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1. Abstract

Català

La visió per computadors en 3D és tecnologia que cada vegada és més utilitzada per aplicacions

de  tot  tipus,  des  de  reconeixement  facial  fins  a  sistemes  de  visió  d’obstacles  en  automòbils

autònoms.  El  rang  d’aplicacions  és  molt  divers  i  moltes  vegades  pot  necessitar  que  aquests

sistemes de visió 3D siguin portables i fàcilment integrables a altres dissenys o projectes.

Per tal de donar una solució convenient al problema de la portabilitat, aquest TFG es centrarà a

prototipar un sistema encastat de visió 3D juntament amb el seu software. L’objectiu serà permetre

el processat i la transmissió de dades 3D a temps real a través d’internet, de tal manera que es

faciliti la integració de funcions de monitoratge i tractament d’aquestes dades a aquells projectes

que se’n vulguin beneficiar. 

Actualment  existeix  una  versió  obsoleta  d’aquest  sistema,  el  qual  va  estar  desenvolupat  pel

departament d’ESAII (Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial)  de la Facultat

d’Informàtica de Barcelona.  Aquest  disseny està implementat  amb sistemes encastats  antics i

actualment tenen carències evidents de capacitat  de computació.  Amb aquest  TFG es pretén

actualitzar i implementar un nou disseny amb components actuals i un software que s’adapti a les

noves capacitats d’aquests. 

Com a prova de concepte, s’integrarà aquest prototip a un dels projectes del departament d’ESAII.

Aquest projecte és un caminador intel·ligent, el qual passaria a ser capaç de transmetre un mapa

tridimensional de les cames del pacient a través d’internet, habilitant un seguiment a distància de

la seva rehabilitació o tractament.

Castellano

La  visión  por  computadores  en  3D  es  una  tecnología  que  es  cada  vez  más  utilizada  para

aplicaciones de todo tipo, desde reconocimiento facial hasta sistemas de visión de obstáculos en

automóviles autónomos. 
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El rango de aplicaciones es muy diverso y muchas veces puede necesitar que estos sistemas de

visión 3D sean portátiles y fácilmente integrables a otros diseños o proyectos.

Para poder dar una solución conveniente al problema de la portabilidad, este TFG se centrará en

prototipar un sistema encastado de visión 3D juntamente con su software. El objetivo será permitir

el procesado y la transmisión de datos 3D en tiempo real mediante internet, de tal manera que se

facilite la integración de funciones de monitorización y tratamiento de estos datos para aquellos

proyectos que se quieran beneficiar de ello.

Actualmente  existe  una  versión  obsoleta  de  este  sistema,  el  cual  fue  desarrollado  por  el

departamento  de  ESAII  (Enginyeria  de  Sistemes,  Automàtica  i  Informàtica  Industrial)  de  la

Facultad de Informática de Barcelona. Este diseño está implementado con sistemas encastados

antiguos y que a día de hoy tienen carencias evidentes de capacidad de computación. 

Con este TFG se pretende actualizar e implementar un nuevo diseño con componentes actuales y

un software que se adapte a las nuevas capacidades de estos.

Como prueba de concepto, se integrará este prototipo a uno de los proyectos del departamento de

ESAII. Este proyecto es un caminador inteligente, el cual pasaría a ser capaz de transmitir un

mapa tridimensional de las piernas del paciente mediante internet, habilitando un seguimiento a

distancia de su rehabilitación o tratamiento.

English

3D  computer  vision  is  a  technology  that  is  being  increasingly  used  by  a  growing  range  of

applications, from facial recognition to hazard detection systems used by autonomous cars. The

range of applications is pretty diverse and in multiple occasions they might need that those 3D

vision systems were portable and easily integrable into other designs or projects.

To be able to provide a convenient solution to the portability problem, this TFG is going to focus on

prototyping a 3D vision embedded system alongside its software. The main objective will be to

enable  real  time  3D  data  processing  and  transmission  via  internet,  providing  a  simple  data

monitoring and treatment alternative for other projects that may benefit from it.
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At the present time there is an obsolete version of this system, which was originally developed by

the  ESAII  (Enginyeria  de  Sistemes,  Automàtica  i  Informàtica  Industrial)  department  from  the

Barcelona School of Informatics. This design is implemented using already old embedded systems

that show clear evidence of being underpowered for nowadays computation standards. This TFG

aims to update and implement a new system with state of the art components and a software able

to efficiently use those resources.

As a proof of concept, this design will be integrated to one of the existing projects of the ESAII

department. That project is a smart walker, which would obtain 3D vision capabilities to transmit a

3-dimensional map of a patient’s legs via internet, enabling a remote monitoring and treatment of

that patient.

7



______________________________________________________________________________

2. Context i actors implicats

2.1. Context

Aquest projecte és un TFG (Treball de Final de Grau) desenvolupat a la FIB (Facultat d’Informàtica

de Barcelona), enfocat en actualitzar i afegir noves funcionalitats a un dels projectes existents del

departament d’ESAII (Enginyeria de Sistemes, Automàtica i  Informàtica Industrial)  de la pròpia

facultat.

El projecte en qüestió és un sistema encastat (combinació de software y hardware dissenyat per a

una funció específica) que integra una càmera 3D (en aquest  cas una  PrimeSense).  La seva

utilitat  esperada és poder obtenir,  processar i  transmetre informació visual en tres dimensions

mitjançant  un  sistema  portable  i  compacte.  Aquest  sistema,  a  més  a  més,  permetria  oferir

funcionalitats afegides depenent de l’aplicació a què es destinés, podent expandir o adaptar el

disseny inicial d’aquest.

Actualment,  aquest  sistema té com a component principal  un  SOC (System on Chip),  el  qual

ofereix  les  funcionalitats  d’un  sistema  Linux  juntament  amb  capacitat  per  a  GPIO (General

Purpose Input/Output). Aquest  SOC és una  Raspberry Pi Model B+ [1], un dels primers models

creats de la seva sèrie.

Amb el pas del temps, les mancances d’aquest model s’han anat fent més evidents a mesura que

la tecnologia ha anat avançant, quedant-se molt enrere respecte als nous models que han anat

sorgint durant els últims anys. Una de les mancances més evidents és la falta de potència de

processat, reflectida en una baixa freqüència de funcionament del seu processador, el qual a més

és d’un sol nucli.

Com  a  resultat  d’aquesta  obsolescència,  el  funcionament  eficaç  del  sistema  complet  es  veu

afectat. La necessitat d’actualitzar el sistema es mostra especialment evident a l’hora de processar

tota la informació que la càmera 3D proporciona a temps real. Amb el sistema actual, si s’intenta

treballar  amb  un  volum  elevat  de  dades,  ens  veiem  obligats  a  buscar  compromisos  entre

rendiment i usabilitat.

Partint d’aquesta premissa, el TFG es centrarà en la substitució d’aquest component per un model

més  actual  (Raspberry  Pi  3  Model  B+).  Aquest  model  disposa  del  doble  de  freqüència  de

funcionament respecte al model antic, utilitzant també un processador de quatre nuclis [2]. 
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La substitució  de la  Raspberry implicarà  també refer  completament  el  software utilitzat  per  a

processar i  transmetre les dades de la càmera 3D, millorant i afegint funcionalitats respecte al

software actual. 

L’ús d’aquest nou model possibilitarà també una implementació del  software basada en threads,

fent ús dels múltiples nuclis que ens proporciona. D’aquesta manera, es podrà distribuir la càrrega

de còmput entre els diferents nuclis i fer un ús més eficient del hardware. 

Per a aquest projecte també es provaran diferents models de càmera 3D, per tal de seleccionar la

que  ofereixi  més  facilitats  i  funcionalitats  amb una  Raspberry  Pi  3.  Aquestes  càmeres  seran

cedides  temporalment  pel  mateix  departament  d’ESAII  ja  que  el  seu  preu  és  elevat.  També

s’intentarà explorar diferents maneres de transmetre les dades de la càmera 3D en temps real a

través d’internet. 

Un cop es tingui  un prototip  del  sistema,  s’integrarà  a altres sistemes ja  existents per  tal  de

proporcionar capacitat de visió i monitoratge 3D. Un d’aquests sistemes pot ser, per exemple, un

caminador  equipat  amb  sensors  similar  al  descrit  en  un  projecte  similar  [3]  que  a  més  de

processar  i  transmetre  informació  sobre  constants  vitals  d’un  pacient,  permeti  obtenir  una

representació 3D de les seves cames. D’aquesta manera, es facilita al metge el seguiment d’un

pacient en rehabilitació.

El projecte es desenvoluparà sota la supervisió del director del TFG i dins de les instal·lacions del

departament d’ESAII, sent aquest l’encarregat de facilitar el material necessari.

2.2. Actors implicats

En aquest projecte hi ha una sèrie d’actors implicats (persones i entitats) de manera directa o

indirecta. A continuació es mostra una llista dels actors principals, juntament amb una descripció:

2.2.1. Desenvolupador

És la persona més important del projecte. El seu paper és el de portar a terme tots els aspectes de

desenvolupament del projecte: investigació, disseny, implementació i documentació. És el màxim

responsable de complir tots els terminis de planificació i d’entregar el projecte final, juntament amb

la seva posterior defensa oral.  Les seves decisions estan consensuades principalment amb el

director del TFG.
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2.2.2. Director del TFG

És  la  persona  responsable  de  supervisar  el  treball  fet  pel  desenvolupador.  És  una  persona

versada en l’àrea d’estudi del TFG, de manera que pot orientar i  ajudar al desenvolupador de

manera eficaç. En cas de detectar desviaments en la planificació o objectius del projecte, és qui

s’encarrega de tractar-ho amb el desenvolupador per a mantenir el projecte dins d’un abast i unes

expectatives factibles. 

2.2.3. Usuaris

Determinar els usuaris finals d’aquest projecte és difícil a causa de la seva pròpia naturalesa. Com

hem explicat abans, aquest projecte està centrat a actualitzar i refer un sistema encastat. Aquest

projecte no té definida una aplicació pràctica final, sinó que està pensat com un projecte per afegir

funcionalitats (en aquest cas visió 3D) a altres projectes.

D’aquesta manera, els usuaris finals variaran en funció de quina sigui l’aplicació final a la qual es

destini el sistema. Com hem explicat anteriorment, en el cas d’integrar-lo en un caminador equipat

amb sensors, els usuaris finals serien els metges i pacients que en fessin ús. Seguint una lògica

similar, els usuaris seran aquells que utilitzin el projecte base, sigui quin sigui aquest.

2.2.4. Beneficiaris

Els beneficiaris d’aquest projecte són els següents:

• Departament d’ESAII: aquest projecte parteix d’un projecte existent del departament, de

manera que el  podrà utilitzar  per a futures aplicacions de caràcter  similar.  Rebran una

actualització del sistema sense cap mena de cost afegit (excepte el preu del material).

• De manera indirecta, els usuaris descrits a l’apartat anterior també en seran beneficiaris.
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3. Estat de l’art

Aquest projecte pretén actualitzar un sistema existent, originalment desenvolupat pel departament

d’ESAII. Per tant, es pot dir que aquest projecte no s’ha fet abans amb exactament les mateixes

característiques, però això no significa que no s’hagin desenvolupat sistemes similars.

Per exemple, existeix un projecte [4] on es desenvolupa un sistema similar al proposat. Tot i això,

el projecte actualment té 10 anys d’antiguitat i utilitza equipament fins i tot menys potent que el

que  nosaltres  volem  millorar.  Cal  destacar  que  hi  ha  elements  comuns  entre  tots  aquests

projectes, que són principalment els components centrals: un sistema encastat i una càmera 3D.

Tot el software depèn dels components seleccionats.

Seguint aquesta premissa, és necessari investigar l’estat de l’art de sistemes encastats i càmeres

3D. D’aquesta manera, podrem analitzar quins components s’adapten millor a les necessitats i

limitacions del projecte.

3.1. Tecnologies i tipus de càmera 3D

En el mercat existeixen actualment diverses tecnologies de càmera 3D [5], cada una d’elles amb

els seus avantatges i desavantatges. Per a aquest projecte en tindrem unes quantes disponibles

gràcies al departament d’ESAII. Actualment no existeix una preferència per a una tecnologia en

concret, així que es triarà la que més facilitats doni per connectar-se a una Raspberry Pi 3 Model

B+, sempre que pugui cobrir totes les necessitats tècniques.

A continuació presentarem una llista de les tecnologies més rellevants en l’actualitat:

3.1.1. Càmera estereoscòpica

La tecnologia més clàssica,  utilitzada tradicionalment  per a aportar  percepció de profunditat  a

fotografies i pel·lícules. Són càmeres compostes per dues o més lents, amb un sensor fotogràfic

dedicat per a cada una d’elles. El seu principi està fonamentat en imitar la visió binocular dels

humans.

Dintre del món de la visió per computadors, també es poden fer servir  per generar mapes de

profunditat. El seu funcionament es basa en observar la diferència de la posició d’un objecte o

zona concreta entre les dues imatges generades per la càmera. D’aquesta manera, es pot estimar

la seva distància respecte a l’espectador. L’encarregat de calcular aquest mapa de profunditat és

un algoritme de visió per computador. 
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Per a això, aquest algoritme ha d’identificar els punts corresponents entre les dues imatges que

estan associats a un mateix objecte o zona. És un procés amb un cost computacional alt.

3.1.2. Càmera ToF (Time of Flight) per polsos

Aquest tipus de càmeres utilitzen polsos làser invisibles per a l’ull humà. Aquests polsos, un cop

emesos contra un objecte o escena, retornen reflectits cap a la càmera. Mitjançant el temps de

tornada i la longitud d’ona, es pot calcular la distància a la qual es troba el punt on apunta el làser.

Utilitzant aquest principi, es repeteix aquest procediment a alta velocitat per a tot un seguit de

punts  de  l’escena,  utilitzant  miralls  (per  exemple)  per  a  redirigir  el  làser.  D’aquesta  manera,

obtenim un mapa de profunditat de la zona desitjada, compost pels diferents punts obtinguts en el

procés anterior.

Aquesta  tecnologia  permet  generar  mapes  de  profunditat  de  gran  resolució,  però  és  cara  i

generalment  voluminosa.  Actualment  s’està  utilitzant  molt  en  el  desenvolupament  de  vehicles

autònoms.

3.1.3. Càmera ToF d’ona contínua

A  causa  del  preu  elevat  de  la  tecnologia  anterior,  s’han  desenvolupat  alternatives  més

econòmiques.  La  més  similar  és  la  càmera  ToF d’ona  contínua,  on  es  suprimeixen  tots  els

elements mòbils. Aquest tipus de càmera il·lumina l’escena amb llum modulada d’ona contínua i

rep la llum reflectida amb sensors CCD (Charge Coupled Device) o CMOS (Complementary Metal

Oxide Semiconductor), els quals són sensors estàndard de fotografia digital.

La profunditat de cada element es pot calcular mesurant la fase entre l’ona emesa i l’ona rebuda.

La resolució d’aquest tipus de càmera acostuma a ser menor que la de la seva alternativa directa

descrita abans. Com que el seu funcionament es basa en la mesura de la fase entre les ones

emeses, la distància de mesura està limitada a la longitud d’ona.

3.1.4. Càmera de llum estructurada

Per a aquesta tecnologia, el sistema està compost per un projector i  una càmera infraroja. El

projector emet patrons de punts de llum coneguts sobre una escena, que passen a ser observats

per la càmera. De manera similar  a com una càmera estereoscòpica es basa en detectar les

disparitats entre dues imatges,  aquesta tecnologia està fonamentada en comparar els patrons

observats amb els patrons originals esperats.

Els patrons pateixen deformacions degudes a la forma geomètrica de l’objecte on es projecten.

Analitzant  aquestes  distorsions  i  comparant-les  amb  els  patrons  originals,  es  pot  extreure
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informació  de  profunditat.  Pell  seu  principi  de  funcionament,  aquesta  tecnologia  és  altament

sensitiva a la llum ambiental. La seva eficacia és limitada en zones molt il·luminades.

3.2. Sistemes encastats i microcontroladors actuals

A part de la càmera 3D, el component més important dins d’aquest projecte és el microcontrolador

o SOC que es vol utilitzar, ja que és el responsable del coll d’ampolla en el sistema actual.

Com s’ha explicat abans, s’ha decidit utilitzar una Raspberry Pi 3 Model B+. Aquesta decisió s’ha

fet després de comparar les alternatives actuals dins del mercat. A continuació es presentaran les

principals alternatives valorades, juntament amb les raons per les quals han estat seleccionades o

rebutjades.

3.2.1. Arduino i sistemes similars

Arduino és una companyia de codi i  hardware obert  que ofereix tota una sèrie de models de

plaques de desenvolupament, dissenyades tant per a integrar-se a sistemes encastats com per

constituir-se com a element central d’aquests.

Es caracteritza per proporcionar diverses facilitats a l’hora de desenvolupar aplicacions pràctiques.

Una  d’aquestes  facilitats  és,  per  exemple,  la  distribució  d’un  IDE  (Integrated  Development

Environment) i llibreries que trivialitzen la programació a baix nivell. Pel que fa al hardware, també

facilita l’ús dels seus pins d’input/output, la connexió amb l’ordinador i/o font de corrent i a més

permet  expandir  les  seves  funcions  amb  “shields”  (plaques  preparades  per  a  connectar-se

fàcilment a l’arduino). 

Tot i això, hi ha inconvenients. El més evident és la poca freqüència de rellotge, que a la vegada

comporta  una  capacitat  computacional  limitada.  Per  exemple,  el  model  d’arduino  més  potent

(Arduino  Due)  té  una  freqüència  de  rellotge  de  84MHz  [6].  Buscant  entre  alternatives  de

característiques similars com  Teensy o  NodeMCU, la freqüència més elevada trobada ha estat

180MHz (Teensy 3.6)  [7].  També cal remarcar que són sistemes que no disposen de sistema

operatiu i, generalment, no estan orientats a aplicacions que necessitin multithreading.

Partint  de  la  premissa  que  actualment  necessitem  més  capacitat  de  computació  i  la  nostra

Raspberry 1 Model B+ és de 700MHz, es fa evident que no podem adoptar aquesta opció.

3.2.2. Microcontroladors PIC i similars

Tot  i  que  PIC és  un  una  família  de  microcontroladors  en  concret,  es  fa  servir  com a  terme

generalista a  l’hora  de descriure  components  similars.  Són circuits  integrats  amb la  capacitat

d’executar ordres que han estat prèviament integrades a la seva memòria. Per a donar una idea
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clara  i  entenedora,  pràcticament  tots  els  dispositius  descrits  a  l’apartat  anterior  tenen  un

microcontrolador d’aquestes característiques com a element central.

Desenvolupar software directament per a microcontroladors implica haver d’escriure codi de molt

baix nivell d’abstracció. Els avantatges directes són un sistema altament compacte i (normalment)

de molt més baix consum en comparació amb les seves alternatives. Tot i això, comparteixen els

mateixos  problemes  comentats  a  l’apartat  anterior.  Per  aquesta  raó,  aquesta  opció  ha  estat

ràpidament descartada i no s’entrarà en gaires detalls.

3.2.3. Raspberry Pi i microcomputadors compactes

Durant els últims anys, ha anat proliferant l’aparició de plataformes com Raspberry Pi i similars. A

diferència  del  hardware definit  als  apartats  anteriors,  es  caracteritzen per  ser  un computador

complet de mida reduïda, desenvolupat sobre una única placa. Tot i que inicialment es van crear

amb finalitats educatives, han anat guanyant popularitat com a eina per a desenvolupament de

sistemes encastats.

En  comparació  amb  les  alternatives  anteriors,  disposen  d’un  sistema  operatiu  (usualment

Raspbian, en el cas de Raspberry) i una capacitat de computació molt més elevada. Per exemple,

el nou model de  Raspberry Pi mencionat en apartats anteriors té una freqüència de rellotge de

1.4GHz i un processador de quatre nuclis, respecte als 700MHz i únic nucli del model que volem

substituir. La millora és evidentment substancial.

Si ho comparem amb les capacitats de les alternatives anteriors, podem observar que la diferència

en capacitat de computació és molt elevada. Donat que el nostre problema principal és que la

Raspberry Pi  actual  està quedant  obsoleta,  queda clar  que l’opció  més viable  és simplement

utilitzar un model més actual.

Existeixen alternatives al mercat amb característiques similars, però s’ha decidit utilitzar aquesta

plataforma,  ja  que  és  la  que  més  comunitat  té  darrere.  Això  implica  tenir  molt  més  suport  i

documentació disponible en cas de necessitar-ho.
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4. Problema i objectiu

4.1. Problema

El principal problema que ens trobem és una manca de capacitat de computació en el projecte

existent del departament d’ESAII. Amb els anys, el seu component central (Raspberry Pi 1) ha

anat fent més evident les seves limitacions. Per culpa de la seva poca freqüència de rellotge i el

fet de només tenir un nucli, la seva capacitat de computació es veu afectada. Això implica haver

de recórrer a compromisos entre usabilitat i funcionalitat, ja que el sistema no és suficientment

potent per fer processament intensiu i que transmeti informació amb una freqüència elevada.

4.2. Objectiu

L’objectiu d’aquest projecte és actualitzar el sistema compost de càmera 3D i Raspberry Pi descrit

en  apartats  anteriors,  obtenint  una  millora  de  capacitat  de  computació  de  dades  3D.  Per  a

aconseguir-ho,  serà necessari  provar diverses càmeres, seleccionar-ne una i integrar-la a una

nova  Raspberry amb  millors  prestacions.  Aquest  procés  implicarà  refer  tot  el  software de

processat i transmissió de dades, adaptant-lo als nous recursos. En definitiva, es pretén obtenir un

producte amb les mateixes característiques, però amb millor funcionalitat. Un cop s’obtingui un

sistema  funcional,  s’integrarà  a  altres  projectes  (com  el  caminador  mencionat  en  apartats

anteriors) per avaluar el seu funcionament en aplicacions pràctiques.

4.2.1. Requeriments

• El  nou  sistema  ha  de  ser  capaç  d’obtenir  dades  3D  d’una  escena,  processar-les  i

transmetre-les a través d’internet o una xarxa local.

• Aquest sistema ha de mantenir la portabilitat del sistema original.

• El nou software ha de fer ús de les millores en el hardware, en concret de la nova quantitat

de nuclis disponibles a la CPU (multithreading).

• Ha de ser un sistema compacte, fàcil d’utilitzar i poc costós d’integrar a altres projectes.
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5. Obstacles potencials

Durant el desenvolupament del projecte ens podem trobar amb un seguit de problemes que poden

fer-nos alterar la planificació temporal si no es solucionen eficientment. A continuació explicarem

els principals riscs.

5.1. Problemes integrant la càmera 3D

Algunes de les càmeres que provarem no estan dissenyades per a utilitzar-se amb una Raspberry

Pi. Com a tal, podem trobar-nos amb problemes perquè reconegui la càmera i sigui utilitzable. Això

pot allargar indefinidament aquesta etapa.

Solució: investigar si existeixen drivers o projectes anteriors que hagin pogut connectar el model

de càmera utilitzat en una  Raspberry Pi. En cas de no poder aconseguir-ho, utilitzar una altra

càmera.

5.2. Dificultats implementant software de visió per computador

La temàtica de visió per computador és nova per al desenvolupador i no té experiència prèvia, així

que pot presentar dificultats inicials.

Solució: inversió de més hores documentant-se. Matricular-se preventivament a l’assignatura VC

(visió per computador) de la FIB. Demanar consell a docents o gent relacionada amb el sector.

5.3. Desenvolupament lligat al lloc de treball

Tot  el  material  hardware és  del  departament  d’ESAII,  així  que  no  pot  sortir  d’allà.  El

desenvolupament necessita ser presencial, ja que es necessita fer sobre el sistema. Això fa difícil

poder fer hores de més a casa.

Solució: avançar tota la fase del projecte que impliqui treballar sobre el sistema com més aviat

millor.
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6. Metodologia de treball

6.1. Metodologia híbrida Scrum-Kanban

Per a aquest projecte, s’ha decidit seguir una metodologia de treball que combini elements de les

metodologies àgils Scrum i Kanban. Els principals mètodes que es volen utilitzar i millor s’adapten

al projecte són els següents:

• Scrum:  desenvolupament  incremental.  Es  vol  anar  afegint  i  avaluant  funcionalitats  al

sistema base, de manera que el director del TFG pot veure a cada iteració cap a quina

direcció avança el projecte.

• Kanban:  visualització  del  flux  de  treball  i  limitació  de  les  tasques  en  procés.  Tenir

clarament definides les tasques pendents entre seguiments amb el director del TFG.

6.2. Desenvolupament presencial

Com hem explicat  anteriorment  en un dels  riscs,  gran part  del  desenvolupament  serà  fet  de

manera  presencial,  dins  d’un  espai  de  treball  cedit  pel  departament  d’ESAII.  A  part  del

desenvolupament del projecte, es fan reunions setmanals de seguiment al mateix lloc.

6.3. Comunicació i validació amb el director del TFG

Les reunions setmanals amb el director del TFG tenen com a principal funció assegurar que el

desenvolupament del projecte compleix la planificació i objectius estipulats. En cas de detectar

desviacions  o  problemes  amb  el  projecte,  es  tractaran  en  aquestes  reunions.  També  es

comprovarà que el  funcionament de les parts ja desenvolupades és correcte. Fora d’aquestes

reunions, s’utilitzarà comunicació via correu electrònic.

6.4. Seguiment i control de versions

Per a poder controlar tots els canvis efectuats sobre el software, s’utilitzarà Git com a software de

control de versions. D’aquesta manera, es podran desfer canvis de manera controlada en cas de

fer implementacions incorrectes. Tot i això, Git no està dissenyat per a gestionar versions dels

canvis fets a nivell de configuració de sistema o de drivers instal·lats. Per a aquests casos, es

seguiran sistemes més rudimentaris, com documentar cada pas fet.
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6.5. Avaluació del resultat final

Al final del projecte, es farà una avaluació amb el director del TFG. Es determinarà si el projecte

compleix  les  expectatives  inicials.  Durant  el  projecte es  valorarà quina millora hi  ha respecte

l’iteració anterior del desenvolupament, tant en funcionalitat com en usabilitat. 

El rendiment es mesurarà majoritàriament mitjançant la tassa de fotogrames per segon que el

nostre programa és capaç de generar i  tractar.  Un altre indicador podria ser la mesura de la

quantitat d’operacions de preprocessament que es pot aplicar a les dades recollides sense que la

funcionalitat del sistema pateixi.
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7. Planificació temporal inicial

Aquest apartat presenta la planificació temporal del projecte, les tasques en què s’ha previst dividir

la seva execució i els recursos destinats a la seva realització. Cal remarcar que la planificació

presentada és una estimació inicial de com es desenvoluparà el projecte. Tal com s’ha explicat en

anteriors  apartats,  existeixen  una  sèrie  de  riscos  que  poden  alterar  aquesta  planificació,  tant

propis del projecte com factors externs.

Tot i això, també es presentaran una sèrie de plans d’acció o alternatives a la planificació inicial

per  tal  de  mitigar  l’impacte  que  aquests  riscos  podrien  tenir.  Idealment,  es  pretén  que  la

planificació  presentada  en  aquest  document  tingui  cert  grau  de  flexibilitat,  per  tal  de  poder

acomodar desviacions no previstes. A l’annex es proporcionarà el diagrama de Gantt i taules amb

la planificació resumida, juntament amb les dependències temporals de les tasques.

7.1. Dades generals estimades inicialment

Tot projecte té unes mètriques temporals bàsiques, utilitzades per a poder planificar eficientment

les tasques que el comprenen. Per tal de tenir un recull de les dades més rellevants per a la

planificació temporal del projecte, hem creat un recopilatori d’aquestes. A continuació les llistem:

• Data d’inici del projecte: 11 de febrer de 2019

• Data de finalització del projecte: 24 de juny (presentació de la memòria)

• Duració aproximada (en hores i dies hàbils): 456 hores, 95 dies

• Data de lectura (estimada): 5 de juliol de 2019

• Temps de dedicació diària: entre 4 i 5 hores flexibles segons circumstàncies (a vegades

pot pujar o baixar depenent de la càrrega laboral/educativa).

• Recursos humans: únicament el desenvolupador (autor del TFG)

Cal recordar que aquestes dates i estimacions són aproximades i poden variar, depenent en gran

part dels riscs explicats en apartats anteriors i de factors externs al mateix projecte.

7.2. Especificació de les tasques principals

Aquest  apartat estarà dedicat  a explicar detalladament les diverses tasques que componen el

projecte, juntament amb els recursos necessaris per a dur-les a terme. Les tasques es mostraran

de forma cronològica.  Cal  remarcar  que aquest  apartat  no serà  una  llista  exhaustiva,  ja  que

existeixen també tasques de caràcter administratiu o de seguiment, les quals acostumen a ser

periòdiques. Aquest altre tipus de tasques s’explicaran en un apartat a part.
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Gestió del projecte (Tasca 1)

Aquesta tasca està compresa per tota la feina que es fa durant GEP (Gestió de Projectes). Serveix

per crear una bona base sobre la qual fonamentar la memòria final del projecte. Per a aquesta

tasca,  existeixen  una  sèrie  de  subtasques.  Aquestes  subtasques  són  les  diverses  entregues

setmanals, les quals sumen 60 hores (aproximat) en temps de dedicació (tal com s’estipula a la

mateixa guia de GEP). A continuació les llistem:

• Abast del projecte i contextualització (24,5 hores)

• Planificació temporal (8,25 hores)

• Gestió econòmica i sostenibilitat (9,25 hores)

• Presentació oral i document final (18,25 hores)

Els recursos utilitzats per a la realització d’aquesta etapa són els següents: un ordinador, l’Atenea

de l’UPC, el Racó de la FIB, Google Drive, Google Docs, LaTeX (opcional), visualitzador de PDF i

l’aplicació Planner (per al diagrama de Gantt). 

Posada a punt del sistema encastat (Tasca 2)

La part tècnica del TFG es pot fer de manera paral·lela a la part de gestió del projecte. La base

sobre la  qual  treballa  aquest  projecte  és  el  sistema encastat  destinat  a capturar,  processar  i

transmetre  dades 3D,  així  que es  fa  evident  la  necessitat  de  tenir  un  sistema sobre  el  qual

implementar aquestes funcionalitats. L’objectiu d’aquesta tasca és obtenir aquest sistema capaç

de capturar informació 3D d’una escena.

Per tal de poder ser més exhaustius a l’hora d’explicar en què consisteix el procés, hem creat un

seguit  de subapartats on es detallen les subtasques que el  conformen. D’aquesta manera,  el

diagrama de Gantt resultant tindrà també una granularitat més fina.

El  temps  total  destinat  serà  de  80  hores.  Els  recursos  utilitzats  per  a  aquesta  tasca  (i

conseqüentment totes les seves subtasques) són els següents: un ordinador, una micro SD, una

Raspberry  Pi  3  Model  B+  (amb  tot  el  cablejat  i  connexions  necessàries),  sistema  operatiu

Raspbian,  Google  Drive,  Google  Docs,  editor  de  text  (vim en  aquest  cas),  càmeres  3D  del

departament d’ESAII i drivers per a aquestes.

Posada en marxa i configuració de la Raspberry Pi (Tasca 2.1)

El primer pas serà tenir la  Raspberry Pi  completament operativa. Per a això, s’haurà de fer la

instal·lació  del  sistema operatiu  (Raspbian)  i  de  tot  el  programari  i  serveis  que es considerin
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necessaris. És una etapa preparatòria per a poder desenvolupar les següents tasques. El temps

de dedicació estimat són 5 hores.

Integració de la càmera 3D (Tasca 2.2)

L’objectiu principal d’aquesta tasca és trobar una càmera 3D d’entre totes les disponibles que

s’adapti  a  les  nostres  necessitats  dins  del  projecte.  El  departament  d’ESAII  disposa  d’unes

quantes càmeres 3D de diferents models, així que per a cada una d’elles s’ha de fer el següent:

1. Comprovar si és directament compatible amb la Raspberry Pi.

2. En cas de no ser-ho, investigar possibles solucions i aplicar-les. Si no s’aconsegueix que

funcioni en un marge de temps de 10 hores, desestimar la càmera.

3. Avaluar el seu funcionament (qualitat de les dades, estabilitat).

Un cop avaluat  el  ventall  de  càmeres disponibles,  es seleccionarà  la  més adient.  La  duració

d’aquesta tasca pot ser molt variable, ja que depenem completament de la compatibilitat de la

càmera i de la dificultat que impliqui cada solució. Per això, fem una estimació pessimista de 40

hores.

Disseny i implementació del sistema de recollida de dades (Tasca 2.3)

Un cop  assegurat  el  correcte  funcionament  del  sistema,  és  necessari  dissenyar  quin  serà  el

mètode per recollir, preprocessar i gestionar les dades que genera la càmera 3D. Cal remarcar

que en aquesta etapa, l’enfocament és trobar un mètode eficient tant per reduir el consum d’espai

de disc com per tractar les dades recollides, de manera que ens faciliti  la feina en posteriors

etapes a l’hora de transmetre aquesta informació amb certa periodicitat.

Un cop s’hagi optat per un disseny concret, es procedirà a la seva implementació, preferiblement

en Python. La durada d’aquesta etapa està estimada en 35 hores.

Disseny i implementació del sistema de transmissió de dades (Tasca 3)

El  següent  pas  serà  dissenyar  i  implementar  el  sistema  pel  qual  es  transmetran  les  dades

recollides pel  sistema encastat.  L’objectiu  d’aquesta tasca serà obtenir  un sistema robust  que

permeti rebre les dades 3D a través d’internet de manera automàtica, fiable i eficient. 

Es  valoraran  diverses  alternatives  d’implementació,  les  quals  poden  implicar  més  o  menys

infraestructura  per  a  realitzar-se.  Principalment  es  valorarà  implementar-ho  amb les  següents

opcions: utilitzant un servidor web i peticions HTTP o utilitzant un sistema de sockets. 
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Un  cop  triat  el  sistema  que  considerem  que  ens  dóna  millors  resultats,  es  procedirà  a

implementar-ho. La duració estimada d’aquesta etapa són 60 hores. Els recursos utilitzats seran

els mateixos que els utilitzats a l’etapa T2, però amb les següents incorporacions: un ordinador

extra (destinat a ser el receptor de les dades o un servidor  HTTP), connexió a internet o xarxa

privada estable, Git/Github com a eina de control de versions i un servidor Apache si escau.

Implementació de programari per a representació de dades (Tasca 4)

Aquesta tasca parteix de la hipòtesi que ja tenim un sistema de transmissió de dades robust i

automatitzat. A partir d’aquí, necessitem implementar tot el programari necessari per a monitorar i

visualitzar les dades enviades pel sistema encastat. L’objectiu és obtenir un programa capaç de

representar aquestes dades “a temps real”. Es valorarà també l’opció de poder guardar aquestes

dades per a poder mantenir un registre històric. El llenguatge de preferència serà Python, tot i que

si  per  altra  banda  es  decideix  implementar-ho  com una  aplicació  web,  s’utilitzaran  les  eines

adients per a fer-ho (després d’un petit període d’aprenentatge i investigació autònoma).

A més a més de les dades 3D rebudes del sistema encastat, també es vol proporcionar l’opció a

representar  més dades d’interès,  les quals  variaran depenent  de l’aplicació  final  a  la  qual  es

destini. Sabent això, s’intentarà crear un programa fàcilment ampliable pel que fa a funcionalitat.

La duració estimada d’aquesta etapa són 80 hores. Els recursos a utilitzar són els mateixos que

els de l’etapa T3.

Incorporació del sistema encastat a aplicacions pràctiques (Tasca 5)

Com a etapa tècnica final, s’invertiran totes les hores possibles a la incorporació d’aquest projecte

a una aplicació pràctica. Com hem comentat en apartats anteriors, aquest projecte hauria de ser

fàcilment integrable a altres projectes per tal de poder ampliar les funcionalitats d’aquests. Per

tant,  s’intentarà  integrar  al  caminador  intel·ligent  del  departament  d’ESAII  al  qual  hem  fet

referència en anteriors apartats. 

L’objectiu d’aquesta etapa és que aquesta integració serveixi com a prova de concepte del mateix

projecte.  La  duració  estimada d’aquesta  etapa  són  50  hores.  Els  recursos  a  utilitzar  són els

mateixos que a la tasca T4, afegint els següents: caminador del departament d’ESAII, alimentador

per a la Raspberry Pi, bateries i eines/components necessaris per a integrar el sistema encastat.
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Etapa final de documentació i preparació de lectura (Tasca 6)

Tal  com indica  el  seu nom,  aquesta etapa estarà  destinada a  crear  la  versió  definitiva  de la

memòria  del  TFG i  a  preparar  la  seva lectura.  S’agafarà  tota  la  documentació  escrita  fins  al

moment i es formarà un document únic i final, juntament amb les diapositives de la lectura.

La dedicació estimada és de 50 hores. Els recursos a utilitzar són els mateixos que els de l’etapa

T1, afegint a més Google Slides (per a fer la presentació).

7.3. Especificació de tasques periòdiques

Al capítol anterior parlàvem de les tasques monolítiques del projecte, les quals segueixen un ordre

lògic. Per altra banda, també existeixen tasques periòdiques que també suposen una inversió de

temps a destacar. Són les següents: reunions setmanals i documentació contínua. A continuació

farem una descripció breu d’elles.

• Reunions setmanals (TR): cada setmana es farà una reunió de seguiment amb el director

del  TFG,  per  tal  de  discutir  i  controlar  com es  desenvolupa  el  projecte.  La  dedicació

esperada  és  d’una hora  setmanal,  que equival  a  aproximadament  19 hores  per  tot  el

projecte (95 dies hàbils dividit entre 5 dies hàbils per setmana).

• Documentació  contínua  (TDC):  per  tal  de  minimitzar  la  càrrega  de  treball  final  de

documentació, es documentarà periòdicament tot progrés rellevant del projecte. S’estima

una inversió setmanal de 3 hores, que equival a 57 hores de treball total (les 19 hores

anteriors multiplicades per 3).

7.4. Taula resum de tasques del projecte

En  aquest  apartat  presentarem una  taula  composta  per  totes  les  tasques  que  conformen  la

planificació temporal del projecte. S’ha d’entendre com un element per veure de manera ràpida

quina és l’estructura i dedicació general de temps de totes les parts del projecte. També inclou les

tasques de caire periòdic amb el seu temps total esperat.

Nota: La tasca T2 no s’utilitzarà per a comptabilitzar hores, s’utilitzaran les seves subtasques.

23



______________________________________________________________________________

Identificador Descripció
Temps estimat

(hores)
Predecessors

T1 Gestió del projecte 60 -

T2.1 Posada en marxa de la Raspberry Pi 5 -

T2.2 Integració de la càmera 3D 40 T2.1

T2.3
Disseny i implementació del sistema de 
recollida de dades

35 T2.2

T3
Disseny i implementació del sistema de 
transmissió de dades

60 T2.3

T4
Implementació de programari per a 
representació de dades

80 T3

T5
Incorporació del sistema encastat a 
aplicacions pràctiques

50 T4

T6
Etapa final de documentació i preparació 
de lectura

50 T5

TR Reunions setmanals 19 -

TDC Documentació contínua 57 -

Temps total 456

Taula 1: Estimació de temps per tasca i dependències temporal

7.5. Tractament de desviacions

Tot projecte és propens a patir desviacions respecte a la seva planificació temporal. Per tal de

mitigar aquests potencials entrebancs, la política general que s’ha seguit ha estat sobreestimar les

tasques potencialment problemàtiques dins de la mateixa planificació.

Dels riscs mencionats en apartats anteriors, el més susceptible a provocar desviacions amb la

planificació és el d’integració de la càmera 3D. A causa de ser una tasca completament basada en

prova i error i sense cap garantia de funcionament, s’ha fet una estimació pessimista.
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Per a altres possibles desviacions no previstes, se seguirà el següent mètode:

• Tasca dura menys de l’esperat: simplement es segueix amb la següent tasca. Les hores

sobrants es poden invertir a millorar altres elements del projecte.

• Tasca dura més de l’esperat:  inversió d’hores extra al projecte. Si tot i això es continua

percebent un endarreriment, es donarà prioritat a la tasca i es restaran hores invertides a la

tasca T5, ja que no és crítica per al funcionament integral del projecte.

Existeixen  potencials  riscs  externs  al  mateix  projecte,  com  la  càrrega  laboral  (externa

completament al projecte) i imprevists dins d’assumptes de caràcter personal del desenvolupador.

Tot i això, no es preveu acabar el projecte fora d’aquest quadrimestre. 
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8. Desviacions i estat actual de la planificació

Durant  el  desenvolupament  del  projecte,  s’han  anat  reestructurant  les  tasques  originals  en

subtasques  més  concretes,  a  la  vegada  que  s’ha  alterat  l’ordre  de  desenvolupament  de  les

tasques per a adaptar-se millor a les necessitats del moment. També s’han observat desviacions

importants sobre les dates estimades del projecte. A continuació ho exposem.

8.1. Canvis de dates i terminis

A causa de raons externes al projecte, les dates i terminis del projecte han estat modificades. S’ha

decidit fer la lectura del TFG a la convocatòria extraordinària, així que les dates importants del

projecte s’han adaptat a aquests canvis:

• Data d’inici del projecte: 11 de febrer de 2019.

• Data de finalització del projecte: 16 d’octubre (aproximació que pot canviar, presentació

de la memòria definitiva).

• Data de lectura (estimada): entre el 20 i 25 d’octubre de 2019.

Les raons que han portat al retràs del projecte són les següents:

• Subestimació  de  la  càrrega  laboral  i  acadèmica:  la  càrrega  de  l’activitat  laboral  i

acadèmica  ha  estat  lleugerament  superior  a  l’esperada,  treient  temps  de  dedicació  al

projecte.

• Canvi d’habitatge: cap a finals de maig, es va haver de parar el projecte a cauda del canvi

d’habitatge del desenvolupador fins a mitjans de juliol.

• Viatge de 3 mesos: el desenvolupador ha estat 3 setmanes (10/08/19 - 31/08/19) fora del

país en un viatge originalment planejat per a després de la presentació del TFG. El retràs

dels  punts  anteriors  va  provocar  que  a  més  es  superposés  aquest  tercer  punt  a  la

planificació.

Aquests atrassaments,  juntament  amb la reestructuració de les tasques originals,  han canviat

considerablement la manera en què s’ha desenvolupat el projecte. Tot i això, no s’observa un

canvi  important d’hores de dedicació invertides en aquest projecte.
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8.2. Reestructuració de les tasques 

Durant  el  projecte,  moltes  tasques  s’han  redefinit  i  concretat.  També  s’han  canviat  les

dependències entre elles. La raó principal és haver trobat deficiències a la planificació original que,

en cas d’haver-se seguit, haurien dificultat el desenvolupament del projecte. 

Un exemple clar  seria haver intentat  desenvolupar tot  el  sistema de recollida i  transmissió de

dades sense haver implementat abans una mínima part del sistema de representació de dades.

Sense un sistema que validi que les dades rebudes o generades són correctes, seria intentar

desenvolupar una aplicació sense garanties de que funcioni correctament.

A continuació presentem una llista de les tasques en què hem estructurat el projecte:

• 1. Gestió del projecte

• 2. Setup del sistema encastat

• 2.1. Configuració de la Raspberry Pi

• 2.2. Integració de la càmera 3D

• 2.3. Experimentació inicial amb la càmera 3D

• 2.4. Obtenció de les primeres dades 3D

• 3. Implementació de la pipeline de la Raspberry Pi

• 3.1. Implementació del cos del programa principal

• 3.2. Implementació d’obtenció de frames

• 3.3. Implementació del sistema de transmissió de dades

• 3.4. Implementació del sistema de compressió

• 3.5. Implementació del sistema de filtratge

• 3.6. Implementació de multithreading

• 4. Implementació de programari per a representació de dades

• 4.1. Valoració d’alternatives

• 4.2. Implementació utilitzant matplotlib

• 4.3. Implementació utilitzant vispy

• 4.4. Optimització del visualitzador vispy

• 4.5. Implementació del sistema de descompressió de dades

• 5. Etapa final de documentació i preparació de la lectura

Com es pot observar, s’ha desestimat l’etapa d’integració del sistema a una aplicació pràctica. Les

altres tasques han crescut  de manera no prevista,  així  que com es va explicar a l’apartat  de
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tractament de desviacions, s’ha decidit suprimir aquesta tasca per poder adaptar el projecte als

terminis.

8.3. Diagrama de Gantt adaptat

Per finalitzar aquesta secció, s’ha generat un nou diagrama de Gantt que resumeix el procés de

desenvolupament  seguit  per  a  aquest  projecte.  Tot  i  que  no  estigui  directament  indicat  al

diagrama, durant els rangs de temps descrits a l’apartat 7.1 hi ha hagut parades del projecte. Les

duracions abnormals d’algunes tasques són degudes a això (tasques 3.4, 3.6 i 4.5).

El diagrama està compost per quatre blocs principals. Aquests blocs engloben subtasques més

descriptives. Cada bloc principal indica les dates d’inici i final. Aquest diagrama es pot consultar a

l’annex.
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9. Enquesta de sostenibilitat

L’apartat de sostenibilitat del projecte comença amb una reflexió personal directament relacionada

amb l’enquesta proposada per l’assignatura de GEP. En aquesta enquesta es fan preguntes sobre

terminologia  i  les  capacitats  del  desenvolupador  per  a  identificar  i  treballar  amb  factors  de

sostenibilitat econòmics, ambientals i socials. Després d’una petita autoavaluació, s’ha redactat un

resum sobre els elements tractats. 

9.1. Reflexió sobre enquesta de sostenibilitat

L’enquesta sobre sostenibilitat ha estat una manera bastant pragmàtica de fer-me veure fins a quin
punt tinc en compte la sostenibilitat dels meus projectes, personals o no. El que més m’ha sobtat
és el fet que fins ara, quan es parla del concepte de sostenibilitat sempre he pensat directament
sobre temes econòmics i mediambientals, però mai socials.

Ja sigui per una fixació en els aspectes purament tècnics dels projectes en els quals he estat
relacionat, o simplement per considerar que són projectes de curt abast, acostumo a no tenir en
compte els factors ambientals i socials que l’acompanyen. La part especialment sorprenent un cop
acabada l’enquesta ha estat adonar-me que no és només un problema estrictament personal.
Durant  tots  els  anys  de carrera,  el  tractament  d’aquestes  temàtiques  ha  estat  molt  puntual  i
superficial,  arribant  gairebé  a  ser  de  caràcter  anecdòtic.  I  això  és  si  parlem  sobre  factors
ambientals, perquè els factors socials han estat gairebé ignorats en la seva totalitat.

A l’hora de preguntar-me si aquesta «apatia» és un problema intrínsecament de caràcter personal
o ètic, m’he parat a pensar sobre si aquest problema pot estar arrelat també al tipus d’educació
rebuda  i  la  naturalesa  dels  nostres  estudis.  Exceptuant  l’assignatura  EEE (Empresa  i  Entorn
Econòmic) del nostre grau, els estudis i temàtiques que he anat tocant sempre han tingut un major
o menor grau d’abstracció i un enfocament estrictament tècnic, cosa que genera una desconnexió
entre  els  seus  aspectes  purament  acadèmics  i  les  repercussions  que  pugui  tenir  la  seva
implementació al món real.

Tard  o  d’hora,  després  d’incomptables  hores  invertides  en  la  persecució  d’una  nota  en  un
expedient acadèmic, deixes de veure què o qui hi ha darrere d’aquell «if», aquest diagrama UML o
aquest sistema encastat. L’únic que t’acaba important són les mètriques de rendiment, ja que res
del que estàs fent «és real». Aquest sistema còmodament ideal i acadèmic, on a poc a poc ens
tanquem dins  d’una bombolla,  és  el  que ens acaba acostumant  a  viure  desconnectats  d’una
realitat social. I sincerament, sense un canvi important en el model d’estudis, crec que serà un
problema que perdurarà durant molt més temps.
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10. Anàlisi de sostenibilitat del projecte

Per  tal  de  valorar  la  sostenibilitat  del  projecte,  s’ha  desglossat  en  3  categories  clarament

diferenciades:  sostenibilitat  econòmica,  ambiental  i  social.  El  mètode  per  a  avaluar-les  serà

contrastar  les  característiques  del  projecte  amb  la  matriu  de  sostenibilitat  proporcionada  per

l’assignatura de Gestió de Projectes. Per a aquest apartat, s’han seleccionat les preguntes que

són aplicables a aquest TFG i de resposta rellevant. Primerament es presenta el pressupost del

projecte.

10.1. Taula de pressupost
A partir de la planificació, s’ha estimat el pressupost del projecte, en el qual s’han tingut en compte

els costs directes i indirectes de cada tasca i els imprevists.
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* Triem la càmera més cara per a fer una estimació pessimista (mesura de contingència implícita)

** Cada unitat d’aquests ítems representa un mes d’utilització

Taula 2: pressupost del projecte
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Unitats (o hores) Preu/unitat (€) Vida útil (anys) Amortització (€) Preu (€)
Costs directes
Gestió del projecte
Enginyer informàtic (desenvolupador) 60 12.5 - - 750
Ordinador (Dell Latitude 7480) 1 1560 4 13.3 13.3
Posada a punt del sistema encastat
Enginyer informàtic (desenvolupador) 80 12.5 - - 1000
Raspberry Pi 3 B+ 1 37.5 4 0.43 0.43
Micro SD (16GB) 1 5 4 0.06 0.06
Càmera 3D PrimeSense 1 100 4 1.14 1.14
Càmera 3D Kinect V1 1 155 4 1.76 1.76
Càmera 3D Kinect V2 1 300 4 3.41 3.41
Ordinador (Dell Latitude 7480) 1 1560 4 17.73 17.73

Enginyer informàtic (desenvolupador) 60 12.5 - - 750
Ordinador (receptor/servidor) 1 500 4 4.26 4.26
Raspberry Pi 3 B+ 1 37.5 4 0.32 0.32
Micro SD (16GB) 1 5 4 0.04 0.04
Càmera 3D Kinect V2 * 1 300 4 2.56 2.56
Ordinador (Dell Latitude 7480) 1 1560 4 13.3 13.3

Enginyer informàtic (desenvolupador) 80 12.5 - - 1000
Ordinador (receptor/servidor) 1 500 4 5.68 5.68
Raspberry Pi 3 B+ 1 37.5 4 0.43 0.43
Micro SD (16GB) 1 5 4 0.06 0.06
Càmera 3D Kinect V2 * 1 300 4 3.41 3.41
Ordinador (Dell Latitude 7480) 1 1560 4 17.73 17.73

Enginyer informàtic (desenvolupador) 50 12.5 - - 625
Ordinador (receptor/servidor) 1 500 4 3.55 3.55
Raspberry Pi 3 B+ 1 37.5 4 0.27 0.27
Micro SD (16GB) 1 5 4 0.04 0.04
Càmera 3D Kinect V2 * 1 300 4 2.13 2.13
Caminador intel·ligent 1 120 4 0.85 0.85
Bateries 1 40 4 0.28 0.28
Ordinador (Dell Latitude 7480) 1 1560 4 11.08 11.08
Etapa final de documentació
Enginyer informàtic (desenvolupador) 50 12.5 - - 625
Ordinador (Dell Latitude 7480) 1 1560 4 11.08 11.08
Tasques periòdiques
Enginyer informàtic 76 12.5 - - 950
Director TFG 19 30 - - 570

TOTAL COSTS DIRECTES 6384.9

Costs indirectes
Llum ** 4 8 - - 32
Quota ADSL ** 4 60 - - 240
Estimació alquiler despatx ** 4 150 - - 600

7256.9

Partida d’imprevists
Imprevists (10% del cost) - - - - 725.69

7982.59

Disseny i implementació del sistema 
De transmissió de dades

Implementació de programari per 
a representació de dades

Incorporació del sistema encastat 
A aplicacions pràctiques

TOTAL COSTS 
DIRECTES + INDIRECTES

TOTAL COSTS 
DIRECTES + INDIRECTES +
IMPREVISTS
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10.1.1. Explicació i justificació del pressupost

A  la  taula  del  pressupost  (consultar  l’annex)  primer  s’identifiquen  els  costs  directes  que

corresponen als recursos humans i de hardware (els de software no, ja que utilitzem programari

gratuït).

Per als recursos hardware, s’ha fet una estimació d’una vida útil  de 4 anys. Utilitzant aquesta

estimació, s’ha fet el càlcul del preu corresponent per al projecte, a partir de la seva amortització.

La manera de calcular l’amortització ha estat la següent:

Preu decompra del recurs(€ )
Vidaútil (4anys)∗Dieshàbils per any (220)∗Hores diàriesde jornada(8)

∗Horesd ' ús

Els recursos humans només els constitueixen un estudiant d’enginyeria informàtica. El seu cost

per hora està estimat en 12,5€. Aquesta estimació s’ha fet partint de la nòmina de l’estudiant per a

un lloc de treball similar. Cal destacar que els costs per recursos humans són els que conformen

gran part del cost total del projecte.

Els costs indirectes són simples, ja que es limiten al cost de l’electricitat, internet i espai utilitzat.

Els costs s’han adaptat a una duració estimada de 4 mesos, així que s’ha multiplicat per aquest

valor el preu mensual de cada necessitat.

En aquest pressupost s’ha afegit una partida d’imprevists del 10%, principalment per si existeix un

allargament del projecte. 

Un factor que pot sobtar mirant el pressupost, és que no hi ha un control de contingència explícit.

La raó principal és que això ja està fet de manera implícita. Tal com vam explicar a la planificació

temporal, algunes de les mesures temporals més crítiques s’havien fet de manera pessimista. Per

tant, aquestes estimacions conservadores s’han traslladat al pressupost. 

10.1.2. Control de gestió

Per  tal  de  controlar  si  el  projecte  es  desenvolupa  dins  de  les  estimacions  pressupostàries

marcades, s’utilitzarà un mecanisme basat en controlar les hores reals invertides. Mitjançant les

hores  reals  invertides  al  final  de  cada  etapa  del  projecte,  podem  calcular  els  costs  reals  i

comparar-los amb els costs estimats pel pressupost. Al final del projecte es repetirà el procés per

tal de tenir una comparativa entre el preu total real i estimat del projecte.
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Durant  el  projecte,  si  es  comencen  a  detectar  desviacions,  s’intentaran corregir  mitjançant  la

priorització de les tasques més importants, a costa de les tasques de menys importància (com per

exemple, la fase d’integració a un projecte existent). 

En cas que es produeixi un cas de desviació molt elevada del pressupost, s’estudiaran les seves

causes per tal de poder evitar-les en futurs projectes. Tot i això, no s’esperen desviacions, ja que

les  previsions  i  mesures  fetes  fins  al  moment  han  estat  de  caràcter  conservador,  utilitzant

estimacions  pessimistes.  En  cas  de  no  tenir  desviacions  negatives  (no  es  compleixin  les

estimacions pessimistes), es poden utilitzar els recursos sobrants per a millorar funcionalitats en

cada una de les tasques del projecte.

10.2. Dimensió econòmica

Com es compara econòmicament aquesta solució respecte a les existents?

Assumint  que actualment la  majoria  d’aplicacions de visió 3D utilitzen un PC com a interfície

directa per a la recollida i tractament de dades, la millora econòmica d’aquest projecte és directe i

indirecte. En el primer cas, és degut al fet que el cost d’una Raspberry Pi és molt inferior al d’un

ordinador complet. En el cas dels costs indirectes, és degut al fet que el consum també és molt

inferior, de manera que la part del pressupost destinada a pagar l’electricitat també es redueix.

El cost el faria viable si hagués de ser un projecte competitiu?

Comparat amb l’alternativa d’utilitzar  un ordinador complet,  sí.  Tot  i  això,  en cas que sortissin

plataformes similars, seria important reduir els costs tot el possible. Per exemple, en comptes

d’una Raspberry Pi, es podria avaluar alguna alternativa similar més econòmica, juntament amb

buscar  proveïdors  amb millors  ofertes  i  equipament  més barat.  Fer  aquests  canvis  implicaria

augmentar  la  dificultat  i  els  costs  de desenvolupament  inicials  (més inversió  de temps  per  a

desenvolupar  amb eines  menys  accessibles),  però  a  llarg  termini  els  preus  de  producció  es

veurien beneficiats.

10.3. Dimensió ambiental

Quina és l’estimació de l’impacte ambiental que tindrà la realització del projecte? Es pot

minimitzar l’impacte, per exemple, reutilitzant recursos?

L’impacte ambiental d’aquest projecte està localitzat al cost indirecte de la seva utilització (energia

dedicada  per  a  alimentar  el  sistema  encastat,  càmera  i  ordinadors  relacionats  amb  el  seu

funcionament),  juntament  amb  l’impacte  ambiental  que  pugui  ocasionar  el  descart  dels

components utilitzats un cop arribada la finalització de la seva vida útil (si es dóna el cas).
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Per tal de minimitzar l’impacte d’aquest últim, tots els components utilitzats són reutilitzats d’altres

projectes. Els components utilitzats (excepte la  Raspberry Pi) són del departament d’ESAII i no

han estat comprats específicament per a aquest projecte. Un cop finalitzat el projecte, totes les

seves parts podran ser reutilitzades si escau.

Com  es  soluciona  actualment  aquest  problema?  En  què  millorarà  aquesta  solució

ambientalment respecte a les actuals?

Normalment, els projectes de visió 3D utilitzen ordinadors complets com a eina de processament

de dades, siguin portàtils o de sobretaula. Aquests tenen un consum molt més elevat al consum

que pot tenir un sistema encastat.

Una de les millores directes del projecte serà reduir consum innecessari. Per contrapartida, l’ús

d’un sistema addicional pot implicar un augment de la petjada ecològica. El grau en què la petjada

ecològica  augmenta  o  disminueix  està  directament  lligat  a  la  vida  útil:  si  té  una  vida  útil

prolongada, podrà estar més temps consumint poca energia en comparació a alternatives. Per

altra banda, una vida útil reduïda implica la fabricació de més unitats de reemplaçament.

Com afectarà el desmantellament del procés / producte el medi ambient?

És un sistema modular i el seu desmantellament no implica ús d’eines o recursos que tinguin un

impacte  directe.  Tot  impacte  ambiental  resultant  s’hauria  d’atribuir  al  desmantellament  dels

components que conformen el projecte, però no al mateix procés de desmantellament del sistema.

10.4. Dimensió social

Què aportarà aquest projecte en l’àmbit personal?

Aquest projecte serveix per a posar en pràctica les capacitats de desenvolupament de projectes

de l’estudiant, utilitzant els conceptes tècnics i de gestió adquirits durant els estudis. No només

això, sinó que també el posa en una situació on es té gairebé control total de les decisions del

projecte i pot profunditzar en tots els aspectes que cregui convenient. 

Aquesta  experiència  és  crítica,  ja  que per  primera vegada es pot  aplicar  a  discreció  tots  els

coneixements acumulats, no només per a la implementació dels objectius estipulats, sinó també

per a resoldre tots els possibles obstacles i imprevists que es puguin plantejar en un projecte real.

Tenint  en  compte  com  es  soluciona  actualment  el  problema,  com  afectarà  socialment

(qualitat de vida) aquesta solució respecte a les existents?

Aquesta pregunta es pot abordar de dues maneres. Si parlem estrictament del projecte, facilita a

altres projectes (i per tant els seus desenvolupadors) l’ús de visió 3D en aplicacions de camp,
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sense necessitat d’haver de tenir present un ordinador en tot moment i simplificant la integració

d’aquesta funcionalitat.

Si parlem de millores indirectes (és a dir, la millora que aporta un projecte que faci ús del nostre

projecte), és difícil quantificar-ho, ja que depèn de cada cas. Per exemple, si parlem del caminador

intel·ligent mencionat en altres apartats, la millora de qualitat de vida la rep el pacient i el doctor

que en facin ús, facilitant el  monitoratge i seguiment del pacient.  De manera similar,  totes les

millores indirectes depenen directament de l’aplicació final.

Existeix una necessitat real del projecte?

No estrictament.  Podem plantejar-ho  de  manera  diferent,  introduint  aquest  projecte  com  una

millora que, tot i no ser crítica i estrictament necessària, sí que seria desitjable. D’aquesta manera,

tot i no cobrir una necessitat d’alta demanda, creem un producte que pot millorar certs aspectes no

contemplats anteriorment.

Existeix algun col·lectiu que sigui afectat negativament per aquest projecte?

De manera  directa,  no  hauria  d’haver-hi,  ja  que  és  un  projecte  dedicat  a  la  facilitació  de  la

integració de funcionalitats a altres projectes. Per altra banda, de manera indirecta podria existir

algun col·lectiu afectat negativament. De manera similar al que s’ha explicat anteriorment, aquest

punt depèn completament de l’aplicació final del projecte.

Un exemple podria ser una aplicació final que, tot i millorar la qualitat de vida suprimint feines

tedioses, a la vegada podria estar destruint llocs de treball per aquesta mateixa raó. Els casos

concrets són difícils d’analitzar sense saber l’abast total del projecte.
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11. Desenvolupament tècnic del projecte

11.1. Posada a punt del sistema encastat

Tal com hem explicat en anteriors apartats, el component principal sobre el qual funcionarà aquest

projecte és una  Raspberry Pi  3 Model B+.  Les característiques rellevants del  hardware per a

aquest projecte són les següents:

• CPU: Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.4GHz, 4 cores

• RAM: 1GB LPDDR2 SDRAM (900 Mhz)

• Wi-Fi:  2.4GHz i 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac

• Ethernet: Gigabit Ethernet sobre USB 2.0 (300 Mbps)

• GPIO: 40 pins

• USB: 4 ports USB 2.0

En els següents subapartats detallarem el procediment seguit per a deixar el sistema preparat per

al desenvolupament del programari.

11.1.1. Instal·lació del sistema operatiu

El  sistema  operatiu  seleccionat  per  a  aquest  projecte  és  Raspbian,  una  distribució  de  Linux

basada en  Debian. Aquest sistema operatiu és l’oficial de la  Raspberry Pi Foundation. La seva

instal·lació  és  senzilla,  necessitant  només  una  imatge  del  sistema  operatiu  que  podem

descarregar de la pàgina de la fundació. Una vegada obtinguda la imatge, només cal copiar-la a

una tarjeta  MicroSD utilitzant software com  Edger  o la comanda «dd»,  si  treballem des d’una

màquina Linux.

La  pròpia  instal·lació  del  sistema  es  podria  donar  per  finalitzada  un  cop  acabat  aquest

procediment, però necessitarem configurar-lo de tal manera que compleixi certes condicions que

ens facilitin el desenvolupament de la nostra feina. Aquestes condicions són les següents:

• Ha de ser un sistema completament  headless. És a dir, tota operació amb el sistema es

farà de manera remota i mai tindrà cap perifèric d’entrada o sortida.

• Ha de ser accessible remotament a través d’internet o xarxa local.
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11.1.2. Configuració del sistema per a gestionar-lo en una xarxa local

A l’hora de posar en marxa el sistema, un dels objectius proposats ha estat facilitar al màxim tant

les operatives de desenvolupament de programari com les operatives de manteniment i gestió del

sistema un cop estigui en producció. Per tant, hem decidit habilitar el servei SSH (Secure Shell) de

la  Raspberry  i  utilitzar-la  de manera completament  headless.  Aquest  servei  ve  desactivat  per

defecte. Per a habilitar-lo sense necessitat d’haver d’operar directament amb la Raspberry, hem

utilitzat un mecanisme que proporciona el propi Raspbian, descrit a continuació:

La MicroSD utilitzada, un cop s’hi instal·la el sistema operatiu, està dividida en dues particions: la

partició de boot i la partició que conté el propi sistema operatiu. Per habilitar SSH sense haver

de fer-ho manualment utilitzant el sistema operatiu, és tan senzill com crear un arxiu buit

anomenat «SSH» [8] i situar-lo dins del directori arrel de la partició de boot. Un cop la Raspberry

s’inicia, detecta aquest arxiu i habilita el servei de manera automàtica. 

El segon element a configurar seria el seu accés via xarxa local ethernet. L’objectiu és ser capaç

d’accedir mitjançant SSH a la Raspberry a través d’una connexió ethernet entre un ordinador i el

sistema encastat. De nou, aquesta configuració volem fer-la de manera headless. En condicions

normals, s’ha de definir una adreça IP estàtica a la  Raspberry  i utilitzar aquesta direcció com a

direcció d’accés. 

Un dels  inconvenients  principals  d’utilitzar  el  mètode descrit  per  a  operar  la  Raspberry és  la

necessitat de tenir accés físic directe a ella. Tot i que ens permet utilitzar el sistema amb el nostre

ordinador mentre tinguem accés directe a ell utilitzant una connexió  ethernet  punt a punt, a la

vegada ens limita a estar físicament al mateix lloc on està instal·lat. Una manera de mitigar aquest

desavantatge és canviar la manera com ens connectem a la  Raspberry: passar d’una connexió

ethernet punt a punt a una connexió via Wi-Fi. L’únic que hem de fer és configurar el sistema

perquè es connecti a la xarxa sense fils automàticament. Si compartim la mateixa xarxa, llavors la

connexió és trivial. De manera similar a com hem fet abans, es poden editar arxius de configuració

dins de la targeta SD per a especificar que es connecti a una xarxa Wi-Fi per defecte [9].

D’aquesta manera, podem interactuar amb el sistema de manera directa en cas de necessitat un

cop estigui instal·lat en la seva aplicació final, sempre i quan es comparteixi la mateixa xarxa local

Wi-Fi. Un potencial gran avantatge que ens proporciona aquesta modificació és la capacitat de

poder treballar en el desenvolupament del software d’aquest sistema de manera completament

remota,  sense  necessitat  d’operar  físicament  el  hardware ni  utilitzar  perifèrics  dedicats.

Explorarem aquesta possibilitat més endavant.
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11.1.3. Configuració de la xarxa local i DNS dinàmic

Si hem seguit  tots els punts descrits a l’apartat anterior,  la  Raspberry hauria d’estar totalment

capacitada per a poder ser utilitzada mitjançant una connexió SSH, ja sigui utilitzant una connexió

punt a punt o formant part  d’una mateixa xarxa local (utilitzant  Wi-Fi).  Aquestes dues opcions

continuen tenint limitacions: ens obliguen a estar a la mateixa xarxa local que la Raspberry per a

poder accedir a ella. 

Idealment, el sistema hauria de ser accessible des de qualsevol client SSH i des de qualsevol lloc,

sempre i  quan disposi de connexió a internet.  D’aquesta manera, es podria portar  a terme el

desenvolupament  del  software  i  la  gestió  del  sistema de  manera completament  remota.  Això

proporcionaria molta flexibilitat a l’hora d’operar amb la Raspberry.

Tot i això, amb la configuració actual de la xarxa és impossible. La xarxa utilitzada és la xarxa local

domèstica del desenvolupador, així que es pot configurar amb total llibertat per a habilitar l’accés

remot a la Raspberry. Per a aconseguir aquest objectiu, hi ha dos obstacles a superar:

• Fer "accessible" el sistema des de fora de la xarxa local: el nostre sistema només té

assignat una IP privada dins de la nostra xarxa local. En les condicions actuals no hi ha

manera de poder referenciar aquest sistema desde fora d’aquesta xarxa.

• Dificultats de tenir una IP pública dinàmica: les IP públiques proporcionades per les ISP

(Internet Service Provider) acostumen a ser dinàmiques. Això significa que la nostra IP

pública no te cap garantia de ser estable i podria canviar en qualsevol moment. Si això

passés, perdríem la capacitat d’accedir al sistema fins saber quina és la nova IP pública

que tenim assignada. 

Aquests dos problemes tenen solució. Per al primer, simplement necessitarem fer certs canvis a la

configuració del nostre router. Per al segon, haurem d’explorar solucions alternatives: l’ús de DNS

(Domain Name System) dinàmic. Començarem pel primer problema.

Port forwarding

Per al nostre sistema, l’únic que necessitem és que sigui capaç de rebre connexions SSH entrants

des de fora de la nostra xarxa local. Aquestes connexions es realitzen mitjançant TCP amb el

port 22. Sabent això, el que podem fer és configurar el  router de tal manera que redirigeixi les

connexions entrants a aquest port cap a la nostra  Raspberry. Cal dir que aquesta solució ens

limita a poder tenir només un sol sistema amb el qual poder connectar-se amb SSH (desde fora de
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la xarxa local), ja que totes les connexions al port 22 es redirigeixen a la mateixa IP estàtica. Per al

nostre cas és suficient, ja que no tenim més sistemes a gestionar.

Utilitzant les eines de gestió del router de la xarxa domèstica, hem aconseguit configurar-lo de

manera que les connexions entrants al port 22 siguin redirigides a la IP estàtica de la Raspberry.

Podem veure-ho a la taula de redireccions de ports del nostre router:

Fig. 1: taula de port forwarding del router

Tal  com es mostra a la  taula,  les connexions TCP entrants poden tenir  qualsevol  direcció  IP

d’origen (indicat tenint els dos camps buits) i el port sobre el que s’aplica la redirecció és el 22. La

IP «192.168.1.129» correspon a la IP privada assignada a la Raspberry.

Podem  comprovar  que  aquesta  configuració  funciona  intentant  connectar-nos  per  SSH  a  la

Raspberry des de fora de la xarxa local, utilitzant la IP pública a través d’internet. Sabem que la IP

pública assignada a la nostra xarxa actualment és «213.195.105.58». Ara és tan fàcil com intentar

connectar-se a aquesta IP amb una sessió SSH. Si tot va bé, hauríem de veure el terminal de la

nostra Raspberry:

Fig. 2: connexió SSH exitosa a Raspberry en xarxa local

Com  podem  observar,  ens  hem  pogut  connectar  correctament.  Això  ens  soluciona  el  primer

problema, així  que ara podem procedir  al  pas final:  utilitzar  un servei  de DNS dinàmic per a

assegurar-nos que sempre podem accedir a la nostra xarxa, independentment de si canvia la seva

IP pública.
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DNS dinàmic

Com probablement tots sabem, DNS és un sistema per a "assignar" noms a adreces IP (resumit

en termes bàsics). El seu objectiu és facilitar a usuaris una direcció més fàcil de recordar que una

adreça IP, a la vegada que fa transparent possibles canvis d’IP, entre altres.

És un sistema convenient, però tenir un sistema de DNS clàssic no és suficient per al nostre cas.

La direcció IP pública que el nostre ISP ens ha assignat podria canviar en qualsevol moment, cosa

que provocaria un canvi  de la  adreça IP assignada al  nostre sistema. Això provocaria que el

sistema de DNS fos inútil, ja que el nom estaria assignat a una IP obsoleta. Arribats a aquest punt,

ens plantegem la següent pregunta: com aconseguim tenir una referència al nostre sistema que

sigui immutable, independentment dels canvis d’IP que puguin donar-se?

La solució és utilitzar DNS dinàmic, conegut també com a DDNS. Conceptualment, funciona igual

que el  DNS convencional. La diferència està en què aquest sistema és robust contra canvis d’IP.

Això  s’aconsegueix  mitjançant  un sistema de  notificacions  periòdiques  [10]:  el  nostre  sistema

encastat ha de notificar periòdicament quina és la seva IP pública al servei de DDNS. D’aquesta

manera, en cas que es produeixin canvis d’IP, aquests canvis es propaguen automàticament a la

resta de servidors DNS i sempre es podrà accedir al sistema mitjançant el seu nom assignat.

En el nostre cas, hem decidit utilitzar els serveis oferts per "www.dynu.com". Aquesta alternativa

és interessant ja que ofereix serveis de DNS dinàmic de manera gratuïta, els quals són més que

suficients per al nostre projecte. Un cop creat un nom i seguint el protocol d’actualització d’IP

descrit a la seva pàgina web, s’ha aconseguit registrar el següent:

Fig. 3: captura del nom assignat a l’adreça IP de la Raspberry

Podem observar que el nostre nom (kyriegorrin.dynu.net) té assignada la IP «213.195.105.58».

Aquesta adreça IP coincideix  amb la direcció pública que hem utilitzat  a l’anterior  apartat  per

connectar-nos a la Raspberry des de fora de la nostra xarxa local. Per acabar de confirmar que

aquest  nom s’ha  assignat  correctament,  podem comprovar  quin  és  el  seu  estat  en  diferents

servidors de DNS arreu del món i confirmar la seva correcta propagació. El servei de DDNS que

utilitzem també té una utilitat per mirar-ho, així que ho podem comprovar fàcilment:
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Fig. 4: comprovació de les IP registrades a diferents servidors DNS

Aquest és un petit fragment de la llista de servidors de DNS que es mostren si busquem el nom

"kyriegorrin.dynu.net". Com podem veure, tots fan referència a la mateixa adreça IP. Només queda

fer la comprovació final: intentar connectar-se via  SSH utilitzant el nom que hem assignat a la

nostra IP. Ho podem veure a continuació:

Fig. 5: connexió SSH exitosa utilitzant el nom assignat

La  connexió  ha  estat  exitosa.  Amb  això,  podem  donar  per  conclosa  la  configuració  de  la

Raspberry per a poder desenvolupar el nostre projecte de manera remota.

41



______________________________________________________________________________

11.2. Integració de la càmera 3D

Per a poder integrar la càmera 3D al sistema i utilitzar-la, és necessari tenir una llibreria que ens

permeti comunicar-nos amb ella. Una vegada es tingui una llibreria funcional, ens permetrà fer una

selecció  de  la  càmera  a  utilitzar  mitjançant  proves  senzilles  que  desenvoluparem  nosaltres

mateixos. El departament d’ESAII ha cedit diverses càmeres 3D basades en diverses tecnologies

diferents (com les que hem exposat en apartats anteriors), però no tenim cap garantia que totes

funcionin amb el nostre sistema. En aquesta secció explicarem el procediment seguit fins a obtenir

les primeres lectures correctes de la càmera, passant pel desenvolupament del software de prova

i la selecció de la càmera.

11.2.1. Obtenció i instal·lació d’OpenNI 2

El primer pas serà assegurar un entorn de desenvolupament funcional, amb totes les llibreries

necessàries per a poder operar la càmera. Per a aconseguir això, utilitzarem la llibreria "OpenNI 2"

per a C++. Aquesta llibreria hauria de ser estàndard per a càmeres 3D que utilitzin la mateixa

tecnologia que les càmeres PrimeSense i hauria de funcionar amb diversos models [11].

Per obtenir una versió ja compilada de la llibreria, només l’haurem de descarregar de la pàgina

web  que  la  distribueix.  En  aquest  cas,  la  pàgina  és  «https://structure.io/openni».  S’ofereixen

versions  precompilades  per  a  macOs,  Windows  i  Linux,  en  diferents  arquitectures.  El  nostre

sistema operatiu és  Raspbian, així que necessitarem la versió per  Linux. Recordem que estem

utilitzant  una  Raspberry,  la  qual  utilitza  un  processador  ARM.  Per  tant,  utilitzarem  la  versió

precompilada per a arquitectures ARM.

Un  cop  descarregat  i  descomprimit  el  paquet  seleccionat,  veurem que  el  seu  contingut  està

distribuït de la següent forma:

Fig. 6: captura del contingut de la distribució d’OpenNI2 per a arquitectures ARM
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Per  començar  a  treballar  amb  això,  el  primer  que  farem  serà  consultar  la  documentació

proporcionada. La instal·lació dels drivers és senzilla, adjuntem l’extracte de la documentació que

ho explica (situat a la secció "Getting Started"):

Un cop seguits  aquests passos,  cal  preparar  l’entorn  de treball  amb les  llibreries  i  fitxers de

capçalera de C++ necessaris.  De nou,  aquest  pas està explicat  a la documentació d’OpenNi.

Podem veure l’extracte que ho explica a continuació: 

Per simplificar els directoris, afegirem les llibreries directament al directori arrel del nostre projecte.

Aplicant  les  instruccions  i  recomanacions  donades  per  la  documentació,  juntament  amb  les

adaptacions  descrites,  obtenim  la  següent  estructura  de  directoris  per  al  nostre  entorn  de

desenvolupament:
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Installing OpenNI SDK on Linux

1. Extract the tarball to a directory of your choice

2. Go into this directory and run the install script:

./install.sh

The installation creates udev rules which will allow usage of OpenNI-compliant USB devices 

without root priviledges.

GCC / GNU Make

In the following section, refers to the directory to where OpenNI SDK was extracted.

Note that the installation does not define such an environment variable. Either define it yourself 

or use the full path.

1. Add the SDK Include directory, $OPENNI_DIR/Include, to your include path (-I)

2. Copy the files from the Redist directory, $OPENNI_DIR/Redist, 

to your execution directory

3. Add the execution directory to your lib path (-L)

4. Add libOpenNI2 to your library list (-l)

5. It is highly suggested to also add the "-Wl,-rpath ./" to your linkage command. 

Otherwise, the runtime linker will not find the libOpenNI.so file when you run your 

application. (default Linux behavior is to look for shared objects only in /lib and /usr/lib).
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Fig. 7: estructura del directori del projecte un cop afegit OpenNI2

Com podem observar, hi són presents les llibreries d’OpenNI 2, arxius necessaris per a inicialitzar

OpenNI, un directori d’arxius de capçalera de C++, un  Makefile  que hem creat de manera que

compleixi els requisits indicats a la documentació i un programa de prova que hem desenvolupat

anomenat "test.cpp" (el qual s’explicarà amb més detall en futures seccions).

Per tal  de compilar  les nostres aplicacions,  hem creat  el  Makefile  mostrat  anteriorment per a

agilitzar aquest procediment. A continuació mostrem el seu contingut:
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CXX=g++

IDIR=./Include

LDIR=.

LIBS=-lOpenNI2

ODIR=.

OBJ=test.o

CFLAGS=-I$(IDIR) -L$(LDIR)

%.o: %.cpp

$(CXX) -c -o $@ $< $(CFLAGS)

test: $(OBJ)

$(CXX) -static -o $@ $^ $(CFLAGS) $(LIBS) -Wl,-rpath=./

.PHONY: clean

clean:

rm -f test.o
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Com podem observar, indiquem que el directori actual conté les llibreries a utilitzar, tal com es

demana a la documentació. També especifiquem on buscar les capçaleres de codi C++. 

Aquest Makefile conté les regles de compilació necessàries per a crear un executable anomenat

"test", sempre i quan l’arxiu de codi font C++ sigui vàlid. Aquest binari serà el que utilitzarem per

fer les primeres proves de funcionament de la càmera 3D. 

Un cop finalitzat tot  el procés descrit,  l’entorn hauria d’estar llest per a poder desenvolupar el

nostre  primer  codi  i  comprovar  el  correcte  funcionament  de  la  nostra  càmera  i  llibreries.

Explorarem el codi desenvolupat per a aquesta tasca en el següent apartat.

11.2.2. Primer intent d’execució d’un programa trivial

Tal  com  hem  explicat  a  l’anterior  apartat,  hem  desenvolupat  un  codi  senzill  de  prova  per  a

assegurar-nos que les llibreries funcionin adequadament i no tinguin comportaments estranys. El

podem veure a continuació:
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#include "OpenNI.h"

#include <iostream>

using namespace openni;

int main(){

//Inicialitzem llibreria

Status rc = OpenNI::initialize();

if(rc != STATUS_OK) std::cout << "Error d'inicialitzacio\n\n" << 

OpenNI::getExtendedError();

//Obrim dispositiu

Device device;

rc = device.open(ANY_DEVICE);

if(rc != STATUS_OK) std::cout << "Error obrint dispositiu\n\n" << 

OpenNI::getExtendedError();

//Tanquem dispositius i fem shutdown

device.close();

OpenNI::shutdown();

return 0;

}
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El  funcionament  del  programa  és  molt  senzill.  L’únic  que  fem  és  inicialitzar  la  llibreria  per

comprovar que no hi ha problemes de compatibilitats a l’hora d’utilitzar-la. A continuació, intentem

enllaçar el programa amb qualsevol dispositiu que hi hagi disponible i sigui compatible amb la

llibreria. Per comprovar si l’execució d’aquestes operacions és correcte, utilitzem la variable d’estat

"rc". En cas d’error, ho notifiquem mitjançant el canal de sortida estàndard. Finalment, alliberem

els recursos.

Amb el programa descrit, només hauriem d’observar missatges per la sortida estandard en cas de

tenir algun tipus d’error. Una execució sense sortida indicaria un funcionament correcte. Només

ens  cal  compilar-lo  utilitzant  el  makefile  que  hem creat  anteriorment  i  intentar  compilar-lo.  A

continuació ho intentem:

Fig. 8: error de compilació del projecte amb OpenNI2 precompilat

Com podem observar,  la  compilació falla.  Concretament,  el  que falla  és el  linker:  no troba la

llibreria d’OpenNI. És un error inesperat, ja que al  makefile  hem definit clarament on trobar les

llibreries, tant utilitzant el flag "-L." com el flag "-Wl,-rpath=./". Tal com hem observat anteriorment,

la llibreria "libOpenNI2.so" (la llibreria que busca quan s’utilitza el flag "-lOpenNI2") està present al

directori especificat. Què pot haver passat?

Després  de  repetits  intents  amb variacions  als  flags especificats,  comença  a  presentar-se  la

sospita que potser el problema no és que no trobi la llibreria,  sinó que no trobi una llibreria

vàlida. Al cap i a la fi, és una llibreria precompilada. Ens hem assegurat que sigui per a la mateixa

arquitectura  que  utilitzem,  però  ja  tenim  indicis  d’una  possible  incompatibilitat  i  necessitem

descartar el màxim de possibilitats.

Una primera idea seria comprovar quines dependències dinàmiques té la llibreria i mirar que es

llisten  correctament.  Per  a  aquesta  tasca  existeix  l’eina  d’Unix "ldd",  la  qual  llista  aquestes

dependències per a un binari o llibreria donada. Comprovem quina és la seva sortida utilitzant la

llibreria "libOpenNI2.so" com a argument:

Fig. 9: comprovació amb ldd de la llibreria d’OpenNI2
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Confirmem les nostres sospites. La comanda "ldd" no reconeix l’arxiu donat com a un argument

d’entrada vàlid. Donades les circumstàncies, és gairebé segur que aquesta versió precompilada

de la llibreria no és compatible amb el nostre sistema. Arribats a aquest punt, només ens queda

una alternativa: compilar la llibreria nosaltres mateixos.

La pàgina que proporciona la llibreria també proporciona enllaços al repositori del seu codi font. A

la  següent  secció  explicarem el  procediment  seguit  per  a  obtenir  la  llibreria  a  partir  d’aquest

repositori.

11.2.3. Compilació de la llibreria OpenNI 2 i segon intent d’execució

Tal  com  hem  dit  al  final  de  la  secció  anterior,  OpenNI2  disposa  d’un  repositori  a  Github

(https://github.com/occipital/openni2) on hi emmagatzema el codi font de la seva llibreria. Sabent

això, la podem compilar directament a la Raspberry per a assegurar-nos que és compatible amb la

nostra arquitectura.

El  procediment  per  fer-ho  és  molt  simple.  Només  hem  de  clonar  el  repositori  a  la  nostra

Raspberry,  accedir al directori creat i cridar la comanda "make". Per tal que funcioni, abans ens

hem d’assegurar que totes les seves dependències estan satisfetes. En el cas de Linux, són les

següents (tal com s’especifica a la documentació adjunta al repositori) [12]:

• GCC 4.x

• Python 2.6+/3.x

• LibUSB 1.0.x

• LibUDEV

• JDK 6.0

• FreeGLUT3

• Doxygen

• GraphViz

Totes aquestes dependències es poden instal·lar mitjançant el gestor de paquets "apt". Un cop

satisfetes  totes  les  dependències,  podem  començar  a  compilar  la  nostra  llibreria.  Com  hem

explicat abans, és tan simple com executar la comanda "make". Si tot va bé, el directori "Bin/Arm-

Release" del repositori hauria de contenir les llibreries compilades, juntament amb alguns binaris

per a utilitats bàsiques:
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Fig. 10: binaris i llibreries d’OpenNI2 compilades

Com podem observar, s’han generat les llibreries "libOpenNI2.so" i "libOpenNI2.jni.so", juntament

amb arxius necessaris per al seu funcionament dins del directori "OpenNI2". Podem comprovar

que ara sí  que són reconegudes com a  shared objects  amb la  comanda "ldd",  tal  com hem

intentat a l’apartat anterior:

Fig. 11: funcionament correcte de la comanda ldd sobre la llibreria d’OpenNI2

Com podem apreciar, la llibreria "libOpenNI2.so" és reconeguda correctament per la comanda i

ens llista les llibreries dinàmiques de les quals depèn. Ara només falta substituir les llibreries i

arxius del nostre entorn de treball per les noves que acabem de generar. Simplement necessitem

copiar la llista d’arxius i directoris definida al paràgraf anterior (afegint-hi l’arxiu "org.openni.jar") al

directori que havíem creat a l’apartat anterior, sobreescrivint-ho tot.

Una vegada s’ha deixat l’entorn de treball preparat, només cal tornar a intentar compilar i executar

el programa de prova. Per a poder executar el programa sense que generi errors, hem connectat

una  de  les  càmeres  cedides  pel  departament  d’ESAII,  concretament  el  model  PrimeSense.
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D’aquesta manera ens assegurem que la llibreria sigui capaç de trobar un dispositiu compatible

quan executi la crida a la funció "device.open(ANY_DEVICE)". Aquí presentem els resultats:

Fig. 12: primera compilació correcta del projecte

Compila sense problemes i obtenim el resultat esperat. Arribats a aquest punt, podem afirmar que

almenys podem utilitzar la llibreria sense errors de compilació ni d’execució, però no la correctesa

de les dades que generi. En futures seccions explorarem els mètodes utilitzats per a confirmar una

correcta lectura de dades de la càmera 3D utilitzant aquesta llibreria.

11.2.4. Desenvolupament d’un programa d’obtenció d’un frame 3D

Per tal de poder verificar que les diferents càmeres de les quals disposem són compatibles amb el

nostre sistema i a més generen dades correctes, necessitem desenvolupar un programa bàsic que

reculli i guardi les dades obtingudes de la càmera 3D. Aquestes dades podran ser visualitzades

posteriorment per comprovar que es genera una imatge coherent amb el que s’intenta capturar.

Un correcte desenvolupament d’aquest programa és especialment important,  ja que el podrem

utilitzar com a base sobre el que fonamentar el desenvolupament de les futures funcionalitats del

projecte.

Per  a  aquest  programa,  ens  centrarem  en  la  simplicitat.  Inicialitzarem  el  sensor,  intentarem

capturar un fotograma tant del sensor 3D com del sensor RGB (càmera 2D estàndard, en cas de

que la càmera en disposi) i consultarem les característiques de la càmera i els fotogrames que és

capaç de generar. El diagrama simplificat del seu funcionament és el següent:

Fig. 13: diagrama de funcionament bàsic del programa d’extracció de frames
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El codi final de l’aplicació desenvolupada pot consultar-se a l’annex. A continuació, mostrarem la

sortida que genera el  nostre programa quan utilitzem la mateixa càmera de l’apartat  anterior.

Eliminarem els missatges d’estat del programa per millorar la claredat de la sortida:

Com podem observar, obtenim dos frames (fotogrames). No es generen errors i ens proporciona

les  característiques  més  rellevants  que  necessitarem  per  a  poder  operar  amb  les  dades

obtingudes a cada frame. En futures seccions, seleccionarem la càmera que utilitzarem per a la

resta del projecte i explicarem com operar amb el seu format de dades. Ara que sabem que tenim

un programa funcional i que és capaç de comunicar-se sense errors amb una càmera 3D, només

ens cal verificar que les dades que genera són coherents amb l’escena que s’intenta capturar.

Per a això, només farà falta fer modificacions al nostre programa. Ens caldrà afegir funcions que

s’encarreguin  d’obtenir  les  dades  dels  frames  i  les  guardin  en  un  format  que  ens  permeti

representar-les fàcilment. Hem decidit utilitzar el format CSV [13]. Les raons són les següents:

• És un format popular i convenient per a representar dades en format de taula o matriu. Un

frame no deixa de ser una matriu de píxels.
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Tipus de sensor: Sensor de profunditat

Format de pixel: PIXEL_FORMAT_DEPTH_1_MM

Altura: 120 pixels
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Tamany del frame: 38400 bytes

Tamany del stride (fila): 320 bytes

Tamany de l'element: 2 bytes

FRAME D'IMATGE

-------CARACTERÍSTIQUES DEL FRAME--------

Tipus de sensor: Sensor de color

Format de pixel: PIXEL_FORMAT_RGB888

Altura: 240 pixels

Amplada: 320 pixels

Tamany del frame: 230400 bytes

Tamany del stride (fila): 960 bytes

Tamany de l'element: 3 bytes
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• Generar dades en aquest format és simple i no requereix llibreries per implementar-ho.

Només cal separar cada dada (píxel) amb una coma. Per iniciar una nova fila, només cal

inserir un salt de línia. La sortida resultant es guarda en un fitxer.

Tot i que generar una imatge obtinguda del sensor de color no és necessari ni rellevant per al

nostre projecte, també crearem una funció que generi un arxiu d’imatge en un format fàcilment

representable. D’aquesta manera, es podrà comparar que l’escena 3D capturada amb la càmera

sigui coherent amb l’escena 2D. El format escollit la imatge és PPM [14]. Les raons són similars

a les que ens han fet escollir CSV anteriorment: format simple i fàcilment implementable.

Aplicant les funcions pertinents per a afegir aquestes funcionalitats al nostre codi (podeu consultar

les funcions generateDepthCSV, generateImageCSV i generateImagePPM a l’annex) i executant-

lo, veiem que es generen tres arxius que contenen les dades obtingudes amb la càmera en els

seus respectius formats. Aquests arxius els podem copiar al nostre PC local per a poder veure els

resultats obtinguts. En el cas de la imatge 2D, la podem observar amb qualsevol visor d’imatges.

En el cas de les dades 3D, podem utilitzar un programa com Matlab per importar el fitxer CSV i

representar-lo com una superfície 3D. A continuació presentem els resultats de dos experiments:
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Fig. 14: primers frames 3D obtinguts, representació amb Matlab

Com podem apreciar, els resultats són coherents amb les imatges 2D obtingudes. Podem assumir

llavors que el funcionament de la llibreria i càmera és correcte. Tot i això, podem observar que a la

representació 3D existeixen petits punts o regions amb lectures errònies o irregulars.  Això és

degut a les limitacions de la tecnologia de la càmera per a interpretar escenes concretes (càmera

de llum estructurada en el  nostre cas, explicada en anteriors apartats).  Un dels nostres futurs

objectius serà filtrar i reduir aquests errors.

11.2.5. Selecció de la càmera 3D a utilitzar

Arribats a aquest punt, tenim les eines necessàries per comprovar la compatibilitat de les diferents

càmeres de les que disposem. Utilitzant el programa desenvolupat a l’apartat anterior, podem fer

diverses comprovacions amb les diferents càmeres:

• Compatibilitat amb els drivers USB

• Compatibilitat amb la llibreria OpenNI 2

• Capacitat de tenir dos streams simultanis (d’imatge i profunditat)

• Comprovar el format de les dades de cada càmera

Per tal de seleccionar una càmera per a desenvolupar la resta del projecte, hem intentat executar

el programa de l’apartat anterior per a cada una de les càmeres cedides pel departament d’ESAII.

Hem recollit  els resultats de cada una d’elles, els quals han estat clarament reveladors de

quina càmera s’ha d’utilitzar. La raó és simple: només amb la llibreria OpenNI2, hi ha una sola

càmera de totes elles que funciona. Les altres no són reconegudes com a dispositius compatibles

amb la llibreria, ja que sembla que cada una d’elles té un conjunt de llibreries i drivers dedicats.

52



______________________________________________________________________________

De totes les opcions, hem acabat escollint la càmera PrimeSense. Aquesta és la càmera que hem

utilitzat per als experiments originals i ens aporta els següents beneficis:

• És una càmera compacta, cosa que permet mantenir la portabilitat del sistema.

• Els resultats obtinguts a l’experiment inicial han estat suficientment satisfactoris.

• Gràcies a haver treballat  amb el format de dades durant la fase d’experimentació, s’ha

obtingut cert grau de familiaritat amb el format. Això agilitza el procés de desenvolupament.

Un cop escollida la càmera a utilitzar per a l’aplicació final, procedirem a exposar en les següents

seccions el procés de desenvolupament seguit per als dos components principals del sistema de

visió 3D: el software de captura, processat i transmissió de dades (el qual executa la Raspberry

amb la càmera) i el software de representació en temps real d’aquestes (el qual podem executar al

nostre ordinador).
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11.3. Desenvolupament del software del sistema encastat

El software que serà executat al sistema encastat (la Raspberry amb la càmera 3D) serà l’element

pivot d’aquest projecte. En aquesta secció, explicarem la planificació original del  software,  així

com les eventuals desviacions respecte al  disseny original i  les raons que ens porten a això.

Desenvoluparem  aquest  software de  manera  incremental,  començant  per  una  base  simple  i

afegint  modificacions  que  millorin  el  sistema,  ja  sigui  reduint  el  seu  temps  d’execució  o

incorporant-hi noves funcionalitats.

Durant  aquest  capítol,  es  farà omissió  de la  implementació  del  software  de representació  de

dades, ja que s’explicarà en el seu propi capítol. Fins llavors, s’assumirà que tota modificació de la

implementació del software del sistema encastat és transparent per al software de representació

de dades. Aquest software l’utilitzarem per visualitzar dades 3D i fer comparatives de resultats en

futures seccions d’aquest capítol.

11.3.1. Disseny original del software

Per a desenvolupar el software del sistema encastat, hem definit uns requisits que aquest ha de

complir:

• El programa ha de ser capaç generar, processar i enviar  frames  a un mínim de 20 fps

(frames per second), per tal de garantir una certa fluïdesa de representació d’aquests.

• El programa ha de fer un mínim de filtratge de les dades llegides, eliminant errors puntuals

de lectura.

• El  programa  ha  de  ser  capaç  de  comprimir  les  dades  llegides  per  tal  de  minimitzar

l’amplada de banda necessari per transmetre les dades per la xarxa.

• El programa ha d’estar estructurat de tal manera que pugui fer un ús útil de les múltiples

CPU (nuclis) de la Raspberry.

Tenint  aquests requisits  en ment,  podem observar  que l’execució del  programa es podria

separar en quatre fases (en aquest ordre): 

1. Obtenció de les dades de la càmera: tasca encarregada de comunicar-se amb la càmera

i obtenir-ne un fotograma.

2. Processat i filtratge: les dades obtingudes a la tasca anterior no han estat tractades de

cap manera i poden contenir alguns errors de lectura. Aquesta tasca s’encarrega de filtrar

petits errors de lectura (en cas de ser possible).
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3. Compressió:  les dades,  un cop processades,  poden ser comprimides si  és necessari.

Aquesta tasca s’encarrega de comprimir cada fotograma a temps real, de tal manera que

la quantitat de dades a enviar sigui molt menor.

4. Enviament per xarxa: aquesta tasca s’encarregarà de transmetre el fotograma comprimit

final utilitzant un socket. Les dades s’envien a un software de representació de dades que

és executat remotament en un altre ordinador (ja sigui dins de la mateixa xarxa local o a

través d’internet).

Cada una d’aquestes fases és directament dependent de la fase anterior i només pot executar-se

quan la fase anterior ha acabat. Per generar i transmetre un sol  frame, s’han de recórrer les 4

fases de manera seqüencial.  Assumint  que només hi  ha un únic fil  d’execució,  implicaria que

només es podria començar a tractar un nou frame un cop s’ha completat el tractament del frame

anterior.

Sabent  aquesta  limitació,  una  de  les  possibles  estratègies  per  a  utilitzar  els  quatre  nuclis

disponibles de la Raspberry podria ser aprofitar l’estructuració en tasques del programa i fer que

cada nucli s’encarregui exclusivament d’una tasca concreta. Un cop un nucli acabés d’executar la

seva tasca, deixaria les seves dades disponibles per a que un altre nucli pogués utilitzar-les com a

entrada per a la seva tasca.

Tot  i  això,  aquest  plantejament no soluciona el  problema inicial.  Per a un mateix  frame  s’han

d’executar aquestes tasques de manera seqüencial, independentment de si són fils d’execució

diferents, ja que existeix una dependència de dades. El temps en processar un sol  frame entre

diferents nuclis (seguint aquesta estratègia) mai podrà ser menor que el temps que tardaria un sol

nucli ni podrem executar tasques de manera paral·lela sobre les dades d’un mateix frame.

El que sí que ens permet aquesta estratègia d’assignació de diferents tasques a diferents nuclis és

poder  executar  les  quatre  tasques de manera paral·lela,  però cada una d’elles tractant  les

dades d’un frame diferent. La idea principal és crear una pipeline similar en concepte a la d’un

processador segmentat. D’aquesta manera, tot i que el temps necessari per processar un únic

frame continuaria sent el mateix (o similar), augmentaríem la tassa amb la qual podríem començar

a processar cada frame, o el que és el mateix, augmentar el throughput de dades del sistema.

A continuació  podem veure un diagrama de les  etapes per  les  quals  passa un frame durant

l’execució del programa i com es repartirien entre els diferents nuclis:
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Fig. 15: diagrama de funcionament bàsic del programa dissenyat

Seguint l’estratègia de paral·lelització proposada anteriorment, es pretén superposar l’execució de

totes les tasques de manera que cada una d’elles estigui processant les dades d’un frame diferent.

A continuació  presentarem  un  cronograma simplificat  a  manera  d’exemple  que  representa  el

comportament esperat del programa:

Fig. 16: cronograma per representar el funcionament de la pipeline

Per a aquest cronograma, interpretarem els cicles mostrats com la unitat de temps necessària per

a executar cada fase i només l’utilitzarem per a finalitats purament representatives, ja que les

tasques no tenen per què ser  completament  síncrones o tardar  el  mateix  temps.  Cada tasca

processa un fotograma diferent i,  un cop ha acabat,  deixa les dades disponibles per a que la

següent tasca les pugui utilitzar. D’aquesta manera, cada nucli pot estar treballant sobre dades de

frames diferents simultàniament (tal com es mostra al cicle 4 del cronograma).
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Tenint clar quin és el comportament desitjat, només queda plantejar-se les alternatives que tenim

per a implementar un programa amb múltiples fils d’execució. Per a aquesta estratègia inicial, es

valoren principalment dues alternatives d’implementació:

• Múltiples processos:  implementar cada tasca com un procés. Cada procés s’encarrega

de fer la seva part del processat (adquisició de dades, filtratge, compressió o enviament) i,

un cop acaba, envia les dades processades al següent procés de la  pipeline mitjançant

pipes.  Això presenta avantatges i inconvenients. Per una banda, el sistema de pipes ens

garanteix  una  sincronització  implícita  entre  tasques,  ja  que  són  bloquejants  en

determinades  circumstàncies.  Per  altra  banda,  això  implicaria  una  quantitat  elevada

d’operacions de I/O que pot provocar un rendiment menor de l’esperat. També és important

considerar que la creació de processos és més costosa que la següent alternativa.

• Múltiples threads: de manera similar a l’alternativa anterior, cada thread s’encarregaria de

processar una de les diverses tasques a fer. Una de les característiques d’aquesta opció

que  la  fan  atractiva  és  la  "compartició  de  memòria"  implícita  entre  tots  els  threads.

D’aquesta manera, evitem moltes operacions d’entrada i sortida. Per contrapartida, això

implica que tota la sincronització entre  threads s’hauria de programar explícitament. Els

threads són menys costosos que els processos en termes de recursos utilitzats.

Aquestes alternatives haurien d’explorar-se en profunditat per tal de poder-les comparar i fer una

selecció de l’opció amb millor  rendiment.  Tot  i  això,  al  llarg del desenvolupament del projecte

trobarem limitacions i imprevists que ens faran plantejar-nos la viabilitat d’aquest disseny (tal com

veurem en el futur apartat "Desviació respecte al disseny original").

En  les  pròximes  seccions,  explicarem  quin  ha  estat  el  procediment  seguit  per  desenvolupar

incrementalment el software del sistema encastat. Com sempre, tots els detalls d’implementació i

codi podran ser consultats a l’annex.

11.3.2. Implementació de l’obtenció de dades

En apartats anteriors hem dit  que explicaríem quin és el  format en concret  de les dades que

genera la càmera 3D en aquest projecte. A aquestes altures, ja sabem quina serà la càmera a

utilitzar (càmera PrimeSense) i podem explicar quin serà el format i manera de gestionar les dades

que genera.

En aquesta secció no explicarem el procediment per a obtenir un sol frame, ja que la metodologia

general està explicada en apartats anteriors («Desenvolupament d’un programa d’obtenció d’un

frame 3D»). En concret, ens centrarem en com codifica la informació 3D i com la gestionem. Ho

57



______________________________________________________________________________

desglossarem en  petits  subapartats  que  comprenguin  cada  concepte  relacionat  amb aquesta

secció.

Què és un frame?

Al llarg d’aquesta memòria, s’ha fet referència al concepte de "frame" en repetides ocasions, però

no s’ha definit què és exactament. En el context d’aquest projecte, un frame no és res més que un

fotograma capturat per la nostra càmera, una imatge o conjunt d’informació estructurada.

Per a un frame d’una imatge en 2D, el seu format pot semblar evident: no és més que una matriu

de píxels, on cada posició d’aquesta matriu defineix la intensitat del seu píxel assignat per a un

canal de color concret, en cas de tenir més d’un canal de color (com poden ser les imatges RGB). 

Tot i això, utilitzar el terme "frame" per a imatges 3D pot ser menys intuïtiu a l’hora de pensar en

com s’estructura aquesta informació. A continuació ho expliquem.

Com es codifica la informació 3D en un frame?

Normalment,  quan  es  pensa  en  representar  un  punt  en  un  espai  de  coordenades  de  tres

dimensions, es pensa que aquest punt hauria de tenir un valor assignat per a cada eix, podent

definir-lo amb la clàssica notació "(x, y, z)". Això implicaria haver de guardar 3 valors per cada punt

a representar d’una escena 3D.

Tot i això, aquest no serà el cas en aquest projecte. Per tal de facilitar l’explicació, rescatarem

d’apartats anteriors les característiques del frame 3D de la càmera que utilitzem:

Aquesta és la sortida que hem obtingut anteriorment amb el programa desenvolupat a l’apartat

«Desenvolupament d’un programa d’obtenció d’un frame 3D». Com podem observar, fa referència

al  frame com un conjunt de píxels,  de manera similar a una imatge 2D. De fet, el que estem

obtenint és realment l’equivalent d’una imatge 2D de 120x160 píxels amb un sol canal de color

(escala de grisos), on cada píxel ocupa 2 bytes.
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Efectivament, el que obtenim no són punts en un espai tridimensional, són punts en una matriu de

dues dimensions que es tracta com un "mapa d’altura". Cada punt d’aquesta matriu defineix la

distància entre la càmera i un objecte observat. Com a objecte observat podem entendre cada un

dels 19200 punts (120x160 píxels) en què es desglossa una escena amb la resolució d’aquesta

càmera. Com més elevat sigui el valor, més distant és el punt respecte de la càmera.

Per a visualitzar-ho de forma simple, s’ha fotografiat una escena i s’ha dividit en una matriu de

12x8 elements. A aquests elements se’ls ha assignat valors que representen la distància respecte

a  l’espectador  de  manera  aproximada.  Tenint  aquests  valors,  podem  representar  la  mateixa

escena  en  tres  dimensions  com  un  mapa  d’altura  (en  aquest  cas  utilitzem  barres  3D  per

simplificar) o fins i tot com una imatge en escala de grisos (on el blanc és el valor 120 i el color

negre és el valor 0). A continuació ho mostrem:

Fig. 17: exemplificació de com es codifica un frame 3D

En el  nostre cas,  el  concepte és el  mateix,  però escalat  a una matriu  de 120x160 elements.

Aquesta matriu està estructurada en memòria com un simple array, del qual es pot inferir quan
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comença cada línia a partir  de la informació que hem obtingut abans. Cada element ocupa 2

bytes, així que cada frame ocupa 38400 bytes.

Com obtenim les dades del frame?

Aprofitant que utilitzem la mateixa càmera que per al programa de prova que hem desenvolupat

en  apartats  anteriors  per  a  verificar  les  dades  que  genera,  podem  reutilitzar  el  mateix  codi

d’extracció de frames i simplement eliminar les funcions de generació de fitxers CSV. L’únic que

necessitarem serà mantenir la informació del frame en memòria per a poder tractar-la i enviar-la

posteriorment.

Per tal de tenir unes mètriques de rendiment inicials amb les que poder comparar futures versions

del programa, hem calculat els frames/segon que podem obtenir amb aquesta implementació. Per

a  obtenir  aquesta  mètrica,  simplement  hem mesurat  el  temps  necessari  per  a  processar  un

determinat  nombre de  frames  (en el  nostre cas,  400  frames).  També hem creat  dos versions

diferents de l’executable: una versió sense cap optimització del compilador habilitada (opció "-O0")

i  l’altre  amb  totes  les  optimitzacions  habilitades  (opció  "-O2").  L’objectiu  és  poder  evaluar  si

aquestes optimitzacions tenen un impacte beneficiós per a l’execució del programa.

A continuació mostrem el gràfic amb els valors obtinguts:

Fig. 18: gràfic de barres mostrant el rendiment en FPS per a dos nivells d’optimització

Veiem  que  el  nostre  punt  de  partida  són  aproximadament  30  FPS,  independentment  de  les

opcions d’optimització utilitzades. Saben que el nostre programa només fa que obtenir un frame

repetidament sense fer-ne cap tipus de processat, assumirem que per al nostre sistema aquests

són els FPS ideals als quals podem aspirar.
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11.3.3. Implementació de l’enviament de dades

Per a aquest projecte, hem decidit que el visualitzador de dades serà un programa en python amb

un  socket TCP escoltant  connexions entrants.  Mitjançant  aquest  socket,  el  visualitzador  rebrà

cada frame i el representarà en temps real. La relació entre el programa del sistema encastat i el

programa de representació de dades serà la d’un model client-servidor, on la Raspberry farà de

client  i  el  programa de  visualització  de  dades  farà  de  servidor,  esperant  a  rebre  connexions

entrants. En aquest apartat, explicarem el procediment seguit per a transmetre el  frame des del

sistema encastat.

Per tal de donar una idea del procediment general, primer mostrarem un diagrama mostrant les

accions que es segueixen (obviant les tasques de compressió i filtratge de dades) per enviar cada

fotograma:

Fig. 19: diagrama de funcionament bàsic del programa amb la funcionalitat d’enviar frames

Com  podem  observar,  el  primer  pas  és  iniciar  el  programa  creant  un  socket  i  obtenint  una

connexió amb el socket del programa de representació de dades, el qual pot estar funcionant en

qualsevol ordinador dins de la nostra xarxa local o a internet. A continuació, capturarem un frame

per  a  utilitzar-lo  de  model  d’on  poder  extreure  informació  rellevant  per  a  la  seva  correcta

transmissió  i  representació.  En  concret,  ens  interessa  especialment  el  seu  nombre  de  files  i

columnes. Amb aquesta informació (i sabent que cada element ocupa 2 bytes), es pot inferir la

quantitat de bytes a enviar (i llegir, en el cas del programa que ha de rebre les dades).

Un cop s’ha obtingut  aquesta informació, l’enviem mitjançant el  socket.  El  socket destí  estarà

esperant a rebre aquesta informació per tal de poder inicialitzar les seves estructures de dades

adequadament per tal de poder representar frames de les característiques indicades.
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Un petit detall a destacar d’aquest procés és que aquesta informació ha de ser tractada abans de

ser enviada. Els valors a enviar són enters de 32 bits (4 bytes), però un socket és un mecanisme

de transmissió de dades que només opera a nivell de byte. Aquests valors, si es transmetessin

directament byte a byte, podrien donar pas a problemes d’interpretació al sistema que els rebés, ja

que no tenim cap garantia de que els dos sistemes tinguin el mateix endianisme. Per això, és

important convertir aquests valors utilitzant les funcions «htonl» (host to network long), el qual ens

garanteix tenir un ordre determinat dels seus bytes.

Un cop enviades les característiques d’alçada i amplada del frame, només cal fer un bucle infinit

on s’obté un frame i posteriorment s’envia pel socket. El frame es tracta com un array en memòria,

així que només cal especificar la posició incial de memòria i el nombre de bytes que ocupa a l’hora

d’enviar-lo fent servir la crida «send» del socket. Simplement cal recordar que la funció «send» no

garanteix la transmissió de la totalitat de les dades, així que s’ha d’utilitzar un bucle de control que

la torni a cridar en cas d’haver-hi dades pendents d’enviar.

Amb això, es dóna per finalitzada la implementació del sistema d’enviament de dades. A aquestes

altures del projecte, tenim un sistema completament bàsic de lectura i transmissió de dades 3D,

obviant  el  sistema de representació de dades.  En aquest  punt  del  projecte,  el  rendiment  que

obtenim enviant dades és el següent (en termes de frames/segon obtinguts per a diferents nivells

d’optimització del compilador):

Fig. 20: gràfic de barres del rendiment obtingut en aquesta etapa per a dos nivells d’optimització

Podem veure que el  rendiment  obtingut  no s’allunya gaire  del  rendiment  obtingut  a la  secció

anterior, on només obteníem repetidament un frame a cada iteració del programa. A continuació,

mostrarem  una  captura  d’un  frame  obtingut  mitjançant  aquest  sistema,  representat  amb  el

software de representació de dades 3D que rep la informació:
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Fig. 21: exemple de frame capturat, enviat i representat

En aquesta imatge, podem observar un escriptori amb un ordinador, una mà i diferents gots amb

estris. Un dels elements que poden cridar l’atenció és la presència de lectures errònies que creen

artefactes  visuals  estranys,  com  les  "punxes"  que  podem  veure  a  l’extrem  esquerre  de  la

visualització.  Aquestes falses lectures es tractaran en més profunditat  en futures seccions,  on

explicarem el procediment a seguir per a intentar filtrar els resultats obtinguts.

11.3.4. Implementació de la compressió de dades

Una de les tasques del nostre programa és la compressió de les dades ja recollides i tractades en

anteriors tasques, reduint el volum original de dades de manera considerable. Aquesta operació té

un cost  associat,  cosa que implica  invertir-hi  temps de computació  de la  Raspberry.  Aquesta

operació es fa per cada un dels frames a enviar i es fa en temps real, de manera que suposa un

determinat impacte al rendiment de la pipeline de tractament de frames.

Els beneficis que es pretenen obtenir són tenir un millor rendiment en situacions d’amplada de

banda limitat i, generalment, reduir el temps invertit enviant informació a través de la xarxa. Si el

temps invertit a fer la compressió de dades no és elevat i la descompressió no és costosa, és

interessant contemplar aquesta opció i integrar-la al nostre programa. 

Valoració d’alternatives

Desenvolupar  un  sistema per  comprimir  les  dades  obtingudes  suposaria  pràcticament  fer  un

projecte a banda. Com que no és l’enfocament d’aquest projecte en particular, simplement s’ha

decidit utilitzar llibreries especialitzades per a obtenir aquesta funcionalitat. Per tal de poder útils

per al nostre projecte, han de complir els següents requisits:
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• Capacitat  de compressió de dades en memòria:  molt  programari  de  compressió  de

dades  simplement  treballa  sobre  arxius  en  disc.  Nosaltres  volem  evitar  operacions

d’entrada i sortida amb el disc, ja que disposarem de les dades directament en memòria.

• Temps de compressió/descompressió baixos: necessitem reduir l’impacte en temps de

còmput al mínim per mantenir un rendiment acceptable.

Per a implementar aquesta tasca, s’han explorat  algunes llibreries populars de compressió de

dades, cada una amb els seus avantatges i inconvenients:

• LZO:  els  ràtios  de compressió  que  ofereix  es  queden  una  mica enrere  respecte  a  la

competència,  però  ho  compensa  amb  temps  de  compressió  i  especialment  de

descompressió molt competitius. El seu enfocament és clarament la velocitat de tractament

de les dades [15].

• LZMA: un algoritme conegut per ser una de les bases principals sobre les quals funciona

7-Zip.  Tot  i  oferir  uns  ràtios  de  compressió  molt  elevats,  ho  paga  amb  un  temps  de

compressió i descompressió molt elevat en comparació amb les seves alternatives [16].

• ZLIB:  una  altra  de  les  llibreries  clàssiques,  ofereix  bons  ràtios  de  compressió.  Per

contrapartida, els temps de compressió i descompressió són elevats comparats amb les

alternatives més ràpides, de manera similar a com passa amb LZMA [17].

Després de valorar aquestes alternatives, s’ha escollit utilitzar LZO. Aquesta llibreria té punts a

favor  que han fet  que ens decidim per ella.  Per començar,  ofereix  velocitats de compressió i

descompressió molt elevades. Això és una característica molt atractiva, ja que hem de limitar al

màxim l’impacte sobre la pipeline de processament a la Raspberry i la de visualització al software

de representació, el qual haurà de descomprimir cada frame de la imatge que rebi. Tenir un bon

ràtio de compressió és atractiu, però secundari i mai a costa d’un pèssim rendiment.

Per altra banda, LZO disposa d’una versió simplificada amb les eines més rellevants, facilitant molt

la integració de les seves funcionalitats a qualsevol aplicació i millorant la seva portabilitat. En

resum, LZO cobreix les nostres necessitats suficientment bé i amb un cost d’implementació no

gaire elevat.

Integració de LZO a la pipeline

Un dels punts forts de LZO és la facilitat de la seva integració a altres projectes mitjançant el

conjunt  reduït  de  funcions "miniLZO".  Aquest  conjunt  de funcions també ve proporcionat  pels

autors de LZO i garanteixen un funcionament idèntic al de les funcionalitats principals de la llibreria

completa.
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Integrar "miniLZO" és senzill,  ja que només està compost per 4 arxius: "minilzo.c", "minilzo.h",

"lzoconf.h" i  "lzodefs.h".  Aquests arxius es poden inserir  al  directori  del  projecte i  modificar  el

makefile  de tal  manera que els  utilitzi  per  a  compilar  el  programa.  Una vegada s’han aplicat

aquestes modificacions de compilació, és tan fàcil com incloure "minilzo.h" al codi font del nostre

programa per poder començar a treballar amb la llibreria.

El funcionament bàsic és simple. Només cal definir dos buffers en memòria a l’inici del programa:

un buffer serà utilitzat per guardar-hi les dades un cop comprimides, l’altre buffer és un buffer que

utilitza LZO com a memòria dedicada per a fer-hi les operacions de compressió. Un cop definides

aquestes estructures,  és tan simple com cridar  les  funcions de compressió  passant  aquestes

estructures  com argument.  Un cop acabada  l’operació  de compressió,  també obtenim el  nou

nombre de bytes que ocupen les dades. Aquesta informació serà rellevant a l’hora d’enviar les

dades al programa de representació via socket, ja que a partir d’ara la mida de cada frame serà

variable en funció del resultat de la compressió.

Afegint les modificacions necessàries a la tasca d’enviament de frames (enviar la mida en bytes

de cada  frame  abans d’enviar-lo),  hem comprovat  quin és el  nou rendiment de la  pipeline  en

termes de frames per segon. Aquí adjuntem els resultats obtinguts, tant amb el flag d’optimització

del compilador (-O2) com sense (-O0). Veurem que el rendiment pràcticament no varia respecte

les dues versions ni tampoc respecte el rendiment de l’apartat anterior:

Fig. 22: gràfic de barres mostrant el rendiment en FPS per a aquesta etapa del programa

Veient la gairebé nula càrrega computacional afegida amb la tasca de compressió, es fa evident

que l’elecció de LZO com a llibreria de compressió ha estat una opció encertada, complint tots els

requisits necessaris per a aquesta tasca.  Això és així  ja  que,  a part  de tenir  un cost  gairebé
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negligible,  hem aconseguit baixar en mitjana a un 44.27% del volum original de les dades

necessàries a enviar.

11.3.5. Implementació del filtratge de dades

Una de les funcionalitats que es volien afegir al software del sistema encastat és algun sistema de

filtratge  de les  dades  recollides,  ja  que  poden ser  sorolloses depenent  de  l’escena  a  tractar.

L’objectiu  és eliminar  o  almenys mitigar  els  elements petits  que clarament  no formen part  de

l’escena (punts concrets que tenen lectures clarament diferents de la resta o són 0). Per a fer

aquest filtratge, es contemplen tres alternatives:

• Transformar les dades a punts cartesians i filtrar: la idea és passar totes les dades a

punts cartesians amb coordenades de l’estil (x, y, z). A partir d’aquí, s’eliminarien els punts

amb una distància superior a l’esperada entre els seus veïns. Aquest mètode implica fer

una conversió de dades a la Raspberry o obtenir les dades directament en aquest format.

• Filtratge per convolució gaussiana: aprofitant que les dades s’obtenen com una matriu

de dues dimensions on cada element indica una distància respecte a la càmera, es pot

interpretar  com  una  imatge  2D  en  escala  de  grisos.  Sabent  això,  es  poden  aplicar

tècniques clàssiques de tractament d’imatge. La convolució gaussiana ens permet baixar la

sorollositat de les imatges (similars a soroll impulsional en imatges normals) [18].

• Filtratge per mediana: és un filtre que utilitza mecanismes similars a la convolució, però

en aquest  cas agafem els  píxels  que envolten el  píxel  desitjat  i  els  ordenem. El  píxel

resultant és l’element que queda al mig de la llista ordenada de píxels. Té un cost més

elevat que l’alternativa anterior, però per a soroll impulsional obté millors resultats que una

convolució gaussiana [19].

D’entre les opcions exposades,  s’ha escollit el filtratge per mediana. El filtratge per mediana

ens permet aprofitar l’estructura de dades original de cada  frame sense alterar-la i genera una

estructura de dades amb les mateixes característiques. Aquesta estructura de dades és fàcilment

comprimible (cosa que beneficia la tasca de compressió de dades) i ocupa menys memòria que el

seu equivalent amb punts cartesians en un espai en tres dimensions, cosa que redueix el volum

de dades a transmetre.

Per  altra  banda,  el  visualitzador  és  capaç  de  llegir  aquest  tipus  de  dades  i  representar-les

directament en forma de superfície tridimensional, cosa que facilita el desenvolupament d’aquesta

part del projecte. 
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Les raons que ens han decantat cap a aquesta alternativa (en comptes de cap a una convolució

gaussiana)  és l’eficàcia  d’aquest  tipus de filtre  per  al  soroll  impulsional.  Els  elements a  filtrar

acostumen a ser punts o àrees concretes amb valors de 0, els quals són fàcilment eliminables.

L’únic inconvenient serà que les àrees grans de falses lectures no podran ser filtrades.

Justificació del filtratge per mediana a una estructura de dades 3D

Com hem explicat breument a la secció anterior (i en més profunditat a l’apartat « Implementació

de l’obtenció de dades»), les dades que obtenim de la càmera 3D són interpretables com una

imatge 2D en escala de grisos,  ja  que simplement  són matrius de dues dimensions on cada

element té un valor assignat depenent de la distància d’aquell element respecte a la càmera.

Això és una propietat  molt  important  per  al  nostre projecte,  ja  que ens habilita  poder  utilitzar

tècniques  de  filtratge d’imatge  clàssiques,  entre  elles  el  filtratge  per  mediana.  El  filtratge  per

mediana és una operació no lineal que ens permet eliminar petits elements d’una imatge amb

valors molt diferenciats respecte als seus elements circumdants. Per veure els seus efectes en

una imatge en escala de grisos, mostrarem una imatge a la qual se li aplicarà soroll impulsional i

posteriorment es filtrarà utilitzant aquest tipus de filtre:

Fig. 23: imatge original, imatge amb soroll impulsional i imatge filtrada, respectivament

Com podem observar, els resultats són altament satisfactoris per a soroll d’aquest tipus. Es podria

argumentar  que filtrar  una imatge afectada per  una quantitat  lleu  de soroll  impulsional  no és

totalment  necessari,  ja  que  el  seu  contingut  continuaria  sent  clarament  interpretable  per  un

espectador humà. Aquest no és el cas per a dades en 3 dimensions, ja que errors en la lectura o

interpretació  en  alguns  dels  seus  punts  poden  provocar  elements  visuals  que  distorsionen

greument la representació final. 

A continuació afegirem un exemple, mostrant una superfície lliure de soroll representada tant en

2D  com  en  3D  i  la  mateixa  superfície  amb  una  mica  de  soroll  impulsional  afegit.  El  soroll

impulsional ha estat afegit  de manera que el nombre d’elements alterats respecte a la imatge
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original sigui només un 1%, per tal de fer evident l’impacte que uns pocs punts són capaços de

tenir en la representació correcta d’una superfície 3D:

Fig. 24: exemplificació dels efectes del soroll impulsional en una representació 3D

En el nostre cas, el soroll impulsional és present en alguns fotogrames capturats per la càmera ,

però en menor mesura. Tot i això, és un problema que continua estant present en ocasions. Amb

aquesta tècnica de filtratge, pretenem eliminar aquests petits punts amb lectures errònies i reduir

la mida d’àrees d’elements erronis.

Implementació del filtre

Per a implementar aquest filtre, es necessiten quatre elements:

• Una matriu de dues dimensions amb els valors a filtrar.

• Una matriu amb les mateixes dimensions a l’anterior on emmagatzemar els valors filtrats.

• Un algoritme d’ordenació d’elements.

• Una matriu de NxN (on N és un nombre imparell) dimensions que definirà els elements a

utilitzar de la matriu original per a processar-ne un element concret.  A partir  d’ara, ens

referirem a aquesta matriu utilitzant el nom "finestra".
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Per  a  implementar  un  filtre  de  mediana,  hem  de  recórrer  totes  les  posicions  de  la  matriu

d’elements. Per a cada posició d’aquesta matriu, hi situarem la finestra centrada en el seu element

central. Utilitzant els punts de la matriu original definits per la finestra, s’ordenaran (utilitzant un

algoritme d’ordenació per inserció, en el nostre cas) i posteriorment es seleccionarà l’element que

conformi  la  mediana.  Aquest  element  passarà  a  ser  el  nou  píxel  un  cop  ja  filtrat  i

s’emmagatzemarà a la matriu de sortida. A continuació mostrem un diagrama més explicatiu de

com opera aquest filtre:

Fig. 25: diagrama de funcionament bàsic d’un filtre de mediana

En aquest  exemple,  utilitzem una finestra de 3x3 elements,  però  pot  ser  de mides diferents.

Utilitzar una finestra més gran implica que el resultat final d’un píxel serà determinat a partir d’una

col·lecció d’elements més gran, però a canvi d’un cost computacional més elevat. 

Per tal  de mostrar-ho, hem calculat la tassa de  frames  per segon que obtenim amb el nostre

programa una vegada implementat el filtratge amb diferents tamany de finestra. Aquí mostrem els

resultats:
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Fig. 26: gràfic de barres del rendiment obtingut amb l’etapa de filtratge

Com podem observar, la tasca de filtratge té un cost computacional elevat en comparació amb la

resta de tasques vistes fins ara, on fins i tot les versions del programa compilades amb el  flag

d’optimització veuen una clara caiguda de FPS per a les versions del filtre amb una finestra de

tamany superior  a 3x3 elements.  Un filtre  de 7x7 elements  implica  una pèrdua de rendiment

massa elevada per a ser implementada d’aquesta manera.

Arribats a aquest punt del projecte, s’han implementat totes les tasques que conformen la pipeline

del programa. A partir dels resultats obtinguts fins ara, ens plantejarem la viabilitat del disseny

original per a implementar una versió on s’exploti l’ús de diferents nuclis del nostre processador

concurrentment.

11.3.6. Desviació respecte al disseny original

Tornant al disseny original de la implementació del nostre programa utilitzant múltiples nuclis del

nostre processador vist a l’inici d’aquesta secció, recordarem que el pla original era assignar cada

una de les tasques desenvolupades fins ara a un nucli diferent i executar-les de forma paral·lela.

L’objectiu  era poder  augmentar  el  throughput  de  frames  de l’aplicació,  ja  que teòricament  no

caldria  esperar  a  que  acabés  el  processament  complet  d’un  frame  abans  de  començar  a

processar el següent.

Si  analitzem els  resultats  obtinguts  fins  ara,  començarem a adonar-nos  de què  seguir  el  pla

original ens proporcionarà, en el millor dels casos, uns beneficis bastant limitats. En el pitjor dels
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casos, podríem fins i tot perdre rendiment en termes de tassa de frames/segon. Per tal de poder

seguir l’explicació, adjuntarem una taula recopilatòria dels resultats obtinguts per a cada fase de

desenvolupament fins ara, on es mostren els FPS obtinguts per a cada versió del programa (on

cada versió és una millora de funcionalitat de la versió anterior) i flag d’optimització:

Taula 3: taula de rendiments en FPS obtinguts per a cada etapa del projecte

Aquests resultats ens fan veure certes característiques del nostre programa que fan evidents que

seguir el disseny original no és la millor opció:

• Tassa de frames propera a la ideal: si adoptem la tassa de frames obtinguda en el primer

cas on només fem que obtenir repetidament un fotograma com a tassa ideal (30.77 FPS),

veiem que per a la resta d’implementacions del programa no ens allunyem gaire d’ella,

exceptuant els dos últims casos on utilitzem finestres més grans. Això significa que el cost

computacional de les tasques no és gaire elevat en general,  exceptuant  els casos

indicats abans. També ens indica que com a màxim, podem aspirar a millorar la tassa de

FPS fins a 30.77, la qual és la tassa màxima de captura de FPS que tenim en les millors

condicions possibles.

• Cost computacional no uniforme entre les diferents tasques: tot i que és un concepte

que només aplica en els casos on volem utilitzar finestres de filtratge amb dimensions més

grans que 3x3, podem veure que  el cost de la tasca de filtratge és substancialment

superior al de la resta de tasques. Això significa que encara que assignéssim una tasca

a cada nucli, hi hauria un coll d’ampolla que limitaria el rendiment de tota la pipeline, ja que

la càrrega de treball no es repartiria equitativament entre tots els nuclis disponibles.

Aquests  factors  ens fan veure  que  paral·lelitzar  l’execució  del  programa tal  com es volia  fer

inicialment podria ser una inversió de temps difícil de justificar i amb uns beneficis molt limitats,

assumint que aquests beneficis són superiors al cost d’utilitzar múltiples fils d’execució.

Nou pla d’acció

Una vegada identificats els costs de cada tasca, és evident que si volem obtenir beneficis a partir

de l’ús de diferents nuclis del nostre processador, necessitarem canviar el plantejament inicial. Fer
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-O0 -O2
Obtenció 30.77 30.77
Obtenció + enviament 28.57 28.57
Obtenció + enviament + compressió 28.57 28.57
Obtenció + enviament + compressió + filtre 3x3 21.05 28.57
Obtenció + enviament + compressió + filtre 5x5 9.3 25
Obtenció + enviament + compressió + filtre 7x7 2.98 13.33
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una distribució per tasques no és especialment útil quan les tasques no tenen un cost similar, ja

que la tasca de compressió és clarament més costosa que la resta de tasques.

Sabent que el cost de les tasques d’obtenció, compressió i enviament de frames és molt petit, té

bastant  més  sentit  agrupar-les  totes  en  un  sol  fil  d’execució.  D’aquesta  manera,  encara

romandrien tres nuclis que es poden destinar a accelerar la tasca de filtratge de frames, ja que és

la tasca que més cost té, especialment quan s’utilitzen dimensions de finestra elevades. Això serà

possible  gràcies  a  la  naturalesa  de  l’algoritme  de  filtratge  utilitzat,  el  qual  és  fàcilment

paral·lelitzable degut a la seva absència de dependències de dades.

Tenint tres nuclis disponibles, podem fer que cada un d’ells s’encarregui del filtratge d’un terç de

cada  frame  capturat,  efectivament  reduint  el  temps de processat.  En aquest  escenari,  només

caldria  establir  un  mecanisme  de  sincronització  perquè  el  fil  d’execució  principal  (el  que

s’encarrega d’obtenir, comprimir i enviar dades) pugui notificar als altres fils d’execució que poden

iniciar el procés de filtratge i a la vegada aquests puguin notificar quan han finalitzat l’operació.

A continuació, adjuntem un diagrama per exemplificar el funcionament descrit:

Fig. 27: diagrama de funcionament bàsic del programa amb múltiples fils d’execució

Per a implementar aquest paral·lelisme, s’ha decidit utilitzar threads. Les raons són simples:

• Compartició  d’espai  de  memòria  entre  threads: gràcies  a  aquesta  propietat  dels

threads, no serà necessari enviar les dades entre els diferents fils d’execució. Com que
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mai cap thread modificarà memòria que estigui utilitzant un altre thread (gràcies al fet que

cada thread opera sobre una secció diferent de les dades de cada frame), podem treballar

sense  por  de  trobar-nos  problemes  clàssics  d’implementacions  paral·leles  d’algoritmes

(data races, per exemple).

• Sincronització  mínima  entre  threads:  per  a  la  implementació  ideada  per  a  aquest

programa només serà necessari  sincronitzar  els  threads en dues ocasions per a cada

frame  a  processar  (una  vegada  per  a  senyalitzar  als  threads  de  filtratge  que  poden

començar i una altra vegada per senyalitzar al  thread principal que pot continuar la seva

execució). Aquesta sincronització es pot implementar de manera molt senzilla si utilitzem

threads, ja que podrem utilitzar flags visibles per tots els fils d’execució.

11.3.7. Implementació del multithreading

Tal com hem dit a l’apartat anterior, implementarem el filtratge de nou utilitzant múltiples threads.

Per al  nostre cas,  utilitzarem la llibreria  "pthreads"  [20].  Aquesta llibreria ens permetrà crear i

gestionar  threads  dins de la nostra aplicació. Per tal d’aconseguir el funcionament desitjat  que

hem explicat a l’apartat anterior, necessitarem fer el següent:

• Definir  una  funció  de  filtratge  que  cada  thread executarà.  Aquesta  funció  serà

exactament igual a la funció de filtratge d’anteriors versions del programa, però modificada

per a només començar a ser executada una vegada el  thread del programa principal ho

indiqui,  mitjançant  flags  d’estat que guardarem en variables globals. Un cop iniciada la

funció, es tractarà una secció diferent de la matriu de dades del  frame depenent de quin

dels threads de filtratge l’executi, per a poder repartir la càrrega de treball. Aquesta funció

també notificarà al  thread  principal una vegada hagi  finalitzat  fent  servir  el  mateix  flag

utilitzat anteriorment. Arribats a aquest punt, tornarà a esperar a que el programa principal

notifiqui que pot tornar a començar a processar un nou frame.

• Definir un mecanisme de sincronització.  Tal com hem explicat abans, necessitem un

mecanisme per a sincronitzar els threads entre ells. Aquest pas és necessari per a garantir

que les dades a les quals accedeixen els  threads  de filtratge són vàlides.  També serà

necessari per evitar crear threads cada vegada que els necessitem. Si tenim mecanismes

de sincronització, simplement podem crear  threads  a l’inici de l’execució del programa i

reaprofitar-los quan els necessitem.

Davant  d’aquesta  necessitat  de  sincronització  entre  threads,  només  cal  valorar  les  diverses

alternatives per a sincronitzar els  threads amb el cos del programa. El threads necessiten saber
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quan les  dades  estan llestes  per  començar  a  processar-les.  De  manera similar,  el  programa

necessita saber quan els  threads han acabat de fer la seva part de processament per a poder

comprimir i enviar les dades. La implementació de threads es fa mitjançant threads POSIX.

Es valoren les diverses alternatives:

• Sincronització mitjançant variables globals: tot i no ser l’opció més elegant, és la més

fàcil  i  directe d’implementar. L’aplicació no necessita gaire sincronització entre els seus

threads,  així  que pot  ser més que suficient.  Un dels inconvenients és que els  threads

hauran  de  fer  espera  activa  per  veure  els  canvis  de  les  variables  globals.  No  és  un

problema important, ja que és un sistema dedicat exclusivament a aquest programa.

• Sincronització amb mecanismes de  pthread:  és l’opció que s’hauria d’utilitzar  per a

totes  les  aplicacions  que  utilitzin  "pthreads"  i  necessitin  una  quantitat  elevada  de

sincronització. Tot i  això, la seva utilització és lleugerament més complexa que l’ús de

variables globals.

• Crear threads i utilitzar joins cada frame: és el mètode més rudimentari. Simplement es

creen els threads quan es necessiten, s’indica al programa que es bloquegi fins que tots

els threads acabin i facin join al thread principal. Es repeteix aquesta operació per a cada

frame. És l’opció més fàcil  d’implementar,  tot  i  crear threads constantment és un cost

afegit.

Tenint aquests tots els punts anteriors en compte, hem decidit utilitzar variables globals com a

mètode de sincronització entre  threads.  La raó principal  és  la  facilitat  d’implementació  i  la

senzillesa del model del programa a sincronitzar. Creant  flags  d’estat utilitzant variables globals,

podem permetre a tots els threads consultar l’estat d’aquests en qualsevol moment. Amb aquests

flags, podrem indicar a tots els  threads  involucrats amb l’execució del programa quan operar i

quan han de bloquejar-se.

A partir d’aquí hem desenvolupat un codi que paral·lelitza la tasca de filtratge de dades, el qual es

pot  consultar  a  l’annex.  Si  mirem  el  codi,  veurem  que  la  funció  executada  per  cada  thread

s’anomena «medianFilterWorker»  i  accepta un argument, el qual serà una estructura de dades

que contindrà informació important per al tractament de les dades: un identificador per al thread,

les posicions a tractar de la matriu de dades i un punter que indiqui on emmagatzemar els valors

processats.

Aquesta  funció  no  inicia  la  seva  execució  fins  que  el  seu  flag  assignat  mitjançant  el  seu

identificador ho permeti.  Mentrestant,  el  thread estarà fent  una espera activa.  Quan el  thread

principal del programa canvia els valors dels flags, passa a entrar en una fase d’espera activa, on
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estarà bloquejat fins que els threads de filtratge acabin les seves operacions i tornin a canviar el

valors dels  flags.  Arribats a aquest punt, el fil d’execució principal detectarà el canvi d’estat dels

flags i acabarà de tractar les dades obtingudes comprimint-les i enviant-les per la xarxa.

Fent servir aquesta implementació, obtenim els següents resultats:

Fig. 28: gràfic de barres dels rendiments en FPS obtinguts amb la tasca de filtratge paral·lelitzada

Com podem observar, hem obtingut una millora substancial respecte la versió del programa que

només utilitza un nucli. Aquest fet és especialment evident si mirem la versió que utilitza el flag

d’optimització "-O2", on podem veure que el rendiment ha millorat de manera espectacular i fins i

tot ens mantenim a 25 FPS quan utilitzem una finestra de 7x7 elements.

Arribats a aquest punt, ens donem per satisfets amb el rendiment obtingut en aquesta versió final

del programa.

11.3.8. Resum del rendiment de cada versió del programa

Per tal de poder comparar fàcilment els resultats del rendiment de cada iteració del programa que

s’ha  anat  desenvolupant  durant  aquest  projecte,  adjuntarem una  taula  recopilatòria  dels  FPS

obtinguts per a cada versió del programa i flags d’optimització utilitzats:
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Taula 4: resum dels rendiments obtinguts en FPS per a cada versió del programa

Com podem veure, cada etapa de desenvolupament ha sumat una quantitat negligible de cost de

còmput  que pràcticament  no ha tingut  afectació  sobre  els  FPS del  programa,  exceptuant  les

tasques de filtratge. Tot i que utilitzant el flag d’optimització "-O2" hem reduït l’impacte d’aquestes

últimes tasques als temps d’execució, continua sent evident la baixada de rendiment a partir del

filtratge amb una finestra de 5x5 elements.

Mitjançant  tècniques  de  multithreading,  hem  aconseguit  una  millora  substancial  del  cas  més

costós (filtratge amb finestra de 7x7 elements), situant-nos finalment per sobre dels 20 FPS que

hem marcat com a mínim a l’inici del projecte. Podem concloure que els resultats obtinguts són

satisfactoris i fins i tot millors que l’esperat per a les tasques més trivials.
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-O0 -O2
VERSIÓ Obtenció 30.77 30.77
AMB 1 Obtenció + enviament 28.57 28.57
NUCLI Obtenció + enviament + compressió 28.57 28.57

Obtenció + enviament + compressió + filtre 3x3 21.05 28.57
Obtenció + enviament + compressió + filtre 5x5 9.3 25
Obtenció + enviament + compressió + filtre 7x7 2.98 13.33

VERSIÓ Obtenció + enviament + compressió + filtre 3x3 25 28.57
AMB 4 Obtenció + enviament + compressió + filtre 5x5 18.7 26.66
NUCLIS Obtenció + enviament + compressió + filtre 7x7 6.56 25
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11.4. Desenvolupament del software de representació de dades

Durant tota la secció anterior,  hem assumit que el  sistema de representació de dades estava

implementat, per tal de poder facilitar el seguiment del desenvolupament de la part del sistema

encastat sense barrejar la implementació de dos sistemes simultàniament.

En aquesta secció,  ens centrarem a explicar les alternatives valorades per a desenvolupar el

software de representació de dades i l’opció finalment triada.

11.4.1 Selecció del sistema a implementar 

Per a desenvolupar el visualitzador de dades 3D que recull remotament les dades del sistema de

visió, s’han valorat dues alternatives:

• Programa  en  Python:  desenvolupar  el  visualitzador  de  dades  en  Python,  utilitzant

llibreries  de  visualització  com  pyOpenGL o  similars  (aquest  punt  serà  explorat  en  la

següent secció).

• Servidor web: desenvolupar un visualitzador de les dades que es pugui utilitzar des d’un

navegador.  Les  dades no es  transmetrien  directament  a  l’usuari  des  de la  Raspberry,

s’enviarien a un servidor web i aquest s’encarregaria de distribuir-ho als usuaris.

Opció escollida:  desenvolupar un programa en  Python, principalment per agilitzar el temps de

desenvolupament.  Aquest  programa,  estant  escrit  en  Python,  no  seria  complicat  de  portar  a

diverses plataformes. Les llibreries utilitzades són majoritàriament accessibles utilitzant el gestor

de paquets del llenguatge (pip). 

L’opció del servidor web es descarta per 3 raons: augmenta considerablement el temps a invertir

per  al  seu desenvolupament  respecte  al  planejat  inicialment,  implica  tenir  una  infraestructura

funcionant permanentment per a mantenir el seu funcionament (de la qual el desenvolupador no

disposa) i, finalment, comença a escapar-se de l’enfocament principal del treball i l’especialitat.

11.4.2. Avaluació i selecció de llibreries per a implementar el visualitzador

Tot i que originalment s’anava a fer la implementació del visualitzador (el programa que fan servir

els usuaris al  seu PC) de les dades completament amb les llibreries d’OpenGL  per a  Python,

alguns imprevistos i incompatibilitats amb  Python 3.7  per a la llibreria  pyOpenGL  van portar a

replantejar-se les diferents opcions a seguir per a desenvolupar aquesta part del sistema.
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La totalitat de les diferents llibreries (de Python) contemplades per a implementar aquesta part són

les següents:

• pyOpenGL:  la  llibreria  més  utilitzada  per  a  tasques  de  visualització  de  tota  mena en

programes desenvolupats en  Python. És l’opció que s’anava a utilitzar principalment pel

projecte, però a l’hora d’instal·lar-la hi ha hagut problemes de compatibilitat amb  Python

3.7 a la màquina on s’estava fent el desenvolupament. Després d’invertir hores a intentar

trobar una solució, es van valorar més alternatives. Cal dir que aquesta llibreria no ha estat

actualitzada des de 2014 [21].

• ModernGL:  de manera similar a pyOpenGL, aquesta llibreria és una implementació més

actual  per  obtenir  visualització  amb  OpenGL.  Suposadament  hauria  d’oferir  millor

rendiment que aquesta última,  però no s’ha confirmat.  Sent  una llibreria que està sent

constantment  actualitzada,  sembla  una  millor  opció.  Tot  i  això,  una  de  les  seves

dependències és exactament la mateixa que dóna problemes de compatibilitat [22]. 

• Matplotlib:  una  altra  llibreria  clàssica,  però  aquesta  vegada  amb un  enfocament  molt

diferent. Aquesta és una llibreria per a representació de dades, un concepte molt diferent a

les dos anteriors. És una llibreria madura que permet representar gràficament tota mena de

dades,  incloses  representacions  3D.  Això  permetria  representar  les  nostres  dades

(utilitzant  Numpy) sense necessitat de tractar-les massa un cop rebudes, afegint a més

capacitat per a interactuar amb el visor (ampliar, rotar i desplaçar la càmera). Tot i això, té

un inconvenient: no està dissenyada per representar dades a temps real, es pot comprovar

a partir de les baixes tasses de frames obtingudes a partir d’experimentació [23].

• Vispy:  similar  a  Matplotlib,  és  una  llibreria  de  representació  de  dades.  Un  dels  seus

principals punts forts és que és una llibreria d’alt rendiment, cosa que podria solucionar les

mancances  de  Matplotlib.  L’inconvenient  principal  és  que  és  una  llibreria  bastant  jove

encara en fase de desenvolupament. Això es tradueix a una documentació millorable, no

gaires  exemples  en  què  basar-se  i  el  risc  que  en  futures  edicions  hi  hagi  canvis

substancials que obliguin a adaptar el codi [24].

Opció escollida:  Vispy. Tot i ser una llibreria jove, ha estat capaç de demostrar un rendiment

suficientment bo per a l’aplicació que volem desenvolupar. Tot i que ha estat necessari llegir-se

part  del  codi  font  per  trobar  una  opció  no  documentada  que  permet  deshabilitar  shaders

innecessaris, l’esforç ha valgut la pena i s’ha obtingut una tassa de refresc utilitzable, juntament

amb les facilitats que ofereix la llibreria: un visor interactiu i sense necessitat de tractar amb altres

llibreries de GUI o utilitzar OpenGL a baix nivell, així com estalviar-nos conversions explícites de

tipus de dades 2D a 3D (cosa que no ens ofereix cap de les dues primeres llibreries).

78



______________________________________________________________________________

11.4.3. Implementació del sistema de representació de dades

Per a implementar aquest sistema de representació de dades, haurem de tenir clares les etapes

en les quals es descompondrà el programa final:

• Configurar un socket que esperi i accepti connexions entrants.

• Obtenir  les  característiques dels  frames  a rebre per  a  poder  inicialitzar  estructures de

dades que estiguin adaptades a aquests.

• Inicialitzar un plot 3D i configurar l’escena a representar.

• Rebre fotogrames cada vegada que estiguin disponibles, descomprimir-ne la informació i

adaptar-la.  Gràcies  a  que LZO també té  disponibles  bindings  per  a  Python,  el  podem

utilitzar en aquest llenguatge.

• Representar el fotograma rebut.

Tot i  que la majoria de tasques s’han implementat utilitzant les llibreries estàndard de  Python,

s’han utilitzat llibreries externes per a poder operar amb les dades obtingudes de manera eficient i

també per a poder-les representar. Les llibreries utilitzades per a aconseguir aquests objectius han

estat Numpy i Vispy.

Tot i que podem consultar la implementació del programa final a l’annex («Codi de la versió final

del programa de representació de dades»), a continuació adjuntarem també un diagrama que

explicita el funcionament general del programa:

Fig. 29: diagrama de funcionament bàsic del programa de representació de frames

Tal com hem explicat a l’apartat anterior, la tasca de representació de fotogrames es va intentar

implementar originalment amb Matplotlib. El resultat d’aquesta primera experimentació amb la

llibreria va ser una tassa de FPS molt baixa (rondant els 5 FPS). Després de diversos intents
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d’optimització  amb  pocs  resultats,  es  va  decidir  fer  la  migració  a  la  llibreria  que  acabaríem

utilitzant: Vispy. 

Aquesta llibreria també ens acabaria donant problemes de rendiment, obtenint tasses de FPS amb

prou feines  majors a  les  obtingudes amb  Matplotlib.  La raó principal  d’aquest  baix  rendiment

acabaria sent la qualitat dels  shaders  utilitzats per renderitzar la superfície 3D, els quals feien

operacions d’allisat de la superfície que no eren necessàries i tenien un cost computacional elevat.

Revisant la documentació de Vispy, es va veure que existeix la possibilitat de no utilitzar shaders

per  a  evitar  fer  operacions  costoses.  Un  cop  provats,  es  va  obtenir  una  tassa  de FPS molt

elevada, però amb aquesta opció de visualització vam observar que la representació no oferia cap

mena de percepció de profunditat.  Representar  les dades d’aquesta manera no te cap mena

d’utilitat, així que vam haver de descartar aquesta opció.

Finalment, després de revisar el codi font de la llibreria, es va trobar una tercera opció de shaders

no documentada. Aquesta opció ens va permetre obtenir una tassa de FPS més que suficient per

a la nostra aplicació a la vegada que ens permetia representar les dades amb claredat. Per tal de

poder veure els efectes dels tres shaders provats i acabar aquest capítol, adjuntem a continuació

tres captures de la mateixa escena, però cada una utilitzant un shader diferent:

Fig. 30: mateixa escena representada amb cada tipus de shader disponible
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12. Conclusions i futures línies de treball

Per finalitzar la memòria, a continuació exposarem les conclusions finals del projecte, juntament

amb diferents aspectes d’aquest que podrien conformar-se com futures línies de treball.

12.1. Conclusions

Per a aquest projecte, exceptuant l’exclusió de la tasca final presentada a la planificació original (la

integració del sistema a un projecte existent no ha estat possible fer-la per falta de temps), es pot

dir  que  s’han  assolit  tots  els  objectius  amb diversos  nivells  de  satisfacció  tot  i  haver  de  fer

desviacions respecte a la planificació original del projecte.

El sistema encastat obtingut ha acabat conformant-se per una Raspberry Pi 3B+ i una càmera 3D

PrimeSense, cosa que permet un nivell de compactesa elevat. Aquest sistema a la vegada es pot

alimentar amb una bateria externa, cosa que augmenta la seva portabilitat. Mentre aquest sistema

estigui dins d’una xarxa correctament configurada i amb connexió a internet (ja sigui via ethernet o

Wi-Fi), podrà ser gestionat remotament i podrà ser capaç de capturar, filtrar (utilitzant un filtratge

per mediana), comprimir i enviar  frames d’informació 3D al sistema de representació de dades,

independentment de si el programa s’executa en un ordinador accessible mitjançant una xarxa

local o a través d’internet.

El software del sistema encastat també ha demostrat tenir un rendiment adequat fins i tot en el

pitjor cas definit d’utilitzar una finestra de filtratge de 7x7 elements, on la tassa de FPS continua

sent 5 FPS per sobre del mínim definit als objectius establerts a l’inici del seu desenvolupament.

Tot  i  que  no  s’acaba  seguint  l’estratègia  original  de  paral·lelització,  aquest  rendiment  s’ha

aconseguit en gran part gràcies a la implementació de multithreading a la tasca de filtratge i l’ús de

flags d’optimització del compilador. Per a filtratges amb una finestra d’elements igual o inferior a

5x5 elements, ni tan sols és necessari aplicar multithreading per a obtenir bons resultats en termes

de frames/segon obtinguts.

Tot i això, el sistema encastat té certes limitacions que s’han observat durant el desenvolupament

del projecte. La més important és la seva incapacitat de filtrar àrees grans de lectures incorrectes

amb el  sistema de filtratge  implementat.  La  segona  limitació  és  la  caiguda  del  rendiment  de

l’enviament de frames en situacions de xarxes congestionades o inestables, factor sobre el que no

tenim control.
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El software de representació de dades en 3D, tot i que és potencialment millorable, ha demostrat

un rendiment acceptable i  adequat a les capacitats del sistema encastat.  A part  d’això,  té els

afegits de ser un software interactiu, on l’usuari pot interactuar amb l’escena mostrada en temps

real (fer zoom i rotar la càmera per a mirar detalls dels frames representats).

Tot i això, aquest sistema també pot presentar inconvenients que afecten la seva usabilitat. Al ser

un programa que espera connexions entrants, ha d’estar en un entorn de xarxa que permeti una

connexió  directa  entre  el  sistema  encastat  i  la  plataforma  on  s’executi  el  programa  de

representació  de  dades.  Si  es  té  control  de  la  xarxa  local  que  s’utilitza,  això  és  fàcilment

solucionable, però no tots els usuaris tenen per què tenir-ne control.

En definitiva, podem considerar aquest projecte com un bon primer pas cap a futures versions

amb eines de filtratge més adaptades als problemes de la càmera i amb un millor grau d’usabilitat

per a usuaris.

Com a experiència acadèmica, aquest projecte ha estat un bon punt de convergència de diverses

disciplines i coneixements dins de l’àmbit de l’enginyeria informàtica, tan adquirits dins del grau

universitari com fora d’ell. Si n’excloem la part tècnica, podem continuar afirmant un cert grau de

creixement personal i de gestió de la totalitat d’un projecte.

12.2. Futures línies de treball

Durant aquest projecte s’han detectat alguns aspectes que, a causa de l’acotació del projecte,

podrien ser expandits i  explorats amb més profunditat. Aquí deixem una llista de les possibles

línies de treball a seguir a partir d’aquest projecte:

• Integrar el sistema de visió 3D a un projecte real: tot i que s’ha comprovat el correcte

funcionament del sistema per si mateix, seria interessant integrar-lo a una aplicació real i

avaluar la seva utilitat, ja que finalment no hi ha hagut temps per fer-ho en aquest projecte.

• Canviar  el  sistema de  representació  de  dades: el  sistema  desenvolupat  en  aquest

projecte té certes limitacions a causa dels requisits de xarxa del sistema de representació

de dades 3D. Es podrien investigar alternatives per a eliminar aquests requisits, com per

exemple  un  visor  funcionant  dins  d’un  servidor  dedicat  i  accessible  mitjançant  un

navegador web per facilitar-ne el seu ús.

• Avaluar i implementar més mètodes de filtratge: en aquest projecte hem vist que un

filtre de mediana no és una solució definitiva als problemes de lectures sorolloses de dades

82



______________________________________________________________________________

3D. Es podrien investigar alternatives i millores per a adaptar-se millor a les limitacions de

la càmera 3D.

• Millorar l’optimització del codi del sistema encastat: aplicar tècniques de programació

conscient de l’arquitectura per aprofitar més les característiques del hardware. Aquest punt

seria interessant aplicar-lo conjuntament amb el punt anterior, ja que són les tasques de

filtratge les més intensives del sistema encastat en termes de cost computacional.
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13. Annex

13.1. Diagrama de Gantt estimat originalment per al projecte

Figura 1: Diagrama de Gantt del projecte

Per a aquest diagrama de Gantt, s’han de tenir les següents consideracions:

• Les tasques estan codificades pel seu identificador, els quals s’especifiquen a la secció de

planificació original de la memòria.

• Les tasques periòdiques no s’han inclòs explícitament. El seu pes en hores de dedicació

s’ha distribuït de manera uniforme per tot el projecte.
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13.2. Diagrama de Gantt final del projecte



13.3. Codi de les versions finals del programari desenvolupat

13.3.1. Codi del programa de prova d’extracció de frames 2D i 3D

#include "OpenNI.h"

#include <iostream>

#include <fstream>

#include <cstdint>

#include <fstream>

#include <bitset>

using namespace openni;

//Funció per generar CSV de dades de profunditat a partir de matrius de 

dades.

void generateDepthCSV(uint16_t* dades, int height, int width){

std::ofstream file;

file.open("frameDepth.csv");

for(int i = 0; i < height*width; ++i){

if((i % width) == (width-1)) file << dades[i] << "\n";

else file << dades[i] << ",";

}

file.close();

}

//Funció per generar CSV de dades RGB a partir de matrius de dades.

//Hi ha l'element R, G i B continus: R,G,B,R,G,B,...

void generateImageCSV(uint8_t* dades, int height, int width){

std::ofstream file;

file.open("frameImage.csv");

for(int i = 0; i < height*width*3; ++i){

if((i % (width*3)) == (width-1)) file << unsigned(dades[i]) << "\

n";

else file << unsigned(dades[i]) << ",";

}

file.close();

}
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//Funció per generar imatge .ppm a partir de la matriu de dades RGB.

void generateImagePPM(uint8_t* dades, int height, int width){

std::ofstream file;

file.open("image.ppm", std::ios::out | std::ios::binary);

//Afegim capçaleres

file << "P6 ";

file << width << " " << height << " ";

file << "255\n";

for(int i = 0; i < height*width*3; ++i){

file.write((char*)&dades[i], sizeof(char));

}

file.close();

}

//Funció per imprimir per pantalla les característiques d'un frame

void printFrameDetails(int height, int width, int sizeInBytes, int stride, 

PixelFormat* pixelFormat, SensorType* sensorType){

std::cout << "-------CARACTERÍSTIQUES DEL FRAME--------\n";

if(*sensorType == SENSOR_IR)std::cout<<"Tipus de sensor: Sensor IR\n";

else if(*sensorType == SENSOR_COLOR) std::cout << "Tipus de sensor: 

Sensor de color\n";

else std::cout << "Tipus de sensor: Sensor de profunditat\n";

std::cout << "Format de pixel: ";

if(*pixelFormat == 100) std::cout << "PIXEL_FORMAT_DEPTH_1_MM\n";

else if(*pixelFormat == 101)std::cout << "PIXEL_FORMAT_DEPTH_100_UM\n";

else if(*pixelFormat == 102) std::cout << "PIXEL_FORMAT_SHIFT_9_2\n";

else if(*pixelFormat == 103) std::cout << "PIXEL_FORMAT_SHIFT_9_3\n";

else if(*pixelFormat == 200) std::cout << "PIXEL_FORMAT_RGB888\n";

else if(*pixelFormat == 201) std::cout << "PIXEL_FORMAT_YUV422\n";

else if(*pixelFormat == 202) std::cout << "PIXEL_FORMAT_GRAY8\n";

else if(*pixelFormat == 203) std::cout << "PIXEL_FORMAT_GRAY16\n";

else if(*pixelFormat == 204) std::cout << "PIXEL_FORMAT_JPEG\n";

else if(*pixelFormat == 205) std::cout << "PIXEL_FORMAT_YUYV\n";
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std::cout << "Altura: " << height << " pixels\n";

std::cout << "Amplada: " << width << " pixels\n";

std::cout << "Tamany del frame: " << sizeInBytes << " bytes\n";

std::cout << "Tamany del stride (fila): " << stride << " bytes\n";

std::cout << "Tamany de l'element: " << stride / width << " bytes\n";

std::cout << "------------------------------------------\n\n";

}

int main(){

//......................INICIALITZAR...................//

//Inicialitzem dispositiu

Status rc = OpenNI::initialize();

if(rc != STATUS_OK) std::cout << "Error d'inicialitzacio\n\n" << 

OpenNI::getExtendedError();

else std::cout << "Inicialitzat correctament\n\n";

//Obrim dispositiu

Device device;

rc = device.open(ANY_DEVICE);

if(rc != STATUS_OK) std::cout << "Error obrint dispositiu\n\n" << 

OpenNI::getExtendedError();

else std::cout << "Device obert correctament\n\n";

//Creem video stream de profunditat

VideoStream depth;

if(device.getSensorInfo(SENSOR_DEPTH) != NULL){

rc = depth.create(device, SENSOR_DEPTH);

if(rc != STATUS_OK) std::cout << "No es pot crear el stream de 

profunditat\n\n" << OpenNI::getExtendedError();

else std::cout << "Stream de profunditat creat\n\n";

}

//Creem video stream d'imatge

VideoStream image;

if(device.getSensorInfo(SENSOR_COLOR) != NULL){

rc = image.create(device, SENSOR_COLOR);

if(rc != STATUS_OK) std::cout << "No es pot crear el stream 

d'imatge\n\n" << OpenNI::getExtendedError();

else std::cout << "Stream d'imatge creat\n\n";

}
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//Comencem streams

rc = depth.start();

if(rc != STATUS_OK) std::cout << "No es pot començar el stream de 

profunditat\n\n" << OpenNI::getExtendedError();

else std::cout << "Comencem stream de profunditat\n\n";

rc = image.start();

if(rc != STATUS_OK) std::cout << "No es pot començar el stream 

d'imatge\n\n" << OpenNI::getExtendedError();

else std::cout << "Comencem stream d'imatge\n\n";

//......................FRAME PROCESSING...................//

//Capturem un sol frame d'informació 3D i imatge

VideoFrameRef frame, frameImage;

rc = depth.readFrame(&frame);

if(rc != STATUS_OK) std::cout << "No es pot fer la lectura del frame de

profunditat\n\n" << OpenNI::getExtendedError();

else std::cout << "Frame de profunditat capturat\n\n";

rc = image.readFrame(&frameImage);

if(rc != STATUS_OK) std::cout << "No es pot fer la lectura del frame 

d'imatge\n\n" << OpenNI::getExtendedError();

else std::cout << "Frame d'imatge capturat\n\n";

//Mirem característiques dels frames i càmera

int height, width, sizeInBytes, stride;

SensorType sensorType;

VideoMode videoMode; 

PixelFormat pixelFormat;

//PROFUNDITAT

height = frame.getHeight();

width = frame.getWidth();

sizeInBytes = frame.getDataSize();

stride = frame.getStrideInBytes();

sensorType = frame.getSensorType();

videoMode = depth.getVideoMode();

pixelFormat = videoMode.getPixelFormat();
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std::cout << "FRAME DE PROFUNDITAT\n";

printFrameDetails(height, width, sizeInBytes, stride, &pixelFormat, 

&sensorType);

//Obtenim matriu d'elements i la guardem en un format CSV

//Les dades són de 2 bytes, si fos un altre s'ha dutilitzar el uintX_t 

equivalen

uint16_t* depthData = (uint16_t*)frame.getData();

generateDepthCSV(depthData, height, width);

//IMATGE

height = frameImage.getHeight();

width = frameImage.getWidth();

sizeInBytes = frameImage.getDataSize();

stride = frameImage.getStrideInBytes();

sensorType = frameImage.getSensorType();

videoMode = image.getVideoMode();

pixelFormat = videoMode.getPixelFormat();

std::cout << "FRAME D'IMATGE\n";

printFrameDetails(height, width, sizeInBytes, stride, &pixelFormat, 

&sensorType);

//Obtenim matriu d'elements RGB i la guardem en CSV i PPM.

//Cada element Són 3 bytes (un per cada canal RGB).

uint8_t* imageData = (uint8_t*)frameImage.getData();

generateImageCSV(imageData, height, width);

generateImagePPM(imageData, height, width);

//......................SHUTDOWN...................//

//Tanquem dispositius i fem shutdown

std::cout << "Fent release del frame de profunditat\n\n";

frame.release();

std::cout << "Fent release del frame d'imatge\n\n";

frameImage.release();

std::cout << "Parant stream de profunditat\n\n";

depth.stop();

std::cout << "Parant stream d'imatge\n\n";

image.stop();
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std::cout << "Eliminant stream object de profunditat\n\n";

depth.destroy();

std::cout << "Eliminant stream object d'imatge\n\n";

image.destroy();

std::cout << "Tancant dispositiu\n\n";

device.close();

std::cout << "Fent shutdown\n\n";

OpenNI::shutdown();

std::cout << "FINALITZAT\n\n";

return 0;

}
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13.3.2. Codi del programa final del sistema encastat, versió d’un sol nucli
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#include "OpenNI.h"

#include "utils.h"

#include "minilzo.h"

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

#include <iostream>

#include <fstream>

#include <cstdint>

#include <fstream>

#include <bitset>

#include <unistd.h>

#include <errno.h>

#include <sys/socket.h>

#include <arpa/inet.h>

 

using namespace openni;

 

//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//

//-------------------GLOBAL VARIABLES AND STRUCTURES------------------//

//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//

//Server address and port to use for the socket

//#define SERVER_IP "192.168.1.134" //Server desktop pis

#define SERVER_IP "192.168.1.136" //Server portatil pis

//#define SERVER_IP "147.83.179.2" //Server Armengod

#define PORT 8080

 

//Tamany del buffer a utilitzar per al socket

#define SOCK_BUFF_SIZE 1000

//Tamany de la finestra per a filtratge 

//(e.g. 3x3 = 9, 5x5 = 25, 7x7 = 49, etc)

#define WINDOW_SIZE 49

#define WINDOW_SIDE (int)sqrt((double)WINDOW_SIZE)

#define WINDOW_SIDE_HALF WINDOW_SIDE/2 //Util per a offsets

#define WALL_OFFSET (uint16_t) 5000 //Offset inicial de les 

//"parets" de la matriu secundaria
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//Flag per determinar si utilitzem compressio o no

#define COMPRESSION 1

 

//Array temporal de sortida de lzo, ~1MB

static unsigned char __LZO_MMODEL lzoArray [1000000];

 

//Memòria de treball per a la compressió

#define HEAP_ALLOC(var,size) \

  lzo_align_t __LZO_MMODEL var [ ((size) + (sizeof(lzo_align_t) - 1)) / 

sizeof(lzo_align_t) ]

 

static HEAP_ALLOC(wrkmem, LZO1X_1_MEM_COMPRESS);

 

//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//

//-------------------AUXILIARY AND HELPER FUNCTIONS-------------------//

//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//

//Function to sort a given window (array). Used for median filtering.

void insertSort(uint16_t window[]){

  uint16_t aux;

  int i, j;

  for(i = 0; i < WINDOW_SIZE; ++i){

    aux = window[i];

    for(j = i -1; j >= 0 && aux < window[j]; --j){

      window[j+1] = window[j];

    }

    window[j+1] = aux;

  }

}

int main(int argc, char *argv[]){

//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//

//-------------SETUP DELS SENSORS DE PROFUNDITAT I IMATGE-------------//

//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//

 

  //Inicialitzem dispositiu

  Status rc = OpenNI::initialize();

  if(rc != STATUS_OK) std::cout << "Error d'inicialitzacio\n\n" << 

OpenNI::getExtendedError();

  else std::cout << "Inicialitzat correctament\n\n";
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  //Obrim dispositiu

  Device device;

  rc = device.open(ANY_DEVICE);

  if(rc != STATUS_OK) std::cout << "Error obrint dispositiu\n\n" << 

OpenNI::getExtendedError();

  else std::cout << "Device obert correctament\n\n";

 

  //Creem video stream de profunditat

  VideoStream depth;

 

  if(device.getSensorInfo(SENSOR_DEPTH) != NULL){

    rc = depth.create(device, SENSOR_DEPTH);

    if(rc != STATUS_OK) std::cout << "No es pot crear el stream de 

profunditat\n\n" << OpenNI::getExtendedError();

    else std::cout << "Stream de profunditat creat\n\n";

  }

 

  //Creem video stream d'imatge

  VideoStream image;

 

  if(device.getSensorInfo(SENSOR_COLOR) != NULL){

    rc = image.create(device, SENSOR_COLOR);

    if(rc != STATUS_OK) std::cout << "No es pot crear el stream d'imatge\n\n"

<< OpenNI::getExtendedError();

    else std::cout << "Stream d'imatge creat\n\n";

  }

 

  //Comencem streams

  rc = depth.start();

  if(rc != STATUS_OK) std::cout << "No es pot començar el stream de 

profunditat\n\n" << OpenNI::getExtendedError();

  else std::cout << "Comencem stream de profunditat\n\n";

 

  rc = image.start();

  if(rc != STATUS_OK) std::cout << "No es pot començar el stream d'imatge\n\

n" << OpenNI::getExtendedError();

  else std::cout << "Comencem stream d'imatge\n\n";



______________________________________________________________________________

95

//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//

//-------------SETUP DEL SOCKET PER A TRANSMISSIO DE DADES------------//

//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//

 

  int socket_fd;

  struct sockaddr_in serv_addr;

  char *message = "Test message";

  char buffer[1000] = {0};

 

  //Inicialitzem socket

  socket_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

  if(socket_fd < 0){

    std::cout << "Creació de socket fallida\n";

    return -1;

  }

 

  //Configurem struct de serv_addr

  serv_addr.sin_family = AF_INET;

  serv_addr.sin_port = htons(PORT);

 

  if(inet_pton(AF_INET, SERVER_IP, &serv_addr.sin_addr) <= 0){

    std::cout << "Direcció IP destí no valida o no suportada\n";

    return -2;

  }

 

  //Connexió amb el socket destí

  if(connect(socket_fd, (struct sockaddr *) &serv_addr, sizeof(serv_addr)) < 

0){

    std::cout << "Connexió fallida\n";

    return -3;

  }

 

  std::cout << "Connexió a servidor satisfactoria\n\n";
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//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//

//--------------INICI DE LOOP DE TRACTAMENT I TRANSMISSIO-------------//

//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//

 

  //Definició de variables i estructures d'ús per a tot el loop  

  VideoFrameRef frame, frameImage;

  int heightDepth, widthDepth, sizeInBytesDepth, strideDepth;

  int heightImage, widthImage, sizeInBytesImage, strideImage;

 

  lzo_uint inLength, lzoOutLength;

  uint16_t* depthData;

  uint8_t* imageData;

 

  int lzo_status;

 

  int sentBytes= 0;

  int networkDepthSize, networkDepthX, networkDepthY;

 

  //Agafem un primer frame per obtenir les seves mesures

  rc = depth.readFrame(&frame);

  heightDepth = frame.getHeight();

  widthDepth = frame.getWidth();

 

  //Creem matriu secundaria on guardar futurs filtratges i finestra de 

convolucio

  uint16_t filteredDepthData [heightDepth][widthDepth];

  uint16_t window [WINDOW_SIZE];

 

  //Inicialitzem el contingut de la matriu secundaria a un

  //valor elevat per treure l'efecte "paret" dels grafics

  for(int i = 0; i < heightDepth * widthDepth; ++i)

    *((uint16_t*)filteredDepthData + i) = WALL_OFFSET;

//Enviem mesures del frame al servidor

  networkDepthX = htonl(widthDepth);

  networkDepthY = htonl(heightDepth);

  send(socket_fd, &networkDepthX, sizeof(networkDepthX), 0);

  send(socket_fd, &networkDepthY, sizeof(networkDepthY), 0);
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  std::cout << "Enviat tamany d'eix X: " << widthDepth << " elements\n";

  std::cout << "Enviat tamany d'eix Y: " << heightDepth << " elements\n";

 

  //Comencem loop

  int counter = 0;

  while(counter != 3000){

    //......................TASK 1 - FRAME PROCESSING...................//

    //Capturem un sol frame d'informació 3D i imatge

    std::cout << "--------------------------------------\n";

 

    rc = depth.readFrame(&frame);

    if(rc != STATUS_OK) std::cout << "No es pot fer la lectura del frame de 

profunditat\n\n" << OpenNI::getExtendedError();

    else std::cout << "Frame de profunditat capturat\n\n";

 

    rc = image.readFrame(&frameImage);

    if(rc != STATUS_OK) std::cout << "No es pot fer la lectura del frame 

d'imatge\n\n" << OpenNI::getExtendedError();

    else std::cout << "Frame d'imatge capturat\n\n";

 

    //PROFUNDITAT

    heightDepth = frame.getHeight();

    widthDepth = frame.getWidth();

    sizeInBytesDepth = frame.getDataSize();

    strideDepth = frame.getStrideInBytes(); 

    //Obtenim matriu d'elements i la guardem en un format CSV

    //Les dades són de 2 bytes, si fos un altre s'ha dutilitzar el uintX_t 

equivalen

    depthData = (uint16_t*)frame.getData();

 

    //IMATGE

    heightImage = frameImage.getHeight();

    widthImage = frameImage.getWidth();

    sizeInBytesImage = frameImage.getDataSize();

    strideImage = frameImage.getStrideInBytes();

    //Obtenim matriu d'elements RGB i la guardem en CSV i PPM.

    //Cada element Són 3 bytes (un per cada canal RGB).

    imageData = (uint8_t*)frameImage.getData();
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    //***************** TASK 2 - DEPTH FRAME FILTERING ****************//

   

    //Filtratge via mediana de finestra. Nomes aplica si el tamany de 

finestra no es trivial.

    if(WINDOW_SIZE != 1){

      std::cout << "Iniciant filtratge per mediana amb tamany de finestra: " 

<< WINDOW_SIDE << "x" << WINDOW_SIDE << "\n\n";

      uint16_t median;

      for(int i = WINDOW_SIDE_HALF; i < heightDepth - WINDOW_SIDE_HALF; ++i){

          for(int j = WINDOW_SIDE_HALF; j < widthDepth - WINDOW_SIDE_HALF; +

+j){

               for(int k = 0; k < WINDOW_SIZE; ++k){

                 window[k] = *(depthData + (widthDepth * (i + ((k / 

WINDOW_SIDE) - WINDOW_SIDE_HALF)) + (j + (k % WINDOW_SIDE) - 

WINDOW_SIDE_HALF)));

               } 

               //Sort dels valors de la finestra i seleccio de mediana

               insertSort(window);

               median = window[WINDOW_SIZE / 2];

               filteredDepthData[i][j] = median;

          }

      }

    }

    //********************* TASK 3 - COMPRESSING **********************//

    //Comprimim les dades si el flag de compressio esta activat

    if(COMPRESSION){

      //Inicialitzar minilzo

      if(lzo_init() != LZO_E_OK){

        std::cout << "Error inicialitzant minilzo\n\n";

      }     

      cout<<"Iniciant compressió amb LZO "<<lzo_version_string()<<"\n\n";

      //Comprimir amb les dades obtingudes, 

//enviar versio filtrada si es fa servir

      inLength = sizeInBytesDepth;

      if (WINDOW_SIZE != 1) lzo_status = lzo1x_1_compress((const unsigned 

char*) filteredDepthData, inLength, lzoArray, &lzoOutLength, wrkmem);

      else lzo_status = lzo1x_1_compress((const unsigned char*) depthData, 

inLength, lzoArray, &lzoOutLength, wrkmem);
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      if (lzo_status == LZO_E_OK)

        std::cout << "Compressió de " << inLength << " bytes a " << 

lzoOutLength << " bytes\n\n";

      else{

        std::cout << "ERROR: compressió fallida\n\n";

        return 2;

      }

    }

 

 

    //**************TASK 4 - SENDING AND SOCKET MANAGEMENT**************//

    //Enviament del tamany del frame en bytes, en network long

    if(COMPRESSION) networkDepthSize = htonl(lzoOutLength);

    else networkDepthSize = htonl(sizeInBytesDepth);

 

    send(socket_fd, &networkDepthSize, sizeof(networkDepthSize), 0);

    //Enviament del frame SI ESTA COMPRIMIT

    while(sentBytes < lzoOutLength && sentBytes != -1 && COMPRESSION){

      sentBytes = send(socket_fd, (char *) lzoArray, lzoOutLength, 0);

      std::cout << "Enviats " << sentBytes << " bytes\n";

    }

 

    //Enviament del frame SI NO ESTA COMPRIMIT

    while(sentBytes < sizeInBytesDepth && sentBytes != -1 && !COMPRESSION){

      if (WINDOW_SIZE != 1) sentBytes = send(socket_fd, (char *) 

filteredDepthData, sizeInBytesDepth, 0);

      else sentBytes = send(socket_fd, (char *) depthData, sizeInBytesDepth, 

0);

      std::cout << "Enviats " << sentBytes << " bytes\n";

    }

    if(sentBytes < 0) perror("Error enviant dades: ");

    std::cout << "Frame " << counter << " enviat\n";

    sentBytes = 0;

    ++counter; 

  }
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//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//

//-----------------------SHUTDOWN DEL PROGRAMA------------------------//

//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//

  //Tanquem dispositius i fem shutdown

  std::cout << "Fent release del frame de profunditat\n\n";

  frame.release();

  std::cout << "Fent release del frame d'imatge\n\n";

  frameImage.release();

  std::cout << "Parant stream de profunditat\n\n";

  depth.stop();

  std::cout << "Parant stream d'imatge\n\n";

  image.stop();

  std::cout << "Eliminant stream object de profunditat\n\n";

  depth.destroy();

  std::cout << "Eliminant stream object d'imatge\n\n";

  image.destroy();

  std::cout << "Tancant dispositiu\n\n";

  device.close();

  std::cout << "Fent shutdown\n\n";

  OpenNI::shutdown();

  std::cout << "FINALITZAT\n\n";

 

  return 0;

}
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#include "OpenNI.h"

#include "utils.h"

#include "minilzo.h"

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

#include <iostream>

#include <fstream>

#include <cstdint>

#include <fstream>

#include <bitset>

#include <unistd.h>

#include <errno.h>

#include <sys/socket.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <pthread.h>

 

using namespace openni;

 

//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//

//-------------------GLOBAL VARIABLES AND STRUCTURES------------------//

//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//

//NETWORKING VARIABLES

//Server address and port to use for the socket

//#define SERVER_IP "192.168.1.134" //Server desktop pis

#define SERVER_IP "192.168.1.136" //Server portatil pis

//#define SERVER_IP "147.83.179.2" //Server Armengod

#define PORT 8080

 

//Tamany del buffer a utilitzar per al socket

#define SOCK_BUFF_SIZE 1000

 

//DATA POINTERS TO CAMERA DATA

uint16_t* depthData;

uint8_t* imageData;
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//FILTERING VARIABLES

//Tamany de la finestra per a filtratge (e.g. 3x3 = 9, 5x5 = 25, 7x7 = 49, 

etc)

#define WINDOW_SIZE 49

#define WINDOW_SIDE (int)sqrt((double)WINDOW_SIZE)

#define WINDOW_SIDE_HALF WINDOW_SIDE/2 //Util per a offsets

#define WALL_OFFSET (uint16_t) 5000 //Offset inicial de les "parets" 

//de la matriu secundaria

 

//COMPRESSION STRUCTURES AND VARIABLES

//Flag per determinar si utilitzem compressio o no

#define COMPRESSION 1

 

//Array temporal de sortida de lzo, ~1MB

static unsigned char __LZO_MMODEL lzoArray [1000000];

 

//Memòria de treball per a la compressió

#define HEAP_ALLOC(var,size) \

  lzo_align_t __LZO_MMODEL var [ ((size) + (sizeof(lzo_align_t) - 1)) / 

sizeof(lzo_align_t) ]

 

static HEAP_ALLOC(wrkmem, LZO1X_1_MEM_COMPRESS);

 

//MULTITHREAD STRUCTURES AND VARIABLES//

//Estructura de dades a utilitzar com a parametre per als threads

struct threadArgs {

  int threadID;

  int firstRow;

  int lastRow;

  int matrixWidth;

  uint16_t *outputData;

};

 

//Flags a utilitzar per a sincronitzar threads

volatile int thread1Start = 0;

volatile int thread2Start = 0;

volatile int thread3Start = 0;
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//Declaració de threads i estructures

threadArgs threadArgs1, threadArgs2, threadArgs3;

pthread_t thread1, thread2, thread3;

 

//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//

//-------------------AUXILIARY AND HELPER FUNCTIONS-------------------//

//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//

//Function to sort a given window (array). Used for median filtering.

void insertSort(uint16_t window[]){

  uint16_t aux;

  int i, j;

  for(i = 0; i < WINDOW_SIZE; ++i){

    aux = window[i];

    for(j = i -1; j >= 0 && aux < window[j]; --j){

      window[j+1] = window[j];

    }

    window[j+1] = aux;

  }

}

//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//

//-----------------------WORKER THREADS FUNCTION----------------------//

//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//

//Function to do a median windowed filtering of a subset of data (matrix).

//threadData contains the width of the matrix and the initial and end row to 

process.

void *medianFilterWorker(void *threadData){

  //Global variables to use, defined at main

  uint16_t *filteredDepthData = ((threadArgs*)threadData)->outputData;

 

  int firstRow = ((threadArgs*)threadData)->firstRow;

  int lastRow = ((threadArgs*)threadData)->lastRow;

  int matrixWidth = ((threadArgs*)threadData)->matrixWidth;

 

  uint16_t median;

  uint16_t window[WINDOW_SIZE];
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  //Depenent del thread on som, mirem un flag o un altre

  volatile int *threadStart;

  switch(((threadArgs*)threadData)->threadID){

    case 1:

      threadStart = &thread1Start;

      break;

    case 2:

      threadStart = &thread2Start;

      break;

    case 3:

      threadStart = &thread3Start;

      break;

    //No hauria de passar

    default:

      threadStart = &thread1Start;

  }

 

  //El thread sempre esta a la espera de que es notifiqui que pot començar

  while(1){

    while(!*threadStart);

        for(int i = firstRow; i <= lastRow; ++i){

           for(int j = WINDOW_SIDE_HALF; j < matrixWidth - WINDOW_SIDE_HALF; 

++j){

             //Update dels elements de la finestra

             for(int k = 0; k < WINDOW_SIZE; ++k){

                window[k] = *(depthData + (matrixWidth * (i + ((k / 

WINDOW_SIDE) - WINDOW_SIDE_HALF)) + (j + (k % WINDOW_SIDE) - 

WINDOW_SIDE_HALF)));

             }

         //Sort dels valors de la finestra i seleccio de mediana

             insertSort(window);

             median = window[WINDOW_SIZE / 2];

             *(filteredDepthData + j + (i * matrixWidth)) = median;

           }

    }

    //Notifiquem que hem acabat, evitem tornar a entrar al bucle

    *threadStart = 0;

  }

}
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int main(int argc, char *argv[]){

//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//

//-------------SETUP DELS SENSORS DE PROFUNDITAT I IMATGE-------------//

//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//

 

  //Inicialitzem dispositiu

  Status rc = OpenNI::initialize();

  if(rc != STATUS_OK) std::cout << "Error d'inicialitzacio\n\n" << 

OpenNI::getExtendedError();

  else std::cout << "Inicialitzat correctament\n\n";

 

  //Obrim dispositiu

  Device device;

  rc = device.open(ANY_DEVICE);

  if(rc != STATUS_OK) std::cout << "Error obrint dispositiu\n\n" << 

OpenNI::getExtendedError();

  else std::cout << "Device obert correctament\n\n";

 

  //Creem video stream de profunditat

  VideoStream depth;

 

  if(device.getSensorInfo(SENSOR_DEPTH) != NULL){

    rc = depth.create(device, SENSOR_DEPTH);

    if(rc != STATUS_OK) std::cout << "No es pot crear el stream de 

profunditat\n\n" << OpenNI::getExtendedError();

    else std::cout << "Stream de profunditat creat\n\n";

  }

 

  //Creem video stream d'imatge

  VideoStream image;

 

  if(device.getSensorInfo(SENSOR_COLOR) != NULL){

    rc = image.create(device, SENSOR_COLOR);

    if(rc != STATUS_OK) std::cout << "No es pot crear el stream d'imatge\n\n"

<< OpenNI::getExtendedError();

    else std::cout << "Stream d'imatge creat\n\n";

  }
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  //Comencem streams

  rc = depth.start();

  if(rc != STATUS_OK) std::cout << "No es pot començar el stream de 

profunditat\n\n" << OpenNI::getExtendedError();

  else std::cout << "Comencem stream de profunditat\n\n";

 

  rc = image.start();

  if(rc != STATUS_OK) std::cout << "No es pot començar el stream d'imatge\n\

n" << OpenNI::getExtendedError();

  else std::cout << "Comencem stream d'imatge\n\n";

 

//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//

//-------------SETUP DEL SOCKET PER A TRANSMISSIO DE DADES------------//

//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//

  int socket_fd;

  struct sockaddr_in serv_addr;

  char *message = "Test message";

  char buffer[1000] = {0};

 

  //Inicialitzem socket

  socket_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

  if(socket_fd < 0){

    std::cout << "Creació de socket fallida\n";

    return -1;

  } 

  //Configurem struct de serv_addr

  serv_addr.sin_family = AF_INET;

  serv_addr.sin_port = htons(PORT); 

  if(inet_pton(AF_INET, SERVER_IP, &serv_addr.sin_addr) <= 0){

    std::cout << "Direcció IP destí no valida o no suportada\n";

    return -2;

  }  

  //Connexió amb el socket destí

  while(connect(socket_fd, (struct sockaddr *) &serv_addr, sizeof(serv_addr))

< 0){

    std::cout << "Connexió fallida\n";

  } 

  std::cout << "Connexió a servidor satisfactoria\n\n";
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//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//

//--------------INICI DE LOOP DE TRACTAMENT I TRANSMISSIO-------------//

//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//

 

  //Definició de variables i estructures d'ús per a tot el loop  

  VideoFrameRef frame, frameImage;

  int heightDepth, widthDepth, sizeInBytesDepth, strideDepth;

  int heightImage, widthImage, sizeInBytesImage, strideImage;

 

  lzo_uint inLength, lzoOutLength;

 

  int lzo_status;

 

  int sentBytes= 0;

  int networkDepthSize, networkDepthX, networkDepthY;

 

  //Agafem un primer frame per obtenir les seves mesures

  rc = depth.readFrame(&frame);

  heightDepth = frame.getHeight();

  widthDepth = frame.getWidth();

 

  //Creem matriu secundaria on guardar futurs filtratges i finestra de 

convolucio

  uint16_t filteredDepthData [heightDepth][widthDepth];

 

  //Inicialitzem el contingut de la matriu secundaria a un

  //valor elevat per treure l'efecte "paret" dels grafics

  for(int i = 0; i < heightDepth * widthDepth; ++i)

    *((uint16_t*)filteredDepthData + i) = WALL_OFFSET;

 

  //Enviem mesures del frame al servidor

  networkDepthX = htonl(widthDepth);

  networkDepthY = htonl(heightDepth);

  send(socket_fd, &networkDepthX, sizeof(networkDepthX), 0);

  send(socket_fd, &networkDepthY, sizeof(networkDepthY), 0);

 

  std::cout << "Enviat tamany d'eix X: " << widthDepth << " elements\n";

  std::cout << "Enviat tamany d'eix Y: " << heightDepth << " elements\n";
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  //THREAD SETUP AND CREATION, ONLY USED IF WE USE MEDIAN FILTERING

  if(WINDOW_SIZE != 1){

    //Cada thread processa una tercera part de la matriu (restem el offset de

cada costat)

    int heightChunkSize = (heightDepth - (WINDOW_SIDE_HALF*2))/3;

    int heightChunkRemainder = (heightDepth - (WINDOW_SIDE_HALF*2))%3;

 

    //Si la matriu no es divisible entre 3, ajustem carrega de cada thread

    if(heightChunkRemainder == 1){

      threadArgs1.firstRow = WINDOW_SIDE_HALF;

      threadArgs1.lastRow = WINDOW_SIDE_HALF + heightChunkSize + 1;  

      threadArgs2.firstRow = threadArgs1.lastRow + 1;

      threadArgs2.lastRow = threadArgs2.firstRow + heightChunkSize;  

      threadArgs3.firstRow = threadArgs2.lastRow + 1;

      threadArgs3.lastRow = threadArgs3.firstRow + heightChunkSize;  

    } else if(heightChunkRemainder == 2){

      threadArgs1.firstRow = WINDOW_SIDE_HALF;

      threadArgs1.lastRow = WINDOW_SIDE_HALF + heightChunkSize + 1;  

      threadArgs2.firstRow = threadArgs1.lastRow + 1;

      threadArgs2.lastRow = threadArgs2.firstRow + heightChunkSize + 1;  

      threadArgs3.firstRow = threadArgs2.lastRow + 1;

      threadArgs3.lastRow = threadArgs3.firstRow + heightChunkSize;  

    } else{

      threadArgs1.firstRow = WINDOW_SIDE_HALF;

      threadArgs1.lastRow = WINDOW_SIDE_HALF + heightChunkSize;  

      threadArgs2.firstRow = threadArgs1.lastRow + 1;

      threadArgs2.lastRow = threadArgs2.firstRow + heightChunkSize;  

      threadArgs3.firstRow = threadArgs2.lastRow + 1;

      threadArgs3.lastRow = threadArgs3.firstRow + heightChunkSize;  

    }

 

    //L'amplada de la matriu es la mateixa per a tots els threads

    threadArgs1.matrixWidth = threadArgs2.matrixWidth = 

threadArgs3.matrixWidth = widthDepth;

    threadArgs1.threadID = 1;

    threadArgs2.threadID = 2;

    threadArgs3.threadID = 3;
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    threadArgs1.outputData = threadArgs2.outputData = threadArgs3.outputData 

= &filteredDepthData[0][0];

 

    std::cout << "Creant threads, direccions dels flags de cada thread: \n";

    std::cout << &thread1Start << "\n";

    std::cout << &thread2Start << "\n";

    std::cout << &thread3Start << "\n\n";

   

    pthread_create(&thread1, NULL, medianFilterWorker, (void*)&threadArgs1);

    pthread_create(&thread2, NULL, medianFilterWorker, (void*)&threadArgs2);

    pthread_create(&thread3, NULL, medianFilterWorker, (void*)&threadArgs3);

  }

 

  //Comencem loop

  int counter = 0;

  while(counter != 3000){

    //......................TASK 1 - FRAME PROCESSING...................//

    //Capturem un sol frame d'informació 3D i imatge

    std::cout << "--------------------------------------\n";

 

    rc = depth.readFrame(&frame);

    if(rc != STATUS_OK) std::cout << "No es pot fer la lectura del frame de 

profunditat\n\n" << OpenNI::getExtendedError();

    else std::cout << "Frame de profunditat capturat\n\n";

 

    rc = image.readFrame(&frameImage);

    if(rc != STATUS_OK) std::cout << "No es pot fer la lectura del frame 

d'imatge\n\n" << OpenNI::getExtendedError();

    else std::cout << "Frame d'imatge capturat\n\n";

 

    //PROFUNDITAT

    heightDepth = frame.getHeight();

    widthDepth = frame.getWidth();

    sizeInBytesDepth = frame.getDataSize();

    strideDepth = frame.getStrideInBytes();

 

    //Obtenim matriu d'elements i la guardem en un format CSV

    //Les dades són de 2 bytes

    depthData = (uint16_t*)frame.getData(); 
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    //IMATGE

    heightImage = frameImage.getHeight();

    widthImage = frameImage.getWidth();

    sizeInBytesImage = frameImage.getDataSize();

    strideImage = frameImage.getStrideInBytes();

 

    //Obtenim matriu d'elements RGB i la guardem en CSV i PPM.

    //Cada element Són 3 bytes (un per cada canal RGB).

    imageData = (uint8_t*)frameImage.getData();

 

    //******************* TASK 2 - DEPTH FRAME FILTERING *****************//

   

    //Filtratge via mediana de finestra. 

    //Nomes aplica si el tamany de finestra no es trivial.

    if(WINDOW_SIZE != 1){

      std::cout << "Iniciant filtratge per mediana amb tamany de finestra: " 

<< WINDOW_SIDE << "x" << WINDOW_SIDE << "\n\n";

 

      //Posem els flags d'inici de processat per a cada thread

      thread1Start = 1;

      thread2Start = 1;

      thread3Start = 1;

     

      //DEBUG

      std::cout << "FLAG STATES BEFORE BARRIER: " << thread1Start << 

thread2Start << thread3Start << "\n";

 

      //Esperem a que acabin

      while(thread1Start || thread2Start || thread3Start);

 

      std::cout << "FLAG STATES AFTER BARRIER: " << thread1Start << 

thread2Start << thread3Start << "\n";

      std::cout << "Tots els threads han acabat, procedim\n\n";

    }
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    //********************** TASK 3 - COMPRESSING ***********************//

    //Comprimim les dades si el flag de compressio esta activat

    if(COMPRESSION){

      //Inicialitzar minilzo

      if(lzo_init() != LZO_E_OK){

        std::cout << "Error inicialitzant minilzo\n\n";

      }     

      std::cout << "Iniciant compressió amb LZO " << lzo_version_string() << 

"\n\n";

 

      //Comprimir amb les dades obtingudes, 

      //enviar versio filtrada si es fa servir

      inLength = sizeInBytesDepth;

      if (WINDOW_SIZE != 1) lzo_status = lzo1x_1_compress((const unsigned 

char*) filteredDepthData, inLength, lzoArray, &lzoOutLength, wrkmem);

      else lzo_status = lzo1x_1_compress((const unsigned char*) depthData, 

inLength, lzoArray, &lzoOutLength, wrkmem);

     

      if (lzo_status == LZO_E_OK)

        std::cout << "Compressió de " << inLength << " bytes a " << 

lzoOutLength << " bytes\n\n";

      else{

        std::cout << "ERROR: compressió fallida\n\n";

        return 2;

      }

    }

 

    //**************TASK 4 - SENDING AND SOCKET MANAGEMENT**************//   

    //Enviament del tamany del frame en bytes, en network long

    if(COMPRESSION) networkDepthSize = htonl(lzoOutLength);

    else networkDepthSize = htonl(sizeInBytesDepth);

    send(socket_fd, &networkDepthSize, sizeof(networkDepthSize), 0);

 

    //Enviament del frame SI ESTA COMPRIMIT

    while(sentBytes < lzoOutLength && sentBytes != -1 && COMPRESSION){

      sentBytes = send(socket_fd, (char *) lzoArray, lzoOutLength, 0);

      std::cout << "Enviats " << sentBytes << " bytes\n";

    } 
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    //Enviament del frame SI NO ESTA COMPRIMIT

    while(sentBytes < sizeInBytesDepth && sentBytes != -1 && !COMPRESSION){

      if (WINDOW_SIZE != 1) sentBytes = send(socket_fd, (char *) 

filteredDepthData, sizeInBytesDepth, 0);

      else sentBytes = send(socket_fd, (char *) depthData, 

sizeInBytesDepth, 0);

      std::cout << "Enviats " << sentBytes << " bytes\n";

    } 

    if(sentBytes < 0) perror("Error enviant dades: ");

    std::cout << "Frame " << counter << " enviat\n";

    sentBytes = 0;

    ++counter; 

  }

  std::cout << "--------------------------------------\n\n";

  

//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//

//-----------------------SHUTDOWN DEL PROGRAMA------------------------//

//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//

  //Tanquem dispositius i fem shutdown

  std::cout << "Fent release del frame de profunditat\n\n";

  frame.release();

  std::cout << "Fent release del frame d'imatge\n\n";

  frameImage.release();

  std::cout << "Parant stream de profunditat\n\n";

  depth.stop();

  std::cout << "Parant stream d'imatge\n\n";

  image.stop();

  std::cout << "Eliminant stream object de profunditat\n\n";

  depth.destroy();

  std::cout << "Eliminant stream object d'imatge\n\n";

  image.destroy();

  std::cout << "Tancant dispositiu\n\n";

  device.close();

  std::cout << "Fent shutdown\n\n";

  OpenNI::shutdown();

  std::cout << "FINALITZAT\n\n";

 

  return 0;

}
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import sys

import socket

import numpy as np

import lzo

 

from vispy import app, scene

from vispy.util.filter import gaussian_filter

 

#--------GLOBAL VARIABLES-------#

port = 8080 #Port a utilitzar pel socket

counter = 1 #Frame counter

 

#---------AUX FUNCTIONS---------#

#Funcio per fer update del plot

def updatePlot(plot):

    global counter

    z = receive_frame(counter)

    counter += 1

    plot.set_data(z=z)

 

#Funcio per rebre un frame de profunditat de la raspi,

#retorna un array de numpy amb tota la informació Z

def receive_frame(counter):

    #Obtenim tamany del frame a obtenir

    sizeData = con.recv(4)

    byteLength = int.from_bytes(sizeData, "big")

 

    #Obtenim les dades    

    print("----------------------------------")

    print ("Frame " + str(counter) + " byte length: " + str(byteLength))

   

 

 



______________________________________________________________________________

114

    data = b''

    while len(data) < byteLength:

        chunk = con.recv(byteLength - len(data))

        print("Chunk size = " + str(len(chunk)))

        if chunk == b'':

            raise RuntimeError("Connexió de socket caiguda")

        data = data + chunk

    print ("Bytes received: " + str(len(data)))

    #Descomprimim el bytearray, sabem que descomprimit ha de

    #ocupar el doble de nombre de posicions del array en bytes

    global z_positions

    data = lzo.decompress(data, False, z_positions*2)

    #Generem matriu de profunditat a partir del byetarray

    global x_positions, y_positions

    Z = np.frombuffer(data, dtype=np.uint16)

    Z = Z.reshape(y_positions, x_positions)

    return Z

#---------SOCKET SETUP----------#

#Creacio de socket

try:

    sock = socket.socket()

    print("Socket creat satisfactoriament \n")

except socket.error as err:

    print("Creació de socket fallida:")

    print(err)

    sys.exit()

#Fem bind i posem el socket en mode listen

#No expecifiquem IP pel moment

try:

    sock.bind(('', port))

    sock.listen()

except socket.error as err:

    print("Error de Bind/Listen de socket:")

    print(err)

    sys.exit()
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#Bloquejem fins rebre connexió

con, addr = sock.accept()

print("Connexió rebuda, IP")

print(addr)

#Obtenim el nombre de posicions en X i Y del depth map

x_positions = int.from_bytes(con.recv(4), "big")

y_positions = int.from_bytes(con.recv(4), "big")

z_positions = x_positions * y_positions

print("Especificacions del frame:")

print("X: " + str(x_positions) + " elements")

print("Y: " + str(y_positions) + " elements")

print("Total: " + str(z_positions) + " elements")

#--------PLOTTING SETUP--------#

canvas = scene.SceneCanvas(keys='interactive', bgcolor='w')

view = canvas.central_widget.add_view()

view.camera = scene.TurntableCamera(up='z', fov=60)

# Creació del plot i orientació inicial 

# x, y values are not specified, so assumed to be 0:50

z = np.random.normal(size=(x_positions, y_positions), scale=200)

p1 = scene.visuals.SurfacePlot(z=z, color=(0.3, 0.3, 1, 1), shading='flat')

p1.transform = scene.transforms.MatrixTransform()

p1.transform.scale([1/160., 1/160., 1/1000.])

p1.transform.translate([-0.25, -0.5, 0])

p1.transform.rotate(180.0, [0,1,0])

p1.transform.rotate(90.0, [0,0,1])

view.add(p1)

xax = scene.Axis(pos=[[-0.5, -0.5], [0.5, -0.5]], tick_direction=(0, -1),

                 font_size=16, axis_color='k', tick_color='k', 

text_color='k',

                 domain=(0,159), parent=view.scene)

xax.transform = scene.STTransform(translate=(0, 0, -0.2))
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yax = scene.Axis(pos=[[-0.5, -0.5], [-0.5, 0.2]], tick_direction=(-1, 0),

                 font_size=16, axis_color='k', tick_color='k', 

text_color='k',

                 domain=(0,119), parent=view.scene)

yax.transform = scene.STTransform(translate=(0, 0, -0.2))

# Afegeix eixos al gràfic

axis = scene.visuals.XYZAxis(parent=view.scene)

if __name__ == '__main__':

    canvas.show()

    if sys.flags.interactive == 0:

        while True:

            updatePlot(p1)

            app.process_events()
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