i Vídeo - 230024 – Obligatòria (50 alumnes) 
●  ETSETB Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 
● ETSETB Grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació 

CCAV Codificació de Continguts Audiovisuals – 230027 – Obligatòria (50 
alumnes) 

●  ETSETB Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 
● ETSETB Grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació 

PIM Processament d'Imatge – 11649 – Optativa (40 alumnes) 
● ETSETB Enginyeria de Telecomunicació 

Image Processing – 32114 Optativa 
● ETSETB European Master of Research on Information and 

Communication Technologies (MERIT) 

PDI Processament d'Imatge – 320114 – Obligatòria (40 alumnes) 
● EET Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 

CV Visió per Computador – 3201122 – Optativa (20 alumnes) 
● EET Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 
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MC Multimedia Coding- Obligatòria (40 alumnes) 
● EET Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 

 
Resultat 

La finalitat del projecte ha estat fomentar la sinèrgia entre les diferents 
assignatures i els professors implicats, per tal de millorar els resultats en 
l'aprenentatge. 

Per això, ens hem plantejat els següents objectius específics: 

● Elaboració de nous materials i posada en funcionament de metodologies 
docents basades en aquests materials: 

● Creació d'un conjunt de demostradors per a la seva utilització tant en 
les classes presencials com de forma autònoma per part de l'alumne.  

● Creació de guies d'activitats basades en els demostradors anteriors 
per orientar a l’alumne a comprendre i experimentar amb diferents 
conceptes.  

● Creació en l'entorn Atenea d'un banc de dades de preguntes 
organitzades per categories i temes. 

● Creació a Atenea de qüestionaris d'avaluació i d'autoavaluació. 
● Creació o actualització de col·leccions temàtiques de problemes. 
● Creació o actualització de pràctiques de laboratori basades en l'eina 

Notebook de Matlab que permet accedir, des de l'entorn d'un 
processador de text, a comandes Matlab per realitzar càlculs i 
visualitzar resultats. 

● Creació o actualització de material de suport als continguts teòrics 
exposats a classe 
 

● Utilització del material per al desenvolupament de competències 
genèriques, i per l'avaluació de les competències pròpies de cada 
assignatura. En particular, 

● Elaboració del nou material en anglès (desenvolupament de la 
competència genèrica: Tercera llengua) 

● Utilització de recursos a Atenea per avaluar les competències de 
comunicació eficaç oral i escrita així com treball en equip. 

 
A continuació es descriu el material elaborat: 
 
Demostradors Matlab 

Els demostradors són programes desenvolupats en Matlab amb una interfície 
gràfica que permeten estudiar diferents conceptes, modificar els paràmetres 
que els controlen i visualitzar els resultats sobre imatges de forma simple. 

La intenció és que aquests demostradors puguin ser utilitzats pel professor per 
il·lustrar les explicacions en les classes presencials, i també de forma 
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autònoma per l'alumne fora de classe, com a ajuda en el procés 
d'aprenentatge. 

S'han realitzat 15 demostradors, cadascun amb un Manual d'Ús que explica el 
seu funcionament. S'han utilitzat en les classes presencials de les assignatures 
d'imatge impartides el quadrimestre passat (primer quadrimestre 2012/2013) i 
alguns d’ells s’han proporcionat als estudiants per al seu us fora de l’aula. 

Actualment s'està treballant en la generació d'arxius executables que es puguin 
distribuir més fàcilment entre els alumnes. L'objectiu és que els estudiants 
puguin utilitzar els demostradors fora de l'aula, de forma autònoma. Una tasca 
encara pendent és la realització de guies d'activitats basades en els 
demostradors que orientin a l'alumne en el seu estudi. Es preveu que durant el 
proper curs cada professor decidirà si fer i com fer aquestes guies segons la 
metodologia docent que utilitzi en les seves classes. 
 
Els demostradors realitzats corresponen als següents temes: 

Processament puntual d'imatge 

1. Histograma Color: il·lustra la problemàtica de la representació 
d'histogrames color. Es mostren histogrames separats per components, 
histogrames conjunts de les tres components, i histogrames de luminància i 
crominancia, amb nombre de bins variable. 

2. Transformacions de nivell de gris: permet treballar amb les 
transformacions de contrast més usuals (negatiu, clipping, binarització, 
transformació potencial i logarítmica). 

3. Diferència d'imatges: il·lustra els problemes de visualització que apareixen 
en restar dues imatges, comparant resultats obtinguts amb tres operacions: 
valor absolut, stretching i clipping. 

4. Compensació d'il·luminació: mostra un mètode simple de compensació 
d'il·luminació, es transforma la imatge perquè la mitja i la variança dels seus 
nivells de gris coincideixi amb valors donats, o perquè coincideixin amb les 
estadístiques d'una imatge de referència. 

5. Quantificació: realitza la quantificació uniforme o la quantificació òptima 
(quantificació Max Lloyd) d'una imatge en nivells de gris, mostrant histogrames, 
funció de quantificació, error i paràmetres de qualitat de la imatge quantificada. 

 

Processament lineal d'imatge 

6. Transformada de Fourier: calcula i mostra mòdul i fase de la transformada 
de Fourier d'una imatge d'entrada, permet calcular la transformada de funcions 
sinusoïdals de freqüència variable. 

7. Filtrat lineal: aplica diferents filtres lineals a una imatge: filtres promitjadors, 
de gradient, laplacià i filtres definits per una màscara de convolució definida per 
l'usuari. 
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8. Transformades d'imatge: permet comparar les propietats de compactació 
d'energia de les transformades DCT, DFT i KLT, per a diferents configuracions 
(elements de la base, grandària de bloc, etc.) 
 

Processament geomètric d'imatge 

9. Operadors bàsics de morfologia: il·lustració de l'efecte i propietats dels 
operadors morfològics bàsics: erosió, dilatació, obertura i tancament. Treballa 
amb elements estructurants predefinits o elements arbitraris definits per l'usuari. 
Es pot visualitzar la diferència entre la imatge original i la transformada i iterar 
l'aplicació dels operadors. 

10. Reconstrucció morfològica: il·lustració de l'efecte i propietats dels 
operadors de reconstrucció i reconstrucció dual, per a un conjunt de marcadors 
predefinits. Es pot combinar amb l'operador dual, i visualitzar la diferència (el 
top hat o top hat dual de la imatge). 

11. Transformada de Hough: il·lustració del càlcul de la transformada de 
Hough d'una imatge (opcionalment es detecten contorns prèviament), selecció 
de màxims i visualització de les rectes trobades sobre la imatge original. 
 

Segmentació d'imatge 

12. K-means 1D: aplicació de l'algorisme k-means en imatges de nivells de 
gris, classificació i etiquetatge de la imatge. Inicialització manual o automàtica i 
execució pas a pas o directa. 

13. K-means 2D: aplicació de l'algorisme k-means sobre dues de les 
components color d'una imatge, classificació i etiquetatge de la imatge, 
visualització de la divisió de l'espai. Inicialització manual o automàtica i 
execució pas a pas o directa. 
 

Processament de vídeo: detecció i estimació de moviment. 

14. Estimació de moviment amb blockmatching: realitza l'estimació de 
moviment entre imatges d'una seqüència de vídeo. Es poden utilitzar 2 
algorismes de cerca, triar la finestra de cerca, l'interval temporal, etc. Els 
vectors trobats es mostren gràficament sobre la imatge destí. També es 
possible visualitzar la imatge compensada amb els vectors trobats, la imatge 
error resultant, així com mesures de la qualitat de la compensació (PSNR, 
SSID). Seleccionant un bloc de forma interactiva permet visualitzar la superfície 
de la seva funció error de compensació en un gràfic 3D. 

15. Detecció de primer pla: permet fer una detecció dels objectes de primer 
pla utilitzant tres algorismes diferents: model gaussià fix, model gaussià 
adaptatiu i Stauffer & Grimson (múltiples gaussianes). Es poden modificar 
diferents paràmetres, com la longitut dels intervals d'entrenament, la velocitat 
d'adaptació, etc. Es visualitza la seqüència original i la detecció realitzada, 
quadre a quadre. A més es poden seleccionar punts de forma interactiva i 
veure com evolucionen les gaussianes corresponents a aquests punts. 
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A continuació es mostren exemples de les interfícies gràfiques dels 
demostradors: 

 
Histograma color 
 

 
Diferència d'imatges 
 

 
Transformacions de nivells de gris 
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Compensació d'il·luminació 
 

 
Quantificació 
 

 
Transformada de Fourier 
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Filtres lineals 
 

 
Transformades DCT, DFT, KLT 
 

 
Transformada de Hough 
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Operadors bàsics de morfologia 
 

 
Reconstrucció morfológica 
 

 
Kmeans 1D 
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Kmeans 2D 
 

 
Block matching  
 

 
Detecció de primer pla 
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Banc de preguntes i qüestionaris 

S'han creat bancs de preguntes i qüestionaris per a la seva utilització en 
algunes de les assignatures implicades en el projecte. 

 Processament digital d'imatge (PDI, EET): S'han creat les primeres 50 
preguntes del banc de preguntes de l'assignatura. Amb elles s'han elaborat 
6 qüestionaris d'avaluació de l'estudi previ necessari per a les pràctiques de 
laboratori. S'està preparant un altre conjunt de preguntes que s'utilitzaran en 
qüestionaris d'autoavaluació. Es preveu finalitzar la seva creació durant el 
segon quadrimestre del curs 2012-2013, per a la seva utilització en el primer 
quadrimestre del següent curs (l'assignatura s'imparteix només durant el 
primer quadrimestre de cada curs lectiu). Les preguntes s'han introduït tant 
en català com en anglès. 

 Visió per Computador (VC, EET): S'han creat un total de 29 preguntes de 
l'assignatura, agrupades en 3 categories: model espai-freqüència, model 
geomètric i vídeo. Aquestes preguntes estan pensades per ser utilitzades en 
qüestionaris d'auto avaluació i es provaran la propera vegada que es 
repeteixi l'assignatura (primer quadrimestre curs 2013-2014). Algunes de les 
qüestions serveixen de repàs de temes d'assignatures anteriors (Processat 
Digital d'Imatge). D'aquesta forma els estudiants poden auto-avaluar si 
tenen els coneixements previs necessaris. Les preguntes s'han introduït tant 
en català com en anglès. 

 Introducció al Processament de Senyals Audiovisuals (IPSAV, ETSETB): 
S'ha començat a generar un banc de preguntes de l'assignatura. L'objectiu 
és doble. D'una banda, servir d'autoavaluació en el procés d'aprenentatge 
de l'alumne. Per un altre, servir de pont entre assignatures posteriors del 
grau. D'aquesta manera, assignatures de quadrimestres posteriors poden 
utilitzar el banc de preguntes per assegurar-se amb els alumnes que 
aquests tenen els coneixements adequats per seguir l'assignatura. Com a 
primera avaluació s'han generat 11 preguntes del tema de Transformada 
Discreta de Fourier. 

 

 
Exemple: un dels qüestionaris utilitzats per avaluar l'estudi previ als laboratoris de PDI (EET) 
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Col.leccions de problemes 

Aquestes col·leccions consisteixen en problemes (molts d'ells amb la solució 
completa) que il·lustren els diferents temes tractats en les assignatures. 

S'han actualitzat o creat col·leccions de problemes per a les següents 
assignatures:  

 Introducció al Processament de Senyals Audiovisuals (IPSAV, ETSETB) 
 Processament d'Imatge i Vídeo (PIV, ETSETB) 
 Processament d'Imatge (PIM, ETSETB) 
 Image Processing (Master Merit) 
 Processament d'Imatge (PDI, EET) 
 Visió per Computador (CV, EET) 

 
Pràctiques de laboratori 

En general, la feina als laboratoris consisteix a fer un treball pràctic amb un 
guió ben estructurat que permet a l'estudiant analitzar les diferents eines que 
s'han desenvolupat a les classes de teoria mitjançant aplicacions concretes. El 
disseny de les pràctiques és prou flexible perquè l'alumne pugui experimentar 
més enllà del guió. La majoria de les pràctiques estan basades en l'eina 
Notebook Matlab. Aquesta eina permet accedir, des de l'entorn d'un 
processador de text, a comandos Matlab per fer càlculs i visualitzar resultats. 

S'han creat o actualitzat les pràctiques de laboratori corresponents a les 
següents assignatures: 

 Introducció al Processament de Senyals Audiovisuals (IPSAV, ETSETB) 
 Processament d'Imatge i Vídeo (PIV, ETSETB) 
 Codificació de Continguts Audiovisuals (CCAV, ETSETB) 
 Processament d'Imatge (PDI, EET) 
 Visió per Computador (VC, EET) 
 Multimedia Coding (MC, EET) 

 

 
Exemple: guió de la primera pràctica de laboratori de PDI (EET) 

 
Material de suport als continguts teòrics 

S'ha actualitzat el material teòric de les assignatures ja existents, i s'ha creat el 
material per a les assignatures noves (Multimedia Coding (MC, EET), Visió per 
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Computador (CV, EET), Codificació de Continguts Audiovisuals (CCAV, 
ETSETB), Processament d'Imatge i Vídeo (PIV, ETSETB).  

En aquest cas, el material s'ha desenvolupat en català o en anglès, segons la 
llengua d'impartició de cada assignatura. El material està a la disposició dels 
estudiants en cadascuna de les aules Atenea. 
 

Avaluació del projecte 

El material de suport a les classes de teoria, les pràctiques de laboratori, les 
col·leccions de problemes i els bancs de preguntes i qüestionaris s'han 
incorporat a les assignatures a mesura que s'han anat creant. 

Les col·leccions de problemes s’han organitzat i categoritzat i ara estan 
disponibles per que els professors les utilitzin en les seves assignatures 
corresponents. En els cassos que ha estat possible s’ha proporcionat les 
col·leccions als estudiants per utilitzar-los en el seu treball autònom. En 
algunes de les assignatures (Multimèdia Coding, Visió per Computador) alguns 
problemes s'han proposat com a exercicis qualificables, com a part de 
l'avaluació contínua de l'estudiant. No s'han realitzat enquestes als estudiants 
sobre aquest tema, però creiem que aquestes col·leccions són de gran utilitat. 
La major part dels estudiants han intentat resoldre els problemes pel seu 
compte i han fet un bon nombre de consultes (presencials o en Forums de 
Atenea) relacionades. 
 

En el cas dels bancs de preguntes i qüestionaris en Atenea, no tots els 
professors involucrats en el projecte coincideixen a considerar-los útils com a 
eina d'avaluació o d'autoavaluació. Altres professors consideren que en cas 
d'utilitzar qüestionaris, la plataforma Atenea no és una bona opció per a la seva 
gestió, ja que l'edició de les preguntes i portabilitat a altres suports o 
plataformes no és senzilla. Per aquests motius, només s'han generat i utilitzat 
qüestionaris en algunes de les assignatures. 

En Processament d'Imatge (PDI, EET) s'han utilitzat qüestionaris per avaluar 
l'estudi previ de les sessions de laboratori. Les qualificacions obtingudes pels 
alumnes en els primers qüestionaris van ser baixes, ja que es van trobar amb 
un nivell de dificultat major a l'esperat (si bé la consigna era revisar la teoria 
abans de les sessions pràctiques, pocs estudiants ho van fer). En els últims 
qüestionaris les qualificacions van millorar (els alumnes es van preparar millor 
per a l'activitat), i paral·lelament va millorar la qualitat del treball fet en el 
laboratori. Per tant, considerem que la utilització dels qüestionaris en aquesta 
assignatura és molt profitosa. D'altra banda, s'han utilitzat qüestionaris 
d'autoavaluació en les assignatures Visió per Computador (VC, EET) i 
Introducció al Processament de Senyals Audiovisuals (IPSAV, ETSETB) amb 
una valoració molt positiva per part del professorat i dels estudiants. En el cas 
de IPSAV, en aquesta primera avaluació s'ha donat llibertat als alumnes per 
temporalitzar i realitzar els exercicis per al seu compte. La reacció dels alumnes 
ha sigut molt positiva i més d'un 80% ha utilitzat els exercicis durant el seu 
aprenentatge. 
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El cas dels demostradors és diferent al de la resta del material, ja que el temps 
necessari per a la seva implementació i revisió és major. L’ús principal ha estat 
com a suport a les classes teòriques per proporcionar exemples interactius als 
estudiants que ajudin a comprendre els conceptes, algorismes i tècniques 
explicades. En alguns casos puntuals, s'han proporcionat alguns demostradors 
als estudiants per que puguin provar per ells mateixos sobre diferents imatges, 
canviant els paràmetres de la forma que creguin convenient i visualitzant els 
resultats (Processament d'imatge (PDI,EET), Visió per Computador (VC, EET)). 

Alguns dels demostradors no s’han pogut utilitzar degut a que les assignatures 
en les que es volen fer servir son anuals i corresponen al quadrimestre de 
primavera. Es preveu utilitzar-los en aquest proper quadrimestre. 

Donat que la implementació complerta dels demostradors ha finalitzat 
recentment, planegem fer l’anàlisi complert dels resultats després del final del 
quadrimestre de primavera de 2013. Un cop provats tots els demostradors, 
realitzarem una enquesta als estudiants en cada assignatura afectada per 
avaluar l’impacte que els demostradors han tingut en la comprensió dels 
conceptes als que s’adrecen, el seu grau d’utilització en el treball autònom dels 
estudiants i la percepció dels estudiants sobre la seva utilitat. També 
analitzarem possibles millores en els demostradors. 
 
 
Conclusions 

Amb la implantació del grau de Sistemes Audiovisuals a les escoles de 
Barcelona (ETSETB) i Terrassa (EET) ha sorgit la necessitat de crear noves 
assignatures amb temàtiques relacionades amb el processament d'imatge i 
vídeo. Algunes d’aquestes assignatures també s’imparteixen a la resta de 
graus de telecomunicacions d’aquestes escoles, de forma obligatòria o 
optativa. A més, hi ha una assignatura de processament d'imatge i vídeo que 
es continua donant durant un periode transitori en la titulació d'Enginyeria de 
Telecomunicació de la ETSETB (pla 92), i en el master MERIT. 

Hem aprofitat aquest moment per crear una coherència entre les diferents 
assignatures d'imatge dins de la mateixa titulació, però també entre 
assignatures similars a les dues escoles. Encara que aquestes assignatures en 
les escoles de ETSETB i EET no tenen programes idèntics, comparteixen la 
seva temàtica i el seu professorat, per això entenem que una integració entre 
aquestes assignatures és important per optimitzar els recursos docents i 
afavorir la integració en un marc global dins la UPC. 

El nou material ha estat dissenyat des d’un punt de vista d’ús escalable. És a 
dir, aquest material donarà servei a assignatures de diferents nivells dintre de 
diferents plans d’estudis i servirà de suport pel desenvolupament i 
exemplificació de conceptes teòrics a aquests diferents nivells.  

Al mateix temps, s'han creat recursos per desenvolupar i avaluar un conjunt de 
competències genèriques i alhora, fomentar l’auto-aprenentatge dels 
estudiants. 

L'alumne podrà utilitzar els demostradors Matlab fora de l'aula per aprofundir en 
la comprensió dels continguts explicats en les classes presencials. L’ús donat 
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del demostrador a classe li servirà de guia inicial, però la idea és que l’alumne 
pugui provar més possibilitats que les estrictament presentades a classe. Una 
tasca encara pendent i que abordarem en el proper quadrimestre és la 
realització de guies d'activitats basades en els demostradors que orientin a 
l'alumne en el seu estudi. També és treball futur, atès que la implementació i 
revisió dels demostradors acaba de finalitzar, l'avaluació de la seva utilitat 
mitjançant enquestes a estudiants i professors. 

El projecte ja ha començat a donar resultats en forma de col·laboració entre 
assignatures. Per exemple, una part de les preguntes realitzades als 
qüestionaris s’utilitzaran en l’assignatura de Processat Digital d’Imatge (PDI, 
EET) i posteriorment, es podran utilitzar en la de Visió per Computador (VC, 
EET) que s’imparteix un quadrimestre més tard i requereix els coneixements 
adquirits a PDI, per que els alumnes recordin els conceptes necessaris. També 
podem citar l’experiència de l’assignatura Introducció al Processament de 
Senyals Audio-Visuals (IPSAV, ETSETB), on hi ha hagut una acceptació molt 
positiva per part de professors no implicats en aquest projecte docent del 
material realitzat (demostradors, qüestionaris i bancs de preguntes). Des del 
primer moment els ha semblat un material molt interessant i ho han incorporat a 
les seves classes. A més, això ha servit per unificar encara més l'assignatura 
entre els diferents professors. 

Considerem que la metodologia de treball i de generació de continguts de 
aquest projecte es pot aplicar directament en altres assignatures del grup, com 
Algorísmica i Programació Audiovisual o Senyals i Sistemes. 
 
 
Referències/més informació 

El material docent elaborat es troba en la plataforma Atenea, dins de les 
assignatures corresponents, i en l'assignatura Image and Video Learning 
Resources creada especialment per a aquest projecte i compartida pels 
professors i estudiants becaris del projecte. 
 
 


