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1-  INTRODUCCIÓ  
 

Aquest projecte ha estat proposat pel Grup de Neurofuncionalitat i Llenguatge de 
l’IMIM (Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques) i per les co-directores 
d’aquest TFG i professores del departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la 
UPC.  

Ha estat definit durant el Gener d’aquest 2018 i és completament independent, no 
prové de cap projecte anterior ni està relacionat amb altres projectes del departament. 

El principal objectiu d’aquest treball és poder ajudar a l’automatització de 
processos, dins l’especialitat de neuro-psicologia, mitjançant les tecnologies actuals 
relacionades amb el processat d’imatge. Concretament, es centra en facilitar la detecció 
del grau de deteriorament cognitiu dels pacients amb malalties neurològiques del Grup 
de Neurofuncionalitat i Llenguatge de l’IMIM. Automatitzarem l’anàlisi d’imatges 
utilitzades en els tests neuro-psicològics. Per fer-ho, realitzarem un procés 
d’investigació sobre quines tecnologies podem aplicar i, seguidament, dissenyarem i 
desenvoluparem un algorisme que permeti ajudar en aquest anàlisi.  

El grau de deteriorament cognitiu dels pacients amb malalties neurològiques 
s’acostuma a detectar mitjançant la realització de tests neuro-psicològics. Una de les 
proves que es duen a terme és la realització de dibuixos de figures geomètriques 
senzilles imitant un patró original. L’execució dels dibuixos permet analitzar el dit grau 
de deteriorament cognitiu. Se li presenten al pacient un conjunt de figures geomètriques 
simples (línies horitzontals i verticals, un quadrat, triangle, rombe, circumferència, etc.) 
i ell les ha de copiar dibuixant la figura al costat de l’original. Segons l’execució 
s’aconsegueix detectar informació rellevant per a l’estudi neuro-psicològic del pacient, 
com ara si ha estat escolaritzat, si entén les proporcions de les figures, si comprèn i sap 
copiar una figura en 3D, etc. També es poden trobar casos més específics com ara 
dibuixos de traça tremolosa que poden detonar un pacient de pàrkinson, figures que 
només han estat copiades fins la meitat o fins i tot dibuixos que no tenen cap relació 
amb les figures originals.  

El propòsit d’aquest projecte és poder sistematitzar l’avaluació d’aquestes proves i 
automatitzar l’obtenció de paràmetres i interpretació dels resultats aplicant els 
algorismes de processament d’imatges per al reconeixement i/o classificació de 
diferents figures. S’ha creat i desenvolupat un prototip en Matlab que inclogui 
algorismes de reconeixement, tant nous com d'altres disponibles en xarxa i d'ús lliure 
per cadascun dels tests. El grup de Grup de Neurofuncionalitat i Llenguatge de l’IMIM 
ens va proporcionar la base de dades de les proves realitzades, necessària per al 
desenvolupament del projecte, així com l'assessorament per a la correcta interpretació 
dels resultats.  
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2- OBJECTIUS 
 
L’objectiu principal d’aquest projecte és aconseguir comparar un conjunt de 

figures que primerament han estat dibuixades en un paper i després s’han capturat amb 
una càmera per obtenir una fotografia digital de cadascuna. 

 
Per un costat tenim el conjunt de figures geomètriques originals que composen 

l’enunciat, els anomenats patrons. Seguidament, al costat de cada patró, tenim un 
exemple del dibuix que un pacient ha realitzat amb l’objectiu de copiar-lo. En la figura 
1 veiem en la columna de l’esquerra 9 patrons de les figures originals i, a la columna de 
la dreta, la copia dibuixada pel pacient. En la figura 2 veiem el patró original d’un traç 
en forma de serra situat en la part superior, la desena figura que composa l’enunciat, i a 
sota les còpies dibuixades, primerament amb la mà dominant i seguidament amb l’altra 
mà.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Darrer patró que composa el test amb dos 
exemples d’execució d’un mateix pacient, el primer 
realitzat amb la mà dominant i el segon amb l’altre mà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Figura 1: Figures que componen l’enunciat del test.  
Exemple de patrons i còpies dibuixades per un pacient. 
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L’objectiu és dissenyar i implementar un algoritme que, partint d’una imatge de 
cada figura original i d’una imatge de cada figura dibuixada, pugui comparar-les. Per 
fer-ho, el sistema haurà de complir els següents objectius: 
 

1) Reconèixer i identificar tots els patrons de les figures originals, que són: línia 
horitzontal, línia vertical, creu simple, quadrat, rombe, triangle, circumferència, 
cub, creu doble i serra. 

2) Per cada patró reconegut, extreure les seves característiques i emmagatzemar-
les. 

3) Reconèixer les figures dibuixades pels pacients. 
4) Extreure les característiques de cada dibuix i emmagatzemar-les. 
5) Finalment, comparar i analitzar les semblances entre cada patró i la seva copia 

dibuixada pel pacient, basant-se en les característiques extretes de cada figura. 
El resultat d’aquesta operació s’ha de poder avaluar quantitativament mitjançant 
una puntuació. 

 
 

2.1- OBJECTIU  Nº 5: COMPARACIÓ I ANÀLISI DE 
FIGURES: 

Per analitzar i comparar les figures amb els seus patrons, hem seguit les pautes 
que el grup de recerca neuro-psicològica de l’IMIM ens ha proposat, basant-se en les 
comparatives que es tracten en els llibres “NORMALIDAD, SEMIOLOGIA Y 
PATOLOGIA NEUROPSICOLOGICAS” del Doctor Jordi Peña-Casanova[2] i 
“Wechsler Memory Scale-Revised: Manual”, de David Wechsler[3]. 

 
En la taula 1 plantegem les comparacions i anàlisis que farem per a cada figura, definint 
amb més claredat l’objectiu número 5) .  

 
Taula 1: Anàlisi de comparacions per a cada figura. 
 

Com es pot observar, les comparacions per a cada figura varien segons la 
informació que en volem extreure. Des de la figura de la línia vertical fins al cub, les 
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comparacions són relativament semblants, ja que les imatges s’han processat amb un 
mètode semblant. Però, pel que fa al cercle i a la serra, tenen un procés específic basat 
en les característiques que en volem extreure.  

A continuació descriurem una per una les diferents funcions per l'anàlisi de les 
comparacions. 

- Nombre d’arestes i nodes: 

 El primer que compararem de les dues figures reconegudes, és si tenen el mateix 
nombre de nodes i arestes. Si el pacient no ha copiat totes les línies de la figura ens està 
proporcionant una informació molt rellevant. 

 

- Mida respecte l’original: 

 Una dada interessant a comprovar és la mida del dibuix que ha copiat el pacient 
en comparació amb el patró. En aquest cas, calcularem la mitjana de les arestes dels dos 
Grafs i les compararem. D’aquesta manera veurem si la copia és de mida semblant, molt 
més petita o molt més gran que l’original. 

 

- Rotació respecte l’eix horitzontal: 

 Cal tenir en compte si el pacient ha copiat (correctament) la figura però l’ha 
dibuixat girada. És a dir, amb un cert angle de rotació respecte l’eix horitzontal. Segons 
les tècniques d'anàlisi del llibre “Wechsler Memory Scale-Revised: Manual”, de David 

Wechsler[3], aquesta rotació no hauria de superar els 15º per tal de donar la còpia per 
bona. 

 

- Proporcionalitat dels costats: 

 En el cas de la creu doble, hi ha una certa proporcionalitat en les 4 branques de 
la figura, les línies verticals inferiors són mes llargues que la resta. Cal comprovar si la 
còpia del pacient la respecta. 

 

- Mida de les arestes: 

 Seguint amb la creu doble, hem de comprovar si la figura s’ha dibuixat copiant 
les línies del patró o si s’ha construït mitjançant el dibuix d’un rectangle principal i dos 
rectangles petits als costats (errada habitual en alguns pacients). En aquest segon cas, hi 
haurà més arestes de lo normal i caldrà analitzar-ne la mida.  

 

- Arestes paral·leles: 

 Seguint amb la figura del cub, és interessant comprovar que les arestes del cub 
son paral·leles, per analitzar si el pacient entén la perspectiva. 
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- Mesura del dibuix en 3D: 

 En el cas del cub, és interessant analitzar si el pacient té nocions de la 
representació en 3D. Aquesta pot ser nul·la (la copia és dibuixada en 2D), parcial (el 
dibuix té profunditat però no està ben copiat o li falten arestes) o total (la representació 
en 3D de la còpia és correcte). 

 

- Variància dels costats: 

 Cal mesurar que les arestes de certes figures siguin d’una mida semblant, és a 
dir, que la seva variància sigui petita.  

 

- Continuïtat als nodes: 

 Un aspecte interessant a analitzar és com s’han dibuixat algunes figures, si la 
traça ha estat tota seguida sense alçar el llapis/bolígraf del full o si s’ha realitzat costat 
per costat dibuixant una línia cada vegada. En aquest segon cas, veuríem que als nodes 
de la figura, les arestes hi arriben sobrepassant-se del límit, o no hi arriben. 

 

- Continuïtat i deformació del cercle: 

 Analitzar la continuïtat del cercle dibuixat respecte si està tancat o obert i la seva 
deformació. Per comprovar aquesta darrera, farem el següent. Primerament detectarem 
el cercle i en guardarem el radi, després resseguirem la figura píxel a píxel i calcularem 
el radi de cada píxel respecte el centre del cercle detectat. Així compararem la desviació 
estàndards de tots els radis del cercle dibuixat amb el radi del cercle detectat. D’aquesta 
manera veurem com de perfecte o rodó és el cercle dibuixat pel pacient..  

 

- Continuïtat, nombre i alternança de pics de la serra: 

En el cas de la serra, cal mesurar la seva continuïtat (si les traces s’han dibuixat 
seguides, sense aixecar el llapis o bolígraf del full, o a trossos), el nombre de pics i la 
seva alternança. Cal comprovar que el pacient ha respectat la seqüència, alternança entre 
pics plans (altiplans) i pics punxeguts.  
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3- ESTAT DE L’ART 
 

Abans de començar a dissenyar i implementar el sistema, hem fet una recerca de 
les diferents eines de processat d’imatge que ens poden servir per aquest projecte. Hem 
buscat quines alternatives hi ha a les xarxes neuronals que s’utilitzen en Deep 
Learning[4] per a la classificació d’imatges, ja que són l’estat de l’art. No obstant, 
aquestes requereixen partir d’una base de dades prou gran de les qual, actualment, no 
disposem. Tampoc hi ha bases de dades disponibles de lliure accés. 

Donat que les imatges són dibuixos que defineixen un traç, fet en un sol color, 
l’objectiu és detectar contorns, no regions. Donat que no analitzem la manera com el 
pacient fa el traç, sigui apretant més o menys el llapis o bolígraf, el que ens interessarà 
serà binaritzar la imatge. El llindar ha de ser tal que no es creïn discontinuïtats allà on el 
pacient si que havia dibuixat un traç. Així doncs, per tal de detectar un bon contorn, 
realitzarem les següents operacions. 

 

3.1 - Mètode DE BINARITZACIÓ: OTSU 

Els mètodes de binarització[5] s’utilitzen per segmentar imatges digitals, de 
manera que es puguin diferenciar les figures o objectes de la imatge amb les quals es vol 
treballar. Partint d’una imatge en escala de grisos, on entre el blanc i el negre hi han 
diferents nivells de gris, en reduirem la informació dels píxels a només 2 nivells: 1 
(blanc) o 0 (negre). D’aquesta manera, tots els píxels negres seran els que composin la 
figura que volem detectar i el conjunt de píxels blancs correspondran a la resta de la 
imatge.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3: Binarització del quadrat 

 

Per fer-ho, cal seleccionar un llindar de nivell de gris a partir del qual diferenciar 
els píxels de nivells superiors com a blancs i els inferiors com a negres. Aquest llindar, 
però, depèn de la imatge que vulguem binaritzar, ja que cada imatge té el seu conjunt de 
nivells de gris. Per exemple, una imatge molt il· luminada tindrà més nivells de gris clars 
que una imatge més fosca. És per això que un únic llindar no ens servirà per a totes les 
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imatges amb les quals vulguem treballar, ens cal un mètode que calculi el llindar 
adequat per a cada imatge. 

Existeixen els següents mètodes de binarització, amb diferents implementacions 
i submètodes per a cadascú: la binarització global, la binarització local o binarització 
per regions. El primer mètode consisteix en escollir un únic llindar per processar tota la 
imatge, presentant inconvenients si hi ha presencia de soroll o la il· luminació no es 
constant. Amb el segon, s’escull un llindar per a cada píxel basant-se en els píxels veïns, 
de manera que s’adapta a cada cas eliminant el problema de la il· luminació. També 
existeixen altres mètodes com ara escollir un llindar diferent per a cada regió de la 
imatge, però no és el nostre cas. 

Com que les nostres imatges són relativament simples, ja que presenten una 
figura sobre un fons blanc, hem optat per aplicar el mètode Otsu[5]: és un tipus de 
binarització global que calcula, per a cada imatge, el seu llindar òptim que separi les 
dues classes de píxels, de manera que la variància dins d’una mateixa classe sigui 
mínima i la variància entre classes sigui màxima. D’aquesta manera no haurem de 
seleccionar un mateix llindar per a totes les imatges. 

 

3.2 - MÈTODE DE PERFILAR CONTORNS: SKELETON 

 Quan processem el patró de la figura, per tal de facilitar-ne la detecció, un cop 
binaritzada la imatge en perfilarem els contorns. Les traces dels patrons son força més 
gruixudes que les dels dibuixos dels pacients, ja que són figures impreses.  

Per fer-ho podem utilitzar diferents tècniques, que es poden agrupar en tres 
categories: mètodes del gradient, mètodes laplacians[6] i operacions morfològiques[7]. 
El mètode del gradient detecta els contorns d’una imatge digital buscant el mínim i 
màxim en la primera derivada de la imatge, és a dir, els punts en els quals hi ha un canvi 
de píxel blanc a píxel negre o viceversa. El mètode laplacià, en canvi, troba els contorns 
de la imatge buscant, en la seva segona derivada, els punts de creuament pel zero. Per al 
nostre projecte, però, hem optat per la tercera opció, les operacions morfològiques.  

Les operacions morfològiques son un conjunt de tècniques per processar una 
senyal de manera no lineal, s’utilitzen per remarcar les figures geomètriques i les formes 
dels objectes. Els seus fonaments matemàtics es basen en la teoria del conjunt. 
Existeixen dos tipus d’operacions morfològiques: les operacions bàsiques (erosió, 
dilatació i “hit & miss”) i les operacions derivades (“open”, “close”, “tophat”, “bothat” i 
skeleton).  

Nosaltres treballarem amb la darrera operació derivada, l’anomenada Skeleton, 
amb la qual obtindrem tot el contorn de la figura perfilat amb l’amplada d’un píxel. És a 
dir, obtindrem l’esquelet de la figura. Per millorar-ne el resultat, ho apliquem a la 
imatge inversa, canviant primerament els píxels blancs pels negres i viceversa.  
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Figura 4: Definició de contorns amb operacions morfològiques, de la imatge invertida. 

 

3.3 - MÈTODE DE DETECCIÓ: TRANSF. DE HOUGH 

 Per a la detecció de traces, ja siguin línies rectes, cercles o el·lipses, tenim per 
exemples aquestes dues opcions: La Transformada de Radon o la Transformada de 
Hough[8]. La primera, per detectar les figures, treballa amb les seves projeccions en 
diverses direccions. És per això que ens pot interessar per detectar línies rectes, però pot 
ser més difícil distingir figures que tinguin projeccions similars. Pot ser més confosa per 
analitzar. En canvi, amb la Transformada de Hough[9], podrem detectar directament 
tant línies rectes[10] com cercles[11], sent més adequada i concreta la distinció de 
figures. Per tant, utilitzarem aquesta segona transformada al nostre projecte. Veiem-ne a 
continuació el funcionament. 

La Transformada de Hough és una tècnica de detecció de figures geomètriques 
(com ara rectes, circumferències i el·lipses) en imatges digitals descrits amb paràmetres 
molt ben definits. El seu objectiu és, primerament, trobar les agrupacions de punts que 
constitueixen línies, ja que comparteixen el mateix conjunt de paràmetres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5: Detecció de les traces mitjançant la Transformada de Hough. 
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Per realitzar aquest tipus de deteccions, la Transformada de Hough segueix el següent 
procediment: 

1) Primerament parteix del domini XY on l’expressió d’una recta pren la forma 
y=ax+b, en la qual es defineixen dos punts amb les coordenades (xi, yi) i (xj, yj). 
Tot i conèixer aquestes coordenades, sense saber els paràmetres a i b no es pot 
definir la recta. 

 

 

 

 

Figura 6: Equació de la recta en el 
pla XY. 

 

 

Y 

 

2) Fixem-nos en que, si canviem el punt de vista i considerem un pla diferent al XY, 
el pla ab, els dos punts s’expressaran com a rectes, i obtindrem el següent 
escenari: 

 

Figura 7:Esquerra: Expressió de la recta en el pla “ab”. Dreta: Exemple de la 

transformada en el pla “θρ”. 
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En aquest nou pla, les coordenades que abans s’expressaven com (xi, yi) i (xj, 
yj) ara formaran una recta cada una, compostes per diferents punts segons les 
variables a i b. Si busquem la intersecció entre elles, obtindrem una única 
coordenada (a,b), és a dir, els paràmetres que ens faltaven en l’equació de la figura 
anterior. 

 

3) Per tant, partint de dos punts que es trobin en el mateix contorn d’una figura en 
el pla XY, podem trobar les variables a i b en el pla ab com es representa en la 
següent figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8: Relació entre el pla XY i el pla “ab”. 

 

D’aquesta manera,  partint de punts consecutius que pertanyen al mateix 
contorn, aconseguirem obtenir les equacions de les rectes que els uneixen. És a dir, 
serem capaços de detectar les seves línies rectes.  

 

Veiem com queden els resultats de les deteccions de les nostres figures, després 
de binaritzar-les i trobar-ne l’esquelet: 

 

 

 

Figura 9: Detecció de les 
línies rectes que composen 
la creu simple i el triangle.. 
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Per al cas de la detecció de circumferències, la Transformada de Hough actua de 
manera molt semblant. L’equació del cercle es pot expressar de la següent manera 
(Equació 1) on (a,b) corresponen a les coordenades del cercle i R n’és el radi. 

   

   

Equació 1. 

 

Suposant que θ abasta tot el rang  dels 360º, les coordenades (x,y) corresponen 

als punts que composen el perímetre del cercle. Si fixem un radi aproximat R, podrem 
fer una búsqueda en 2D per trobar les coordenades centrals (a,b) del cercle que busquem 
i el seu radi R . 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Esquerra: en el pla XY, els punts del perímetre de la circumferència es 
defineixen com (x,y). Dreta: en el pla AB cada punt (x,y) determina el centre d’una 

circumferència. 

 

Així doncs, observant el pla AB (dreta de la Figura 11), el punt on convergeixen les 
circumferències seran les coordenades (a,b) que determinen el centre de la 
circumferència detectada.  

 

3.4 - MÈTODE DE COMPARACIÓ: ELS GRAFS  

Un cop haguem aconseguit reconèixer la figura de la imatge digital, n’extraurem les 
característiques per poder comparar-la amb la seva corresponent parella (cada figura 
dibuixada pel pacient la compararem amb el dibuix original o patró).  

Per fer-ho, descriurem les figures com a Grafs[12]. El Graf representa un objecte 
que està compost per un conjunt de nodes i les connexions entre ells, les anomenats 
arestes. Pot ser direccional, on les arestes indicarien la direcció a seguir entre un node i 
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l’altre, però en aquest cas no és necessari. Aquesta eina permet emmagatzemar dades 
tant sobre els seus nodes com sobre les seves arestes, per exemple:  

Dades sobre els nodes: coordenades on es troben, quantes arestes hi incideixen, 
l’angle que formen les arestes que hi incideixen, etc. 

Dades sobre les arestes: quins nodes connecta, quina mida tenen, angle d’inclinació 
respecte l’eix horitzontal, etc. 

A continuació veiem un exemple de Graf, representant un rombe, compost per 4 nodes i 
4 arestes emmagatzemant la següent informació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Graf d’un rombe patró amb les característiques sobre els seus nodes (taula 
esquerra) i arestes (taula dreta). Cal fixar-se en que, com que l’origen de coordenades 
és a dalt a l’esquerra, la pendent positiva sembla negativa en aquesta representació. 
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4- DISSENY DEL SISTEMA 
 

El llenguatge de programació seleccionat per desenvolupar el projecte ha estat 
Matlab, ja que voldríem fer un prototip i compta amb diferents llibreries de processat 
d’imatge i de representació molt interessants.  
Per tal d’assolir els objectius proposats, hem dissenyat i estructurat un algoritme de 
detecció i comparació que descriurem a continuació.  
 

El mètode de comparació de les figures es duu a terme de manera individual. És 
a dir, per analitzar cada figura, treballarem amb una imatge digital del seu patró i una 
altre imatge digital del dibuix copiat pel pacient. És molt important que ambdues 
imatges s’hagin pres sota les mateixes condicions, per tal que la comparació entre elles 
sigui òptima. Així doncs, partint de les dues imatges d’entrada, l’algoritme processarà 
cada imatge per separat per reconèixer la figura que hi ha representada i després les 
compararà.  

 
Posem com a exemple que volem comparar la figura de la creu simple. Tenim a 

l’esquerra la imatge del patró i a la dreta la imatge del dibuix copiat pel pacient. 
 

 

 

 
 

 

 

Figura 12: Patró i còpia de la figura anomenada creu simple 

 
Si ens fixem en el diagrama de blocs de la Figura 13, que presenta una visió 

general del nostre algoritme, podrem observar el procés d’aquest. Primerament 
s’analitzarà la imatge del patró per tal de reconèixer la figura que hi apareix. Aquest és 
l’anomenat procés de detecció. Seguidament, s’analitzarà la imatge corresponent a la 
copia que ha dibuixat el pacient seguint el mateix mecanisme de detecció. Un cop 
s’hagin reconegut les figures corresponents a cada imatge es compararan, i analitzant les 
seves semblances i diferències obtindrem el resultat de la comparació. 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

 

Figura 13: Diagrama de blocs general sobre l’algoritme 

 

 D’aquesta manera obtindrem els resultats que podran utilitzar els doctors 
especialitzats per determinar a quins símptomes corresponen els anàlisis de la figura en 
concret. Aquest procés el realitzarem per cada figura que el pacient hagi copiat.  
 

Per poder arribar a comparar les dues figures, primer s’han de processar les 
imatges i analitzar-les per reconèixer quin tipus de figura son. El procés que segueixen 
ambdues imatges d’entrada és molt semblant. Primerament es detecten les traces o 
contorns que composen la figura, després se n’extreuen les característiques (com per 
exemple quina mida té la figura, quina rotació té respecte l’eix horitzontal, etc) i 
finalment es genera un Graf (apartat 3.4-Mètode de comparació: els Grafs) amb tota la 
informació obtinguda (els seus nodes, arestes i propietats). Un cop tinguem 
primerament el model del Graf del patró i després el Graf del dibuix copiat, ja els 
podrem comparar. 

 En el diagrama de blocs de la Figura 14 podem tenir una visió més detallada 
dels passos que segueix l’algoritme per realitzar tot el procés. 
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Figura 14: Diagrama de blocs tècnic sobre l’algoritme 

 

Així doncs, aquest procediment serà igual per a totes les figures. 

No obstant, aquest esquema ha estat dissenyat basant-se en els resultats que es 
volen aconseguir, és a dir, tenint en compte quins criteris utilitzen el Grup de 
Neurofuncionalitat i Llenguatge de l’IMIM per comparar i analitzar cada figura. És per 
això que hi ha dos casos especials, la figura de la serra i la circumferència, l’avaluació 
de les quals és una mica diferent de la resta.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Figura de la Serra. 

 

Per analitzar si el pacient ha copiat correctament aquesta figura, seguirem un procés 
diferent al plantejat en l’anterior esquema  (Figura 14), ja que les dades que necessitem 
sobre aquesta figura son diferents a la resta.  
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Les característiques importants de la figura de la serra son les següents: 

- Continuïtat: és important que el pacient hagi dibuixat la figura sense aixecar el 
bolígraf o llapis del full, en un mateix moviment. És a dir, que no hagi copiat la 
figura mitjançant diferents traces diagonals i horitzontals de manera independent 
i discontinua. 

- Nombre de pics o dents de la serra: la figura copiada ha de tenir el mateix 
nombre de pics que el patró. 

- Alternança dels tipus de pics: encara que el nombre de pics sigui correcte, cal 
comprovar l’alternança entre pics acabats en punta i pics acabats en altiplans. 

 

És per això que hem dissenyat un plantejament a part per l’anàlisi d’aquesta figura en 
concret. 

 

Figura 16: Diagrama de blocs per analitzar la figura de la Serra. 
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En el cas de la circumferència, utilitzarem un 3er procés per analitzar i comparar les 
dues imatges, descrit en la Figura 17. 

 

Figura 17: Diagrama de blocs sobre el procés de detecció i comparació de la 
circumferència. 

 

En el següent apartat, descriurem pas a pas com s’ha implementat cada bloc dels tres  
processos. 
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5- IMPLEMENTACIÓ DEL SISTEMA 
 

A continuació descriurem més detalladament cada una de les parts dels esquemes 
dissenyats, presentant les característiques tècniques sobre les seves implementacions. 

 

5.1 ESQUEMA GENERAL 

Primerament començarem descrivint com hem implementat l’esquema de la 
Figura 14, el que s’utilitza per comparar i analitzar totes les figures a excepció de la 
serra i el cercle. 

 

5.1.1 DETECCIÓ DE TRACES 

Per detectar les traces o línies rectes que composen la figura de la imatge digital, ja 
sigui la imatge del patró o del dibuix copiat pel pacient, es realitzen els següents passos: 

 

1) Binarització de la imatge: 
El primer que caldrà fer és binaritzar la imatge, és a dir, segmentar i diferenciar quins 
píxels formen part de la figura i quins formen part del fons de la imatge. Per poder fer-
ho de manera automàtica, sense dependre de les característiques de cada imatge, 
utilitzarem el mètode Otsu (apartat 3.1-Mètode de binarització: Otsu).  

D’aquesta manera, aconseguirem transformar una imatge que esta en escala de 
grisos a una imatge amb només píxels blancs i negres, com podem observar en la 
següent figura: 

 
 

2) Definir els contorns de la imatge si la figura és un patró: 
 

Si la imatge que estem processat correspon al patró d’alguna figura, un cop la 
tinguem binaritzada, per tal de detectar les seves traces o línies amb més claredat, 
perfilarem els contorns de la figura utilitzant l’Skeleton. (apartat 3.2-Mètode de perfilar 
contorns: Skeleton).  
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En la Figura 18 podem veure’n el resultat.  

 

 

Figura 18: Definició dels contorns de la figura. Primer pas: inversió dels píxels. 
Segon pas: aplicació d’operacions morfològiques.  

 

3) Aplicar la Transformada de Hough.  
 

Un cop tenim els contorns de la figura ben perfilats, podem procedir a detectar les 
línies que composen la figura. Per fer-ho, aplicarem la Transformada de Hough. (apartat 
3.3-Mètode de detecció: la Transformada de Hough). 

 Gràcies a aquesta tècnica de processat d’imatge podrem obtenir les equacions de les 
rectes que formen la nostra figura, que apareixen a continuació marcades amb color 
verd. A partir d’aquestes podrem començar a extreure les característiques de la figura. 

 

 

 

 

 

Figura 19: Resultat d’aplicar la Transformada de Hough a la imatge amb els 
contorns perfilats (ja que es una figura patró), les línies detectades apareixen 
marcades amb el color verd.  
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5.1.2  EXTRACCIÓ DE CARACTERÍSTIQUES I GENERACIÓ DE L 
GRAF: 

Un cop hem detectat les traces que composen la figura, ja podem prosseguir a 
extreure les seves característiques i emmagatzemar-les, per poder comparar-les més 
endavant.  

Per fer-ho, utilitzarem els Grafs, mitjançant els següents passos: 

 

Figura 20:  Diagrama de blocs sobre el procés d’extracció de característiques i 
generació del Graf. 

 

 

1)  Càlcul d’interseccions: 
 
Per tal de construir el Graf, començarem mirant quants nodes té la figura 

detectada i quines coordenades té cadascú. Així doncs, buscarem en quins punts es 
creuen les rectes detectades anteriorment, les anomenades interseccions,  comparant i 
resolent els sistemes d’equacions de cadascuna.  

 

2) Assignació de nodes al Graf: 

Un cop trobades les interseccions, les afegirem com a Nodes del Graf i en 
guardarem les coordenades X i Y de cadascuna.  
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En aquest pas, però, hi tenim tres excepcions. En els casos de les línies vertical i 
horitzontal i en la creu simple, aquest mètode no és eficaç. Per a les línies tenim una 
sola recta, no trobarem els nodes mitjançant interseccions, i per a la creu ens calen 5 
nodes: el central i els 4 de les extremitats. És per això que, en aquests 3 casos específics, 
seguirem un procés diferent. Tot i així, ens guardarem la informació de les equacions de 
les seves rectes per més endavant. 

 

- LINIES VERTICAL I HORITZONTAL: 
 

Per trobar els nodes de les figures de les línies, el que farem és resseguir tots els 
píxels que componen la figura, anotant quines coordenades té cadascú, i ens fixarem on 
hi ha un canvi de direcció respecte aquestes. Per fer-ho, utilitzarem una subrutina de 
Matlab que, partint d’una imatge binaria, detecta tots els píxels blancs que corresponen 
a una figura. És a dir, anirem buscant on son els pixels que formen la línia i, al arribar a 
un extrem i fer marxa enrere, anotarem que en aquell extrem hi tenim un node.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21:  Recerca dels nodes de la línia vertical resseguint els píxels de la figura. 

 

- CREU SIMPLE: 
 

En el cas de la creu simple, barrejarem els dos mètodes. Primer buscarem el node 
central trobant la intersecció entre les dues rectes detectades i, seguidament, buscarem 
per a cada branca on es troba l’extrem resseguint els píxels que composen la figura. 

 

 

 

 

 

Figura 22:  Esquerra: node central trobat mitjançant la intersecció de les rectes. 
Dreta: nodes dels extrems trobats mitjançant el resseguiment dels píxels de la figura.  
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3) Recerca de nodes veïns i càlcul d’arestes entre nodes: 
 
Seguidament afegirem les arestes que connecten els nodes del Graf. Per fer-ho, 

compararem tots els nodes entre ells per trobar quins son veïns i quins no. Un cop 
definits quins nodes son veïns, mirarem si realment, en la figura original, aquests dos 
nodes estan connectats per una aresta, i si és així l’afegirem com aresta. A més a més, 
en guardarem les seves característiques, com ara: identificació dels nodes que uneix, 
mida de l’aresta i inclinació respecte l’eix horitzontal.  

 

4) Generació del Graf 
 
D’aquesta manera, aconseguirem tenir, per cada figura reconeguda (ja sigui un 

patró o un dibuix copiat per un pacient), un Graf amb totes les seves característiques, 
tant dels nodes com de les arestes. Veiem com queda el resultat: 

 

Figura 23:  Graf de la figura de la creu simple del dibuix copiat per un pacient, amb les 
característiques de les arestes ( taula superior) i nodes (taula inferior) . 
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Figura 24:  Graf de la figura del patró quadrat, amb les característiques de les 
arestes (taula superior) i nodes (taula inferior) .  

 

5.1.3  COMPARACIÓ DELS GRAFS: 

D’aquesta manera hem vist com, a partir d’una imatge digital, podem obtenir un 
Graf amb la informació necessària sobre cada figura que ha estat fotografiada. Seguint 
doncs, el procés general, processar primerament la imatge del patró de la figura i 
després la imatge del dibuix que ha copiat el pacient, ja tindrem els dos Grafs preparats 
amb les seves característiques corresponents. Per tant, podem procedir al següent i 
darrer pas, comparar-los.  

Per fer-ho, analitzarem les característiques dels dos Grafs seguint la Taula 1 
(apartat 2.1 – Objectiu nº5: comparació i anàlisi de figures). És a dir, segons la figura 
que estiguem analitzant farem unes comparacions o unes altres. En l’exemple de la 
Figura 25 podem veure els resultats de la comparació del quadrat patró amb el dibuix 
d’un dels pacients. Primerament s’analitza si les dues figures tenen el mateix nombre de 
nodes i arestes. Seguidament, es calcula la variància dels costats de la figura, dividint la 
desviació estàndard dels costats entre la seva mitjana. Per comparar la semblança entre 
les mides de les dies figures, primerament es duu a terme la mitjana dels costats de cada 
figura, i després es divideix la mitjana del patró entre la mitjana del dibuix. D’aquesta 
manera obtenim el percentatge de semblança entre la mida de les dues figures.  
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Figura 25:  Comparació dels dos Grafs corresponents a la figura del quadrat. 
Esquerra: Graf patró. Dreta: Graf del pacient no malalt. 

Figura 26: Superior: Resultat de la comparació: igualtat de nodes i arestes, 
variància dels costats del quadrat dibuixat, percentatge de semblança respecte 
la mida i rotació respecte l’horitzontal del quadrat dibuixat. Inferior: 
característiques de les arestes del quadrat patró (taula esquerra) i del pacient 
(taula dreta). 
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5.2 ESQUEMA DE LA SERRA 

A continuació descriurem detalladament l’esquema de la Figura 16, on es 
mostra el procés dut a terme per analitzar la figura de la serra.  

 

5.2.1 RESSEGUIMENT DE LA FIGURA:  

  El primer pas dut a terme per analitzar la figura de la serra és el seu 
resseguiment píxel a píxel. Per fer-ho, primer binaritzarem la imatge seguint el mateix 
mètode de l’esquema general (5.1.1 - Binarització de la imatge.) i la invertirem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27:  Binarització i inversió de la imatge de la serra, còpia dibuixada per 
un pacient . 

 

Seguidament, seleccionarem un dels píxels blancs de la imatge, a partir del qual 
resseguirem píxel a píxel la resta de la figura. En el cas que la serra presentés 
discontinuïtats, tornarem a seleccionar un dels píxels blancs que no hagi estat resseguit 
anteriorment i repetirem el procés, fins tenir tota la figura detectada. D’aquesta manera, 
obtindrem totes les coordenades dels píxels que componen la figura, ordenats per ordre 
de detecció . Això ens permet trobar on hi ha un canvi de direcció en el resseguiment de 
la figura, és a dir, on hi poden haver possibles pics i valls en la figura de la serra. 
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Figura 28:  Resseguiment de la figura (línia verda) i detecció de pics i valls (punts 
blaus i vermells respectivament). 

 

5.2.2 EXTRACCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES: 

 A continuació, prosseguirem extraient les característiques de la figura. Com 
podem observar en la figura anterior, la detecció de pics i valls no és perfecte. Per tant, 
caldrà un següent pas per corregir els punts trobats i simplificar-los en la següent 
classificació: vall (pic inferior de la serra), pic (pic punxegut superior de la serra), inici 
d’altiplà i fi d’altiplà. D’aquesta manera, cada cop que trobem un d’aquests quatre punts 
l’afegirem al Graf com a node i en guardarem la informació sobre quin dels quatre tipus 
de node és. 

 

5.2.3 COMPARACIÓ DE CARACTERÍSTIQUES: 

 Un cop haguem realitzat aquest procés tant per al patró com per a la còpia 
dibuixada pel pacient, i tinguem els dos Grafs amb la informació dels nodes de cada 
figura, podrem prosseguir a comparar-los. Per fer-ho, comprovarem que el dibuix del 
pacient tingui el mateix nombre de pics que el patró, amb la alternança corresponent 
(l’ordre correcte seria: vall, pic, vall, inici d’altiplà, fi d’altiplà) i que la figura sigui 
contínua (és a dir, que s’hagi pogut resseguir tota d’un sol cop). 
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5.3 ESQUEMA DE LA CIRCUMFERÈNCIA 

Per últim, descriurem el procés dut a terme per analitzar la detecció i comparació 
de la circumferència. En aquest cas, com que les traces de la figura no són línies rectes, 
utilitzarem un mètode diferent als Grafs.  

Com podem observar en la Figura 18, en aquest cas el processat de la imatge patró és 
diferent al de la imatge del dibuix, veiem-ne el per què. 

 Com hem esmentat en l’apartat 2-Objectius, per analitzar aquesta figura ens 
fixarem en: la diferència de radis entre el patró i el dibuix, la deformació del dibuix i la 
seva continuïtat.  

 

5.3.1 RECONEIXEMENT DE LA CIRCUMFERÈNCIA: 

 Primerament binaritzarem la imatge d’entrada, com s’ha explicat en l’apartat 3-
Mètodes de Binarització, per tal de facilitar la detecció. Seguidament, aplicarem la 
Transformada de Hough per detectar el cercle, obtenint el radi del cercle reconegut i les 
coordenades del seu centre. 

 

Figura 29: Superior: Binarització i detecció de la circumferència dibuixada per un 
pacient. Inferior: radi i coordenades del centre del cercle detectat. 
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5.3.2 RESSEGUIMENT DE LA CIRCUMFERÈNCIA: 

 En el cas de la imatge del dibuix copiat pel pacient, el segon pas serà resseguir la 
figura[13]. Com hem descrit en apartats anteriors, primer invertirem la imatge (canviant 
píxels blancs per negre i viceversa) i seguidament resseguirem punt a punt tots els 
píxels que composen la figura. D’aquesta manera, obtindrem totes les seves 
coordenades. Calcularem, per a cada píxel, quina distància té fins al centre de la 
circumferència detectada anteriorment, és a dir, calcularem tots els radis del cercle 
dibuixat.  

 

 

 

Figura 30: Resultat de resseguir la circumferència 
dibuixada per un pacient, després d’invertir la imatge per 
obtenir un millor resultat.  

 

 

 

 

5.3.3 EXTRACCIÓ DE CARACTERÍSTIQUES: 

 Per a la imatge del patró, la única característica que extraurem serà el radi del 
cercle detectat, ja que donem per suposat que la distorsió serà molt petita. En canvi, per 
a la imatge del dibuix, n’extraurem el radi de la circumferència detectada, la deformació 
i la continuïtat. Per calcular la deformació, prendrem la desviació típica del conjunt de 
radis de l’apartat anterior i ho dividirem entre el radi detectat. D’aquesta manera 
tindrem informació de com de deformada és la circumferència dibuixada, és a dir, com 
de regular és. Per a la continuïtat, analitzarem el conjunt de píxels que formen la figura 
per veure si la circumferència és tancada o oberta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Característiques de la circumferència dibuixada pel pacient. 
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5.3.4 COMPARACIÓ DE CARACTERÍSTIQUES: 

En aquest cas, l’única característica que compararem serà el radi de la 
circumferència detectada en el dibuix amb el radi de la circumferència detectada en la 
imatge del patró, per tal de comparar la mida de l’original amb la del dibuix copiat pel 
pacient. Així doncs, dividint el radi del dibuix entre el radi del patró, obtenim el factor 
de proporcionalitat: 44.1998 / 66.7486 = 0.6622. A més a més, com que el factor és 
inferior a 1, ens dona la informació que el dibuix copiat pel pacient és més petit que el 
patró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Resultat de la detecció i comparació de circumferències, relació de 
proporcionalitat respecte els seus radis. 
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6- COSTOS 
 

A continuació presentarem els costos del projecte, dividits en dues parts. 
Primerament parlarem dels costos materials, i després exposarem l’anàlisi dels costos 
basats en els diferents activitats que s’han dut a terme durant el projecte. 

 

6.1 COSTOS MATERIALS 

Els costos materials que comporta aquest projecte son les llicències i software 
que han estat utilitzats, ja que els costos relacionats amb l’oficina on s’ha dut a terme el 
treball van a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Com que el sistema ha estat dissenyat i implementat utilitzant Matlab, caldrà 
tenir en compte la llicència del programa[14]. En el meu cas, al ser estudiant, aquesta té 
un preu total de 69 €. 

 

6.2 COSTOS BASATS EN LES ACTIVITATS REALITZADES 

La Taula 2 ens mostra la distribució del temps que he dedicat a les diferents 
activitats realitzades al llarg del projecte. D’aquesta manera obtindrem un nombre 
d’hores totals invertides i, per tant, el cost total respecte a les activitats. 

 

Taula 2: Superior: costos basats en les activitats. Inferior: costos basats en les hores 
dedicades per una enginyera junior i dues enginyeres sènior.  

 

 

Investigació 0,1 0,01 0,07 0,01 0,01 20

Implementació 0,1 0,05 0,1 0,1 0,05 40
Comprovació 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 10
Documentació 0,05 0,035 0,025 0,025 0,015 15

Reunions 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 15

Total 0,3 0,145 0,245 0,185 0,125 100

Setmanes
Hores / 

Setmana
Membres

Hores 
Totals

€/Hora (net)
Cost 

Parcial €
Cost  Total 

€
15 20 1 300 9 2700 3375
15 1 2 15 45 675

Resultats
Activitats/ 
Projectes

Detecció 
de traces

Extracció de 
característiques

Generació 
del Graf

Resseguiment 
de les figures

Activitat 
Total (%)
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7- CONCLUSIONS I FUTUR DESENVOLUPAMENT 
 

Per tal d’observar com s’ha desenvolupat tot el projecte i poder resumir quines en 
son les principals conclusions, ens fixarem primer en els objectius que ens havíem 
plantejat al principi (2- Objectius), i seguidament plantejarem les conclusions i 
observacions de cara a una futura continuació del projecte. Per veure tots els resultats 
obtinguts, consulteu l’annex 1: 

 

7.1 - ANÀLISIS DELS OBJECTIUS 

 

1) Reconèixer i identificar tots els patrons de les figures originals, que són: línia 
horitzontal, línia vertical, creu simple, quadrat, rombe, triangle, 
circumferència, cub, creu doble i serra.  
 
El primer objectiu ha estat aconseguit amb èxit. Els patrons de totes les figures 
han estat reconeguts mitjançant els respectius processos de detecció.  

 

2) Per cada patró reconegut, extreure les seves característiques i emmagatzemar-
les. 
 
El segon objectiu també ha estat aconseguit amb èxit. Per a cada patró, hem 
pogut extreure els seus nodes i arestes, emmagatzemant en forma de Graf les 
diferents característiques de cada tipus. 

 

3) Reconèixer les figures dibuixades pels pacients. 
4) Extreure les característiques de cada dibuix i emmagatzemar-les. 

 

El tercer i quart objectiu no han estat aconseguits al 100 %, veiem ne quins han estat 
els resultats: 

- Figures aconseguides al 100%: les figures que han estat reconegudes i de les 
quals se n’han extret satisfactòriament les característiques han estat les següents: 
les línies vertical i horitzontal, la creu simple, el quadrat, el triangle, el rombe i 
la circumferència.  

 

- Figures reconegudes correctament però amb falta de característiques: en el cas 
de la serra, hem aconseguit resseguir i reconèixer la figura, però el procés 
d’extracció de les seves característiques no ha estat finalitzat. Hem aconseguit 
detectar els nodes corresponents a les valls i els pics de la figura, però falta 
acabar l’algorisme que ens elimini els duplicats, els classifiqui i determini de 
quin tipus és cadascú.  
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- Figures no reconegudes: en el cas de la creu doble i el cub, no hem aconseguit 
reconèixer els dibuixos per complet. En el procés de detecció, en aplicar la 
Transformada de Hough, hem tingut imprevistos en veure que mancaven traces 
de la figura per detectar. La solució a aquest impediment ha estat augmentar el 
nombre de línies a detectar, amb el qual hem aconseguit reconèixer cada traça de 
la figura, però ens ha faltat un pas posterior que seleccioni quines de les línies 
són les correctes, les que corresponen al dibuix original. Sense poder superar 
aquest pas previ, no hem pogut extreure’n les característiques posteriorment.  

 

 

5) Finalment, comparar i analitzar les semblances entre cada patró i la seva 
copia dibuixada pel pacient, basant-se en les característiques extretes de cada 
figura. El resultat d’aquesta operació s’ha de poder avaluar quantitativament 
mitjançant una puntuació. 

 
Per analitzar els resultats obtinguts en la comparació del patró i el dibuix de cada 

figura, ens fixarem en la taula de comparacions que presentàvem en l’apartat 2- 
Objectius : 

 

Taula 3: Resultat dels mètodes de comparació per a cada figura. En verd, les 
funcions desenvolupades i comprovades. En vermell, les funcions a 

desenvolupar. 

 

Com podem observar en la Taula 3, no hem aconseguit desenvolupar totes les 
funcions que havíem plantejat. Les funcions que es troben en un quadre verd han estat 
desenvolupades i testades, mentre que les que es troben en un de vermell no s’han pogut 
portar a terme. Això es deu a la complexitat que ens hem trobat a l’hora de detectar i 
analitzar les figures més complexes, que son la creu grossa, el cub i la serra. 
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7.2 - OBSERVACIONS PER A UN FUTUR 
DESENVOLUPAMENT I RECERCA DEL PROJECTE. 

 

Seguidament, conclourem amb les observacions que hem anat fent durant el 
desenvolupament del projecte que pensem poden ser de rellevant importància per a una 
possible i futura continuació d’aquest. 

 

1) La comparació de figures manual acostuma a ser molt relativa, és a dir, l'anàlisi i 
diagnòstic del possible pacient varia molt segons el metge que corregeix els 
tests.  La metodologia desenvolupada en aquest TFG automatitza el procés de 
puntuar les figures, evitant així aquest problema. D’aquesta manera es pot 
arribar a donar una qualificació quantitativa de cada figura analitzada, resolent 
una part del test neuro-psicològic que realitzen els pacients. 
 

2) Generalment, aquest sistema de detecció és força limitat. Si la imatge no està 
ben presa o la figura/dibuix presenta traces molt remarcades o algun esborrany, 
la figura pot ser reconeguda i analitzada incorrectament. 
 

3) Actualment, el millor sistema de detecció, reconeixement i classificació 
d’imatges digitals és l’aprenentatge profund (Deep Learning[4]), utilitzant eines 
basades en xarxes neuronals, amb moltes capes ocultes i molts paràmetres a 
estimar. El problema que planteja aquesta opció és que, per treballar amb 
aquests processos, és necessita una gran quantitat de dades que, actualment, el 
Grup de Neurofuncionalitat i Llenguatge (Programa de Neurociències) de 
l’IMIM no ens ha pogut facilitar.  
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9- ANNEX  –  RESULTATS 
 

A continuació, mostrarem tota la col·lecció de resultats que hem obtingut del 
reconeixement i comparació de cada figura. Per a cada tipus, tindrem el patró i un 
exemple del dibuix copiat per un pacient malalt. 
 

LINIA VERTICAL 

 

 

 

Figura 33: Imatge de l’exemple de les línies verticals a reconèixer: patró (esquerra) i 
dibuix copiat pel pacient malalt (dreta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Representació en forma de Grafs de les línies reconegudes. Superior dreta: 
característiques sobre els seus nodes, de la línia patró i la del pacient respectivament. 

Inferior: característiques sobre les seves arestes. 
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Figura 35: Resultat de la comparació entre el Graf del patró i el Graf del pacient. 
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LINIA HORITZONTAL 

 

 

 

Figura 36: Imatge de l’exemple de les línies horitzontals a reconèixer: patró (esquerra) 
i dibuix copiat pel pacient malalt (dreta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Representació en forma de Grafs de les línies reconegudes. Superior dreta: 
característiques sobre els seus nodes, de la línia patró i la del pacient respectivament. 

Inferior: característiques sobre les seves arestes. 
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Figura 38: Resultat de la comparació entre el Graf del patró i el Graf del pacient.  
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CREU SIMPLE 

 

 

 

  

Figura 39: Imatge de la figura creu simple a reconèixer: patró (esquerra) i dibuix 
copiat pel pacient malalt (dreta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Representació en forma de Grafs de les creus reconegudes: patró (esquerra 
superior) i pacient (esquerra inferior).  A la dreta de cada creu, les característiques 

sobre els seus nodes (taula superior) i arestes (taula inferior). 
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Figura 41: Resultat de la comparació entre el Graf de la creu patró i el Graf del 
pacient. 
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TRIANGLE 

 

 

 

 

Figura 42: Imatge dels triangles a reconèixer: patró (esquerra) i dibuix copiat pel 
pacient malalt (dreta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Representació en forma de Grafs dels triangles reconeguts: patró (esquerra 
superior) i pacient (esquerra inferior). A la dreta de cada triangle, les característiques 

sobre els seus nodes (taula superior) i arestes (taula inferior). 
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Figura 44: Resultat de la comparació entre el Graf de la patró i el Graf del pacient. 
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QUADRAT 

 

 

 

 

Figura 45: Imatge dels quadrats a reconèixer: patró (esquerra) i dibuix copiat pel 
pacient malalt (dreta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Representació en forma de Grafs dels quadrats reconeguts: patró (esquerra 
superior) i pacient (esquerra inferior). A la dreta de cada quadrat, les característiques 

sobre els seus nodes (taula superior) i arestes (taula inferior). 
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Figura 47: Resultat de la comparació entre el Graf del quadrat patró i el Graf del 
quadrat copiat pel pacient.  
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ROMBE 

 

 

 

 

Figura 48: Imatge dels rombes a reconèixer: patró (esquerra) i dibuix copiat pel 
pacient malalt (dreta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Representació en forma de Grafs dels rombes reconeguts: patró (esquerra 
superior) i pacient (esquerra inferior). A la dreta de cada rombe, les característiques 

sobre els seus nodes (taula superior) i arestes (taula inferior). 
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Figura 50: Resultat de la comparació entre el Graf del rombe patró i el Graf del copiat 
pel pacient. En aquesta cas, per tal de comprovar la rotació de la figura respecte l’eix 

horitzontal, calculem l’angle de les seves diagonals (els quals haurien de ser 
aproximadament 90º i 0º). 
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CERCLE 

 

 

 

 

Figura 51: Imatge dels cercles a reconèixer: patró (esquerra) i dibuix copiat pel 
pacient malalt (dreta). 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Figura 52: Resultat de la comparació entre el cercles detectats. Superior: a l’esquerra, 
cercles detectats (dibuix del pacient i patró respectivament); a la dreta, les 

característiques de cada cercle (radis i deformació del cercle dibuixat). 
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CREU DOBLE 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Imatge de les creus dobles a reconèixer: patró (esquerra) i dibuix copiat pel 
pacient malalt (dreta). 

 

 

 

Figura 54: Superior: Representació en 
forma de Graf del patró de la creu doble 

reconegut. Inferior: Característiques 
sobre els nodes del Graf (esquerra) i les 

seves arestes (dreta). 
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CUB 

 

 

Figura 55: Esquerra: Imatge dels cubs a reconèixer (patró i còpia del pacient 
respectivament). Dreta: Representació en forma de Graf del patró reconegut, cal 

netejar alguns nodes veïns i unir les arestes contínues. 

 

 

SERRA 

 

 

 

 

Figura 56: Superior esquerra: imatge de les serres a reconèixer (patró i còpies 
dibuixades amb la mà dominant i la mà no dominant respectivament). Superior dreta: 

representació en forma de Graf del patró reconegut. Inferior: resseguiment i cerca dels 
nodes per al dibuix de la serra realitzat amb la mà dominant.  


