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Abstract 

The purpose of this project is to focus in exploring deep learning methods for multimodal 

person recognition in video sequences. The project will be carried out in the context of 

unsupervised person annotation systems for broadcast TV programs. Person annotation 

aims to determine who and where appears in a video sequence.  

We decide to improve the detection, recognition and track of the text in that systems. 

We examine different techniques and implementations obtaining a great results for each 

block of the project and this evaluations gives us some future developments to improve 

more the system. 
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Resum 

El propòsit d'aquest projecte és centrar-se en l'exploració de mètodes d'aprenentatge 

profund per al reconeixement de persones multimodals en seqüències de vídeo. El 

projecte es durà a terme en el context de sistemes d'anotació de persones sense 

supervisió per a programes de televisió de difusió. L'anotació de persones té com a finalitat 

determinar qui i on apareix en una seqüència de vídeo. 

Vam decidir millorar la detecció, el reconeixement i el seguiment de text en aquests 

sistemes. 

Examinem diferents tècniques i implementacions obtenint uns bons resultats per a cada 

bloc del projecte i aquestes avaluacions ens aporten alguns desenvolupaments futurs per 

millorar el sistema. 
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Resumen 

 

El propósito de este proyecto es centrarse en la exploración de métodos de aprendizaje 

profundo para el reconocimiento de personas multimodales en secuencias de video. El 

proyecto se llevará a cabo en el contexto de sistemas de anotación de personas no 

supervisadas para programas de televisión abierta. La anotación de personas pretende 

determinar quién y dónde aparece en una secuencia de video.  

Decidimos mejorar la detección, el reconocimiento y el seguimiento de texto en esos 

sistemas.  

Examinamos diferentes técnicas e implementaciones obteniendo buenos resultados para 

cada bloque del proyecto y estas evaluaciones nos han permitido obtener ideas de 

desarrollos futuros para mejorar más el sistema.  
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1. Introducció 

Aquest projecte sorgeix degut a la necessitat d’anotar automàticament vídeos per tal de 

poder-los tenir indexats i poder recuperar-los mitjançant cerques semàntiques com podria 

ser la identitat de les persones. 

Un mètode que permet automatitzar millor aquestes anotacions és el reconeixement no-

supervisat, que permet obtenir a través de la informació dels vídeos, en aquest cas el text, 

la identitat de les persones. 

La UPC va participar en un projecte europeu al 2015 i al 2016 anomenat Camomile1, que 

busca la millora dels sistemes d’anotació,  amb la proposta de MediaEval2 que era el 

reconeixement no-supervisat i multimodal de persones en emissions de televisió. 

Aquest projecte consta de dos blocs molt grans, el bloc basat en la detecció/reconeixement 

de persones i el bloc basat en la detecció de caràcters i noms. Tot i això en un futur és 

podria afegir un tercer gran bloc que seria la detecció de l’àudio i en base a aquests tres 

inputs poder reconèixer i anotar amb la millor precisió possible. 

En el meu cas m’he basat en el bloc de detecció de text i la intenció és obtenir un sistema 

que generi a través d’un vídeo emès a la televisió un tracking  del text que aparegui, un 

seguiment dels textos detectats i la determinació de l’inici i el fi de l’aparició d’aquests 

textos en el vídeo, la seva transcripció i seguidament la idea del projecte és comprovar si 

és un nom propi de persona o no tot i que no hi ha hagut temps de desenvolupar aquesta 

última part. 

Dins d’aquesta memòria es poden trobar diferents capítols que ens serveixen per 

organitzar aquest treball. 

En el primer capítol ens trobem una breu introducció del projecte on també s’hi explicaran 

els objectius, requeriments i especificacions del projecte, mètodes, el pla de treball i les 

incidències que han aparegut durant el transcurs del projecte. A continuació en el segon 

capítol podrem veure com es troba l’estat de l’art, i també entrarem més en concret en 

l’explicació de les implementacions que finalment s’han utilitzat. Seguidament ve un capítol 

que  ens permetrà veure la metodologia que s’ha dut a terme per desenvolupar el projecte, 

amb un diagrama de blocs i l’explicació de cada un dels blocs. En el quart capítol hi tenim 

l’avaluació de resultats del projecte amb uns quants experiments que ens permetran 

extreure conclusions. Ja acabant, en el cinquè capítol podrem trobar un pressupost del 

projecte i per últim en el sisè capítol hi ha les conclusions i els desenvolupaments que es 

podrien dur a terme en un futur per millorar o poder avaluar millor el sistema. 

1.1. Declaració d’Objectius 

 

L’objectiu d’aquest projecte és poder aprofitar l’evolució tecnològica per poder millorar els 

sistemes de reconeixement i anotació automàtic de persones en vídeos de notícies de la 

televisió.  

En aquest projecte m’he basat en la millora de la detecció, reconeixement i el tracking de 

caràcters en vídeos d’emissions de televisió. 

                                                 
1 http://www.chistera.eu/projects/camomile 
2 http://www.multimediaeval.org/ 
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1.2. Requeriments i Especificacions 

 

Requeriments del Projecte: 

 Desenvolupar un nou sistema per la detecció de caràcters usant arquitectures que 

treballin amb xarxes neuronals. 

 Dissenyar i implementar algoritmes per l’agrupació de text en tracks. 

 Formular una avaluació del rendiment del sistema i determinar possibles millores i 

futures línies de treball. 

Especificacions del Projecte: 

 Desenvolupar els algoritmes mitjançant el llenguatge de programació Python. 

 

1.3. Mètodes i Procediments 

 

El projecte està basat en reemplaçar la part de detecció/tracking de tect del codi que es 

va proporcionar per a fer les avaluacions de MediaEval. Amb la idea d’aplicar nous 

avenços i millores per a l’anotació automàtica. 

D’altra banda he fet servir diferents algoritmes ja implementats com són el Deep Text 

Spotter [1], sistema que consta de detector de caràcters i OCR. I també el Tesseract [2], 

implementat per Ray Smith i que és un sistema que es basa en el reconeixement de text. 
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1.4. Pla de Treball 

1.4.1. Work Packages 

WP1: Introducció al Deep Learning 

1.1 Seminari: “Introducció al Deep Learning” 

1.2 Completar “Course CS231n” 

1.3 Completar “Udacity Deep Learning Course” 

1.4 Completar diversos tutorials de Pytorch  

WP2: Planificació del projecte i Visió general 

WP3: Anàlisis de l’Estat de l’Art  

 3.1 Analitzar el codi implementat prèviament 

 3.2 Analitzar les diferents tècniques de detecció de caràcters i OCR 

WP4: Desenvolupament i anàlisis 

 4.1 Desenvolupar sistemes per a la detecció, reconeixement i tracking de text 

WP5: Revisió Crítica 

WP6: Avaluació i millores del sistema 

WP7: Redacció de la memòria i presentació del treball 

 

1.4.2. Diagrama de Gantt 

 

Aquí es pot observar el diagrama de Gantt del projecte: 

 

Figura 1: Diagrama de Gantt del projecte 



 

 13 

Com es pot veure em el Gantt es va dur a terme un repartiment temporal pels work 

packages donant un marge d’un més pel primer WP basat en formar-me, seguidament es 

van determinar unes dues setmanes tant pel WP2 com pel WP3, per planificar el projecte 

i fer un anàlisi de l’actual estat de l’art respectivament. El WP4 és aquell al que es va donar 

més temps, aproximadament uns dos mesos i mig, i és degut a que es aquell bloc en que 

s’implementa tots els blocs i experiments del projecte. Per dur a terme la revisió crítica del 

projecte que seria el WP5 es van marcar dues setmanes i sobreposat amb l’interval 

temporal del WP4. Ja per últim es van marcar els tempos pels últims WP, el 6 i al 7, pels 

quals es van donar dues i tres setmanes i mitja respectivament, per l’avaluació i 

determinació de les millores, i la redacció de la memòria. 

1.4.3. Incidències i desviacions respecte al pla de treball original 

 

Durant el projecte he anat tenint diferents incidències que han acabat provocant 

desviacions respecte al pla de treball original.  

Inicialment dins del WP2 vaig tenir problemes al fer finetunning d’una xarxa VGG per 

detectar cares amb la base de dades MSRA. Problemes amb la base de dades que tenia 

imatges errònies i també problemes al utilitzar Dataloaders, eina que s’usa per carregar 

les dades a la xarxa. 

D’altra banda en el WP4 també vaig tenir incidències a l’hora d’instal·lar DLIB i Deep Text 

Spotter. 

Aquestes incidències van fer retardar unes setmanes el pla de treball original, però el que 

realment ha fet tenir una gran desviació temporal ha estat les modificacions que he hagut 

d’aplicar sobre l’algoritme del Deep Text Spotter per tal d’obtenir línies enlloc de paraules, 

ja que el detector d’aquest algoritme funciona paraula a paraula. I també la implementació 

de l’algoritme que genera els tracks ha implicat molt més temps de l’especificat 

originalment .  

Finalment va caldre demanar la pròrroga del projecte per tal de solventar els retards 

provocats per les incidències. 
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2. Estat de l’art de la tecnologia aplicada en aquest treball: 

En els últims anys la tecnologia que s’usa per a la detecció i el reconeixement de caràcters 

ha evolucionat, la investigació ha fet que en molt poc temps els sistemes que s’utilitzen 

per aquests objectius siguin cada vegada més potents, més ràpids i eficients. La major 

part d’aquestes millores es basen en l’ús de xarxes neuronals. 

En aquest apartat es pot trobar una breu explicació de com està actualment cada un dels 

dos blocs a nivell d’evolució, el de detecció i el de reconeixement, i s’entrarà més en detall 

en els mètodes que s’han usat pel projecte. 

2.1. Detecció de text 

 

Els sistemes que actualment s’utilitzen per a la detecció de text utilitzen xarxes neuronals3. 

Aquestes xarxes s’entrenen amb grans bases de dades d’imatges que continguin caràcters 

i amb aquestes imatges aprenen que és un caràcter amb una gran precisió, i extreuen 

característiques sobre l’escena d’una imatge. Utilitzant aquestes xarxes i aplicant diferents 

mètodes es poden tenir diferents maneres per a la detecció de text.  

En aquest cas hem vist algunes implementacions: 

 Fast Oriented Text Spotting with Unified Networks [3], article que com molts treballa 

el que s’anomena text spotting, que significa treballar la detecció i el reconeixement 

del text simultàniament i per fer-ho utilitza només una CNN que extreu les regions 

de texts i les etiquetes en un mateix pas. 

 Deep Features for Text Spotting [4], en aquesta implementació es divideix en dues 

tasques, la tasca de detecció i la de reconeixement, la de detecció es basa en una 

CNN que determina regions on hi ha text, la part de reconeixement l’explicaré en 

l’apartat 2.2. 

 Deep Text Spotter: An End-to-End Trainable Scene Text Localization and 

Recognition Framework, mètode explicat a continuació ja que és amb el que he 

treballat al projecte. 

2.1.1. Deep Text Spotter 

 

És un mètode per a la detecció i el reconeixement de text, que es proposa per a la millora 

dels sistemes anomenats end-to-end text recognition i això és degut a la incorporació de 

certes novetats com són l’entrenament conjunt per a la detecció i el reconeixement de text 

l’estructura del reconeixement amb CNN, xarxes neuronals convolucionals, i el fet de que 

la geometria de la capa d’entrada manté l’aspecte del text i adapta la seva resolució a les 

dades. 

 A nivell de detecció consta de dues parts, una Fully Convolutional Network i una Region 

Proposal Network. 

                                                 
3 Per a més informació sobre els diferents conceptes de xarxes neuronals es pot consultar el Deep 
Learning Book [13] ( www.deeplearningbook.com ). 

http://www.deeplearningbook.com/
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Per a la Fully Convolutional Network s’utilitza l’arquitectura YOLOv2 [5]  ja que permet 

processar imatges amb alta resolució, cosa que és molt important de cara a després dur 

a terme un bon reconeixement de text. 

Les imatges es passen per la xarxa que consta de les primeres 18 capes i 5 capes max 

pooling de la xarxa YOLOv2 i després s’eliminen les últimes capes fully-connected, que 

estan connectades totes les d’una capa amb totes les de la següent, per tal de fer que la 

xarxa passi a ser fully convolutional. Aquesta part del sistema intenta determinar on hi ha 

text. 

Seguidament es busquen propostes de regions en les que s’ha detectat text mitjançant la 

fully convolutional network, i per fer-ho es fa usant una Region Proposal Network a la que 

en l’ultima capa convolucional es prediuen k bounding boxes rotats amb diverses 

característiques. 

Finalment s’acaben escollint totes aquelles regions que contenen el valor de score i per 

sobre d’un llindar. 

 

Figura 2: Diagrama de blocs del mètode utilitzat per a la detecció de text per Deep Text Spotter. Font: [1] 

 

2.2. Reconeixement de text 

 

En el cas del reconeixement normalment, l’eina més usada és l’Optical Character 

Recognition (OCR), sistema que al llarg dels anys ha anat evolucionant molt i ara 

actualment, els OCR que aporten més accuracy són aquells que usen xarxes neuronals. 

Pel reconeixement de text hem vist també diferents implementacions: 

 

 Deep Features for Text Spotting [4], per a dur a terme el reconeixement partint de 

les regions on anteriorment han detectat text apliquen una xarxa amb variacions 

de manera que acabi detectant bigrames de caràcters i d’aquesta manera es 

poden corregir errors gràcies a que es té més informació. 

 Reading Text in the Wild [6],  usa un model de diccionari que permet que el 

reconeixement es pugui tractar com un tema de classificació. S’entra la regió on 

hi ha text a una xarxa neuronal i com a sortida hi ha les paraules possibles que 

formen part del diccionari, i la xarxa acaba classificant l’entrada la paraula de 

sortida que més s’assembla. 
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 Deep Text Spotter [1]: An End-to-End Trainable Scene Text Localization and 

Recognition Framework 

 Tesseract [2], també ha estat un dels mètodes tractats en el projecte i l’explicaré 

seguidament. 

2.2.1. Deep Text Spotter 

 

Com ja he comentat abans, aquest mètode uneix la detecció i el reconeixement de text, i 

en el cas del reconeixement tenim que partint des de la regió normalitzada obtinguda per 

la part de detecció de text i en aquesta regió s’ha de decidir quin text hi ha. En aquest 

model s’usa una nova fully convolutional network i finalment un classificador en el qual és 

independent la posició del caràcter dins la paraula, i que no utilitza informació a priori per 

tal de classificar la sortida de la xarxa. D’aquesta manera dona una probabilitat a cada 

sortida de la xarxa, és a dir quina probabilitat té cada lletra detectada de ser alguna lletra 

real de les etiquetes de sortida de la xarxa, i s’agafa aquella aproximació que resulta ser 

més probable. 

 

 

Figura 3: Diagrama de blocs del mètode utilitzat pel reconeixament de text per Deep Text Spotter. Font: [1] 

 

2.2.2. Tesseract 

 

Aquest mètode és un OCR de codi obert que va sorgir entre el 1984 i el 1994 i que es va 

millorant i actualitzant a mesura que evoluciona la tecnologia. Cal remarcar que el sistema 

assumeix que l’input d’entrada és una imatge binaritzada i que per tant abans d’aplicar 

aquesta metodologia hem d’aplicar almenys una binarització. Ara mateix s’està 

implementant un sistema que treballa amb Long Short Term Memory Networks (LSTM) [7]. 

El primer pas és provar de reconèixer cada paraula, les que es considera que han estat 

ben reconegudes es passen a un classificador adaptatiu com a dades d’entrenament, al 

passar-ho al classificador adaptatiu, permet reconèixer aquest mateix text més 

acuradament en cas que torni a entrar-li com a input. Seguidament, aquelles paraules que 

no s’havien reconegut es tornen a passar. Per últim es busquen hipòtesis alternatives per 

aquelles paraules que no tenen cap output. 
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Entrant més en el sistema de reconeixement podríem dividir-ho en dues parts: 

 

En la primera part es filtra la regió de text que se li ha passat al sistema i s’aproxima la 

mida del text a la de la regió, aquest filtre extreu bombolles que en principi representen 

cadascuna una lletra, es processen les bombolles en base a coordenades de l’eix 

d’abscisses i d’aquesta manera es determina si són d’una mateixa línia o no. Per últim els 

casos de bombolles petites que poden ser accents o punts, ... es tracta d’associar-los a 

caràcters trencats, caràcters que són més petits que la llargada dels altres. Després 

s’aplica una separació de caràcters per a cada paraula. 

 

Figura 4: Separació de les bombolles trobades pel Tesseract d’una paraula en lletres. Font: [2] 

 

En la segona part, Tesseract intenta millorar el sistema del reconeixement retallant les 

bombolles amb la pitjor confiança del classificador i es marquen els punts més crítics com 

poden ser vèrtexs generalment.  

Si el resultat encara no es considera bo, es passen els caràcters trencats per un associador 

que busca unir aquelles bombolles que han quedat retallades i que no han estat 

associades a cap caràcter, si es troba alguna opció es crea un prototip de com quedaria 

la unió  i es mira si seria una bona opció. 

Seguidament ja es passa per un classificador cada bombolla i s’extreuen resultats que per 

últim seran passats per un anàlisis lingüístic que acabarà de determinar que pugui ser 

correcte. 
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Detector 
de Text

Tracking Filtrat OCR NER

Figura 5: Diagrama de blocs del projecte 

3. Metodologia / Desenvolupament del projecte:  

Per tenir una idea més clara sobre la metodologia del projecte primer de tot podem veure 

un diagrama de blocs: 

 

 

 

 

 

 

El sistema constaria de cinc blocs compostos per un detector de text, un algoritme per 
aconseguir extreure tracks de les corresponents deteccions, un filtrat o pre-processat, un 
OCR per tal de reconèixer el text detectat i per últim un sistema Named Entity Recognizer 

(NER), sistema que busca determinar quin tipus de nom propi són els noms detectats com 
per exemple nom de persona, lloc,... s’usaria per a determinar si el text obtingut és un nom 
de persona o no. Aquest últim bloc no he tingut temps d’implementar-lo i per això apareix 
en gris en el diagrama de blocs. 

3.1. Detector de Text 

 

Per a la detecció de text, el primer que es va provar va ser utilitzar Deep Text Spotter ja 

que és un sistema que permet fer la detecció i el reconeixement de text en vídeos 

directament. 

Al aplicar aquest sistema ens trobem amb diverses coses, la primera és que els resultats 

de reconeixent no són els esperats ja que veiem força errors, un dels quals és degut a que 

al fer-se la detecció paraula a paraula, això fa que l’OCR determini tot caràcter que 

reconeix dins del bounding box extret com a una mateixa paraula. A part d’aquest detall 

també veiem errors en la sortida de l’OCR i la problemàtica de que obtenir la detecció 

paraula a paraula ens porta a la possibilitat de tenir molts tracks, deteccions consecutives 

al llarg de diferents frames  d’una mateixa entitat, per a cada frame del vídeo i la necessitat 

d’unir nom i cognoms. 

En veure aquests detalls acabem valorant la opció d’usar el Deep Text Spotter com a 

detector, implementar un algoritme que extregui bounding box per a cada línia enlloc de 

per cada paraula i guardar tota aquesta informació juntament amb el frame i el segon 

corresponent, i buscar algun altra sistema per a dur a terme el reconeixement de text. 
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Figura 9: Intersection Figura 8:Union 

 

Figura 6: Exemple  Deep Text Spotter complert 

 

 

3.2. Tracking 

 

L’algoritme de tracking té la funcionalitat de determinar l’interval de frames i de segons en 

el que es manté una mateixa detecció durant el vídeo. És una part crucial del projecte ja 

que és la base per poder dur a terme l’anotació i per tant poder dir que un nom apareix 

dins del vídeo en un interval de temps determinat. 

Aquest bloc ha estat un bloc implementat totalment per mi,  parteix de les dades obtingudes 

del bloc de detecció, aquestes dades es guarden a un fitxer de text que relaciona per a 

cada detecció un bounding box amb el número de frame i el segon en que es detectat. 

Per fer el tracking bàsicament es mira el solapament de bounding boxes propers, i s’ha 

usat el càlcul de Intersection Over Union (IOU) entre bounding boxes en frames propers. 

Habitualment es consideren frames consecutius i en cas de que en un dels frames no hi 

hagi detecció, es considera el més proper fins a un màxim de trenta frames.  

El valor resultant del càlcul es compara amb un llindar de solapament i en cas de que el 

valor de IOU sigui superior al del llindar es calcula el bounding box màxim i es segueix 

iterant amb els següents bounding boxes fins que no es troba cap cas en que es superi el 

llindar o hi hagi més de trenta frames entre una detecció i l’altra. En aquest cas s’agafa el 

número de frame mínim i el màxim de totes les deteccions que s’han observat i han 

obtingut un resultat positiu i es determina com a track. 

 

Figura 7: Fòrmula IOU 
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Figura 10: Imatge retallada Figura 11: Imatge 
binaritzada mitjançant 
OTSU 

3.3.  Filtrat 

 

Aquest bloc és el que pretén obtenir les imatges retallades de les deteccions de cada un 

dels tracks i binaritzar-les per tal de poder aplicar el Tesseract com a OCR i poder 

determinar el text que representa cada track. 

He implementat un algoritme que retalla del vídeo per tots els frames  de cada track el  

bounding box corresponent i en genera una imatge. 

Abans de poder aplicar l’OCR per cada una d’aquestes imatges les binaritzem i per fer-ho 

usarem la binarització OTSU [8] un mètode de la llibreria d’OpenCV [9] que passant-li una 

imatge busca per si sol el millor llindar per binaritzar la imatge. 

Hem utilitzat la binarització OTSU després de veure que era la que ens donava millors 

resultats com veurem després en l’experiment 3. 

 

  

  

 

 

3.4.  Reconeixament de Text (OCR) 

 

L’últim bloc està basat en l’OCR Tesseract, es decideix utilitzar aquest mètode degut a 

que havíem vist que l’OCR del Deep Text Spotter no ens feia el pes i a part hem vist també 

que aquest OCR ens dona molt bons resultats com determina l’experiment 3 que es pot 

veure en el capítol 4 d’aquesta memòria. 

Per fer el reconeixement utilitzem aquest mètode, però això no és tot, ja que no estem fent 

un reconeixement del text de només una imatge sinó que estem fent el reconeixement de 

tot un track això implica el reconeixement de totes les imatges que conté el track. Aquest 

fet ens fa haver d’aplicar un nou algoritme, Levenshtein Distance [10], que ens determina 

el nombre d’edicions que s’han de fer per convertir una cadena de caràcters en una altra, 

entenent com a edició la inserció, supressió o substitució d’un caràcter. 

D’aquesta manera obtindrem un sistema més robust ja que els errors que pot haver-hi en 

la detecció d’un frame concret, es poden veure solventats amb el promig de les deteccions 

de tots els frames.  

Hi ha un paquet de Python (python-Levenshtein 0.12.0) [11] que té diverses funcions 

basades en la distància de Levenshtein, i n’he fet servir una que donada una llista de 

Strings et retorna la mediana de tots aquells Strings. 

Per tant la part del reconeixement final es basa en aplicar l’OCR en cada una de les 

imatges, i la sortida de l’OCR de cada una d’aquestes afegir-la a una llista. Seguidament 

aplicar en aquesta llista la funció median del paquet de Python (python-Levenshtein 0.12.0) 

i aquesta funció ens determina la sortida final del bloc.  
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4. Resultats 

Per avaluar el sistema he fet diferents experiments pels diferents blocs, un primer 

experiment per avaluar el detector del Deep Text Spotter (DTS), un experiment per 

comparar els OCR del DTS i del Tesseract, un per decidir el procés de filtrat que aporta 

millors resultats a l’OCR de Tesseract i un últim experiment pel tracking. 

Aquests experiments han servit per prendre decisions sobre quins mètodes utilitzar i 

avaluar el funcionament del projecte. 

Per dur a terme aquests experiments he generat una base de dades extraient 185 imatges 

amb text i 190 imatges sense text.  

Aquestes imatges s’han extret dels vídeos que formaven part del projecte MediaEval del 

2016, vídeos de notícies de 3 cadenes televisives, una francesa, una alemanya i una 

catalana. 

4.1. Experiment 1: Detector 

 

En aquest experiment avaluem el detector del DTS, per fer-ho fem passar totes les imatges 

de la base de dades pel sistema del DTS i que ens extregui una imatge amb un bounding 

box marcant cada detecció trobada. 

Seguidament he fet una avaluació manual en la que he buscat True Positives (TP), False 

Positives (FP) i False Negatives (FN).  

Finalment a partir d’aquestes dades he calculat el Precision, el Recall, i l’anomenada 

mesura F1 que ve a ser la mitja harmònica dels valors de precision i  recall. 

 

 

Figura 12: Imatge usada per evaluar la detecció, es pot veure com es  
detecten bé les set paraules que apareixen en la imatge. 

 

 

Figura 13: Cas en que es pot veure com hi ha un FN 
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Figura 14: Cas en que es pot veure com el detector genera dos FP 

En l’avaluació manual hem obtingut els següents resultats: 

TP = 996 

FP = 19 

FN = 57 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛(%) =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
∗ 100 = 98.13% 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙(%) =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
∗ 100 = 94.59% 

𝐹 − 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒(%) = 2 ∗
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
= 96.33% 

Podem concloure amb aquests resultats que és un gran detector tot i que considero que 
per un projecte com aquest és important baixar els falsos negatius i que seria per tant més 
important tenir un valor més alt de Recall que no pas de Precision ja que és millor detectar-
ho tot ja que el mateix sistema si després el que s’ha detectat no ens interessa ja  ho 
ignorarà. Tot i això els resultats són molt bons.  

4.2. Experiment 2: Comparació d’OCR 

 

Aquest experiment s’ha dut a terme per determinar quins dels dos OCR que hem decidit 

ens treu millors resultats. Determinar que els OCR que es comparen en aquest cas són el 

mateix OCR que du incorporat el DTS i l’OCR del Tesseract. 

Per dur a terme l’avaluació de cadascun dels dos sistemes he tornat a fer una avaluació 

manual, dir que ha estat així degut a que he considerat que no tenia temps suficient 

d’etiquetar totes les deteccions i després generar un nou algoritme per a comparar les 

etiquetes amb els resultats obtinguts pels OCR. L’avaluació s’ha basat en anar mirant per 

a cada sortida de l’OCR si hi havia 0, 1 o més d’un error respecte la imatge real, s’ha fet 

només sobre els TP del detector.  

4.2.1. OCR Deep Text Spotter 

 

En aquest cas he utilitzat les imatges de l’experiment anterior per determinar els errors ja 

que a part del bounding box que marcava la detecció, també s’hi escrivia a sobre el 

reconeixement del text extret per l’OCR del DTS. 

Dels 996 casos amb TP a la sortida del detector n’hi ha hagut 598 amb cap error i 260 

casos amb un error, i d’aquí n’extraiem un percentatge de precisió de l’OCR. 
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% 0 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑠 =  
#0𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑠

𝑇𝑃
=

598

996
= 60.04% 

 

% 0/1 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑠 =  
#0𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑠 + # 1𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

𝑇𝑃
=  

858

996
 = 86.14% 

 

4.2.2. OCR Tesseract 

 

Per extreure els resultats d’aquest OCR cal la prèvia binarització de la imatge sortida del 

detector i per decidir quina binarització utilitzava, vaig dur a terme l’experiment 3 que vindrà 

a continuació.  

Aquest experiment i els resultats obtinguts s’han dut a terme aplicant directament a la 

imatge la binarització OTSU, la que ha donat millors resultats en l’experiment 3, i 

seguidament s’ha aplicat l’OCR.  

Per avaluar he fet el mateix sistema manual que en el cas del DTS però amb la sortida del 

Tesseract i la imatge corresponent extreta de cada detecció. Vull remarcar que tenint en 

compte que les imatges s’han obtingut amb el detector i els corresponents bounding boxes 

hi ha casos en que apareixen les lletres finals o inicials de les paraules anteriors o 

posteriors respectivament, i l’OCR ho detectava també, a diferència de l’OCR del DTS. 

Aquest OCR si que reconeixia però que entre una paraula i l’altra hi havia un espai i ho 

reconeixia correctament la paraula central de la imatge, aquella a la qual correspon el  

bounding box. Aquest fet l’he tingut en compte i he comptat aquests casos com si no hi 

hagués cap error. 

Dels 996 resultats extrets en la detecció com a TP se n’han obtingut 988 imatges ja que 

algunes s’han creat però estan buides, i n’hi ha 750 sense cap error i 133 amb un error. 

 

% 0 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑠 =  
#0𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑠

𝑇𝑃
=

750

988
= 75.91% 

 

% 0/1 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑠 =  
#0𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑠 + # 1𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

𝑇𝑃
=  

883

988
 = 89.37% 

 

Com a conclusions de l’experiment podem veure que l’OCR del Tesseract ens dona més 

bons resultats, determinar que en gran part és degut a que té molts menys casos sense 

errors i això encara li dona més importància als resultats. 

També remarcar que en el cas de l’OCR del DTS molts dels errors són deguts al fet de 

que considera que a cada regió hi ha una paraula i qualsevol caràcter detectat el considera 

d’una mateixa paraula. I en el cas de l’OCR del Tesseract, determinar que també hi ha 

forces casos en que la binarització no ha estat correcte i per tant no s’ha pogut detectar 
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res en aquests casos, per tant es tenen en compte errors de l’OCR que realment són errors 

de la binarització. 

 

4.3. Experiment 3: Filtrat 

 

L’experiment del bloc de filtrat és un experiment que té com a base decidir que apliquem 

en la part de filtrat/pre-processament per tal de que l’OCR del Tesseract pugui extreure els 

millors resultats possibles.  

En el bloc de filtrat també es té en compte l’algoritme de retallar els bounding box de les 

deteccions obtingudes pel detector i com he dit en l’experiment anterior se n’han obtingut 

988 dels 996 true positves que havíem obtingut pel detector així que tenint en compte que 

això són un 99,2% de les deteccions, considero que l’algoritme és molt bo i més 

determinant que quan ha fallat és perquè donava un error a l’hora de trobar la imatge, és 

a dir que segurament es deu a un petit error en algun altre bloc. 

Per això l’experiment es centra en la part de tractament de la imatge, s’han fet diverses 

proves, aplicar l’OCR directament a la imatge, aplicar un top hat, operació morfològica que 

serveix per extreure detalls de les imatges, en el nostre cas seria per extreure els caràcters 

i seguidament aplicar l’OCR. Una altra de les proves ha estat aplicar la binarització OTSU 

directament sobre la imatge inicial, també s’ha provat aplicant aquesta mateixa binarització 

sobre la imatge amb el top hat aplicat. Sobre les dues imatge, la inicial i la modificada 

morfològicament amb la operació del top hat també aplicar la binarització OTSU amb un 

filtrat gaussià posterior i per últim també per les dues imatges aplicar una binarització 

determinant el llindar de la binarització per tots els valors compresos entre -8 i +8 respecte 

el llindar que extreu la binarització OTSU. Aquest cas implica per tant després aplicar la 

funció median del paquet de Python de la distància de Levenshtein explicat en el punt 3.4 

per tal d’obtenir una única sortida que seria la mediana dels 17 casos. 

Casos tractats esquematitzats i  exemple de les imatges que entrarien a l’OCR en cada 

cas : 
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Per tots els casos hem fet una petita comprovació inicial per veure en quin cas obteníem 

més bons reconeixements després d’aplicar l’OCR, hem aplicat el mateix sistema que per 

decidir quin OCR funcionava millor, determinar un percentatge de reconeixements sense 

errors o amb un error, per fer aquesta primera prova ho hem fet per 75 imatges en cada 

cas degut a la falta de temps. Els resultats han sigut els següents: 

 

 

 

Imatge OCR
Text 

reconegut

Imatge Top Hat OCR
Text 

reconegut

Imatge OTSU OCR
Text 

reconegut

Imatge Top Hat OTSU OCR
Text 

reconegut

Imatge OTSU
Filtre 

Gaussià
OCR

Text 
reconegut

Imatge Top Hat OTSU
Filtre 

Gaussià
OCR

Text 
reconegut

Imatge
Binarització(±8 
llindar OTSU )

OCR Median Text reconegut

Imatge Top Hat
Binarització(±8 
llindar OTSU) 

OCR Median Text reconegut
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Casos 0 Errors 0,1 Errors % 0 Errors % 0,1 Errors 

Imatge 31 47 41.3% 62.6% 

Top hat  44 49 58.6% 65.3% 

OTSU 51 69 68% 92% 

Top hat + OTSU 47 53 62.6% 70.6% 

OTSU + Gaussian 

Filter 

38 54 50.6% 72% 

Top hat + OTSU + 

Gaussian Filter 

40 53 53% 70.6% 

Binarització (±8) + 

Median 

52 67 69.3% 89.3% 

Top hat + 

Binarització(±8) + 

Median 

48 54 64% 72% 

Taula 1: Resultats de l’experiment 3 

 

Els millors resultats obtinguts són els d’aplicar directament la binarització OTSU i la 

binarització canviant els llindars i fent la mediana, per tant com que aplicar només OTSU 

és més ràpid, ens quedarem amb aquesta com a aplicació pel sistema.  

Vull remarcar que els resultats dels casos en que s’aplica el top hat són enganyosos degut 

a que en els casos en que els caràcters són més foscos que el fons, s’hauria d’aplicar el 

black top hat i per això tenen més mal resultats. En els casos que no era així treia més 

bons resultats que l’aplicació directa de la binarització sobre la foto, així que aquest detall 

ha penalitzat en els resultats. 

Realment considero que si s’apliqués algun algoritme abans del top hat per determinar si 

les lletres són més clares o més fosques que el fons o alguna transformació com per 

exemple aplicar el negatiu entre d’altres opcions, els casos en els que s’aplica el top hat 

abans de la binarització obtindrien millors resultats. Aquest detall no s’ha pogut aplicar 

degut a la falta de temps però pot ser un bon detall de cara al futur. 

  



 

 27 

4.4. Experiment 4: Tracking 

 

A nivell de tracking ja deixem de treballar per només una imatge i ja treballem amb el 

conjunt del vídeo. La idea d’aquest experiment és extreure totes les frames d’un track, 

aplicar-hi la binarització OTSU i l’OCR del Tesseract i aplicar la mediana de Levenshtein 

per extreure el text reconegut en el track. 

Per avaluar-ho busquem els casos amb cap o amb un error i en calcularem els 

percentatges com hem fet en el resta d’experiments. 

Actualment encara està executant-se al servidor del grup d’imatge l’algoritme que he 
creat per dur a terme aquest experiment d’avaluació de la implementació del tracking.  

És per això que a la memòria encara no es poden veure els resultats d’aquest quart 
experiment. Tot i això hi seran a la presentació del projecte.  
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5. Pressupost 

El pressupost d’aquest projecte té en compte les hores treballades pels enginyers del 
projecte i els recursos utilitzats del Image Processing Group de la UPC. 

L’equip humà d’aquest projecte ha estat compost per dos enginyers, un enginyer junior pel 
qual la seva dedicació es paga a 10€/hora i un enginyer sènior pel qual la seva dedicació 
es paga a 50€/hora. 

  

Tenint en compte que el projecte ha tingut una durada de 24 setmanes i en cada una 
d’aquestes l’enginyer sènior hi ha dedicat una hora i l’enginyer junior n’ha dedicat 30 el 
pressupost destinat a la feina d’aquests dos enginyers serà de 8400€ (7200 € + 1200 €). 

 

Pel que fa als recursos utilitzats del grup d’imatge, per calcular-ne el pressupost farem una 
aproximació del que ens costaria llogar un servidor semblant al que s’ha fet servir pel 
projecte i ho farem usant els preus que ofereixen a l’Amazon Web Services. 

Considerant que el servidor que s’ha usat és el t2.2xlarge [12] que surt a 0.37€ per hora i 
estimant que s’han usat aquests recursos aproximadament 100 dies el pressupost destinat 
a aquests recursos serà de 888€ 

 

Finalment podem dir que el pressupost total del projecte seria de 9288€ (8400 € + 888 €) 

 

 

  



 

 29 

 

6. Conclusions i desenvolupaments futurs:  

L’objectiu és implementar un sistema que millori la detecció, el reconeixement i el tracking 

de caràcters en vídeos d’emissions de televisió i podem concloure que l’objectiu s’ha 

complert i amb uns bons resultats per a cada bloc implementat. 

El projecte busca aplicar nous mètodes i sistemes per a la part de detecció, reconeixement 

i tracking de text d’un sistema d’anotació multimodal de persones no supervisat en vídeos 

de televisió. 

Com es pot veure en els experiments realitzats i els seus resultats podem dir que les 

implementacions elaborades en aquest projecte són competents i se n’han obtingut uns 

bons resultats, tot i que també hem vist que es podrien fer millores per tal de tenir una 

implementació més robusta. 

També determinar que ha faltat implementar un sistema NER per acabar el projecte i poder 

determinar si el text obtingut com a sortida del projecte era un nom propi de persona o no. 

Tenint en compte això i les millores que es poden fer podríem concretar que uns possibles 

desenvolupaments pel futur serien: 

 La implementació d’un sistema NER 

 Provar de fer retocs en el detector del DTS per tal de que faci la detecció en línies 

enlloc de paraula a paraula o provar altres detectors que facin les deteccions per 

línies. 

 Aplicar algun algoritme en el bloc de filtrat per tal de determinar si les lletres són 

més clares o més fosques que el fons i aplicar el white top hat o el black top hat 

segons correspongui i així poder fer una valoració més coherent amb els resultats 

de l’experiment 3. 

 Dur a terme una avaluació del bloc de tracking  més completa com per exemple 

analitzar mitjançant el càlcul IOU del tracking obtingut pel sistema i el real i 

d’aquesta manera també poder trobar més millores a fer pel bloc de tracking. 
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