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Abstract

The purpose of this project is to achieve a system capable of analysing video sequences
of popular races, detecting all the runners, tracking them in order to know their position at
all times and increasing the number of people each time a runner reaches the finish line.
In addition, the system has the function to recognize the bib numbers of these runners to
get the results of the time it takes to each to finish the race. All of this has been done by
studying different techniques of detection, tracking and character recognition. The results
obtained provide ideas to improve the system in a short period of time.
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Resum

El propòsit d’aquest projecte és aconseguir un sistema capaç d’analitzar seqüències de
vídeo de curses populars, detectar tots els corredors, fer-los un tracking per saber en tot
moment la seva posició I incrementar un comptador de persones cada vegada que un
corredor arriba a la meta. A més a més es vol reconèixer els dorsals d’aquests corredors
per obtenir els resultats del temps que tarda cada un en finalitzar la cursa. Tot això s’ha
dut  a  terme  estudiant  diferents  tècniques  de  detecció,  tracking i  reconeixement  de
caràcters. Els resultats obtinguts aporten idees per millors el sistema en un curt periode
de temps.
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Resumen

El propósito de este proyecto es conseguir un sistema capaz de analizar secuencias de
vídeo de carreras populares,  detectar todos los corredores, hacerles un  tracking para
conocer en todo momento su posición e incrementar un contador de personas cada vez
que un corredor llega a la meta.  Además se quiere reconocer los dorsales de estos
corredores  para  obtener  los  resultados del  tiempo que tarda  cada  uno  a  finalizar  la
carrera. Todo esto se ha llevado a cabo estudiando diferentes técnicas de detección,
tracking y reconocimiento de carácteres. Los resultados obtenidos aportan ideas para
mejorar el sistema en un corto periodo de tiempo.
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1. Introducció  

Les  curses  són,  per  definició,  competicions  de  velocitat  entre  persones  que  corren.
Qualsevol competició tindrà uns resultats ordenats segons l’objectiu  pel qual s’estigui
competint. En les curses aquests resultats es basen en l’ordre d’arribada dels corredors
a la meta i per tant ha d’existir un sistema que s’encarregui de recollir la informació de la
meta, saber en quin moment arriba cada persona.

En  moltes  curses,  des  de  l’organització  s’ofereix  la  opció  de  comprar  un  chip que
enregistra el temps que tarda el corredor en arribar a la meta i així mirant els temps dels
corredors que disposen d’aquest  chip es pot tenir  una idea aproximada de la posició
resultant de cada un. Aquest mètode és molt precís a l’hora de calcular el temps de cada
persona, però si  tots els corredors no disposen del  chip no és possible saber l’ordre
d’arribada complet.

És per això que l’empresa Dapcom va tenir la idea d’utilitzar un sistema d’enregistrament
d’aquestes dades a través d’una càmera situada a la meta. Si es grava tota la competició
es pot arribar a saber quantes persones han aconseguit finalitzar la cursa i, llegint els
dorsals, en quin moment la finalitza cada corredor.

Aquest procés es pot automatitzar utilitzant tècniques de visió per computador, les que
s’han triat per aquest projecte són la detecció d’objectes (persones en aquest cas), el
seguiment d’objectes (tracking) i el reconeixement òptic de caràcters.

La detecció de persones s’aplica sobre tota la imatge per detectar els corredors que hi ha
en un frame concret. Aquesta detecció es realitzarà cada 20 frames per actualitzar els
corredors detectats.  Entre  aquests 20  frames es realitza  el  tracking de les persones
detectades per saber en tot moment quina és la seva posició i si ha arribat a la meta.
Com que els corredors van apareixent a la seqüència de vídeo cada molt poc temps es
realitza la detecció cada 20 frames, si no fossin detectats no es podria dur a terme el seu
tracking, per això és important la combinació dels dos mètodes.

Tant la detecció com el tracking d’una persona donen de resultat un bounding box que
mostra la posició del corredor, aquest bounding box envolta tota la figura de la persona i
serveix d’ajuda a l’hora d’aplicar el reconeixement òptic de caràcters. El dorsal de cada
corredor estarà coŀlocat al seu cos, per tant estarà dins el bounding box obtingut d’aplicar
la detecció o el tracking. En cada frame es pot fer una cerca dins cada bounding box per
poder reconèixer el dorsal dels corredors.

1.1. Objectius  

L’objectiu principal del projecte és crear un sistema de visió per computador que sigui
capaç de comptar  les  persones que  creuen la  línia  de meta  en curses  populars  en

9



seqüències de vídeo. Aquest sistema a més a més haurà de ser capaç d’identificar el
dorsal de cada corredor assignant a cada un una marca de temps en funció del moment
que arriba a la meta.

Per dur a terme el projecte s’han identificat tres gran etapes on treballar:

 Estudiar diferents mètodes de detecció de persones i tracking per avaluar quina
és la millor tècnica segons els resultats extrets d’aplicar aquests mètodes a les
seqüències  de  vídeo  que  s’han  gravat.  A  més,  s’hauran  d’adaptar  aquestes
tècniques per utilitzar-les de forma genèrica en qualsevol seqüència que es gravi
en un futur.

 Estudiar també mètodes que aconsegueixin una bona detecció i reconeixement
dels  dorsals.  Un  cop  funcionant  aquest  mètode  s’haurà  d’aplicar  al  sistema
general.

 Aconseguir minimitzar el temps d’execució del sistema perquè funcioni a temps
real.

 Determinar quina és la millor posició i alçada per gravar les seqüències de vídeo
de la meta i evitar les màximes oclusions.

1.2. Requeriments i especificacions  

El projecte es desenvolupa en Python utilitzant  Caffe2 [1]  i  Tensorflow [2].  Totes les
proves s’han realitzat al servidor de Imatge de la UPC utilitzant una GPU degut a la gran
demanda computacional que requeria el sistema per ser executat

Caffe2 és un  framework de  Deep Learning que proporciona una manera fàcil i directa
d’experimentar amb Deep Learning i aprofitar les contribucions de la comunitat de nous
models i algoritmes. En aquest projecte s’ha utilitzat per poder executar el detector de
persones.

Tensorflow és una plataforma de codi obert per l’aprenentatge automàtic. Consta d’un
grup d’eines, biblioteques i recursos comunitaris que permet als investigadors impulsar
els  mètodes actuales  de  Machine  Learning i  als  desenvolupadors  construir  fàcilment
aplicacions  potenciades  per  Machine Learning.  En aquest  projecte  s’ha  necessitat  el
Tensorflow per poder utilitzar el tracker.

10



2. Estat de l’art  

El procés del projecte inclou tres grans apartats on s’ha hagut d’escollir  quin mètode
utilitzar  per  portar-lo  a  terme.  Tant  en  detecció,  en  tracking  i  en  reconeixement  de
caràcters hi ha un ampli ventall de possibilitats amb les que treballar, a continuació se’n
fa una recoŀlecta per cada un. 

2.1. Detecció  

Els  últims  anys  s’ha  millor  molt  ràpidament  la  detecció  d’objectes  i  la  segmentació
semàntica.  Gran part  d’aquestes  millores  han estat  impulsades  per  sistemes com la
Faster  R-CNN [3]  en  el  marc  de  la  detecció  d’objectes  i  les  Xarxes  Neuronals
Convolucionals per la segmentació semàntica. 

2.1.1. Faster R-CNN

El  nom  de  R-CNN  es  refereix  a  les  Convolutional  Neural  Networks,  Xarxa
neuronal  convolucional,  basada en regions i  està enfocada a la  detecció dels
bounding box d’objectes, és a dir els 4 punts que formen el rectangle que envolta
un  objecte.  Consisteix  en  analitzar  la  imatge  original  i  generar  unes  regions
candidates a contenir objectes, anomenades Region of Interest (RoI). Cada una
d’aquestes RoI és passada per una xarxa convolucional per extreure el bounding
box corresponent a l’objecte.

Aquest mètode l’anomenem  Faster R-CNN [3] ja que aconsegueix disminuir el
temps de cerca de regions utilitzant un procés de Region Proposal Network que
és molt més ràpid que la cerca selectiva utilitzada fins aquest moment. El RPN
classifica  les  àrees  de  regió,  anomenades  anchors i  proposa  la  que  té  més
possibilitats de contenir objectes. La sortida de RPN és un grup de boxes que són
examinades per un classificador per finalment verificar l’existència dels objectes.

2.1.2. YOLO: You Only Look Once

En  aquest  mètode  s’unifiquen  tots  els  components  separats  de  la  detecció
d'objectes en una sola xarxa neuronal. Aquesta xarxa utilitza característiques de
tota la imatge per predir cada bounding box. També prediu tots els bounding box
a través de totes les classes per a una imatge simultàniament. Això vol dir que
aquesta xarxa raona sobre la imatge completa i tots els objectes que hi ha a la
imatge. El disseny de YOLO [4] permet l'entrenament de principi a fi i velocitats en
temps  real,  mantenint  al  mateix  temps  una  alta  precisió  mitjana.  El  sistema
divideix la imatge d'entrada en una quadrícula S × S. Si el centre d'un objecte cau
en una cel·la de quadrícula, aquesta cel·la és responsable de detectar aquest
objecte. Cada cel·la de la quadrícula prediu bounding box B i les puntuacions de
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confiança  per  a  aquestes  caselles.  Aquestes  puntuacions  de  confiança
reflecteixen la confiança que té el model en què el  bounding box contingui un
objecte i també la precisió amb el bounding box que prediu serà el bounding box
de  l’objecte.  Si  no  hi  ha  cap  objecte  en  aquesta  cel·la,  les  puntuacions  de
confiança han de ser zero. 

2.1.3. SSD: Single Shot MultiBox Detector

L'enfocament del SSD [5] es basa en una xarxa convolucional de retroalimentació
que  produeix  un  grup  de  bounding  box grandària  fixa  i  puntuacions  per  la
presència d'objectes en aquests bounding box, seguides d'una etapa d’eliminació
per produir les deteccions finals. Les primeres capes de la xarxa es basen en una
arquitectura  estàndard  utilitzada  per  a  la  classificació  d'imatges  d'alta  qualitat
(truncades abans de qualsevol capa de classificació), que anomenarem la xarxa
base2. Després afegim una estructura auxiliar a la xarxa per produir deteccions
amb les següents característiques clau:

Matrius  de  característiques  multiescala  per  a  la  detecció:  Afegim  capes  de
característiques  convolucionals  al  final  de  la  xarxa  base  truncada.  Aquestes
capes disminueixen progressivament en grandària i permeten predir deteccions a
escales múltiples. El model convolucional per predir deteccions és diferent per a
cada capa de característiques.

Predictors convolucionals per a la detecció: Cada capa de aracterístiques afegida
pot produir un conjunt fix de prediccions de detecció utilitzant un conjunt de filtres
convolucionals. Per a una capa de característiques de mida m × n amb canals p,
l'element bàsic per a predir els paràmetres d'una detecció és un nucli petit de 3 ×
3  ×  p  que  produeix  una  puntuació  per  a  una  categoria  en  relació  amb  les
coordenades predeterminades del quadre. En cadascuna de les ubicacions m × n
on s'aplica el nucli es produeix un valor de sortida.

Bonding box per defecte: Associem un conjunt de bounding box per defecte amb
cada  cel·la  de  matriu  de  característiques.  A  cada  cel·la  del  mapa  de
característiques, prediem les diferències relatives a les formes de les bounding
box per defecte la  cel·la,  així  com les puntuacions de classe que indiquen la
presència d'un objecte en cadascuna d'aquestes caselles. Aquests bounding box
per defecte són similars als anchors utilitzats al Faster R-CNNN [3].

2.1.4. Mask R-CNN 

El Mask R-CNN [6] és un mètode que té un fonament molt semblant al Fast R-
CNN [3], es diferencia d’aquest en el fet que a part d’extreure els  bounding box
dels objectes n’extreu també les seves màscares. 

2.1.5. RetinaNet
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La RetinaNet [7] és una xarxa composta per una xarxa troncal i dos sub-xarxes
de tasques  específiques.   La  xarxa troncal  s’encarrega  de  convolucionar  una
matriu de característiques sobres la imatge d’entrada, però no forma part de la
xarxa convolucional en sí. Les funcions de les dues sub-xarxes són realitzar la
classificació d’objectes a la sortida de la xarxa troncal i la regressió convolucional
dels bounding box.

La sub-xarxa de classificació prediu la probabilitat de presència d’objectes a cada
posició espaial  per cada una de les classes d’objectes.  Utilitza una matriu  de
característiques com a entrada que acostuma a ser la ResNet50 o la ResNet 101.

La  sub-xarxa  de  regressió  de  bounding  box és  semblant  a  la  sub-xarxa  de
classificació però els paràmetres no estan compartits. La sortida d’aquesta sub-
xarxa és la ubicació de l’objecte a la imatge respecte el seu bounding box.

2.2. Tracking  

El seguiment,  tracking,  d’objectes ha estat estudiat profundament per la comunitat de
robòtica i visió per computador. En la majoria dels casos, els sistemes realitzats apunten
a objectes amb un conjunt de classes limitat.

2.2.1. Kalman Filter

El  filtre Kalman per al  seguiment d'objectes [8]  en moviment estima un vector
d'estat que comprèn els paràmetres de l'objectiu,  com la posició i  la  velocitat,
combinant uba predicció basada en un model dinàmic lineal I una mesura sobre
la imatge. Tant la predicció com la mesura poden estar afectades de soroll, que el
filtre de Kalman es considera Gaussià.

2.2.2. Correlation Tracker

Els  trackers basats en filtres [9] s’encarreguen de modelar la fiura dels objectes
utilitzant  filtres  entrenats  amb  imatges  d’exemple.  L’objecte  és  seleccionat
inicialment basant-se en una petita finestra de  tracking centrada a l’objecte en
qüestió  al  primer  frame.  A  partir  d’aquí  el  tracking i  l’entrenament  funcionen
alhora. L’objecte és trackejat per un filtre de correlació en una finestra de cerca al
següent  frame.  La  ubicació  corresponent  al  màxim  valor  de  la  sortida  de  la
correlació correspon a la nova posició de l’objecte.

La implementació del  correlation tracker de dlib es basa en l’article [9]. Aquest
treball es basa un un tracker popular anomenat MOSSE [10].
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El tracker MOSSE funciona bé sobre objectes que només es mouen d’un costat a
l’altre, però sovint falla si aquests objectes s’acosten o s’allunyen de la càmera,
canviant l’escala.

El treball de Danelljan et al. va proposar una piràmide d’escala per estimar amb
precisió l’escala d’un objecte després de trobar la translació òptima que s’havia
fet.  Aquest  avançament permet  trackejar objectes que canvien tant  de posició
com d’escala. A més a més, aquest seguiment es pot fer en temps real.

2.2.3. Re3

El  tracking d’objectes donat només el  bounding box inicial és un problema més
greu ja que el tracking genèric d’objectes representa un nou repte per les xarxes
neuronals convolucionals.  La majoria dels algoritmes de deep learning es basen
en tenir milions d’exemples per funcionar, aprenent la invariabilitat a conceptes de
gran nivell.  Els algoritmes de detecció d’objectes tenen la funció de fer que la
xarxa aprengui a diferenciar una persona, però no a diferenciar dues persones
diferents.

Els trackers funcionen diferent, normalment necessiten un exemple inicial i s’han
d’especialitzar  per  seguir  aquest  objecte  en concret.  Adaptar  els  mètodes  de
deep learning tradicionals al tracking d’objectes és una tasca difícil i per això tot
just s’han començat a fer servir en algoritmes de tracking i es poden categoritzar
en tres sub-grups: els entrenats de forma online, els entrenats de forma offline i
els híbrids, una barreja dels dos mètodes anteriors. 

El Re3 [11] és un dels últims casos, un  tracker entrenat de manera híbrida. És
una xarxa de regressió recorrent en temps real (Real-Time Recurrent Regression
Networks)

Aquest sistema de tracking consisteix en capes convolucionals per introduir la
forma de l’objecte,  capes  recurrents  per  recordar  la  forma i  la  informació  del
moviment,  i  una  capa  de  regressió  per  donar  com  a  sortida  la  ubicació  de
l’objecte.

2.3. People counting  

Existeixen  diferents  sistemes  de  comptar  persones  utilitzats  en  llocs  públics,
majoritàriament per tenir una millor seguretat d’aquests llocs. Aquests mètodes
disposen d’unes càmeres específiques i una zona de comptatge de persones.

Hikvision [12] compta les persones que entren o surten d’una determinada àrea
configurada  i  proporciona  dades  diàres,  setmanals,  mensuals  i  annuals  dels
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anàlisis que en fa. Aquesta càmera disposa de dues lents per crear una imatge
3D de cada objecte. Els seus resultats superen una precisió del 97%.

Retail Sensing [13] té un funcionament semblant a la càmera de Hikvision [12]
però aquest cas funciona amb una càmera simple sense disposar de dues lents.
Els seus resultats donen una precisió del 98%.

2.4. Reconeixement de caràcters  

El reconeixement òptic de caràcters (OCR) és un mètode per convertir imatges a text.
Quan es visualitza una imatge els humans som capaços de llegir-la però un ordinador
només és capaç de percebre un grups de punts blanc i negres, és a dir que no reconeix
cap paraula a la imatge.

El que fa un OCR és mirar a cada línia de la imatge i intenta determinar si els punts
blancs i negres representen una lletra o un nombre. És important entendre les limitacions
i capacitats del OCR. És una eina exceŀlent,  però no és perfecte, si la qualitat  de la
imatge no és òptima el sistema té més possibilitats de fallar.

2.4.1. Kraken  

Kraken [14] és un programari de OCR de codi obert. Té per objecte rectificar una
sèrie de problemes, preservant al mateix temps la major part de l'equivalència
funcional.  Kraken és un implementació  del paquet  OCRopus combinat  amb la
biblioteca  de  xarxes  neuronals  CLSTM.  A  diferència  dels  enfocaments  més
tradicionals de OCR, Kraken es basa en una xarxa neuronal -que imita la forma
en què aprenem  per reconèixer les lletres en les imatges de línies senceres de
text  sense segmentar  primer  les  línies en paraules  i  després  les paraules  en
lletres.

2.4.2. Tesseract  

El procés que segueix el OCR Tesseract [15] per la detecció de caràcters és un
procés tradicional pas a pas, però algunes de les etapes que es realitzen són
menys usuals. El primer pas és un anàlisis dels components connectats, on es
guarden els contorns d’aquests components.
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3. Metodologia   

El sistema combina la detecció i  el  tracking.  Durant  la seqüència sencera el  sistema
guarda una llista de les persones que s’estan  trackejant i  associa un ID a cada una
d’elles, aquest ID s’ha de mantenir igual durant tota la seqüència. Les posicions de cada
persona s’actualitzen frame a frame amb l’ajuda del tracker que retorna els 4 punts que
formen el bounding box. El tracker, però, només actualitza la posició dels tracks creats,
però no s’encarrega de la detecció, és per això que cada N frames, en aquest cas cada
20 frames, s’utilitza el detector de persones i es crea un nou track per aquestes persones
detectades.

Si el tracker es troba amb un problema de oclusions o no és capaç de trobar la posició
actual  de  les  persones  que  està  trackejant,  el  programa marca aquest  track  com a
desaparegut i manté actualitzat el nombre de frames seguits que cada track no és capaç
de trobar les posicions, quan aquest marcador de frames arriba a un nombre definit per
l’usuari el track desapareix de la llista.

Figura 1. Esquema per blocs del funcionament del sistema

A continuació es mostra un exemple-resum del funcionament de l’algoritme

people_counted = 0
trackers = {}    # Dictionary of tracked persons, key = ID

for frame: 
rectangles = []
if total_frames%N == 0: #N es el nombre de frames entre deteccio

rectangles = detect(frame)
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else
rectangles = track(trackers, frame)

trackers = associate (rectangles, trackers) 

for object in trackers:
if object->centroid > finish_line and object->counted = False:

people_counted += 1
object->counted = True

La metodologia per realitzar el projecte es basa en l’anàlisis de diferents seqüències de
vídeo.  En aquestes  es  realitza  la  detecció  de les  persones presents  (si  el  frame  és
múltiple de N) o el tracking corresponent a cada una de les deteccions (a la resta de
frames).  A  cada  frame de  les  seqüències  s’extreu  un  bounding  box com  a  resultat
d’aquestes  detecció  o  tracking  i  un  identificador  associat  a  cada  persona,  aquest
identificador és únic per cada persona i no canvia mentre sigui present a la seqüència. 

Per tal de comptar les persones que creuen la línia de meta es defineix manualment una
zona que conté la meta, així quan la persona entra dins aquesta zona s’incrementa el
comptador.  El  bounding  box extret  de  cada  persona  conté  les  4  coordenades  del
rectangle que l’envolta, per tant a través d’aquestes coordenades es mira si el corredor
ha entrat o no a la zona de meta.

Cada un dels corredors va identificat també amb un dorsal que l’organització de la cursa
els ha proporcionat. El nombre d’aquest dorsal s’ha de poder reconèixer per aconseguir
la informació de qui és que arriba a la meta en cada moment. Se sap que els dorsals
només es trobaran sobre el cos de cada persona i per reduir la cerca d’aquests en tota la
imatge s’utilitzen també els bounding box.

Per tal d’obtenir uns bons resultats del comptador de persones s’han utilitzat diferents
mètodes de detecció i tracking que s’expliquen a continuació i s’han descartat els menys
efectius.

3.1. Detector de persones  

Per implementar el sistema de detecció de persones s’han estudiat i testejat dos
mètodes diferents, ambdues són xarxes neuronals que pertanyen a Detectron, un
sistema  de  software  de  Facebook  AI  Research.  Els  dos  mètodes  han  estat
modificats  per  només  extreure  la  detecció  de  persones,  ignorant  les  altres
categories que es detectaven a la imatge.

El  Mask  R-CNN  [6]  és  una  xarxa  neuronal  profunda  que  serveix  per  fer
segmentació  de  diferents  objectes  en  una  imatge.  Té  un  funcionament  molt
semblant al de Faster R-CNN [1] però aquest mètode és capaç de trobar  en una
mateixa imatge els bounding box i la màscara de cada objecte, i la classe a la que
pertany cada un,  a  diferència  del  Faster  R-CNN [3]  que només és  capaç de
detectar el bounding box i la classe. 

El procés per extreure aquesta segmentació consisteix en dues fases. La primera
és l’anomenada RPN que analitza la imatge original i genera les RoI, de manera
exactament igual que es fa a les Faster R-CNN [3]. La segona fase el que fa és
agafar cada una d’aquestes regions i classificar-les segons la classe de l’objecte,
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generant  a  més  a  més  la  seva  màscara.  En  aquest  projecte  no  s’utilitza  la
màscara, només el bounding box al voltant de la mateixa.

Figura 2. Funcionament del Mask R-CNN [6]

3.2. Tracking  

La  detecció  de  persones  es  realitza  cada  20  frames.  Durant  els  20  frames
següents es duu a terme el tracking dels objectes detectats. Aquí s’aconsegueix
un sistema més àgil  ja que el temps de detecció és més alt  que el temps de
tracking. A més a més si apareixen persones noves a la seqüència han de ser
comptades també, per això es realitza la detecció cada 20 frames.

De la mateixa manera que s’ha fet amb la detecció d’objectes, s’han estudiat dos
mètodes diferents per realitzar el tracking de les persones: el correlation tracker i
un mètode de deep learning anomenat Re3 [11].

Figura 3. L’objecte trackejat, en aquest cas una persona, canvia d’escala a mida que la seqüència
del vídeo avança i el tracker és capaç de fer aquest seguiment.

Aquest  sistema s’ha entrenat  amb vídeos reals i  sintètics.  Durant  la  prova no
s’actualitzava la xarxa en sí, com es feia en altres sistemes de tracking sinó que
es deixava que els paràmetres recurrents representessin l’estat del  tracker, que
podia actualitzar-se en una sola passada. D’aquesta manera, el  tracker aprèn a
utilitzar noves observacions per actualitzar els models de forma i moviment.
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Figura 4. Estructura de la xarxa RetinaNet Re3 [11]: Les dues imatges s’introdueixen a cada marca
de temps. Les dues regions de la imatge estan centrades al voltant de la ubicació de l’objecte del
frame anterior i mesuren dues vegades l’amplada i l’alçada de l’objecte. Abans de cada etapa de
pooling s’afegeix una capa de salt per mantenir la informació de l’espai de la resolució alta. Els
pesos de les dues imatges es comparteixen. La sortida de les capes convolucionals alimenta a una
altra capa connectada i a un LSTM. La xarxa prediu les coordinades superior esquerra, i inferior
dreta del nou bounding box. 

3.3. Associació de   tracks  

Cada detecció o  track en cada  frame s’ha de poder associar a un objecte existent o
verificar  que  és  nou  per  poder  assignar  un  únic  identificador  (ID)  a  cada  corredor.
Aquesta funció es duu a terme calculant la distància Euclidea entre els centroides dels
objectes existents i els centroides dels objectes que apareixen a cada frame.
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L’algoritme  Centroid  Tracker  []  assumeix  que  es  passa  una  llista  de  bounding  box
corresponent a cada objecte detectat a cada frame. Un cop es té aquest bounding box se
n’ha de calcular el centroide.  Centrant-se en el  frame 1 on aquesta llista de bounding
box passada a l’algoritme és la primera llista s’assignarà un ID únic per cada bounding
box.

A cada frame de la seqüència del vídeo s’aplicarà la tècnica de calcular els centroides
dels objectes, però en comptes d’assignar un ID nou a cada objecte detectat primer es
determinarà si  es poden associar  els nous centroides amb els existents als  anteriors
frames. Per dur a terme aquest procés es calcula la distància Euclidea entre cada parell
de centroides existents i nous centroides. 

El primer que assumeix l’algoritme és que un objecte es mou en frames seguits però la
distància  entre  els  centroides  en aquests  dos  frames serà més petita  que les  altres
distàncies que es calculin. Per això es tria associar els centroides amb distància mínia
entre frames seguits i assignar a aquests el mateix ID.

Si es dóna el cas que hi ha més deteccions noves que objectes existents es necessitarà
registrar un nou objecte. Això implica afegir-lo a la llista d’objectes  trackejats associant
un nou ID i guardant el centroide del bounding box.

Aquest procés s’ha de realitzar per cada frame

3.4. Reconeixement del dorsal  

El disseny del OCR Tesseract és computacionalment més car que altres sistemes però
té un avantatge significatiu  ja que inspeccionant  els contorns és fàcil  detectar el  text
encara que sigui en color invertit, és a dir text blanc sobre fons negre. El Tesseract és
probablement el primer sistema de OCR capaç de detectar text blanc sobre fons negre.

En  aquesta  etapa,  els  contorns  s’agrupen  creant  una  formes  anomenades  Blobs.
Aquests  Blobs són  regions  petites  i  aïllades  de  la  imatge,  estan  delimitades  pels
contorns. El Tesseract el que fa és analitzar aquestes regions buscant text, a vegades
aquests Blobs es combinen entre ells si així surten resultats millors. El reconeixement de
text procedeix a partir d’aquí com un procés de dos etapes. La primera etapa intenta
reconèixer cada paraula per separat.  Cada paraula que es considera satisfactòria es
passa a un classificador adaptatiu que s’encarrega de reconèixer amb una millor precisió
el text que està situat a la part de baix de la imatge. Aquest classificador adaptatiu pot
ser que hagi après massa tard a reconèixer el text i la primera part de la imatge no hagi
estat classificada com a text, per això es fa una segona passada per la imatge i es poden
reconèixer aquelles paraules que a la primera passada no s’havien reconegut. 
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4. Experiments i resultats  

4.1. Adquisició de dades  

Les seqüències de vídeo analitzades durant els diferents tests han estat gravades en
vàries curses reals utilitzant càmeres de mòbil que amb capacitat per gravar a qualitat
4K. 

En total  han estat  3 sessions on s’han aconseguit  imatges des de diferents alçades,
diferent iŀluminació, i diferents angles de visió. El que comparteixen tots els clips de les
sessions  és  que  han  estat  gravats  des  de  darrere  la  línia  de  meta  amb  un  angle
suficientment gran com per abarcar tota la meta i aconseguir imatges de tothom que
aconsegueix creuar la línia de meta.

La primera sessió va ser el dia 3 de març del 2019 al Parc del Fòrum, a la cursa UniRun.
En aquesta sessió es van gravar clips amb qualitat 4K i altres de qualitat més baixa, per
poder determinar quina és la qualitat suficient per aconseguir els resultats necessaris.
Analitzant els clips obtinguts es va decidir que per poder llegir els dorsals dels corredors
la qualitat a la que s’havia de gravar era 4K.  

La posició des d’on es va gravar durant aquesta primera sessió era des de l’alçada del
pit, a uns 150 cm. Els clips obtinguts són 4 i tenen una durada total de 302 segons.

Figura 5. Imatge de la primera sessió de gravació.

La segona sessió de gravació va ser el dia 9 de juny de 2019 al CEM Maresme, a la
Cursa Besòs-Maresme.  Es van gravar  un total  de  8  clips  d’una durada total  de 342
segons. Aquests clips estan gravats des de dues posicions paraŀleles,  una càmera a
cada costat de la meta, de manera que es poguessin aconseguir les mínimes oclusions
possibles. També es va aconseguir gravar des d’una alçada més alta, a 250 cm, amb
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l’ajuda d’un pal selfie. Aquesta sessió consistia d’una cursa familiar amb poca gent i els
clips obtinguts tenien poques oclusions.

Figura 6. Imatge de la segona sessió de gravació.

La tercera sessió sessió va ser el dia 16 de juny de 2019 al Camp Nou, a la cursa Corre
pel Barça. Els clips que es van aconseguir en aquesta sessió són un total de 7 amb
durada de 309 segons. Aquest cop no es disposava del pal selfie per aconseguir l’alçada
de 250 cm i per tant es va gravar des de l’alçada de 200 cm. Un dels clips es va poder
gravar des de dalt  d’una plataforma coŀlocada aprop de la meta en un moment amb
moltes oclusions per poder estudiar quina és l’alçada òptima per poder evitar aquestes
oclusions.
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Figura 7. Imatge de la tercera sessió de gravació.

Aquests clips de totes les sessions s’han estudiat per comptar manualment quanta gent
creua la línia de meta i construir el que serà el ground truth per avaluar els resultats del
projecte.

La taula 1 representa un resum amb la informació de tots els clips obtinguts.

Recording ID Session People crossing the line Duration Height of the camera

5972 1 69 62 s 150cm

5977 1 16 31s 150cm

5978 1 57 90s 150cm

9061 2 53 150s 200cm

9062 2 12 9s 200cm

9063 2 5 8s 200cm

9064 2 2 21s 200cm

6491 2 9 30s 250cm

6492 2 4 30s 250cm

6493 2 6 30s 250cm

6494 2 11 30s 250cm

95306 3 26 19s 200cm

94900 3 56 34s 200cm

94700 3 29 33s 200cm

94400 3 79 66s 200cm
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94303 3 43 51s 200cm

94214 3 34 47s 200cm

94105 3 35 59s 250cm
Taula 1. Resum de la informació dels vídeos utilitzats per extreure resultats.

4.2 Detecció de persones

Per dur a terme el comptador de persones als  clips aconseguits  durant  les diferents
sessions es necessitava un mètode capaç de detectar els corredors de cada cursa. Els
dos mètodes de xarxa neuronal estudiats es van provar sobre  diferents seqüències de
10 frames dels clips de la sessió 1, es van extreure el  nombre de persones o altres
objectes detectats i es van comparar els resultats. Aquests clips són diferents als de la
taula 1 ja que només s’utilitzen per aquesta prova.

La  taula  2  mostra  el  total  de  persones  que  apareixen  a  les  diferents  seqüències
analitzades.

People

Unirun1 24

Unirun2 20

Unirun3 13

Unirun4 16

Unirun5 16

Unirun6 21

Unirun7 22

Unirun8 22

Unirun9 21

Unirun10 20

TOTAL 195

Taula 2. Persones que apareixen durant els 10 frames de les seqüències estudiades per provar els detectors
de persones.

Els  diferents  models  de  detecció  que  es  van  utilitzar  pertanyen  al  model  Zoo  de
Detectron  i  són  Mask  R-101-FPN,  RetinaNet  R-50-FPN,  RetinaNet  R-101-FPN,
RetinaNet X-101-64x4d-FPN and RetinaNet X-101-32x8d-FPN, tots entrenats pel grup
de recerca de Facebook AI i han estat entrenades amb les dades  COCO dataset, un
conjunt de 330.000 imatges amb 80 categories d’objectes. Les xarxes X-101 signifiquen
que estan formades per la xarxa ResNet de 101 capes, en aquests casos a més a més
estan seguides per una FPN (feature pyramid network) que s’encarrega de la detecció
d’objectes agafant característiques de la imatge en les seves qualitats diferents.
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A les proves es va utilitzar un servidor del grup de Imatge de la UPC fent servir una GPU
de 6GB de RAM. 

Durant aquestes proves el que es va fer va ser córrer l’algoritme de Detectron 5 vegades
utilitzant en cada una d’elles una de les configuracions dels models mencionats, totes
elles  amb el  mateix  llindar  de  detecció  de persones  (0,84).  Els  resultats  d’aquestes
iteracions es van comparar amb els aconseguits manualment.

A la taula 3 es mostren els resultats obtinguts d’aquestes 5 proves segons les persones
que s’han detectat correctament a les seqüències I les que no s’han arribat a detectar.

Mask R-
101-FPN

RetinaNet R-
50-FPN

RetinaNet R-
101-FPN

RetinaNet X-101-
64x4d-FPN

RetinaNet X-101-
32x8d-FPN

People 
detected 141 25 20 24 35

Misses 34 170 175 171 160

Taula 3. Resultats dels diferents detectors de persones.

Segons  els  resultats  obtingust  es  pot  veure  com  el  Mask  R-101-FPN  és  capaç  de
detectar  141 persones d’un total  de 195,  mentre que els  resultats obtinguts amb les
configuracions de RetinaNet són molt més dolents, el nombre més alt de deteccions és
35. Per tant, després d’aquestes proves es va decidir quedar-se amb el detector Mask R-
CNN.

4.3 Tracking

Un cop definit el millor mètode per utilitzar en els frames de detecció calia definir quin
seria el mètode que s’utilitzaria per fer el seguiment,  tracking,  dels objectes detectats
durant els 20 frames següents. Les proves que es van realitzar van ser dues per cada
model de tracking: temps total d’execució i persones comptades.

Les primeres proves es van realitzar amb el correlation tracker de dlib i van ser només
proves de temps sobre una seqüència de 400 frames (13 segons) d’un dels clips de la
primera sessió. En aquest primer contacte amb el tracker es van realitzar 2 proves, una
comptant el temps total si es feia només detecció cada 20 frames i l’altra comptant el
temps  si  es  feia  detecció  a  cada  frame,  és  a  dir  que  no  es  realitzés  tracking dels
corredors. Els resultats obtinguts van ser els següents :

Detecting in every frame Detecting every 20 frames

400 frames 
(13 s)

5220 s 1352 s

Taula 4. Resultats de temps.
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Aquests resultats van servir per tenir una idea del temps que es tardaria en realitzar les
següents proves, on sí que es comptaria les persones. Al veure que el temps de detecció
+tracking era bastant alt  es va decidir  que les proves es farien en diferents qualitats.
Reduint la qualitat dels vídeos de 4K entre 2, entre 4, entre 5 i entre 6. Les seqüències
utilitzades per fer proves doncs tenien les següents qualitats.

Full size (4K)
Downsampled

by 2
Downsampled

by 4
Downsampled

by 5
Downsampled

by 6

3840x2160 1920X1080 960X540 168x432 640x360

Taula 5. Dimensions dels vídeos després d’escalar-los.

Per  comptar  les  persones  que  arribaven  a  creuar  la  línia  de  meta  es  va  dissenyar
manualment  una  àrea  que  cobria  la  meta  i  una  zona  extra  per  poder  comptar  les
persones  que  possiblement  havien  estat  oclusionades  durant  tota  la  seqüència  i  es
detectaven per primer cop quan ja havien creuat la meta.

Figura 8. Imatge de la meta prèviament dissenyada. Es pot veure la zona marcada per una línia groga.

Un cop dissenyat  tot  el  programa per  realitzar  aquestes proves es va fer  sobre dos
mètodes de tracking diferent. El primer era el  correlation tracker  de dlib i el segon un
mètode  basat  en  Deep  Learning anomenat  Re3.  Totes  les  proves  de  temps  i  del
comptador de persones es van fer amb les diferents qualitats de cada seqüència. Es va
utilitzar el servidor de Imatge de la UPC, dues GPUs (una de 6GB i una altra de 10GB).  

Els anàlisis  dels resultats estan dividits primer de tot en la diferència de temps entre
qualitats d’imatge i en segon lloc en la diferència dels comptadors.

Els vídeos utilitzats en aquestes proves són els 5972, 5973, 5975, 5977, 5978, les dades
de cadascun les podem trobar a la taula 1.
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Després de fer  unes quantes proves es va veure que els vídeos 5975 i  5973 no es
podien fer servir per comptar persones. Al 5975 hi havia interferències com l’home que
comentava la cursa des de la meta i un fotògraf. El vídeo 5973 tenia les imatges molt
mogudes generant  que la  línia  de meta definida  prèviament  es mogués de lloc  i  no
quedés marcant la zona correcta. 

Tots els resultats obtinguts es poden trobar a l’Annex.

Basant-se en els resultats del temps es veu com el temps d’execució dels programes no
és prou baix com per poder-ho comparar amb el temps real. En els vídeos de qualitat
més baixa s’aconsegueix arribar a un ratio de 3 vegades més gran que el temps real
utilitzant el tracker Re3, mentre que el correlation tracker tan sols arriba a ser 10 vegades
més gran que el temps real sense poder baixar aquest ratio. El fet de disminuir la qualitat
dels vídeos disminueix molt el ratio de temps entre execució i temps real. A partir de
disminuir la qualitat a la meitat ja s’aconsegueix molta més rapidesa s’execució, al reduir
de la meitat a una sisena part aquest canvi cada vegada és menys significatiu.

Considerant  que en els  dos programes diferents s’utilitza  el  mateix  detector  però un
tracker diferent es pot concloure que el  correlation tracker tarda molt  més a executar
resultats que el tracker Re3. 

En quant als resultats obtinguts del comptador de persones es pot veure com la qualitat
del vídeo no afecta gaire. Analitzant els vídeos extrets del programa es pot veure com el
problema més gran a l’hora de realitzar un bon comptador són les oclusions, si un grup
de persones entre junt a la meta i algú queda tapat no és possible comptar-lo en cap
moment ja que el detector no arriba a detectar-lo, és per això que els resultats que s’han
obtingut no són del 100%. Un altre problema que s’ha trobat són els casos de persones
que arriben a la meta amb un ID associat, el comptador les afegeix com a persones que
entrat a la zona i més endavant se’ls assigna un ID diferent causant així que es compti
de més una persona. Aquest problema també és degut a les oclusions, la persona que
està siguent trackejada amb un ID associat X entra a la meta sense cap problema però
un cop dins la zona queda tapada per un altre corredor provocant l’oclusió, quan aquesta
oclusió deixa d’existir el Centroid Tracker [17] calcula les distàncies entre centroides i no
és capaç d’associar l’identificador X amb la mateixa persona ja que la distància entre
l’últim punt  registrat  de l’objecte  i  el  nou punt  són massa grans.  Així  al  corredor  en
qüestió se li assigna un identificador nou Y, aquest al no estar registrat dins el comptador
provoca que es torni a incrementar i una mateixa persona haurà estat comptada dues
vegades, una per cada identificador associat.

Al programa on s’executa el  correlation tracker s’utilitza la funció  Centroid Tracker [17]
que permet associar els tracksde cada frame amb els del frame anterior aconseguint que
cada corredor tingui un dientificador únic.
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El programa que executa el  tracker Re3 no té aquesta funció explicada i per això els
resultats  del  comptador  no  són  tan  bons  com  es  podria  esperar  veient  els  vídeos
generats  pel  programa,  on  el  tracker segueix  millor  els  corredors  que  el  correlation
tracker. 

Després de l’anàlisi del temps i dels comptadors es veu com el tracker Re3 és més ràpid
i podria funcionar millor que el correlation tracker, però està executat des d’un programa
que no fa fàcil l’assignació de les deteccions noves als tracks existents. Els resultats del
comptador del correlation tracker són millors degut a la funció explicada. Per això el que
es decideix fer és ajuntar els dos programes, utilitzar el cos del que s’utilitzava per el
correlation tracker i canviar el tracker per el Re3. 

Fent les proves amb les diferents qualitats de cada vídeo utilitzant aquest nou mètode
barrejant els dos programes que es tenien s’obtenen els resultats de les taules 6 i 7. Els
resultats mostren el total de temps d’execució i comptador de persones per la suma de
tots els vídeos.

Timing on all videos (303 s)

FR x2 x4 x5 x6

Detectron 2594.29 308.26 165.58 146.98 137.03

Tracking 3303.57 956.99 401.24 322.42 277.47

Program 8308.17
2252.9

4
635.48 375.22 265.14

Total 14206.03
3518.1

9
1202.3 844.62 679.64

Taula 6. Resultats del temps utilitzant l’últim mètode estudiat.

People Counting all videos

Ground

Truth
FR x2 x4 x5 x6

Total 172 171 165 159 160 158

Correct 172 161 155 152 153 151

Misses 0 11 17 20 19 21

False 0 10 10 7 7

Taula 7.  Resultats del comptador de persones utilitzant l’últim mètode estudiat. 

28



4.4 Reconeixement de dorsals

Les  proves  del  reconeixement  de  dorsals  s’han  desenvolupat  utilitzant  un  sistema
diferent al que s’ha utilitzat per la detecció de persones, el tracking i el comptador. En
aquest cas el que s’ha fet és segmentar manualment els dorsals de diferents persones
en les diferents seqüències gravades. Si la segmentació manual donava bons resultats
es volia aplicar la segmentació automàtica dins el bounding box de cada persona.

L’objectiu del reconeixement de caràcters és detectar quin nombre de dorsal porta cada
corredor. El sistema funciona sobre imatges binaritzades, per això s’han dissenyat un
processos que apliquen diferents tècniques sobre la imatge original, millorant la qualitat
d’aquesta i convertint-la en una imatge binaritzada.

Cada procés s’ha dissenyat tenint en compte els resultats obtinguts del procés anterior,
intentant  així  veure  quina  de  les  tècniques  era  més  efectiva  i  quina  no  aportava
informació d’ajuda.

En total s’han segmentat els dorsals de  14 persones diferents però s’han agafat més
d’una imatge de cada un, aconseguint  un total  de 57 imatges a processar.  Aquestes
s’han escollit segons la iŀluminació, l’escala i la inclinació, tenint una selecció de cada
tipus per situar el pitjor i el millor cas possible.

 

La figura 4 representa el dissent del primer procés estudiat.

Figura 9. Estructura del procés 1 de reconeixement de dorsals amb les diferents tècniques aplicades sobre la
imatge original per extreure el dorsal del corredor.

Aquest primer procés obté uns resultats molt dolents, de 57 dorsals només n’és capaç de
detectar el text de 2 els quals els aconsegueix detectar bé i extreure el nombre correcte.

Les figures 10 i 11 mostren un exemple d’un dorsal que no obté cap resultat i un altre
que obté un resultat correcte.
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Figura 10. Dorsal que no passa correctament el procés 1.

Figura 11. Dorsal que passa correctament el procés 1.

El procés 2 segueix la base del procés 1 però incorpora una dilatació abans de realitzar
el closing per fer que els nombres tinguin la línia més prima i així separar-los més entre

30



ells  per tal  que el  closing pugui  eŀliminar  més interferències.  Un cop realitzat  aquest
closing es fa una erosió per tornar a definir una línia més àmplia pels nombres.

Figura 12. Esquema per blocs d’aquest procés 2.

Els resultats obtinguts aquest cop milloren respecte el primer procés. De les 57 imatges
originals, el OCR és capaç de detectar-ne el text a 13. D’aquestes detectades 9 obtenen
un resultat correcte i 3 n’obtenen un d’incorrecte.

El procés 3 funciona pràcticament igual que l’anterior, l’única diferència és que en aquest
es fa el redimensionat d’imatge sobre la imatge en blanc i negre.

Figura 13. Esquema utilitzat en el procés 3

Els resultats també són similars als anteriors aconseguits. En aquest cas de les 57 
imatges originals se’n detecta el text a 14, de les quals 8 obtenen un resultat correcte i 6 
obtenen un resultat erroni.

31



Al procés 4 el que es vol intentar corregir són els casos de les ombres, alguns dorsals 
tenen una qualitat inferior als altres degut a que la meitat del dorsal té una iŀluminació i 
l’altra meitat en té una altra causada per una ombre. Per arreglar aquest problema es fa 
una qualització un cop s’ha redimensionat la imatge.

Figura 14. Esquema per blocs d’aquest procés 4.

Els  resultats  obtinguts  són  més  dolents  que  els  obtinguts  durant  els  dos  processos
anteriors. Aquest cop dels 57 dorsals originals es detecta el text a només 5, dels quals 2
se n’obtenen resultats correctes i 3 se n’obtenen resultats incorrectes.

Com es pot veure als diferents resultats obtinguts, el reconeixement del dorsal amb OCR
no és efectiu i per tant de moment no és possible integrar-lo dins el sistema general. Per
això s’ha de buscar un mètode alternatiu que proporcioni millors resultats.
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5. Pressupost  

El pressupost d’aquest projecte té en compte el temps dedicat per part dels enginyers del
projecte i els recursos utilitzats del Image Processing Group de la UPC. Els sistemes que
utilitzen Deep Learning tenen un cost computacional molt alt i es necessita una GPU per
portar-se a terme. 

Per tant, el cost d’aquest projecte prové principalment del salari dels encarregats de fer
la recerca i del temps gastat en aquesta. L’equip d’aquest projecte està format per dos
professors i dos alumnes. La durada total d’aquest projecte és de 21 setmanes i s’han
invertit 25 hores cada setmana.

People Pay/hour Dedication time Total

Junior Engineer 2 8,00€/h 25h/week 8400€

Senior 
Engineer

2 60,00€/h 2h/week 5040€

Pel  que  fa  als  recursos  utilitzats  del  grup  d’imatge  es  fa  una  aproximació  del  que
costaria llogar un servidor semblant al que s’ha fet servir segons els preus que ofereixen
a l’Amazon Web Services. Considerant que el servidor que s’ha fet servir és el t2.2xlarge
[18]  que  surt  a  0.33€  per  hora  i  estimant  que  s’han  utilitzat  aquests  recursos
aproximadament 100 dies el pressupost destinat serà de 792€.

Per tant, el cost del projecte és el següent:

8400+5040+792=14232
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6. Conclusions i futures millores  

L’objectiu principal del projecte era crear un sistema de visió per computador que fos
capaç de comptar, en una cursa popular, les persones que eren capaces d’arribar a la
meta  i  extreure  el  nombre  del  dorsal  que  portaven  amb  la  intenció  de  guardar  els
resultats dels temps i ordre d’arribada de tots els corredors. Aquest objectiu s’havia de
portar  a  terme estudiant  diferents  mètodes de  detecció,  tracking i  reconeixement  de
caràcters.

Durant  els  experiments de l’apartat  4.1 es va veure com els  dos detectors estudiats
complien l’objectiu de detectar les persones que apareixen a les seqüències de vídeo,
però el Mask R-CNN obtenia més resultats de detecció que el RetinaNet. El projecte està
pensat per comptar totes les persones que arriben a la meta i amb el RetinaNet es corria
el risc que no tots els corredors fossin detectats. Per això es va triar com a detector a
implementar dins el sistema el Mask R-CNN. 

Aquest detector escollit, Mask R-CNN, tenia la sensibilitat de detecció tan alta que alhora
que detectava els corredors també era capaç de detectar la gent del públic si el llindar de
detecció era baix,  per això es va establir  aquest  a 1,00.  Fixant  aquest  valor  tots els
corredors  eren detectats  ja  que apareixen  a  les  seqüències  de vídeo  a  cos  sencer,
mentre que de la gent del públic només se n’aprecia el cap.

A  l’apartat  4.2  es  va  estudiar  quin  mètode  de  tracking seria  millor  per  realitzar  el
seguiment de les persones detectades cada 20  frames. Els resultats dels dos  trackers
estudiats, correlation tracker i Re3, van mostrar que el Re3 realitzava un millor seguiment
i el seu temps d’execució era més ràpid ja que treballava amb GPU.  Per altra banda, el
correlation tracker obtenia millors resultats a l’hora de comptar persones degut a que el
programa utilitzat  per executar-lo cridava una funció que s’encarregava d’associar  els
tracks nous amb els existents del frame anterior. El programa de Re3 no tenia aquesta
funció i  per això no obtenia tan bons resultats a l’hora de comptar persones. Fent la
barrejada de mètodes, utilitzant el programa on es cridava el correlation tracker i canviant
aquesta  crida  pel  tracker  Re3 aquest  problema de  comptatge  es  resolia,  així  es  va
aconseguir un sistema ràpid, capaç de detectar tots els corredors, fer-ne el seguiment
fins la meta i afegir-los al comptador.

De totes maneres, els resultats obtinguts encara no són perfectes degut a problemes
d’oclusions, persones que són comptades dues vegades un cop arribades a la meta i
persones que estan just a l’àrea de la meta i no són corredors, com el comentarista o el
fotògraf.

El  reconeixement  de caràcters estudiat  a  l’apartat  4.3 no ha donat  els  resultats  que
s’esperaven. El cas estudiat era en una situació de millors condicions possibles, si els
resultats sortien bé el sistema utilitzat s’hagués implementat al sistema anterior, on es
treballava  sobre  les  seqüències  de  vídeo.  Les  imatges  dels  dorsals  segmentades
manualment no van passar els diferents processos de tècniques de processat d’imatge i
reconeixement òptic de caràcters. Només aquelles imatges que tenien una iŀluminació
adequada  sense ombres,  tenien els  nombres perfectament  alineats,  el  dorsal  estava
mirant a la càmara i cap objecte com un braç o una mà tapava algun nombre passaven
els procés de reconeixement. Tot i així alguns d’ells no obtenien un bon resultat i el text
que es reconeixia no era el nombre de dorsal de la imatge original.

Les millores proposades per treballar en un futur s’apliquen principalment a la funció que
s’encarrega d’associar els tracks existents en un frame amb els nous que apareixeran al
següent frame. El mètode utilitzat en aquest sistema es basava en la distàncies entre els
centroides dels tracks, però s’ha vist que al tractar-se d’una cursa on els corredors van
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ràpids, d’un frame a l’altre hi pot haver molta distància entre els centroides. Per això la
millora proposada és estudiar un sistema de moviment lineal on el nou  track s’assigni
amb el  vell  segons si  el  nou es troba en una posició  que segueix  el  moviment  que
portava  l’objecte.  D’aquesta  manera  a  més  es  resoldria  el  problema  de  comptar  el
fotògraf i el comentarista com a corredors, si l’objecte que s’ha de comptar no ha realitzat
un moviment mínim aquest no ha de ser comptat.

L’altra millora proposada serveix per millorar el sistema de reconeixement de caràcters.
Primer de tot s’hauria d’entrenar un model que fos capaç de detectar els dorsals dins la
imatge capturada per la càmera. Aquesta detecció substituiria la segmentació manual
feta en aquest projecte. Un cop obtinguda la detecció del dorsal s’haurien de detectar
diferents  bounding box que continguessin text i així passar pel reconeixement òptic de
caràcters (OCR) una regió que únicament tingués el nombre del dorsal. Per un OCR és
molt més fàcil  detectar text si només hi ha text en una imatge i els resultats després
d’aquest nou procés serien millors que els obtinguts en aquest projecte.

Un altre mètode de reconeixement de dorsals que es podria implementar és un codi
aruco. Consistiria en afegir al dorsal un codi aruco [19] al costat del nombre i aplicar els
dos tipus de reconeixement, així incrementaria la possibilitat d’obtenir el resultat correcte.
A més a més aquests codis consisteixen en formes geomètriques que permeten un millor
reconeixement que els caràcters.

Finalment  només caldria  implementar el  sistema de reconeixement  del  dorsal dins el
sistema de detecció i tracking de persones per tal que tots els resultats fossin obtinguts
alhora.
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Annex

A continuació es mostren tots els resultats obtinguts dels experiments de temps i 
comptador de persones que s’han aplicat sobre els vídeos de la taula 1.

Aquestes primeres taules mostren els resultats utilitzant el correlation tracker I aplicant la
detecció de persones cada 20 frames.

Timing detect every 20 frames and tracking 

FS x2 x4 x5 x6

5977 865 476 356 335 323

5978 3519 3037 2162 2202 1867

Counting detect every 20 frames and tracking

Ground 

truth
FS x2 x4 x5 x6

5977 16 22 22 22 22 20

5978 57 77 69 66 67 64

Les següents taules mostren els resultats obtinguts aplicant la detecció de persones a 
cada frame i, per tant, no utilitzant cap mètode de tracking.

Timing detect every frame

FS x2 x4 x5 x6

5977 4793 555 319 298 275

5978 12575 1582 985 1065 796

Counting, detection on every frame

Ground 

truth
FS x2 x4 x5 x6

5977 16 19 21 20 23 19

5978 57 60 61 61 57 60
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Les següents taules mostren els resultats del temps d’execució aplicant el  tracker Re3.
Cada taula mostra els resultats d’una seqüència de vídeo diferent, analitzant per separat
el temps de detecció, el temps de tracking, el temps de les altres funcions que formen
part del programa i el temps total.

Timing on video 5972 (62 s)

Timing (s) Full Res. x2 x4 x5 x6

Detectron 646.50 73.17 35.46 31.17 27.91

Track 736.62 204.81 81.37 64.99 54.71

Program 1858.88 476.27 120.00 81.04 62.78

Total 3242.00 754.25 236.83 177.20 145.40

Timing on video 5977 (31 s)

Timing (s) FR x2 x4 x5 x6

Detectron 257.82 31.28 17.77 15.82 14.25

Track 355.36 95.17 40.17 33.51 30.19

Program 902.21 236.77 59.37 38.95 27.91

Total 1515.39 363.22 117.31 88.28 72.35

Timing on video 5978 (90 s)

Timing (s) FR x2 x4 x5 x6

Detectron 654.15 84.26 45.85 41.65 38.39

Track 986.29 269.42 113.31 90.7 80.14

Program 2767.19 704.39 173.7 110.24 77.65

Total 4407.63 1058.07 332.86 242.59 196.18

Timing on video 6491 (30 s)

Timing (s) FR x2 x4 x5 x6

Detectron 270.25 31.41 16.55 14.88 14.27

Track 387.21 107.76 43.86 34.81 30.81

Program 827.88 225.07 55.37 36.01 27.02

Total 1485.34 364.24 115.78 85.70 72.1
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Timing on video 6492 (30 s)

Timing (s) FR x2 x4 x5 x6

Detectron 244.41 29.64 13.35 12.48 13.39

Track 165.99 81.96 24.64 21.69 25.83

Program 532.39 218.66 34.83 22.87 25.50

Total 942.79 330.26 72.82 57.04 64.72

Timing on video 6493 (30 s)

Timing (s) FR x2 x4 x5 x6

Detectron 267.82 23.40 17.22 15.72 15.39

Track 408.31 68.72 44.55 33.14 27.83

Program 858.63 144.84 121.44 45.37 25.5

Total 1534.76 236.96 183.21 94.23 68.72

Timing on video 6494 (30 s)

Timing (s) FR x2 x4 x5 x6

Detectron 253.34 35.10 19.38 15.26 13.43

Track 263.79 129.15 53.34 43.58 27.96

Program 560.99 246.94 70.77 40.74 18.78

Total 1078.12 411.19 143.49 99.58 60.17

Igual que les taules anteriors, aquestes següents mostren els resultats obtinguts d’aplicar
el  tracker  Re3,  aquests  resultats  però  mostren  el  que  s’ha  obtingut  a  través  del
comptador de persones, analitzant les persones comptades correctament, les comptades
de més i les comptades de menys. Cada taula mostre els resultats d’una seqüència de
vídeo diferent.

People Counting video 5972 

Ground

Truth
FR x2 x4 x5 x6

Total 69 65 59 58 58 57

Correct 69 63 57 56 56 56

Misses 0 6 12 13 13 13

False 0 2 2 2 2 1
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People Counting video 5977 

Ground

Truth
FR x2 x4 x5 x6

Total 16 17 18 17 17 18

Correct 16 16 16 16 16 16

Misses 0 0 0 0 0 0

False 0 1 2 1 1 2

People Counting video 5978 

Ground

Truth
FR x2 x4 x5 x6

Total 57 59 55 55 56 54

Correct 57 55 55 53 54 52

Misses 0 2 2 4 3 5

False 0 4 3 2 2 2

People Counting video 6491

Ground

Truth
FS x2 x4 x5 x6

Total 9 11 11 10 10 10

Correct 9 9 9 9 9 9

Misses 0 0 0 0 0 0

False 0 2 2 1 1 1

People Counting video 6492

Ground

Truth
FS x2 x4 x5 x6

Total 4 4 4 4 4 4

Correct 4 4 4 4 4 4

Misses 0 0 0 0 0 0

False 0 0 0 0 0 0
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People Counting video 6493

Ground

Truth
FS x2 x4 x5 x6

Total 6 6 6 6 6 6

Correct 6 6 6 6 6 6

Misses 0 0 0 0 0 0

False 0 0 0 0 0 0

People Counting video 6494

Ground

Truth
FS x2 x4 x5 x6

Total 11 9 9 9 9 9

Correct 11 8 8 8 8 8

Misses 0 3 3 3 3 3

False 0 1 1 1 1 1
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