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Resum 
 

 En estudis tècnics com ara el Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i 

Automàtica (GEEI) es fa servir una gran varietat de material de pràctiques i això suposa 

un problema: la seva vulnerabilitat en front a un ús inadequat fora de l’horari permès. Un 

d’aquests materials és l’estació FMS-200 i és per aquest motiu que en el Treball de Fi 

de Grau (TFG) que es presenta, es proporciona una solució per l’estació FMS-200, 

situada al laboratori d’automatització de l’Escola Politècnica Superior (EPS) dintre de la 

Universitat de les Illes Balears (UIB), basada en el desenvolupament d’un sistema de 

detecció d’intrusió mitjançant visió per computador. 

 El sistema de detecció que es desenvolupa per l’estació FMS-200 està 

programat amb Python sobre una Raspberry Pi alhora connectada amb una càmera per 

capturar imatges. Primerament es captura un conjunt per assolir una imatge mitjana i 

posteriorment imatges que es compararan amb la mitjana per determinar si hi ha intrusió. 

Addicionalment, s’emparella la Raspberry Pi amb un Controlador Lògic Programable 

(PLC) del laboratori d’automatització perquè aquest pugui prendre mesures a partir de 

la informació rebuda des de la Raspberry Pi, com per exemple, accionar una alarma, 

iniciar un procés, etc. 

 Ara bé, degut a la pandèmia provocada per la COVID-19 que assoleix a la 

població, s’ha substituït, per motius de seguretat, la connexió amb el PLC per una 

validació experimental dels diferents tipus de mètodes de detecció que es poden 

implementar sobre la Raspberry Pi, així com també s’ha reemplaçat la feina presencial 

al laboratori per una feina segura des de casa suposant un canvi equitatiu i no qualitatiu 

en el disseny del sistema. 

 Un cop implementat el sistema, s’ha pogut comprovar que el mètode funciona 

correctament, sent especialment sensible a canvis de lluminositat i tenint en compte que 

per implementar-lo la càmera encarregada d’enregistrar les imatges ha d’estar en tot 

moment en una posició estàtica i apuntant sempre al mateix punt que es vol vigilar.  

 Entre les possibles aplicacions que s’abstreuen de la realització del TFG es 

troben: un sistema de vigilància per qualsevol element dels laboratoris, així com un 

sistema de seguretat per despatxos i aules entre altres localitzacions.  

 Finalment, entre les conclusions més importants que s’han obtingut del TFG 

s’extreuen: el fet de ser un sistema de detecció d’intrusió que no es basa en vídeo, és 

un sistema que no precisa de personal que comprovi en tot moment l’estat, sinó que 

està totalment automatitzat per evitar la vigilància constant, per tal d’assegurar el millor 

funcionament possible se suggereix aplicar el sistema en un lloc on la il·luminació estigui 

controlada per evitar problemes de lluminositat i, per últim, s’aconsegueix un sistema de 

detecció d’intrusió en el qual els càlculs, per processar les imatges, són senzills i 

funcionals. 
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1. Introducció 
 

 En aquest capítol es descriuran quin són els antecedents del treball efectuat, els 

objectius que es volen assolir, així com la forma en què s’estructura el present document. 

 

1.1. Antecedents 
 Cada cop hi ha més gent que es decideix a cursar el Grau en Enginyeria 

Electrònica Industrial i Automàtica (GEEI) a la Universitat de les Illes Balears (UIB). Com 

a conseqüència d’aquest fet, la maquinària i les eines de les que disposa l’Escola 

Politècnica Superior (EPS) als seus laboratoris passen per més mans amb els anys. 

Aquesta situació pot suposar un desgast o, fins i tot, la fallida dels esmentats dispositius 

en alguns casos. 

 Un dels problemes que es poden donar és la gran quantitat d’estudiants que, 

sense realitzar pràctiques, s’endinsen als laboratoris i poden causar desperfectes en 

els estris de pràctiques com poden ser tots els elements dels laboratoris d’electrònica o 

l’estació de pràctiques del laboratori d’automatització. 

 Tot i que no existeix la solució perfecta per evitar que els estudiants puguin 

accedir a aquests llocs, donada la seva característica de ser emplaçaments públics 

dintre de la seu de l’EPS, es pot pensar en un possible remei similar al del braç robot 

del laboratori d’automatització, que està dotat d’una sèrie d’elements de seguretat com 

ara, per exemple, la necessitat d’utilitzar una clau específica per fer-lo funcionar, ja que 

en cas contrari no es possible fer-lo moure de cap forma. A aquest sistema de seguretat 

se li afegeix el fet d’estar tancat, protegit per una gàbia, fet que també impedeix que es 

pugui manipular fàcilment. 

 Els sistemes de seguretat dels quals disposa el braç robot permeten que sempre 

que es vulgui realitzar una feina sobre ell, aquesta sigui correcta i es pugui dur a terme 

sense problemes. No obstant, no passa el mateix amb l’estació de pràctiques FMS-200 

d’automatització, que està desprotegida i és fàcilment vulnerable davant la manipulació 

de qualsevol persona. 

 Davant la problemàtica que presenta la forma en què es troba l’estació de 

pràctiques, i donat que en el moment que es vol dur a terme una feina sobre ella molts 

cops falten peces o simplement la maquinària ha estat manipulada, en aquest Treball 

de Fi de Grau (TFG) es proposa una solució senzilla, de baix cost per la pròpia EPS i 

funcional. Aquesta solució permet aportar un punt de seguretat a l’estació de pràctiques 

FMS-200 per evitar la seva manipulació durant el temps en què no és emprada per cap 

grup de pràctiques de cap assignatura. 

 

1.2. Objectius 
 La solució que es proposa davant del problema esmentat anteriorment consisteix 

en implementar un sistema de detecció d’intrusió basat en visió per computador per tal 

d’assegurar en tot moment que l’estació no està sent manipulada mentre no procedeix. 

A més, es pretén connectar el sistema de detecció a un Controlador Lògic Programable 
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(PLC) amb la finalitat que aquest pugui prendre alguna mesura, com ara activar una 

alarma o iniciar un procediment de bloqueig. 

 Aquesta solució presenta un principal avantatge enfront d’una càmera de 

seguretat, i és que no requereix de personal de seguretat que comprovi les càmeres 

constantment. A més, és de grandària reduïda, ja que es proposa emprar un sistema de 

Raspberry Pi connectada amb el PLC mitjançant cable tipus RS-232 i, a la vegada, a la 

corresponent càmera. A través de la càmera s’obtindran imatges de forma 

ininterrompuda i mitjançant el processat d’aquestes es podrà determinar en tot moment 

si hi ha intrusió o no a l’àrea de l’estació de pràctiques. 

 Es pretén fer feina amb imatges en escala de grisos i emprar un conjunt 

d’imatges capturades amb anterioritat i que representen una situació de no intrusió que 

es podrà comparar en tot moment amb les imatges que es van capturant de forma 

continua per determinar intrusió o no. 

 D’aquesta manera el projecte descrit en aquesta memòria de TFG es centra en 

el disseny i la implementació d’un sistema de detecció d’intrusions. El sistema es 

programarà en Python fent totes les consideracions necessàries per a una correcta 

execució sobre una Raspberry Pi. Aquesta Raspberry Pi, que estarà connectada a un 

PLC, és qui dotarà de portabilitat i baix preu a la proposta.  

 La motivació d’aquest TFG ha estat doble, per una banda el fet de poder 

dissenyar i implementar un sistema de detecció d’intrusió que es útil per l’estació de 

pràctiques del laboratori d’automatització i per altra banda poder posar en pràctica i 

aplicar els coneixements adquirits al llarg de la carrera GEEI i més concretament els de 

la branca de programació de sistemes automatitzats.  

 Al llarg de la carrera s’ha programat amb diversos llenguatges de programació 

com ara C++ o Java. Per tant, programar amb un llenguatge com Python ha donat una 

motivació extra ja que Python, a dia d’avui, és un dels llenguatges de programació més 

emprats i amb més futur gràcies a que és intuïtiu i fàcil d’aprendre [1].  

 Addicionalment, cal esmentar que tant la Raspberry Pi com Python i el processat 

d’imatges són nous des del punt de vista de coneixements, per tant aquests elements 

afegeixen una dificultat extra al projecte.  

 Per treballar en programació sobre sistemes basats en microprocessadors (µP) 

s’ha decidit fer feina sobre una Raspberry Pi ja que és un dels computadors més venuts 

en els darrers anys [2] i que és utilitzat tan en l’àmbit industrial com educatiu. 

 Per tant, es pot desglossar l’objectiu central del TFG, que és el d’assignar a 

l’estació de pràctiques un sistema de seguretat, en: 

• Dissenyar i implementar un sistema de detecció d’intrusió funcional. 

• Automatitzar tot el procés mitjançant una Raspberry Pi. 

• Emprar la Raspberry Pi Camera per a la captura d’imatges. 

• Connectar la Raspberry Pi a un PLC mitjançant cable RS-232. 

• Elegir un mètode de detecció i implementar-lo sobre la Raspberry Pi. 

• Provar el mètode elegit un cop implementat sobre la Raspberry Pi. 

• Desenvolupar mecanismes de comunicació entre la Raspberry Pi i el 
PLC. 
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 A causa de la situació d’excepcionalitat que viu tota la població com a 

conseqüència de la pandèmia provocada per la COVID-19, s’han dut a terme una sèrie 

de canvis en el projecte que protagonitza el TFG. 

 Per una part, la captura d’imatges s’ha hagut de dur a terme en un lloc que no 

posés en risc la salut de cap persona. D’aquesta forma les imatges no es prenen al 

laboratori d’automatització sinó a casa causant un canvi equitatiu en la realització del 

projecte. 

 Per altra banda, un canvi que no és de caire equitatiu és el fet d’eliminar la part 

de connexió amb un PLC degut al fet de no poder accedir a les instal·lacions. Ara bé, 

s’ha substituït la part de connexió amb el PLC per una validació experimental que no 

estava prevista als objectius inicials del projecte i que afegim per compensar el fet de no 

connectar la Raspberry Pi amb un PLC. 

 D’aquesta manera, la captura d’imatges no s’ha realitzat al laboratori 

d’automatització sobre l’estació de pràctiques, sinó a casa, i s’han provat diferents 

mètodes de detecció per fer-ne una validació experimental enlloc de comunicar la 

Raspberry Pi amb un PLC. 

 

1.3. Estructura 
La present memòria estarà estructurada amb els següents capítols, on es descriu en 

detall tot el TFG realitzat: 

• Introducció: En aquest capítol, en el qual es troba ara mateix, es descriuen els 
objectius i motivació que han dut a terme el TFG en qüestió. 

 

• Contextualització: Aquest capítol s’encarrega de citar altres solucions 
proposades i adoptades per altres autors en aplicacions similars, així com 
descriure les biblioteques i elements hardware emprats.  
 

 

• Desenvolupament: En aquest capítol s’explica l’algorisme de detecció que s’ha 
implementat finalment, com és el codi, com s’ha dissenyat, en definitiva, quina 
feina s’ha fet per obtenir el sistema de detecció a emprar finalment. 

 

• Resultats experimentals: Aquest capítol, un cop preparat el codi final amb el 
sistema de detecció seleccionat, mostra com s’implementa sobre la Raspberry 
Pi i es duen a terme una sèrie de proves per estimar el seu funcionament i 
parametritzar els llindars emprats en el sistema. 

 

• Conclusions i treball futur: Aquest capítol mostra la descripció de quina 
informació s’ha extret de tota la feina feta com ara perquè s’ha decidit un 
mètode i no un altre, si s’han assolit els objectius que s’havien plantejat 
inicialment i una sèrie de propostes de treball futur. 

 

• Annexes: En els annexes es detalla informació per poder replicar el treball 
realitzat, en cas que es desitgi implementar el mateix sistema així com es 
mostren les funcions que s’han emprat de cada biblioteca consultada. 
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• Bibliografia: A la bibliografia apareix el llistat de referències bibliogràfiques amb 
la finalitat que el lector pugui accedir en tot moment a les fonts d’informació 
consultades per a la realització del TFG. 
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2. Contextualització 
 

 Aquest capítol es centra en mostrar quin és el context en el qual s’emmarca el 

present TFG, tant a nivell de treballs realitzats prèviament per altres autors, així com 

descriure quin llenguatge de programació s’ha emprat, quines biblioteques s’han 

consultat i quins són els elements principals a nivell hardware que s’empren. 

 

2.1. Treballs previs 
 El present TFG està emmarcat en un àmbit en el que ja s’ha treballat abans i en 

el qual ja existeixen molts treballs previs dedicats a la detecció d’intrusió mitjançant visió 

per computador. 

 Dintre d’aquest àmbit de feina proposar un sistema de seguretat alternatiu als 

convencionals i comercials, que es poden assolir mitjançant qualsevol tipus d’empresa 

de seguretat, és un fet que altres persones ja han fet amb anterioritat, amb projectes 

amb una finalitat molt semblant però amb execucions i dissenys diferents. 

 Es troben antecedents com els que segueixen: solució en temps real per a 

deteccions automàtiques [3], sistema de seguretat de baix cost basat en Raspberry Pi 

amb capacitat per a visió nocturna [4], sistema de seguretat per a llocs públics basat en 

Raspberry Pi càmera i sensor [5], alarma per a habitatge unifamiliar basada en 

Raspberry Pi [6]. Tots aquests antecedents estan basats en la utilització d’una 

Raspberry Pi i llavors adaptats a cada projecte en concret.  Molts d’ells estan pensats 

per connectar la Raspberry Pi amb un altre dispositiu ja sigui via WIFI o simplement 

mitjançant connexió física directa. 

 Un altre exemple és el d’un sistema de seguretat basat en microcontrolador (µC) 

[7],  i l’única diferència respecte als antecedents prèviament citats és la substitució d’una 

Raspberry Pi per un µC (element que es va estudiar utilitzar en la realització del TFG, 

però finalment es va optar per una Raspberry Pi, la qual aportava major flexibilitat a 

l’hora de fer la feina). 

 Ara bé, la diferència entre tots aquests antecedents, els quals han servit de 

motivació i per comprovar que el projecte proposat podia ser viable, és que en el TFG 

que ocupa aquesta memòria es posa en valor l’autonomia del sistema, degut al fet 

d’implementar-lo sobre una Raspberry Pi, la qual es pot canviar de lloc fàcilment. La 

idea de connectar el sistema a un PLC i la validació experimental es fan a mode de 

compensació de la connexió entre Raspberry Pi i PLC a causa de la COVID-19. 

 La idea de connectar la Raspberry Pi a un PLC (tot i no estar implementada) dota 

al sistema d’una major utilitat gràcies a les accions que es poden fer des del PLC. 

 Per altre banda, és vol un sistema senzill de ràpida execució amb un tractament 

d’imatges fiable que es pugui situar en un lloc del laboratori d’automatització i que sigui 

funcional per a la seva finalitat, que no és altre que dotar de vigilància l’estació de 

pràctiques. 

 A continuació, i seguint amb els antecedents que precedeixen el present 

projecte, es descriuran els aspectes relacionats amb el software utilitzat com, per 

exemple, el llenguatge de programació elegit, Python, les biblioteques utilitzades per al 
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processat de les imatges que es van capturant i un últim subapartat en el que es 

descriu la Raspberry Pi utilitzada. 

 

2.2. Python  
 Per poder dur a terme el disseny i implementació del projecte descrit a la 

introducció, s’ha hagut de seleccionar un llenguatge de programació, ja que aquest es 

necessari per poder automatitzar tot el procés, així com per realitzar tota la feina de 

processat d’imatges. 

 El llenguatge de programació a escollir ha de permetre treballar còmodament 

amb imatges i ha de disposar de les biblioteques adequades. 

 Si es tenen en compte els aspectes anteriors per elegir el llenguatge de 

programació a usar, tenim diverses opcions com: C++, Java, Matlab i Python.  Ara bé, 

per escollir entre aquestes opcions se li ha donat importància als següents aspectes: al 

nivell d’ús actual del llenguatge en qüestió; quin d’ells s’empra més per a manipular, 

processar imatges i ; finalment, per implementar sobre la Raspberry que és l’objectiu 

final. 

 D’aquesta forma, tenint en compte totes les característiques anteriors a complir, 

el llenguatge de programació seleccionat és Python. Python és un llenguatge de 

programació de codi obert, amb una programació orientada a objectes i amb un gran 

abast de biblioteques. Compta amb una sintaxi senzilla i una de les seves grans 

avantatges és l’estalvi de temps i recursos a l’hora de programar. Està administrat per 

la Python Software Foundation [8] [9]. 

 A més a més, el motiu pel qual s’ha seleccionat Python és que és un llenguatge 

molt adequat per implementar sobre Raspberry Pi  [10] i per a la manipulació d’imatges 

conta amb diverses biblioteques disponibles [11]. 

 Un altre dels aspectes més rellevants per optar per Python enlloc d’un altre 

llenguatge de programació, ha estat el gran creixement que està experimentant en els 

darrers anys i l’actualitat [8]. Aquest creixement que experimenta en l’actualitat en 

comparació a altres tipus de llenguatges es pot veure a la Figura 1. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Creixement de Python [8] 
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Es pot comprovar a la Figura 1 com Python està sent el llenguatge de programació amb 

més creixement al llarg dels darrers anys, per sobre de Javascript i Java. 

 

 Per últim, fent referència al fet de programar amb Python, és necessari un editor 

de text si es vol desenvolupar un codi, en canvi, si només es vol executar determinades 

funcions o un codi ja implementat és suficient amb executar-lo des de la consola de 

Python o línia de comandes.  

 D’aquesta forma, per programar amb Python a l’ordinador es poden utilitzar 

editors de text com Spyder, SublimeText, Jupyter Notebook, Jupyter Lab, etc. En aquest 

cas s’ha decidit programar i executar tots els codis per realitzar proves a l’ordinador 

mitjançant l’editor SublimeText, el qual permet programar tant en Python com amb tot 

tipus de llenguatge de programació.  

 Pel que fa a la programació sobre la Raspberry Pi amb el mateix llenguatge 

(Python) es pot veure a la secció 2.4. Raspberry Pi quin editor s’ha emprat. 

 

2.3. Biblioteques 
 Per dur a terme la programació del sistema d’intrusió mitjançant el llenguatge de 

programació seleccionat s’ha requerit la utilització de biblioteques que proporcionin les 

funcions necessàries per dissenyar el sistema. 

 En el cas del sistema de detecció d’intrusió que es vol aconseguir implementar 

en aquest projecte s’han utilitzat dues biblioteques principalment, a part de les 

biblioteques estàndard de Python. D’aquesta forma les dues principals biblioteques que 

s’han usat han estat OpenCV i NumPy, les quals es poden veure amb detall a 

continuació, explicant de forma detallada quines funcions s’han emprat de cada una 

d’aquestes biblioteques així com quin paper juguen en el codi que implementa el sistema 

de detecció d’intrusió. 

 Cal indicar abans d’entrar en detall amb les biblioteques de OpenCV i NumPy, 

que també s’ha emprat una llibreria en concret per a la captura d’imatges des de la 

Raspberry Pi, una biblioteca que es pot veure en detall al subapartat de Raspberry Pi i 

que fa referència tan sols a les funcions que s’utilitzen per a realitzar les fotografies. 

 

2.3.1. OpenCV 

 La biblioteca OpenCV, nom que prové de ‘Open’ (obert en anglès) fent referència 

a que és de codi obert i ‘CV’ visió per computador en anglès (Computer Vision), és una 

llibreria dedicada a la visió per computador, valgui la redundància, i és d’aprenentatge 

autònom.  

 Es va crear per dotar una infraestructura comú entre tots els usuaris interessats 

en visió per computador. 

 La biblioteca conté més de 2500 algorismes, els quals poden ser més clàssics i 

d’altres amb la darrera tecnologia disponible per a realitzar desenvolupaments 

relacionats amb la visió per computador. Entre les diferents funcionalitats que es poden 

trobar dintre la llibreria d’OpenCV es troba el reconeixement facial, identificació 

d’objectes, seguiment d’elements en moviment, recerca d’imatges a partir de bases de 

dades, reducció d’efectes de flaixos, detecció de paisatges, etc. 
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 Actualment el nombre d’usuaris d’OpenCV supera els 47 mil usuaris actius i és 

una biblioteca utilitzada a tot tipus de nivell com, per exemple, en empreses, en grups 

d’investigació i organismes governamentals. [12] 

 Es troben diferents llenguatges de programació que permeten l’ús de la llibreria 

com Python (l’utilitzat en aquest cas), C++, Java i MATLAB. Pel que fa referència als 

sistemes operatius (SO), és compatible amb Windows, Linux, Android i Mac OS. [12] 

 Cal indicar, que tal i com es pot veure al capítol 3 de la memòria, a l’hora de 

realitzar proves s’ha emprat OpenCV sobre el SO Windows i per implementar el 

programa final sobre la Raspberry s’ha utilitzat un SO diferent, distribuït per Linux i basat 

en Debian anomenat Raspbian. 

 Un cop s’ha vist que és OpenCV i quines característiques té, cal dir que s’han 

executat una gran quantitat de funcions per la programació de les proves i mètode final. 

 

 

2.3.2. NumPy 
 La segona principal biblioteca que s’ha utilitzat en el TFG, a part de la descrita 

anteriorment OpenCV, ha estat NumPy, nom que prové dels termes Numerical Python. 

 La biblioteca NumPy està considerada la biblioteca per excel·lència per a la 

computació científica en Python, a més porta integrades diverses funcions que permeten 

realitzar càlculs en N dimensions així com resoldre àlgebra lineal tot i que, 

fonamentalment, està feta per poder treballar amb matrius. [13] [14] 

 Fou creada l’any 2005 per Travis Oliphant, i al igual que OpenCV és de codi 

obert. [14] 

 El motiu pel que s’empra NumPy en la realització d’aquest TFG és perquè 

principalment es treballa amb imatges, les quals per operar amb i en elles es fa de forma 

matricial, es comporten com matrius i NumPy s’utilitza amb aquesta finalitat, treballar 

amb matrius. Un dels motius també és la velocitat que aporta al sistema, al programa a 

l’hora de fer feina amb matrius, mentre que altres sistemes són més lents [14]. D’aquí la 

importància de NumPy per aconseguir un sistema el més ràpid possible a l’hora de 

realitzar càlculs matemàtics amb es matrius. 

 El llenguatge en que està escrita en major part és en C o C++, tot i que està 

parcialment escrita en Python. 

 No obstant, de la llibreria NumPy, al igual que amb OpenCV. Als apèndix II i III  

es veuen els mètodes o funcions de les biblioteques NumPy i OpenCV que s’han emprat 

al llarg de la programació, tant a les proves realitzades com al programa final. 
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2.4. Raspberry Pi 
 Seguint amb el context en el que s’emmarca el present TFG, un cop s’han vist 

les principals biblioteques emprades per a la programació del sistema de detecció 

d’intrusió, és hora de passar a l’element central del TFG. Aquest element forma part del 

hardware del sistema i no és altre que la Raspberry Pi. 

 La Raspberry Pi, que s’utilitza com a cervell de tot el sistema, és el principal 

element del projecte. És l’encarregada de realitzar totes les operacions, totes les accions 

un cop determinat si hi ha intrusió o no, així com també és la que es dedica a executar 

el programa realitzat, l’algorisme de detecció d’intrusió que s’empra. D’igual forma, és el 

nexe amb la càmera que s’empra per capturar les imatges. 

 Ara bé, s’empra una Raspberry per dur a terme el TFG però és precís veure amb 

detall que és una Raspberry i quines característiques té el model emprat en aquest cas, 

ja que hi ha diversos models a utilitzar, des del més antic al més novell. 

 La Raspberry es pot entendre com un ordinador de placa reduïda o bé com un 

ordinador de placa única o Single Board Computer (SBC) de baix cost i desenvolupat al 

Regne Unit. La Raspberry fou creada amb la finalitat d’estimular l’ensenyança 

d’informàtica a les escoles, és un element educatiu, tot i així s’empra per dur a terme 

projectes d’electrònica i per poder realitzar totes les feines que es poden fer amb un 

ordinador corrent com per exemple processar textos, navegar per Internet, etc. [15] 

 Pel que fa als termes més tècnics de la Raspberry Pi, a nivell de software és de 

codi obert, de forma que el seu sistema operatiu (SO) oficial és una versió de Debian, el 

qual pertany a la família Linux i que s’anomena Raspberry Pi OS, tot i que permet 

treballar amb altres sistemes operatius la majoria de Linux i amb algunes 

especificacions, una versió de Windows 10. Cal dir que el llenguatge de programació 

que promou o més utilitzat sobre Raspberry Pi és Python, el qual al principi del capítol 

s’ha vist quin impacte té en l’àmbit de la programació en els darrers anys. [15] 

 Totes les demés característiques tècniques, en aquest cas de la Raspberry Pi 

3B, la qual s’ha emprat, són les següents [2]: 

• SoC: tipus Broadcom BCM2837 com es mostra a la Figura 2. 

• CPU: compte amb una unitat de control de processos d’una 

freqüència de 1.2 gigahertzs (GHz) i 64 bits. 

• Joc d’instruccions: RISC de 64 bits, és a dir, instruccions descrites amb 
64 bits. 

• GPU: del tipus Broadcom VideoCore IV. 

• Memòria RAM: d’1 gigabyte (GB) compartit amb la GPU. 

 

 

Figura 2: GPU/CPU Broadcom, pins GPIO i connector per pantalla LCD de la Raspberry Pi 3B 
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• Ports USB 2.0: la placa conté 4 ports USB. 

• Connectivitat a xarxa: possibilitat de connectar-se a la xarxa 

mitjançant un connector del tipus RJ-45 (fent servir el protocol 

de comunicació Ethernet) de fins a 1000Mbps via USB limitat 

a 300Mbits/s. 

 

A la Figura 3 es mostren els ports USB i el connector RJ-45 per 

Ethernet. 
 

 

 
 

• Entrada de vídeo: connector MIPI CSI per poder instal·lar un mòdul de 
càmera. 

• Sortida de vídeo: consta de tres possibles sortides de vídeo, 

una del tipus RCA, una del tipus HDMI i interfície DSI per el cas 

en que es col·loqui una pantalla LCD sobre la Raspberry Pi. Es 

poden veure a la Figura 4. 

• Sortides d’àudio: un connector tipus Jack de 3.5mm HDMI. 

• Font d’alimentació: la font d’alimentació és del tipus MicroUSB, 

s’alimenta a 5 volts (V) i suporta corrents d’uns 2.4 ampers (A). 

 

 

Figura 4: Font d'alimentació MicroUSB, port HDMI, connector per càmera i sortida d'àudio de la Raspberry 
Pi 3B 

 
• Emmagatzematge: ranura per a targeta Micro-SD. 

Figura 3: Port per connector RJ-45 i ports 
USB 2.0 de la Raspberry Pi 3B 

Figura 3: Port per connector RJ-45 i ports 
USB 2.0 de la Raspberry Pi 3B 
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• Perifèrics: 40 pins del tipus GPIO per el cas en que es vol 

connectar qualsevol perifèric a la Raspberry Pi. Es veuen a la 

Figura 2. 

• Consum energètic: alimentada a 5V, té de mitja un consum de 4 watts 
(W). 

• Dimensions de la Raspberry Pi: 85 mm x 53 mm. 

 
 Tots aquests atributs fan referència a la Raspberry Pi 3 model B, la qual s’ha 

adquirit per a la realització del projecte. Ara bé, a part del model de Raspberry Pi 

seleccionat n’hi ha d’altres com es pot veure a la Taula 1 [2]. 

 

Model 
Raspberry 

Pi 1 A 

Raspberry 

Pi 1 B 

Raspberry 

Pi 2 B 

Raspberry 

Pi 3 B 

Raspberry 

Pi 3 B+ 

Raspberry 

Pi 3 A+ 

Raspberry 

Pi 4 B 

Data de 

llançament 
2012 2012 2014 2016 2018 2018 2019 

Taula 1: Models i any de llançament al mercat de les diferents Raspberry Pi 

 

 
 A la Figura 5 es pot veure per complet l’ordinador de placa reduïda utilitzada, la 

Raspberry Pi 3 model B. 

 

 

Figura 5: Raspberry Pi 3B emprada durant el TFG 

 
 A més de totes les especificacions i característiques tècniques que descriuen la 

Raspberry Pi utilitzada al llarg del TFG, hi ha detalls els quals és important descriure 

com per exemple el sistema que es segueix per instal·lar el SO que s’utilitzarà. 

 La pròpia Raspberry Pi no té memòria interna, això significa que necessita una 

memòria externa, la qual és d’1GB de grandària com s’ha vist als atributs. Aquesta 

memòria externa es troba en forma de targeta Micro-SD i s’introdueix per la ranura que 

es troba a la part posterior de la placa. Aquesta targeta permet emmagatzemar arxius i 

el SO que es vol utilitzar. 

 En el cas d’aquest TFG, s’empra el SO Raspbian que pertany a Debian, un 

sistema de la família de sistemes operatius del tipus Linux. Per poder utilitzar el sistema 

operatiu Raspbian és necessari instal·lar un programa d’instal·lació de software dins la 
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targeta Micro-SD i un cop s’introdueix la targeta a la Raspberry Pi es pot seleccionar el 

tipus de sistema operatiu que es vol instal·lar sobre la Raspberry Pi, en aquest cas 

Raspbian. En el cas d’aquest TFG, s’ha utilitzat NOOBS com instal·lador del sistema 

operatiu Raspbian de Debian [16]. 

 El sistema operatiu Raspbian s’entén també com la fusió entre Raspberry i 

Debian. 

 Un cop es té el sistema operatiu instal·lat sobre la Raspberry Pi, la targeta de 

memòria no es pot abstreure de la placa mentre es troba en funcionament, ja que 

aquesta memòria es comparteix amb la GPU del sistema, si s’expulsa de la placa 

aquesta ja no consta de memòria i no és possible realitzar accions ja que la placa es 

queda orfe d’un sistema operatiu que permeti executar tot el software intern. 

 Per últim, la Raspberry Pi un cop inicialitzada porta integrat un programa per 

executar codi escrit en Python, aquest programa és Thonny Python IDE. Aquest 

programa es troba al menú de la Raspberry Pi i conté una part per escriure i 

desenvolupar el codi i un altre que fa la funció de consola, en la qual s’imprimeixen 

resultats i tot tipus de missatge que es desitgi quan s’executa el codi corresponent. 

 

2.5. Càmera Raspberry Pi  
 Per poder prendre les imatges que es volen processar i d’aquesta forma poder 

decidir si hi ha intrusió o no mitjançant el sistema que s’ha dissenyat i implementat, és 

necessari un element hardware que permeti la captura de les imatges en tot moment. 

 Per capturar les imatges s’ha d’utilitzar una càmera, de les quals se’n troben de 

tot tipus al mercat i tan sols s’han de connectar i programar amb la Raspberry Pi, ara bé, 

la pròpia fundació Raspberry Pi, ha aportat una solució directa per utilitzar una càmera 

amb la Raspberry Pi, i aquesta solució no és altre que la pròpia càmera de Raspberry, 

la Raspberry Pi Camera. 

 Raspberry disposa de tres tipus de càmeres, les quals funcionen de forma molt 

similar, tot i que es troba una principal diferència entre elles. Els tipus de càmera que es 

pot adquirir de Raspberry són: 

• Càmera V2. 

• Càmera Infraroja V2. 

• Càmera d’alta resolució. 
  

 Les tres càmeres tenen les següents característiques que es detallen a 

continuació [17]: 

 La càmera V2, és un mòdul que es connecta mitjançant cable pla amb la placa 

de la Raspberry Pi, té una resolució de 8 megapíxels (MP) i pot realitzar vídeo amb una 

qualitat de 1080p30 (1080 línies progressives scan amb una freqüència de 30 imatges 

per segon), 720p60 i 480p60, la resolució del sensor és de 3280x2464 píxels i la 

quantitat de fotogrames que pot prendre, com a màxim, per segon és de 90 frames per 

segon (fps). 

 La càmera infraroja V2 és igual que la V2 convencional, té les mateixes 

característiques, però permet la captura d’imatges de nit amb poca quantitat de llum 
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gràcies al sensor de infrarojos. El seu preu és lleugerament major al de la càmera V2 

convencional. 

 Per últim, la càmera d’alta resolució, la qual es connecta per cable pla al igual 

que les altres dues, té una resolució de 13.3 MP, notablement superior a les altres dues, 

en quant als modes per realitzar vídeo, són els mateixos que els altres casos anteriors, 

ara bé, la resolució del sensor és de 4056x3040 píxels. Permet acoblar diferents 

objectius sobre ella i el seu preu de mercat és notablement superior al de les dues 

prèvies. 

 D’aquesta forma, i veient els atributs de cada una de les càmeres, s’ha decidit 

emprar el mòdul de càmera V2, és la més econòmica, el qual és un fet rellevant ja que 

es vol un sistema de baix cost, i per la feina que s’ha de dur a terme, la captura d’imatges 

de forma continuada per detectar intrusió, és suficient amb les característiques que 

aporta. En cap moment es realitza cap feina que no es pugui assolir amb els atributs de 

la càmera seleccionada i adquirida.  

 A les Figures 6 i 7  es pot veure la càmera que s’ha emprat i com es veu un cop 

muntada sobre la Raspberry Pi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Raspberry 
Pi camera 

Figura 6: Muntatge final 
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3. Desenvolupament 
 

 En el tercer capítol de la memòria es mostra en detall quines configuracions s’han 

dissenyat per posteriorment decidir quines d’elles poden ser més adequades per 

implementar finalment sobre la Raspberry Pi. Per últim, es valida quina d’aquestes 

configuracions o mètodes és la més apropiada per emprar com a sistema de detecció 

d’intrusió. 

 

3.1. Disseny del sistema 
 En aquest apartat es procedirà a detallar cada un dels dissenys que s’han 

realitzat per fer un primer triatge sobre l’ordinador personal (PC) a l’hora de seleccionar 

el mètode de detecció d’intrusió que s’implementarà finalment sobre la Raspberry Pi. 

 El primer que s’ha fet, ha estat cercar una ubicació a casa (canvi degut a la 

COVID-19) en la qual es puguin obtenir una sèrie d’imatges per poder provar i decidir 

quin mètode és millor. La localització seleccionada ha estat un racó d’una habitació, en 

la qual apareixen un armari i una calaixera. D’aquesta forma, es pretén capturar imatges 

d’aquesta zona i realitzar les proves sobre aquestes mateixes. 

 Un cop seleccionada la ubicació, el lloc on es faran les fotografies, s’ha procedit 

a implementar un codi sobre la Raspberry Pi per capturar un conjunt d’imatges amb les 

quals fer les proves. S’han capturat tres tipus d’imatges guardades a carpetes diferents 

i que posteriorment s’empraran. 

 Els tipus i quantitat d’imatges que s’han capturat són cinc-centes fotografies 

anomenades ‘Normals’, cinc-centes fotografies més anomenades ‘Intrusió’ i vint imatges 

del tipus ‘Promig’, corresponents a l’històric d’imatges inicial. 

 El motiu pel qual s’han capturat vint imatges del tipus ‘Promig’ és perquè 

d’aquesta forma s’obté una imatge mitjana d’un conjunt de vint imatges prèviament 

capturades sense intrusió. Aquestes imatges es separen de les imatges capturades com 

‘Normals’ únicament per facilitar el desenvolupament del sistema, d’aquesta forma les 

imatges ‘Promig’ no es diferencien en res més de les imatges ‘Normals’ ja que tant les 

‘Normals’ com les ‘Promig’ no contenen intrusió.  

 És, llavors, aquesta imatge mitjana la que s’utilitzarà per comparar amb totes les 

imatges que es volen processar, amb la possibilitat d’actualitzar el conjunt de fotografies, 

l’històric d’imatges, amb les quals es calcula la imatge mitjana o bé no modificar el 

conjunt d’imatges i treballar sempre amb el mateix històric i per tant amb la mateixa 

imatge mitjana resultant. 

 Per altre banda, les imatges ‘Normals’ són aquelles en què no apareix intrusió 

en elles i tan sols es realitzen canvis d’il·luminació, i les imatge del tipus ‘Intrusió’ 

contenen canvis d’il·luminació però apareix intrusió en elles, ja sigui una persona, un 

calaix o diversos calaixos oberts o ara bé una de les portes, o les dues, de l’armari 

obertes. D’aquesta forma, en total es tenen mil imatges amb les que treballar, de les 

quals es tenen meitat ‘Normals’ i meitat ‘Intrusió’, totes elles a comparar amb la imatge 

mitjana obtinguda del conjunt d’imatges ‘Promig’
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 Així doncs, amb el conjunt de mil vint imatges capturades, totes elles en format 

Portable Network Graphics (PNG), es duen a terme totes les diferents proves per a 

seleccionar, definir, quin mètode de detecció d’intrusió s’empra finalment. 

 Un cop s’han capturat totes les imatges de la ubicació seleccionada amb les que 

es treballarà i es realitzaran les proves, es pot procedir a veure quins mètodes s’han 

provat amb les característiques de cada un d’ells, els aspectes més rellevants i si han 

resultat satisfactòries o fallides les proves realitzades. 

 La primera passa que s’ha dut a terme ha estat el càlcul de la imatge mitjana a 

partir de les vint fotografies capturades per aquesta finalitat. Es llegeixen totes les 

imatges del tipus ‘Promig’ de disc i es van guardant dintre d’una llista de Python, un cop 

es tenen totes les imatges guardades, calcular la mitjana d’aquestes i treure la imatge 

mitjana es pot fer de dues formes: inicialitzar una imatge de la mateixa grandària que 

les demés, en la qual tots els seus píxels s’inicialitzen a zero, per fer-ho s’utilitza la funció 

zero() (es pot veure en detall aquesta funció i d’altres de la biblioteca NumPy descrites 

a l’Annex III), i un cop inicialitzada mitjançant un bucle de la mateixa llargària que la llista 

de les imatges ‘Promig’ (vint) es van sumant totes les imatges. Un cop sumades totes 

es divideix el resultat pel número total d’imatges ‘Promig’, d’aquesta forma s’obté la 

imatge mitjana. L’altre forma és més ràpida i directa, es tracta d’emprar la funció mean() 

a la qual se li passa per paràmetre la llista d’imatges del tipus ‘Promig’ i retorna la imatge 

mitjana.  

 En ambdós casos, es pot especificar, i de fet cal si no es volen tenir problemes 

de compatibilitat, de quin tipus de dades està composta la imatge. Això és important ja 

que les imatges originals es carreguen com a matrius d’enters de 8 bits i si no es fan les 

conversions pertinents de tipus poden aparèixer problemes d’arrodoniment o, fins i tot, 

d’overflow que poden conduir a resultats totalment erronis.  

 A continuació es poden veure dos fragments de codi, un per cada forma de 

calcular la imatge mitjana: 

 Mètode amb bucle per calcular la imatge mitjana. imageList fa referència a la 

llista on es troben guardades les imatges, imgSize a la resolució de les imatges i 

theImage la imatge final resultant de fer la mitjana. La imatge final es pot retornar amb 

el tipus de dades que es desitgi, tot depèn de les accions següents. 

 

theImage=np.zeros(imgSize) 

for imatge_actual in imageList: 

 theImage = theImage + imatge_actual 

theImage=(theImage/len(imageList)) 

 

 Mètode amb funció mean() per calcular la mitjana de les vint imatges que 

componen les ‘Promig’. theQueue és la llista de Python on es troben les imatges, 

avgImage la imatge mitjana final i en aquest cas es pot veure com s’especifica el tipus 

de dades mitjançant astype. 
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avgImage = np.mean(theQueue, axis = 0).astype('uint8') 

 

 Una vegada se sap com poder calcular la imatge mitjana, tot depèn de la forma 

que es desitgi, es pot procedir a veure les diferents configuracions que s’han dissenyat 

i avaluat. Per cada una de les configuracions es mostren dos apartats diferenciats: un 

de descripció del disseny i un altre de valoració de la configuració. 

 A l’apartat de descripció es detalla quina estratègia s’ha seguit i com s’ha 

configurat la part més important del codi corresponent per tal d’avaluar si la configuració 

es satisfactòria.  

 Per altra banda, l’apartat de validació mostra els resultats i conclusions que 

s’obtenen de cada una de les configuracions implementades. 

 Per totes les configuracions proposades es comparen els resultats per veure 

quina configuració dóna els millors. Això es fa veient la quantitat d’imatges detectades 

com intrusió i les no detectades com intrusió, sabent prèviament que si tot funciona 

correctament, de forma ideal, s’han de donar cinc-centes imatges sense intrusió i cinc-

centes amb intrusió. Aplicant les configuracions següents i veient els resultats que 

s’obtenen, tenint en compte el resultat ideal, es determina si es tracta d’una configuració 

adient o no pel fet de si s’aproxima més o manco als resultats ideals. 

 

• Configuració 1 
 

Descripció: la primera prova consisteix primer en aplicar una equalització 
d’histograma per a la millora de contrast mitjançant la funció d’OpenCV 
equalizeHist() (a l’Annex II es descriu aquesta funció i d’altres d’OpenCV 
en detall), sobre totes les imatges, tant les que es comparen com per les 
imatges de les quals s’obté la imatge mitjana per tal d’homogeneïtzar el 
contrast i minimitzar les situacions en que un canvi d’il·luminació es pugui 
detectar com intrusió. Un cop aplicada la funció a totes les imatges, la 
següent passa és calcular la imatge diferència en tot moment, és a dir, 
per cada imatge que es llegeixi de disc realitzar la diferència amb la 
imatge mitjana, de forma que la imatge diferència és la que s’emprarà 
per avaluar si hi ha intrusió o no. 

  Una vegada obtinguda la imatge diferència entre la que es vol 
avaluar i la mitjana, s’extreu la mesura de les diferències entre la mitjana 
i l’actual, i se l’anomena error. La mesura de les diferències és realitza 
mitjançant la resta entre ambdues imatges. L’error, es defineix com la 
suma de valors absoluts dels píxels de la imatge diferència, s’empra com 
llindar per determinar si hi ha o no intrusió. El valor absolut és necessari 
ja que la imatge diferència pot tenir píxels amb valors negatius. Un error 
gran molt probablement significa que la imatge actual difereix molt de la 
imatge mitjana i ja que la imatge mitjana és sense intrusió, això significa 
que la imatge actual és un cas d’intrusió. 

  Després d’aplicar-ho per una imatge sense intrusió i per una amb 
intrusió, es determina el llindar d’error en el qual s’ha de trobar la imatge 
que s’avalua,  d’aquesta forma si es supera el llindar d’error s’indica que 
hi ha intrusió, per contra, si no es supera no es considera intrusió. 

 
 
Valoració: les proves preliminars realitzades amb aquesta configuració no 
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han estat satisfactòries, els efectes de llum no es controlen 
suficientment bé, aporten molts errors i la quantitat d’imatges en les que 
s’ha detectat intrusió (haurien de ser cinc-centes de mil 
aproximadament) no s’aproxima el suficient al nombre total d’imatges 
en les que toca haver intrusió, el sobrepassa a conseqüència dels 
falsos positius, gairebé en totes les imatges ‘Normals’ en que hi ha 
efectes de lluminositat. 

 

 

• Configuració 2 
 

Descripció: la idea en aquesta segona prova, és comprovar com funciona 
el mètode de llindar d’error, descrit a la Configuració 1, emprant la funció 
createCLAHE(), aquesta funció es diferencia de equalizeHist() pel fet de 
treballar per zones a la imatge, no en termes generals, això vol dir que fa 
millores de contrast locals enlloc de globals com és el cas de 
equalizeHist(). La funció createCLAHE permet aplicar la tècnica Contrast 
Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) i d’aquesta forma 
reduir els efectes de lluminositat que pugui haver. 

  Per tant, s’aplica la funció createCLAHE() i posteriorment s’utilitza 
el mateix algorisme, el mateix procediment, que anteriorment, es calcula 
la diferència, es fa el valor absolut i amb la posterior suma dels valors de 
tots els píxels, com abans, es treu el llindar d’error que s’ha d’emprar. 

  Un cop definit el llindar, es realitza les proves pertinents i 
s’esperen els resultats. 

 
Valoració: al igual que amb la Configuració 1, els resultats no són 

satisfactoris. S’ha observat una millora relacionada amb l’aplicació de 
CLAHE, però segueix havent un nombre d’imatges erròniament 
classificades suficientment elevat en la detecció d’intrusió a causa, de 
nou, als efectes de lluminositat en les imatges. 

 
 
 

• Configuració 3 
 

Descripció: a conseqüència dels problemes que donen els efectes de 
lluminositat, sobretot en les transicions d’encendre o apagar el llum, 
s’intenta reduir el seu impacte en la determinació d’intrusió. D’aquesta 
forma, es pretén aplicar un filtre de suavitzat d’imatge com és el filtre 
gaussià (GaussianBlur()), sense deixar d’emprar CLAHE, el qual permet 
eliminar el soroll de la imatge i en conseqüència reduir l’efecte del llum a 
les imatges. El filtre gaussià permet minvar els efectes de alta lluminositat 
ja que la funció esborrona la imatge que es tracta i per tant els valors dels 
píxels es fan més petits, menys intensos. 

  Un cop s’ha aplicat el filtre gaussià a totes les fotografies, es torna 
a calcular el llindar d’error (igual que a la Configuració 1) que s’ha de 
sobrepassar per detectar intrusió.  

 
Valoració: els resultats novament no són satisfactoris, l’aplicació del filtre 

gaussià no és suficient si es vol detectar intrusió a partir d’un llindar 
d’error. 
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• Configuració 4 
 

Descripció: en aquesta configuració es pretén aplicar la mateixa idea que 
a la configuració anterior (Configuració 3), minvar els efectes del llum. 
Per fer-ho, aquest cop es vol obtenir la imatge amb tres canals del tipus 
blue green red (BGR), per tant a l’hora de llegir les imatges no es 
converteixen a escala de grisos, sinó que es llegeixen directament de 
disc sense tractament. Un cop llegides de disc amb els tres canals 
BGR, es crea un pla en el qual es separar les tres capes que el formen i 
d’aquesta forma aplicar tan sols CLAHE, per minvar els efectes de 
lluminositat, només a la capa relacionada amb la intensitat de llum 
sobre la imatge. D’aquesta forma, es crea el pla, es separa en tres, 
s’aplica CLAHE a la capa relacionada amb la lluminositat i un cop 
aplicada es tornen a adjuntar les tres capes i es converteix de tres 
canals a un sol canal en escala de grisos. Per entendre-ho es pot veure 
el següent fragment de codi per aplicar-ho en aquest cas sobre la 
imatge mitjana obtinguda: 

 
 
 plano_lab = cv2.cvtColor(avgImage, cv2.COLOR_BGR2LAB) 

 l, a, b = cv2.split(plano_lab) 

 cl = clahe.apply(l) 

 LavgImage = cv2.merge((cl,a,b)) 

 BGRavgImage = cv2.cvtColor(LavgImage, 

cv2.COLOR_LAB2BGR) 

 G_avgImage = cv2.cvtColor(BGRavgImage, 

cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

 
 
  A la primera línia de codi es veu com es crea el pla gràcies a la 

transformació de BGR a altres tres plans independents amb la funció 
cvtColor(), seguidament es separen els tres plànols amb la funció split(), 
s’aplica CLAHE al pla relacionat amb la intensitat de llum, un cop aplicat 
CLAHE es tornen a agrupar els tres plànols amb la funció merge() i 
finalment es transforma a escala de grisos usant dues vegades la funció 
cvtColor(). El mateix procediment es segueix per totes les imatges que 
es volen processar. 

  Un cop preparades totes les imatges, de nou es torna a calcular 
el llindar d’error d’igual forma que a les configuracions anteriors i 
s’executen diverses proves. 

 
 
Valoració: un cop més els resultats no són els esperats, aplicar CLAHE 

només a la capa relacionada amb la intensitat de llum no ajuda i de fet 
els resultats aplicant el filtre de suavitzat d’imatges (filtre gaussià) emprat 
a la configuració anterior dóna millors resultats, per tant es descarta 
metodologia d’aquesta configuració en qüestió, la Configuració 4. 
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 Després de provar les quatre configuracions anteriors, i veient que no es donen 

els resultats desitjats, es proposa un canvi en l’estratègia per la detecció d’intrusió. És 

un canvi d’estratègia que es centra en resoldre els problemes dels canvis d’il·luminació 

sobtats entre una imatge i la següent. 

 La idea d’aquesta nova estratègia és aprofitar la seqüència temporal en la qual 

s’obtenen les imatges, és a dir, com que les imatges en l’aplicació real segueixen una 

seqüència temporal, es pretén aprofitar l’ordre en que s’obtenen per detectar intrusió. 

D’aquesta forma, per exemple en el cas dels canvis sobtats de llum, permet que si 

només es dona a una sola imatge no es consideri intrusió, mentre que si es dona durant 

una petita seqüència d’imatges, d’una longitud per exemple de tres imatges, llavors sí 

es pot identificar com intrusió. 

 Així doncs, un canvi important de cara a les proves següents amb altres mètodes 

és la quantitat d’imatges seguides en les que s’ha de detectar intrusió per definitivament 

indicar que sí hi ha intrusió. Aquesta estratègia no lleva que les imatges amb un canvi 

sobtat de il·luminació ja no es considerin intrusió, sinó que per minvar l’efecte d’aquest 

tipus de interferències es posa una restricció en el nombre d’intrusions consecutives que 

s’han de detectar per indicar de forma més fiable que, sí, hi ha intrusió. 

 Juntament amb el canvi d’estratègia, es passa a emprar un programa 

proporcionat pel tutor del TFG, i convenientment modificat, en el qual es pot controlar si 

la lectura de les imatges ‘Normals’ i ‘Intrusió’ es fa seguint l’ordre en que es varen 

capturar en un principi o si es llegeixen de disc de forma aleatòria. En aquest cas, es vol 

aprofitar la seqüència temporal que proporciona la captura continuada d’imatges, 

d’aquesta forma la lectura de disc no es fa de forma aleatòria i, per tant, s’afegeix una 

restricció al codi amb la finalitat de realitzar una simulació més real. 

 La solució per realitzar una simulació més real és la d’afegir el fet que en cada 

moment que es vulgui llegir una imatge de disc, si es determina que ha de ser del tipus 

‘Normal’, es llegiran entre tres i vuit imatges del tipus ‘Normal’ de forma consecutiva, i el 

mateix amb les del tipus ‘Intrusió’, que es faci de forma que se’n llegeixin unes quantes 

seguides i així es crea una petita franja temporal en la que treballar i simular un ambient 

més real. 

 Per tant, de cara a les següents proves amb mètodes diferents per minvar els 

efectes de lluminositat es proposa emprar una seqüència temporal, de forma que si el 

canvi de llum perdura en més d’una imatge es pot considerar intrusió, per contra, si 

només és una sola imatge amb canvi de lluminositat no es pot considerar intrusió. 

 Aquest canvi és degut a la complicació, als problemes sorgits a causa de la 

presència de llum en diverses imatges i a la seva difícil solució. També s’utilitza un nou 

programa, proporcionat pel tutor, amb el qual poder obtenir més informació de cada 

mètode que es prova, com per exemple gràfics, percentatges, etc. 

 A les següents configuracions es dur a terme la determinació d’intrusió mitjançant 

l’error, emprant una tècnica diferent a la utilitzada en les proves prèvies, i la detecció 

d’intrusió mitjançant el càlcul de la desviació típica dels píxels que mostren una 

diferència entre la imatge que es processa i la imatge mitjana.  
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 Igual que en les configuracions anteriors, per determinar, comparar, els resultats 

i veure quins són més bons i quins més dolents es comparen amb els resultats que 

serien ideals de cinc-centes imatges amb intrusió i cinc-centes sense intrusió de les mil 

que es tracten. Per fer-ho, es recullen els percentatges que es poden veure en el 

següent apartat del capítol, entre ells la qualitat del mètode i la precisió entre d’altres, 

els quals descriuen el bon comportament del sistema per cada configuració 

implementada. 

 

 

• Configuració 5 
  

Descripció: en aquest cas el que es vol fer es detectar intrusió, no mitjançant 
l’error entre imatges sinó, aplicant funcions de transformació sobre les 
imatges, de forma que es calcula la dispersió dels píxels que difereixen 
entre la imatge mitjana i la actual i si la dispersió està localitzada es pot 
entendre com intrusió, mentre que si la dispersió és generalitzada s’entén 
com un canvi d’il·luminació. Per tant la mesura de dispersió dels píxels 
erronis és el que s’empra. Més concretament, la desviació típica de les 
coordenades dels píxels amb diferències grans. 

  Primerament, es calcula la imatge diferència entre la mitjana i 
l’actual després de fer la resta entre les dues i fer el valor absolut de tots 
els píxels. Un cop s’ha calculat la imatge diferència, se li aplica un filtre 
de suavitzat, un filtre per minvar el soroll sobre la imatge, s’aplica un filtre 
gaussià, que sumat al prèviament aplicat (com a les configuracions 
anteriors) CLAHE permet eliminar gran quantitat d’impureses a les 
imatges. 

  Així doncs, un cop s’ha aplicat la funció GaussianBlur() es crida la 
funció threshold() indicant que es vol binaritzar la imatge, és a dir, passar 
la imatge a format binari de forma que tots els píxels es representen amb 
un sol bit (0 o 1). 

  Un cop binaritzada, es calcula a quines coordenades es troben els 
píxels blanc, corresponents a ‘1’, i quan se sap a quines coordenades es 
troben, es calcula la desviació típica d’aquestes. D’aquesta forma, 
depenent de la desviació típica obtinguda se sap si és renou (desviació 
típica molt elevada) o si és intrusió (desviació típica més petita). 

  Al següent fragment de codi es pot veure tot el procés des de que 
s’aplica el filtre gaussià fins que es calcula la desviació típica. 

 
 
 gauss = cv2.GaussianBlur(diffImage,(kernel,kernel),0) 

 thres,binarized=cv2.threshold(gauss,threshold,255,cv2

.THRESH_BINARY) 

 ones = np.argwhere(binarized == 255) 

 desviacio_tip = round(ones.std(),2) 

 
 
  El fragment de codi presenta algunes peculiaritats, com ara la 

condició de la funció argwhere(), la qual fa referència a les coordenades 
en les quals es troben píxels blancs (255 correspon a blanc i 0 a negre 
degut a que la imatge es troba representada amb 8 bits) a la imatge 
binaritzada. Seguidament, s’obté la desviació típica amb dos decimals. 
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  El llindar de la desviació típica i el valor d’intensitat de píxel 
(threshold) que s’empra per binaritzar la imatge s’han calculat, decidit, a 
mà mitjançant prova error. 

 
 
Valoració: els resultats de les proves realitzades amb aquesta configuració 

no són dolents, es poden millorar una mica, però es nota una gran 
diferència respecte de les proves anteriors així com un millor 
funcionament del sistema. Es pot provar a afegir alguna funció o 
transformació morfològica per veure si milloren els resultats. 

 

 

• Configuració 6  
 

Descripció: en aquesta nova configuració es pretén aplicar el mateix 
sistema que en la Configuració 5, amb una diferència important, el fet 
d’aplicar el mètode d’Otsu a l’hora de binaritzar la imatge actual. El 
mètode d’Otsu permet calcular el llindar òptim, a aplicar a l’hora de 
binaritzar, per cada imatge [18]. D’aquesta forma per cada imatge que es 
binaritza, el mètode d’Otsu aplica el llindar òptim el qual s’ha obtingut 
d’aplicar la desviació típica sobre els diferents nivells de grisos de la 
imatge que es desitja binaritzar. 

  Per tant, un cop s’ha extret la imatge diferència i aplicat el filtre de 
suavitzat gaussià, s’aplica la funció threshold() amb una diferència 
respecte a la configuració anterior anterior, i és que en aquest cas 
s’indica que es vol binaritzar la imatge aplicant el mètode d’Otsu, per tant 
es canvia el darrer paràmetre que rep la funció i no s’indica el llindar de 
binarització a mà. 

  Un cop s’ha binarizat mitjançant el mètode d’Otsu, es duen a 
terme les mateixes accions que abans, es calcula la desviació típica dels 
píxels blancs resultants de la binarització de la imatge i a partir d’aquí es 
decreta si hi ha intrusió o no. 

  El fragment de codi emprat per manipular les imatges en aquest 
cas es pot veure a continuació: 

 
 
 gauss = cv2.GaussianBlur(diffImage,(kernel,kernel),0) 

 thres,binarized=cv2.threshold(gauss,threshold,255,cv2

.THRESH+ cv2.THRESH_OTSU) 

 ones = np.argwhere(binarized == 255) 

 desviacio_tip = round(ones.std(),2) 

 
  Es pot veure al fragment de codi com canvia el darrer paràmetre 

de la funció threshold() per poder aplicar el mètode d’Otsu. En aquest 
cas és indiferent el que pugui valer threshold, perquè no s’indica el llindar 
de binarització a mà, i el càlcul de la desviació típica es realitza d’igual 
forma que a la Configuració 5. 

 
 
Valoració: els resultats sorprenentment són pitjors que en el cas anterior, 

això és degut a que Otsu tot i cercar i aplicar el llindar òptim per cada 
imatge, és molt més sensible a efectes de lluminositat, la qual cosa fa 
que a totes les imatges en les que hi ha efectes de llum, ja sigui més 
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brillantor o més obscuritat es doni un error més gran, falla més.  
  El problema d’usar Otsu, també, es tradueix en que pot haver-hi 

imatges en les que el llindar aplicat és molt més gran que en altres i 
viceversa, la qual cosa fa que, per exemple, dos píxels entre els quals 
pot haver una diferència notable els dos prenen el mateix valor final, això 
implica que un píxel que hauria de ser negre figura com blanc quan el 
seu valor d’intensitat inicial era molt més gran i hauria de mantenir-se a 
negre, això implica transformacions errònies que provoquen la fallida de 
la configuració. 

  Per tant, això són fets que provoquen que aplicar el mètode d’Otsu 
no sigui el millor, sobretot a causa dels efectes de lluminositat per la 
forma que té Otsu de binaritzar les imatges. 

 

 

• Configuració 7  
 

Descripció: en aquesta configuració, intentant millorar els resultats 
anteriors, es planteja usar la funció adaptiveThreshold() de forma que ja 
no s’aplica el mètode d’Otsu, el qual s’ha comprovat que no funciona per 
la finalitat d’aquest TFG. Per contra, sí es segueixen aplicant els altres 
càlculs com ara el filtre gaussià i calcular la desviació típica de la imatge 
binaritzada, ja que tot i no aplicar Otsu es binaritza igualment la imatge 
seguint una tècnica diferent, es pot determinar intrusió a partir de la 
desviació típica calculada. 

  Així doncs, per binaritzar la imatge no s’empra la funció threshold() 
sinó la funció adaptiveThreshold(), la qual permet binaritzar la imatge 
emprant: una tècnica basada en el càlcul dels valors dels píxels que 
envolten el píxel que es processa en cada instant per posteriorment 
obtenir la mitjana dels píxels veïns i canviar el valor del píxel central per 
la mitjana obtinguda. D’aquesta forma, es calcula una mitjana final entre 
tots els valors mitjos, aplicant el resultat com llindar de binarització. O bé 
aplicar la adaptació gaussiana, en la qual el valor del llindar és el resultat 
de la suma gaussiana dels píxels veïns, els píxels que envolten cada 
píxel en totes les posicions.  

  En ambdós casos, per cada píxel de la imatge es calcula la mitjana 
dels seus píxels veïns i un cop s’ha calculat amb tots els píxels de la 
imatge, es calcula la mitjana de les mitjanes per obtenir el llindar a aplicar. 

  D’aquesta forma, s’aplica la funció adaptiveThreshold() i 
posteriorment es calcula la desviació típica com es mostra al següent 
fragment de codi: 

 
 
 blur = cv2.GaussianBlur(diffImage,(kernel,kernel),0) 

 binari=cv2.adaptiveThreshold(blur,0,cv2.ADAPTIVE_THRE

SH GAUSSIAN_C, cv2.THRESH_BINARY,11,2) 

 ones = np.argwhere(binari == 255) 

 desviacio_tip = round(ones.std(),2) 

 
   
  Com es pot veure al fragment, la imatge es binaritza igualment, 

simplement s’empra la funció adaptativa enlloc de binaritzar directament 
amb un llindar. Aquí el llindar es calcula intrínsecament. 
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Valoració: els resultats no milloren els de la Configuració 5, però sí ho fan 
amb els de la Configuració 6 tot i no ser suficient.  

  El fet d’aplicar només binarització a partir d’un llindar introduït a 
mà segueix donant millors resultats, la qual cosa fa pensar que s’hi es 
pot aplicar alguna transformació morfològica extra sobre la imatge 
binaritzada els resultats poden millorar. Això és el que es prova amb la 
següent configuració. 

 

• Configuració 8 
  

Descripció: la idea, la configuració que es vol provar és afegir 
transformacions morfològiques a les imatges un cop binaritzades, amb la 
finalitat d’eliminar errors que puguin quedar sobre les imatges i, 
d’aquesta forma, que el resultat final de la binarització sigui millor. 

  Per dur-ho a terme, la base és el mètode implementat a la 
Configuració 5: aplicació d’un filtre gaussià sobre la imatge diferència, 
binarizar-la i un cop binarizada, abans de calcular la desviació típica, 
afegir una o diverses transformacions morfològiques. En aquest cas 
s’apliquen les transformacions d’erosió i dilatació, Closing i Open 
respectivament. Aquestes transformacions permeten eliminar les 
impureses de píxels negres sobre fons blancs (Open o dilatació) i 
eliminar impureses de píxels blancs en fons negres (Close o erosió). 
D’aquesta forma es pretén que les intrusions que pugui haver es detectin 
millor i en cas de ser renou també identificar-ho més fàcilment. 

  Apart, cal fer referència al fet que per aplicar dilatació o Open es 
poden emprar dues funcions (dilate() o morphologyEx()) i per filtrar 
mitjançant erosió o Close es poden programar les funcions erode() o 
morfologyEx(). 

  En aquest cas s’aplica morphologyEx(), tot i que es podrien aplicar 
les altres dues, ara bé, aplicant la funció morphologyEx() cal especificar 
per paràmetre quin tipus de transformació morfològica es vol aplicar 
sobre la imatge font. 

  Aplicant les dues funcions com apareix al fragment de codi 
següent es duen a terme diverses proves, entre elles es proven les tres 
possibilitats, o bé aplicar erosió i dilatació o només aplicar-ne un d’ells. 

 
 
 blur = cv2.GaussianBlur(dif,(kernel,kernel),0) 

 threshold,binarized=cv2.threshold(blur,120,255,cv2.TH

RESH_BINARY) 

 binarized_Opened=cv2.morphologyEx(binarized,cv2.MORPH

_OPEN,(kernel,kernel)) 

 binarized_Closed=cv2.morphologyEx(binarized_Opened,cv

2.MORPH_CLOSE,(kernel,kernel)) 

 
  Tot seguit d’aquest fragment de codi, es torna a calcular la 

desviació típica de la mateixa forma que s’ha fet abans i s’obtenen els 
resultats de la simulació. 

 
Valoració: un cop executat el codi amb especial cura a l’hora d’aplicar les 

funcions Open i Close o només una d’elles. Es comprova que els millors 
resultats es donen en el cas que només s’aplica Close o erosió, ja que 
aplicant tan sols aquesta única transformació morfològica s’aconsegueix 
el fet que els píxels blancs que no pertanyen a un objecte substantiu o 
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amb rellevant importància dintre de la imatge (gran quantitat de píxels 
blancs formant un conjunt) s’eliminin i d’aquesta manera, addicionalment, 
minvar el soroll que pot haver a tota la imatge resultant. 

  Amb l’execució d’aquesta configuració els resultats són molt més 
satisfactoris que abans i per tant es postula com una possible solució a 
aplicar de forma definitiva sobre la Raspberry Pi. 

  Tot i això, el llindar de desviació típica a partir del qual es 
consideren els píxels blancs soroll o part substantiva de la imatge 
diferència es calcula novament a mà, mitjançant la simulació de diverses 
execucions amb diferents valors de desviació típica, sempre amb la 
mateixa idea, si la desviació típica resultant està per sota del llindar es 
considera intrusió, en cas contrari es considera soroll i no es detecta 
intrusió. 

 

 

• Configuració 9  
 

Descripció: la idea a aplicar en aquesta nova configuració és la de 
determinar la quantitat de píxels blancs que es troben a la imatge, i a 
partir d’aquí, no només comprovar la seva desviació típica, sinó també 
determinar si el nombre de píxels detectats corresponen a una intrusió o 
a soroll depenent de la seva dispersió dintre de la imatge en qüestió. 

  Per tant, la idea és aplicar un llindar a partir del qual els píxels que 
es troben per sobre d’aquest valor es tracten com si fossen blancs i els 
que es troben per sota com si fossen negres. És una manera particular 
d’aplicar una tècnica molt similar a la binarització sense la necessitat de 
programar cap funció per binaritzar, sinó que tan sols es separen els 
píxels entre els que estan per damunt i per davall del llindar introduït. 

  A l’hora de detectar intrusió es treballa amb dos paràmetres enlloc 
d’un únic paràmetre, la qual cosa pot aportar més seguretat al 
funcionament del sistema. Els dos paràmetres són: el número de píxels 
que tenen una intensitat major a la indicada amb el llindar i la desviació 
típica d’aquest conjunt de píxels. 

  Per aplicar la idea que es planteja es fa el següent: es pren la 
imatge, que es vol avaluar, en escala de grisos i un cop es té la imatge 
es calcula la imatge diferència resultant de restar la imatge actual amb la 
imatge mitjana. Seguidament, es segmenta aplicant un llindar: es 
consideren ‘uns’ tots els píxels de la imatge diferència que es troben per 
sobre del llindar que s’introdueix. Una vegada aplicat el llindar i guardada 
la quantitat de píxels que compleixen la condició, es determina quina és 
aquesta quantitat mitjançant la funció shape(). Quan es tenen la quantitat 
de píxels, només queda calcular la desviació típica d’aquest conjunt de 
píxels (d’igual forma que les configuracions anteriors), d’aquesta forma 
ja es tenen calculats els dos paràmetres que es comparen per determinar 
intrusió. 

  Per entendre millor el comportament del algorisme, es pot veure a 
continuació el fragment de codi on es duen a terme totes aquestes 
accions i transformacions: 

 
 diffImage=np.abs(newImage-avgImage) 

 ones = np.argwhere(diffImage>=threshold) 

 num_coord, columns = np.shape(ones) 

 desviacio_tip = round(ones.std(),2) 
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  El paràmetre num_coord fa referència al número de píxels que es 

troben per sobre del llindar i el paràmetre ones a la matriu de 
coordenades en les quals es troben els píxels amb una intensitat major 
que el llindar (threshold) introduït. 

  Per entendre-ho millor, per exemple, si es donés el cas en que 
ones és una matriu amb cinquanta conjunts de coordenades (x i y) llavors 
el paràmetre num_coord guarda un únic valor, en aquest cas cinquanta, 
el qual és el total de píxels per sobre del llindar. Això significa que la 
matriu guarda el conjunt de coordenades i el paràmetre num_coord la 
quantitat d’aquestes, el número total. 

  Finalment, per detectar intrusió, com que es fa feina amb dos 
paràmetres s’implementa una condició del tipus OR lògica, en la qual si 
el número de píxels per sobre de la intensitat indicada al llindar 
num_coord és major al nombre de píxels introduïts com paràmetre, o si 
la desviació típica d’aquest conjunt de píxels és menor que la introduïda, 
també, com paràmetre al programa, llavors, sí, hi ha intrusió. En cas 
contrari, no es dóna intusió. 

 
Valoració: els resultats són molt satisfactoris, el fet de comprovar dues 

condicions per determinar intrusió reforça notablement el funcionament 
del sistema, per altre banda, no s’empren funcions de transformacions 
morfològiques el qual pot dotar de menys velocitat al sistema. 

  Un punt molt important que millora els resultats és el fet de no 
binaritzar la imatge directament, sinó simplement aplicar un llindar 
d’intensitat i si aquest se supera no modificar el píxel i convertir-lo a blanc 
sinó quedar-se amb la intensitat original. El funcionament al final és molt 
similar a binaritzar, per no dir el mateix, però no s’alteren les intensitats 
de cada píxel i no és necessari aplicar funcions per binaritzar la imatge. 

  Per tant, al aconseguir uns resultats positius, es considera una de 
les possibles solucions finals de cara a la implementació sobre la 
Raspberry Pi com ja passava amb el mètode provat al disseny anterior 
(Configuració 8). 

 

 

• Configuració 10 
  

Descripció: la darrera configuració que s’implementa sobre PC i amb la qual 
comprovar el funcionament d’un nou mètode, recull la idea que es tenia 
originalment per detectar intrusió, la idea de calcular l’error i a partir 
d’aquest, si és  major o menor que un determinat llindar, llavors decidir. 

  Es decideix provar un sistema similar al primer de tots, ja que amb 
les tècniques de binarització, o bé aplicant llindars i posteriorment 
calculant desviacions típiques, s’ha vist que hi ha dues bones opcions 
per programar finalment. Ara bé, després de repensar i veure com 
millorar les proves inicials, s’ha decidit tornar als inicis de les proves, on 
s’aplica el mètode createCLAHE però es modifica la forma de calcular 
l’error de les imatges que es processen. 

  La idea és: calcular la imatge diferència i posteriorment, enlloc 
d’aplicar el valor absolut sobre la diferència i seguidament fer la suma de 
tots els píxels per obtenir l’error, realitzar la suma de diferències al 
quadrat. Això permet que l’error que s’obté d’executar la operació sigui 
més acurat i doni millors resultats. 
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  Per tant, es calcula la imatge diferència, posteriorment es fa la 
suma de diferències al quadrat i ja es té l’error, el qual s’empra com 
llindar, amb el que comparar per determinar si hi ha intrusió o no. 

  El següent fragment de codi mostra com es programen aquestes 
passes per poder obtenir l’error a comparar: 

 
diffImage=newImage-avgImage 

theError=np.sum(diffImage*diffImage)/1000000 

 
 
  Es pot veure com la diferència es calcula entre la imatge que es 

vol processar (newImage) i la imatge mitjana (avgImage) i, posteriorment, 
es computa la suma de diferències al quadrat fent la suma del producte 
de les matrius on es guarda la imatge diferència. 

  Cal explicar el perquè la suma de diferències al quadrat es divideix 
per un milió, doncs bé, aquesta operació es calcula per facilitar la lectura 
dels resultats a l’usuari, ja que d’aquesta forma es treballa amb errors de 
centenes, en canvi si no es divideix es treballa amb errors de centenes 
de milions. Addicionalment, permet que el llindar d’error que s’introdueix 
per comparar pugui ser de centenes enlloc de centenes de milió, és 
simplement una qüestió estètica que permet treballar més còmodament 
l’usuari que programa o revisa el sistema. 

 
Valoració: en aquest cas en el que s’han modificat els càlculs per detectar 

intrusió mitjançant un llindar d’error i el càlcul de l’error entre la imatge 
nova i la mitjana, s’obtenen resultats molt més positius que a les primeres 
configuracions vistes i són suficientment bons per considerar aquest 
mètode a tenir en compte a l’hora d’implementar el sistema final de 
detecció sobre la Raspberry Pi. 

 

 

3.2. Avaluació del sistema 
 En aquesta secció de la memòria es proposen tres mètodes obtinguts de les 

configuracions anteriors i per últim es decideix el mètode que s’aplicarà finalment sobre 

la Raspberry Pi i per què s’ha decidit emprar el mètode en qüestió enlloc de les altres 

possibles solucions. 

 Primerament, els mètodes que s’han decidit provar a fons per determinar quin és 

el millor són tres: el mètode del càlcul de l’error mitjançant la suma de diferències al 

quadrat (Configuració 10); mètode de càlcul de nombre píxels per sobre d’un llindar i 

desviació típica d’aquests (Configuració 9) i; per últim, mètode de binarització d’imatge 

aplicant filtre gaussià i erosió amb posterior càlcul de la desviació típica (corresponent a 

la Configuració 8). D’aquí endavant es poden entendre com els mètodes 1,2 i 3 

respectivament. 

 Seguidament i gràcies al codi proporcionat pel tutor de TFG, s’avaluen els tres 

mètodes a fons amb la finalitat d’elegir el que millor comportament dóna per aplicar-lo 

sobre la Raspberry Pi. 

 Per poder avaluar correctament els tres mètodes, s’ha dut a terme una sèrie de 

modificacions sobre el codi proporcionat inicialment pel tutor. Els canvis són els 

següents: modificació de la funció de lectura d’imatges per tal d’aconseguir una 

simulació de caire més real, de forma que per cada tipus d’imatge que es llegeix de disc 
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es llegeixin un mínim de 3 o un màxim de 8 per simular la captura d’imatges seguides. 

També s’ha introduït el càlcul de temps el qual tarda en llegir imatges de disc i temps 

total (temps de lectura més temps de processat), obtenció dels vertaders positius (TP), 

falsos positius (FP), vertaders negatius (TN) i falsos negatius (FN) amb l’objectiu 

d’obtenir la matriu de confusió per cada un dels mètodes. Els vertaders positius fan 

referència a totes aquelles imatges detectades com intrusió i en les que efectivament hi 

ha intrusió, els falsos positius són aquells en que les imatges no presenten intrusió però 

el sistema en detecta, els vertaders negatius mostren la quantitat d’imatges en les que 

previsiblement no hi ha intrusió i adequadament es detecta que no hi ha intrusió i per 

últim, els falsos negatius són tots aquells en que hi ha intrusió però el sistema no ho 

detecta, indica no intrusió. Amb tots aquests valors es representa la matriu de confusió, 

la qual es pot veure a la Figura 8. 

 Per últim, s’ha modificat el codi per dur a terme una simulació del sistema 100 

vegades, ja que a l’hora de llegir les imatges de disc sempre es troba un factor de 

aleatorietat, d’aquesta forma, fent una simulació de 100 iteracions, s’aconsegueixen 

resultats més acotats, més exactes i es minven es efectes d’aleatorietat que presenta el 

programa. 

 

 

 

Figura 8: Matriu de confusió 

  

 Com habilitat extra es pot indicar si es vol actualitzar la coa d’imatges de les qual 

es calcula la imatge mitjana o bé si es vol que aquesta coa sigui estàtica i mai no es 

modifiqui. En el cas dels mètodes provats es pot afirmar que els resultats són millors si 

no s’actualitza la coa d’imatges per calcular la mitjana sinó que a l’iniciar el sistema es 

calcula la imatge mitjana i ja no s’hi introdueixen noves imatges mentre s’esborren les 

més antigues. 

 Un cop modificat el codi es duen a terme les proves amb els paràmetres finals, 

d’aquesta forma s’obtenen els resultats per cada un del tres mètodes. Per cada un d’ells 

s’obtenen la matriu de confusió, el temps de lectura d’imatges de disc i el temps total de 

processat així com la accuracy, la precisió, la sensibilitat i el fall-out i les gràfiques que 

corresponen a cada un d’aquests percentatges. 

 Els percentatges de accuracy, precisió, sensibilitat i fall-out s’extreuen de la 

matriu de confusió per cada cop que s’executa el codi: cent iteracions per cada imatge 

que composa la llista d’imatges ‘Promig’ (vint imatges), així doncs, s’executa 100x20 = 

2000 cops el codi per obtenir resultats d’una simulació més realista eliminant tot el 

possible el factor aleatori. 

 La accuracy, la precisió, la sensibilitat idealment haurien de ser el més propers 

al 100% i el fall-out el més proper al 0%. Ara bé, aquests percentatges representen el 

següent: 

Accuracy: representa la qualitat general del mètode, la quantitat d’encerts 
tan en intrusions positives detectades com en no intrusions detectades. 
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Precisió: indica el percentatge d’intrusions correctament detectades. 
 
Sensibilitat: fa referència al total d’intrusions que es detecten, ja siguin 

correctes o incorrectes. 
 
Fall-out: percentatge d’errors, és a dir, quantitat de no intrusions detectades 

com intrusió. 
 

 Ara que ja se sap quina és la informació que s’obté de cada una de les 

simulacions per els tres mètodes es pot procedir a veure quins resultats s’obtenen de 

les simulacions, i a partir d’aquesta informació determinar, seleccionar, quin mètode 

finalment implementar sobre la Raspberry Pi ja que és la finalitat de les validacions 

experimentals. 

 

 
Mètode 

Llindar 
selecció 
píxels 

Llindar 
desviació 

típica 

Número de 
píxels per 
sobre de 
llindar de 
selecció 

 
Llindar 
d’error 

Actualitzar 
coa per 
càlcul 

d’imatge 
mitjana 

Mètode 1 Cap Cap Cap 365 No 

Mètode 2 0.47 144.56 239890 Cap No 

Mètode 3 127 52 Cap Cap No 
Taula 2: Paràmetres finals per cada mètode 

 

 La Taula 2 mostra quins paràmetres entren en joc per cada un dels tres mètodes 

que s’avaluen, així com a les configuracions descrites a l’apartat anterior. Aquests 

paràmetres representen, d’esquerra a dreta, el llindar per sobre del qual s’ha de trobar 

la intensitat d’un píxel per seleccionar-lo al binaritzar la imatge o obtenir un conjunt de 

píxels sense binaritzar, desviació típica que no es pot sobrepassar per detectar intrusió, 

nombre límit de píxels que pot haver per sobre del llindar del primer paràmetre per 

detectar intrusió, error que s’ha de superar per detectar intrusió. L’últim paràmetre fa 

referència a si s’actualitza o no l’històric d’imatges amb el qual calcular la imatge mitjana. 

 Com a curiositat a la Taula 2, es pot observar com el llindar de selecció de píxels 

entre el mètode 2 i el mètode 3 no estan a la mateixa escala. Això es deu a que les 

metodologies emprades a cada mètode són diferents a nivell de funcions que s’apliquen 

i com s’apliquen, apart de amb quin format proporcionen millors resultats. 

 Un cop es tenen els paràmetres a emprar en la simulació de cada un dels 

mètodes, es pot procedir a compilar el programa i obtenir els diferents resultats. 

 Seguidament, es procedeix a avaluar cada un dels tres mètodes en profunditat, 

per cada un d’ells es té una coa d’imatges anomenada QueueSize que correspon al 

nombre de imatges que componen l’històric d’imatges i que alhora és el nombre de cops, 

iteracions, que s’executa el sistema. S’avaluen totes les imatges per cada imatge que 

composa la imatge mitjana, d’aquesta forma si QueueSize es vint, llavors, s’avaluen 

totes les imatges per cada una de les vint imatges que formen la imatge mitjana fent un 

total de 1000 imatges * 20 imatges per calcular la mitjana equival a 20000 processats 

en total. 
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• Mètode 1 
 

  El mètode 1 cal recordar que es centra en el càlcul de l’error a 
partir de la suma de diferències al quadrat. Un cop es té l’error, es 
compara amb un llindar d’error i posteriorment s’indica si hi ha intrusió o 
no. 

  Per indicar si hi ha intrusió s’han de donar dues intrusions 
consecutives. Els resultats obtinguts de l’execució del mètode són els 
següents: 

 
 Accuracy: 72.21% 
 Precisió: 99.92% 
 Sensibilitat: 44.03% 
 Fall-out: 0.03% 
 La matriu de confusió és visible a la Figura 9. 

 

         
                                           Figura 9: Matriu de confusió del Mètode 1 

 
  
 Temps de lectura d’imatges: 9 milisegons (ms) 
 Temps de càlcul 2.8 ms 
 Temps total per imatge: 11.8 ms 
  
  És visible el fet que el temps de processat es aproximadament 

d’un terç respecta al temps de lectura d’imatges de disc, la qual cosa 
ocupa la major part de temps. 

  Pel que fa a les gràfiques dels percentatges es poden veure a les 
Figures 10, 11, 12 i 13. En totes elles no s’ha actualitzat la coa d’imatges 
per calcular la mitjana com bé indica la llegenda de la imatge. 

 
 

 
 

Figura 10: Accuracy del Mètode 1 
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                              Figura 11: Precisió del Mètode 1                            

                            

 

 
 

 
 
  Es pot veure a les diferents gràfiques com evolucionen els 

Figura 12: Sensibilitat del Mètode 1 

Figura 13: Fall-out del Mètode 1 
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diferents percentatges. És particularment curiós el fet que entre la 
desena i onzena vegada que es simula el sistema per totes les imatges 
els resultats notifiquen un significatiu canvi de tendència, a partir del 
quals els resultats milloren considerablement. 

 

 

• Mètode 2 
 
  Amb el mètode 2, el qual calcula el número de píxels que es troben 

per sobre d’un determinat llindar i addicionalment calcula la desviació 
típica d’aquests píxels, els resultats d’executar el codi amb la condició de 
tres intrusions consecutives per detectar intrusió són els següents: 

 
 Accuracy: 71.73% 
 Precisió: 93.34% 
 Sensibilitat: 45.25% 
 Fall-out: 3.07% 
 La matriu de confusió es pot veure a la Figura 14: 

 

  
                              Figura 14: Matriu de confusió del Mètode 2 

 
 
 Temps de lectura d’imatges: 6.7 ms 
 Temps de càlcul 11.38 ms 
 Temps total per imatge: 18.08 ms 
 
  En aquest cas, a diferència del que passava amb el mètode 1, el 

temps de càlcul és major al temps de lectura de les imatges. És 
important, i un fet remarcable, que el temps de lectura sigui menor (quasi 
la meitat) que el temps de càlcul. 

 
  Els valors dels percentatges al llarg de la simulació es poden 

veure a les següents figures, les quals mostren les gràfiques obtingudes 
per l’accuracy, la precisió, la sensibilitat i el fall-out corresponents a les 
Figures 15, 16, 17 i 18. 
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                              Figura 16: Precisió del Mètode 2 

 
            

     

 

Figura 15: Accuracy del Mètode 2 

Figura 17: Sensibilitat del Mètode 2 
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  A totes les gràfiques s’aprecia una tendència ja sigui positiva o 

negativa, la qual cosa indica també bons resultats amb l’execució del 
programa. Per el Fall-out es veu com va minvant el percentatge, en canvi 
a l’accuracy i la precisió la tendència és positiva tot i que pel que fa a la 
sensibilitat aquesta es mantén gairebé plana al llarg de la simulació. 

  Per totes les figures es pot veure com hi ha les tendències 
esmentades però entre simulacions per cada imatge del històric 
d’imatges es presenten pics de pujada i baixada. 

 

 

• Mètode 3 
 

  El mètode 3, cal recordar,  detecta intrusió mitjançant un processat 
d’imatge en el que s’aplica un filtre de suavitzat d’imatge (filtre Gaussià), 
posteriorment es binariza la imatge i un cop binarizada es transforma 
morfològicament amb l’aplicació d’una erosió (tècnica Closing). Un cop 
executades totes aquestes funcions, es calcula la desviació típica de la 
imatge i a partir d’aquí es detecta intrusió o no. 

  Al igual que en els casos anteriors, es necessiten tres intrusions 
seguides per indicar clarament que es dona intrusió. 

  Un cop executat el programa amb mil iteracions per cada imatge 
que compon la imatge mitjana (20 imatges) s’obtenen els següents 
resultats: 

 
 Accuracy: 68.01% 
 Precisió: 79.36% 
 Sensibilitat: 48.62% 
  Fall-out: 12.62% 
 La matriu de confusió per aquest mètode es veu a la Figura 19. 
 

Figura 18: Fall-out del Mètode 2 
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                     Figura 19: Matriu de confusió del Mètode 3 

 
  
  
 Temps de lectura d’imatges: 11.3 ms 
 Temps de càlcul 5.7 ms 
 Temps total per imatge: 17.0 ms 
 
  En aquest cas, i al igual que amb el primer mètode, el temps de 

lectura d’imatges és notablement superior al temps de processat de les 
imatges. 

  Les gràfiques que mostren com s’obtenen els percentatges 
d’accuracy, precisió, sensibilitat i fall-out es mostren a continuació a les 
Figures 20, 21, 22 i 23 respectivament: 

 
 

 

 
      

                         Figura 20: Accuracy del Mètode 3 
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  Figura 23: Fall-out del Mètode 3 

Figura 21: Precisió del Mètode 3 

Figura 22: Sensibilitat del Mètode 3 
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  Es pot comprovar com totes les gràfiques són molt planes i 

presenten un pic per la imatge 14 del històric, no s’aprecia cap tendència 
a les figures i tant els resultats de l’accuracy, com la precisió i el fall-out 
són bastant pitjors que als mètodes 1 i 2. 

 

 

 Ara que ja s’han provat els tres mètodes es procedeix a decidir quin d’ells és el 

més apropiat per implementar sobre la Raspberry Pi i així aconseguir un sistema de 

detecció d’intrusió perfectament funcional. 

 Per tal de decidir d’una forma acurada, es comparen els percentatges, els temps 

de lectura i càlcul i per últim les matrius de confusió obtingudes de cada execució, 

d’aquesta forma es té tot el material necessari per poder comparar mètodes i seleccionar 

quin implementar finalment sobre la Raspberry Pi. 

 Pel que fa a les accuracy, es pot veure a la Taula 3 quin percentatge correspon 

a cada mètode i per tant quin d’ells és millor o pitjor. 

 

Mètode Accuracy (%) 

Mètode 1 72.21 

Mètode 2 71.73 

Mètode 3 68.01 

Taula 3: Comparativa d'accuracy 

 

 De la Taula 3 es pot veure com el pitjor mètode pel que fa a la accuracy és el 

mètode 3, els mètodes 1 i 2 tenen una diferència de menys del 0.5%, es poden 

considerar pràcticament iguals. 

 Les precisions es poden veure a la Taula 4. En aquesta taula, es pot comprovar 

com de nou el mètode 3 presenta la pitjor precisió mentre que és el mètode 1 el que 

aconsegueix una precisió més elevada. 

 

Mètode Precisió (%) 

Mètode 1 99.92 

Mètode 2 93.34 

Mètode 3 79.36 

Taula 4: Comparativa de precisions 
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 En quant a les sensibilitats, aquestes es poden veure a la comparativa que es 

mostra a la Taula 5: 

 

 

 

 

Taula 5: Comparativa de sensibilitats 

 

 

 Es pot veure en aquest cas com el mètode que presenta una major sensibilitat 

és el mètode 3 seguit del mètode 2, mentre que el mètode 1 és el que menys intrusions 

detecta, tan sols un 44.03%. 

 Per acabar amb el que fa els percentatges, la darrera comparativa és la del fall- 

out, paràmetre important ja que indica quin grau d’error presenta el sistema a l’hora 

d’indicar intrusió o bé no intrusió, i que es mostra a la Taula 6. 

Mètode Fall-out (%) 

Mètode 1 0.03 

Mètode 2 3.07 

Mètode 3 12.62 

Taula 6: Comparativa de fall-out 

 

 Es comprova a la Taula 6 com el mètode 3 és el que més fall-out presenta tot i 

haver presentat abans la major sensibilitat. 

 Pel que fa als resultats obtinguts dels percentatges es podria fer un primer triatge 

en el qual el mètode 3 no es contemplaria com possible mètode a implementar ja que 

només en un paràmetre ha mostrat millors resultats que els altres mètodes. 

 Vegem ara una comparativa dels temps, tant de lectura com de càlcul. En aquest 

punt es molt interessant el fet que el mètode que s’empri tingui un temps de lectura de 

disc el més petit possible, ja que al capturar la imatge, aquesta es guarda a disc i just 

després es llegeix de disc per tractar-la. El fet de guardar-la a disc és per seguretat i 

poder accedir llavors a aquesta imatge si es desitja, ara bé, el fet de guardar-la a disc 

implica que llavors s’ha de llegir, és per això que es vol que el temps de lectura de lectura 

sigui el més petit possible, per perdre el menor temps possible en aquest fet. 

 Els temps de lectura d’imatges de disc i el temps de processat per cada mètode 

es mostren a la Taula 7. 

 

 

 

Mètode Sensibilitat (%) 

Mètode 1 44.03 

Mètode 2 45.25 

Mètode 3 48.62 
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Mètode Temps lectura (ms) Temps processat/càlcul (ms) 

Mètode 1 9.0 2.8 

Mètode 2 6.7 11.38 

Mètode 3 11.3 5.7 
Taula 7: Comparativa de temps 

 

 A la Taula 7 es veu com el menor temps de lectura pertany al mètode 2, això és 

degut a les operacions que es fan per llegir cada imatge, per exemple, en els casos dels 

mètodes 1 i 3 les imatges es transformen al tipus de dades de 8 bits sense signe, això 

redueix la velocitat del procés. 

 Per altre banda, el temps de processat, de càlcul de detecció d’intrusió és cert 

que pel mètode 2 és el més elevat, però això es degut a l’execució de les funcions que 

per força han d’aparèixer, com per exemple el cas de la funció per trobar totes les 

coordenades on es troben píxels per sobre del llindar introduït. És per aquest mateix fet 

que el mètode 1 és el més ràpid pel que fa a temps de càlcul, ja que només es calcula 

l’error entre imatges. 

 També juga un paper important en el temps de càlcul que transcorre el fet de les 

condicions a avaluar per detectar intrusió. En el cas del mètode 2, com s’ha vist amb 

anterioritat, s’avaluen dues condicions del tipus Or, en canvi els altres dos mètodes 

només avaluen una única condició, això també fa que el temps incrementi o minvi, tot i 

que per contra, el fet d’afegir condicions que avaluar aporta més robustesa al sistema. 

 Per últim, a nivell de comparativa, cal comparar les matrius de confusió 

obtingudes o bé els valors de TP, FP, TN i FN. La comparativa es pot veure a la Taula 

8: 

 

Mètode TP FP TN FN 

Mètode 1 197 1 564 238 

Mètode 2 223 16 492 269 

Mètode 3 244 63 435 258 
Taula 8: Comparativa de TP, FP, TN i FN 

 

 A la Taula 8, es pot apreciar com el mètode que menys intrusions ha detectat és 

el mètode 1, per contra els altres dos mètodes han detectat més intrusions i entre els 

mètodes 2 i 3 el que menys falsos positius presenta és el mètode 2, la qual cosa el fa 

més consistent i amb millor resposta davant les imatges, tot i no haver detectar 21 

intrusions positives manco que el mètode 3. 

 Referent als negatius, el mètode 2 és el que presenta més falsos negatius mentre 

que el mètode 1 és el que mostra menys nombre dels mateixos. Ara bé, per contra, el 

mètode 2 aconsegueix més positius vertaders i l’error en la detecció de no intrusió és 

millor ja que detecta 492 negatius vertaders, valor pròxim als 500 negatius que hauria 

d’haver idealment pel fet d’haver capturat 500 imatges del tipus ‘Normal’ i 500 del tipus 

‘Intrusió’. 
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 Per anar acabant amb la selecció del mètode, veient els resultats obtinguts es 

procedeix a decidir quin mètode s’implementa sobre la Raspberry Pi, el qual no és altre 

que el mètode 2. 

 S’ha decidit el mètode 2 és el millor per què principalment presenta una 

sensibilitat major que el mètode 1, la precisió aconseguida amb el mètode 2 és més que 

bona ja que supera el 90%, les accuracy tant del mètode 1 com del mètode 2 són 

pràcticament iguals, la diferència entre elles és menor al 0.5%, per tant es pot assolir la 

accuracy que s’obté amb el mètode 2 i pel que fa al fall-out, l’abstret del mètode 2 és 

adequa, ja que tan sols és del 3%. 

 És cert, que alguns paràmetres pel mètode 1 són una mica millors, però en 

termes generals i fent referència a la finalitat que se cerca, el temps total del mètode 2 

és major a les proves realitzades que el mètode 1, tot i això, aquests temps una vegada 

implementat el sistema sobre la Raspberry Pi perden rellevància ja que el processador 

de la Raspberry Pi és més lent que el del PC emprat per fer les proves, per tant l’efecte 

del temps no influeix d’igual forma. 

 El càlcul de la matriu de confusió també ajuda a prendre la decisió, ja que entre 

els dos mètodes, el mètode 2 detecta més intrusions de forma acurada i, sobretot, el 

que s’ha comentat amb anterioritat, les proves estan realitzades sobre mil imatges, cinc-

centes d’un tipus (‘Normals’) i cinc-centes d’un altre (‘Intrusió’), això implica que 

idealment hauria d’haver 500 TP i 500 TN i el mètode que més s’aproxima a aquests 

resultats és el mètode 2 tot i presentar més falsos positius i falsos negatius que el 

mètode 1. 

 Per últim, les gràfiques mostren com en el mètode 2 apareix una tendència 

adequada per cada percentatge tot i ser en forma de serra (pics de pujada i baixada) 

així com també es pot concloure de les gràfiques que si la llista que guarda totes les 

imatges que s’empren per calcular la imatge mitjana augmenta la seva llargària, per 

exemple enlloc de vint imatges que sigui de cinquanta, els resultats previsiblement 

millorarien, en canvi amb el mètode 1 es produeix un bot, un canvi de tendència abrupte 

a partir del qual la corba es torna estàtica i no respon enfront diferents estimulacions 

(imatges distintes), la qual cosa fa pensar que el mètode perd efecte. 

 Finalment, un dels aspectes que ens ha fet optar pel mètode 2 per sobre del 

mètode 1 ha estat la conseqüència de fer un estudi de validació experimental per suplir 

la connexió entre Raspberry Pi i PLC, que no s’ha pogut fer a causa de la COVID-19, 

d’aquesta forma el mètode 2 té un sistema de detecció d’intrusió més robust a nivell de 

tècniques aplicades que el mètode 1 i durant les simulacions realitzades els resultats 

han estat similars entre els dos mètodes. 
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4. Resultats experimentals 
 

 En aquest capítol de la memòria es veu com s’implementa el codi amb el sistema 

de detecció dissenyat que s’empra finalment. 

 Un cop implementat el sistema final sobre la Raspberry Pi, es dur a terme una 

estimació dels resultats que s’obtenen de l’execució del sistema de detecció sobre la 

Raspberry Pi. 

 

4.1. Implementació del sistema sobre la Raspberry Pi 
 A continuació, es descriu i explica com s’ha realitzat la implementació del mètode 

seleccionat sobre la Raspberry Pi per, seguidament, arrancar el sistema i comprovar 

que no hi ha errors. 

 Es pot veure també en aquest mateix apartat de la present memòria com s’ha 

dissenyat el programa final que es compila sobre la Raspberry Pi i amb el qual 

s’aconsegueix el sistema de detecció d’intrusió, objectiu del TFG. 

 La primera passa a l’hora de dissenyar el programa final ha estat determinar el 

mètode a emprar com s’ha vist en el capítol anterior de la memòria, aquesta feina s’ha 

realitzat sobre PC, ja que inicialment la Raspberry Pi només s’ha utilitzat per capturar 

les imatges amb les quals avaluar cada prova realitzada i cada mètode provat. 

 Un cop feta tota la feina prèvia de captures d’imatges sobre la Raspberry Pi i 

posterior tractament mitjançant diferents proves i sistemes, s’ha procedit a dissenyar el 

codi que descriu el programa de detecció d’intrusió. 

 

4.1.1. Programa final 
 El programa final està dividit en tres principals blocs: 

 El primer bloc mostra les importacions de totes les biblioteques emprades, així 

com  totes les inicialitzacions necessàries pels paràmetres que s’empren. El primer bloc, 

també, mostra determinades característiques de la càmera a l’hora de prendre les 

imatges.  

 El segon bloc és el del càlcul de la imatge mitjana, el qual es descriurà més 

endavant. En aquest bloc es capturen una sèrie d’imatges amb la finalitat de calcular la 

imatge mitjana amb la qual comparar totes les imatges posteriorment. 

 El tercer i últim bloc mostra el bucle continu dintre del qual s’executa 

ininterrompudament el sistema de detecció d’intrusió finalment implementat. És dintre 

d’aquest bloc on s’aplica el mètode de detecció implementat i es comparen totes les 

imatges que es capturen amb la imatge mitjana per detectar intrusió.   

 A continuació, a les següents subseccions es pot veure en detall el disseny i codi 

de cada bloc que composa el programa final per implementar sobre la Raspberry Pi. 
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• Bloc 1 
 

  El primer bloc, com s’ha dit, indica quines biblioteques s’han 
consultat i per tant se’n abstreu informació per programar el codi final. 
Addicionalment, descriu quins paràmetres s’utilitzen i quin valor té cada 
un d’ells per assegurar el correcte funcionament del sistema en conjunt. 

 

 
         

                   Figura 24: Bloc 1 del programa final 

 
  A la Figura 24 es pot veure com inicialment s’importen les 

biblioteques que s’empren al llarg del codi, aquestes són les següents: 
picamera, OpenCV i NumPy. 

  S’importa la biblioteca PiCamera, de forma que un cop importada 
es crea un objecte de la biblioteca anomenat camera.  

  Les biblioteques OpenCV i NumPy s’importen com cv2 i np. 
OpenCv com cv2, el qual descriu l’objecte de la biblioteca OpenCV que 
s’utilitzarà per programar, i NumPy s’importa com np, el qual fa referència 
a l’objecte de la biblioteca NumPy que s’emprarà per cridar funcions de 
la biblioteca NumPy. 

  Un cop importades les biblioteques i creat un objecte per cada una 
d’elles, a més d’un del tipus PiCamera, es creen els paràmetres a emprar 
i s’inicialitzen, així com també s’executen una sèrie de funcions de la 
llibreria picamera a través de l’objecte creat d’aquesta (camera) per 
configurar la càmera abans de començar a prendre imatges. 

  Els paràmetres que s’empren són els següents: 
  threshold: indica el llindar a partir del qual es seleccionen els 

píxels per calcular la seva desviació típica, segons el mètode que 
s’implementa (mètode 2). 

  S’inicialitza a 0.47 com es pot veure al subapartat 4.2.2 
Parametrització, així com es podria inicialitzar a un altre valor, tot i que 
no es recomana per raons de correcte funcionament. 

  std: llindar de desviació típica a comparar. La desviació típica que 
es calcula és comparada amb aquest valor i a partir d’aquí si és més 
petita es determina intrusió i sinó no. S’inicialitza a 144.56 com es veu al 
subapartat de Parametrització i s’aconsella no modificar-lo a menys que 
es canviï la ubicació del sistema. 

  num_over_threshold: llindar mínim de nombre de píxels que 
compleixen amb el llindar a emprar (major que threshold) per poder 
determinar intrusió. Si es canvia el valor del threshold s’ha de modificar 
aquest paràmetre, ja que repercuteixen l’un en l’altre. 

  Pren el valor de 239890, com es pot veure al subapartat 4.2.2. per 
poder comparar amb els valors que s’obtenen de l’execució. No 
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modificable si es vol que el sistema funcioni adequadament a 
l’emplaçament seleccionat. 

  theQueue: llista, del llenguatge de programació Python, en la qual 
es guarden totes les imatges amb les que posteriorment es calcula la 
imatge mitjana. 

  QueueSize: indica la llargària que es desitja que tingui el conjunt 
d’imatges que es capturen per calcular la imatge mitjana. 

  Aquest valor es pot modificar, tan sols depèn de la quantitat 
d’imatges amb les que es vol calcular la imatge mitjana posteriorment. A 
més imatges per calcular la mitjana, més acurada serà la imatge mitjana 
resultant. 

  detection_frames: quantitat d’imatges que s’han de detectar com 
intrusió de forma consecutiva per indicar que hi ha intrusió al sistema. 

  Està inicialitzat a 2, ja que les imatges sobre Raspberry Pi es 
prenen cada 1,25s (temps que tarda en recorre tot el bucle del tercer 
bloc), això implica de forma teòrica 0,8 imatges per segon (1 img/1,25s = 
0,8 img/s), d’aquesta forma no es pot detectar intrusió amb un temps 
menor a 0,8 segons, per tant, per assegurar aquest temps i fer més 
robust el sistema es detecta intrusió cada 2,5 segons. Per tant, 
detection_frames ha de valer 2 ((0,8 img/s) / (1intrusio/ 2.5s) = 2 
img/intrusio). Això implica que s’han de detectar dues imatges seguides 
com intrusió per detectar intrusió, la qual cosa en termes de temps tarda 
2,5 segons. Es pot reduir el temps de detecció, per exemple, amb un sol 
frame per detectar intrusió (torbaria 1.25s), però es perd la capacitat de 
processar petits canvis d’il·luminació que no equivalen a una intrusió. 

 
  Les funcions de la biblioteca picamera que es programen són les 

següents: 
  Picamera::vflip: aquesta funció permet rotar la càmera en sentit 

vertical la quantitat de graus desitjats. En aquest cas per la forma de 
situar la càmera es precisa fer un gir de 180 graus respecta a l’eix vertical. 

  Depenent de quin lloc es situa el sistema aquest gir pot 
desaparèixer o bé ser d’una quantitat de graus diferents. 

  Picamera::resolution: indica quina resolució es vol que tinguin 
totes les imatges que es prenen. En aquest cas es posa a 500*500 per 
poder visualitzar amb comoditat les imatges, tot i que la resolució es pot 
canviar així com es desitgi. 

  Cal indicar que en aquest programa, tots els paràmetres estan 
pensats per treballar amb imatges d’una resolució de 500*500, si es 
canvia la resolució canvien els paràmetres i, per tant, s’han de tornar a 
calcular. 

  Picamera.start_preview(): aquest funció obre la càmera. El seu 
objectiu és permetre a la càmera encalentir, adaptar-se al entorn per tal 
de poder prendre imatges correctament. 

  Picamera::stop_preview(): la peculiaritat d’aquesta funció és 
que es crida un cop ha passat el temps que s’ha decidit deixar arrancar 
a la càmera (2 segons en aquest cas) amb la finalitat d’acabar la 
preparació i estar llesta per començar a capturar imatges. 

 
  Totes les funcions corresponents a la biblioteca picamera s’han 

abstret de la mateixa font [19]. 
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• Bloc 2 
 

  El segon bloc del programa final fa referència a la captura 
d’imatges per calcular la imatge mitjana i el càlcul d’aquesta. Es pot veure 
a la Figura 25. 

 

 
  En el segon bloc, primerament, es mostra per pantalla un avís que 

la captura d’imatges per calcular la mitjana procedeix a iniciar-se. 
  Un cop mostrat el missatge, s’executa un bucle tantes vegades 

com imatges s’ha indicat que es volen prendre per calcular la imatge 
mitjana. Dins del bucle, es captura la imatge i s’indica en quin lloc de disc 
es vol guardar, seguidament es llegeix la imatge recentment presa en 
escala de grisos i s’afegeix a la llista d’imatges per calcular la imatge 
mitjana. Una vegada capturada la imatge i llegida en escala de grisos, 
per situar-la dintre de la llista pel càlcul de la imatge mitjana, s’esperen 
100 ms i llavors es torna a començar. 

  Quan acaba la captura de les imatges es mostra un missatge per 
pantalla avisant de la finalització i, tot seguit, es calcula la imatge mitjana 
com la mitjana de totes les imatges que componen la llista theQueue. Un 
cop calculada la mitjana es converteix a format de 8 bits sense signe per 
poder aplicar tot seguit CLAHE. 

  Per aplicar CLAHE, primer es crea l’objecte, en aquest cas 
anomenat clahe amb els paràmetres necessaris de clipLimit i 
titleGridSize, i just després s’aplica a la imatge mitjana. 

  Un cop aplicat CLAHE a la imatge mitjana, ja està el sistema en 
condicions de començar a avaluar imatges de forma ininterrompuda. 

 
 
 

• Bloc 3 
 

  El darrer bloc que composa el programa final és l’encarregat 
d’executar-se fins que l’operari, l’usuari, decideixi aturar l’execució del 
sistema de detecció d’intrusió. 

  Dintre aquest bloc es duen a terme totes les operacions 
necessàries per aplicar el mètode de detecció d’intrusió correctament, 
així com per mostrar per pantalla els missatges corresponents quan es 
detecta, o no, intrusió. 

 

Figura 25: Bloc 2 del programa final 
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                 Figura 26: Bloc 3 del programa final 

 
  Com es pot veure a la Figura 26, es creen i inicialitzen tres 

paràmetres per assegurar el correcta funcionament del sistema, aquest 
paràmetres són els següents: 

 Num_imatge: serveix per guardar i llegir cada imatge que es captura. 
S’inicialitza 0, per tant les enumeracions de les imatges que es guardin 
comencen per zero. 

 Num_intr: paràmetre per calcular el número de intrusions de forma 
consecutiva que es donen. Al igual que el paràmetre anterior, s’inicialitza 
a zero. 

 NumIntrusions: aquest paràmetre indica si hi ha intrusió només si el 
paràmetre anterior val detection_frames. D’aquesta forma, si es dóna el 
mateix número d’intrusions o superior que el valor inicialitzat a 
detection_frames s’incrementa el valor del paràmetre numIntrusions. El 
paràmetre NumIntrusions serveix per mostrar el nombre total de 
intrusions detectades. 

 
  Un cop inicialitzats els tres paràmetres anteriors, es dóna avís per 

pantalla com mentre comença el sistema de detecció d’intrusió fins que 
es desitgi finalitzar. 

 
  La forma d’executar el sistema de forma continuada sense pauses 

és mitjançant un bucle del tipus while del qual la condició és sempre 
certa. 

  Dintre del bucle, el primer que es fa és capturar la imatge que es 
vol processar i es guarda a disc, seguidament es llegeix en escala de 
grisos i se li aplica CLAHE per tal de reduir els possibles efectes de soroll 
i lluminositat que pugui haver. 

  Un cop llegida, s’aplica el mètode de detecció d’intrusió que s’ha 
decidit implementar, i tot seguit s’obtenen els valors del número de píxels 
que superen el llindar d’intensitat especificat i la desviació típica 
d’aquests píxels. 

  Amb els resultats obtinguts d’aplicar el mètode de detecció 
d’intrusió s’avaluen les condicions necessàries per determinar intrusió, o 
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no, aquestes condicions són les següents: 
  Si la desviació típica obtinguda és major que la introduïda com 

paràmetre o el número de coordenades és inferior a l’indicat per 
paràmetre, també, llavors no hi ha intrusió. 

  Si la desviació típica que s’obté d’aplicar el mètode és menor a la 
introduïda per paràmetre o el número de píxels obtinguts és major que 
l’indicat a l’inici del programa, llavors, sí, hi ha intrusió. 

  Si es dona la primera condició no s’incrementa el paràmetre 
Num_intr, per contra, si es dona la segona sí augmenta aquest valor. Si 
no augmenta es mostra un missatge com mentre tot va bé i si 
s’incrementa el valor de Num_intr es mostra un missatge d’avís per 
pantalla. 

  Seguidament, s’avalua si el valor de Num_intr és superior o igual 
al de detection_frames i, si la condició és afirmativa, llavors s’informa per 
pantalla que hi ha intrusió i es suma un a numIntrusions mentre es 
reseteja el valor de Num_intr. Addicionalment, es mostra el nombre 
d’intrusions detectades fins aquest instant. 

  Finalment, s’augmenta el valor de num_imatge en una unitat i es 
torna a capturar una imatge i processar-la de la forma corresponent. 

   
 
 

4.1.2. Execució sobre la Raspberry Pi 
 Una vegada es té enllestit el codi del programa que s’ha d’executar per posar en 

marxa el sistema de detecció d’intrusió, es requereix passar-lo del PC, amb el qual s’ha 

dissenyat, a la Raspberry sobre la qual es compilarà. 

 La primera passa és guardar el codi desenvolupat amb Python com un arxiu del 

propi llenguatge. Un cop guardat es pot intercanviar des del PC a la Raspberry 

mitjançant un USB o bé emprant servidors en línia com pot ser per exemple Google 

Drive. 

 Posteriorment, s’inicia la Raspberry assegurant que totes les connexions són 

correctes, sobre tot la connexió entre Raspberry i la càmera que s’empra. Tot seguit, 

des de la Raspberry s’accedeix a Internet, ja sigui a través de cable de xarxa amb el port 

del tipus RJ-45 que té la placa de Raspberry o bé mitjançant connexió sense fil amb 

WiFi. 

 Un cop es té el programa sobre la Raspberry hi ha dues formes d’executar-lo: 

des de la consola de comandes de la Raspberry o bé des d’un editor de text per Python 

com Thonny Python IDE el qual conté per defecte la Raspberry. 

 En aquest cas s’ha executat des de l’aplicació de Thonny Python IDE de forma 

que tan sols s’ha de polsar el botó d’arrancada i el sistema es compila i executa, si es 

vol posar en marxa, per altra banda, si es vol aturar es prem el botó d’aturada. 

 Quan el programa s’està executant, tots els missatges que s’han de mostrar per 

pantalla, i que es poden veure programats a les Figures 25 i 26 mitjançant la funció 

print(), es fan visibles a la consola del programa Thonny Python IDE. D’aquesta forma 

l’usuari o encarregat de supervisar l’execució del sistema pot veure en tot moment el 

que està passant gràcies als missatges mostrats. 

 Per últim, cal fer referència a les rutes on es guarden les imatges que es 

capturen. Les rutes es poden veure definides, a les Figures 25 i 26, dintre de les funcions 

capture(), d’aquesta forma totes les imatges per calcular la imatge mitjana es guarden a 



4. Resultats experimentals 

47 
 

un carpeta anomenada ‘FotosP’, les imatges que es van capturant per avaluar es 

guarden a una carpeta anomenada ‘FotosF’ i les imatges en les quals es detecta intrusió, 

es guarden a la carpeta ‘FotosI’ amb la finalitat de poder accedir a elles en qualsevol 

moment. 

 

4.2. Estimació sobre la Raspberry Pi 
 A continuació, es descriuen els resultats obtinguts de l’execució sobre la 

Raspberry Pi del sistema de detecció d’intrusió així com el procés que s’ha seguit per 

parametritzar els llindar emprats al mètode de detecció d’intrusió seleccionat. 

 

4.2.1. Descripció dels resultats 
 En el present subapartat es veu com són les imatges que es recullen i com 

queden un cop s’ha treballat sobre elles, així com alguns exemples dels resultats enfront 

d’estimulacions diferents, com ara imatges on previsiblement no hi ha d’haver intrusió i 

d’altres on sí. 

 D’aquesta forma, el primer element rellevant que s’obté durant l’execució del 

sistema és la imatge mitjana, extreta de la llista d’imatges que es recull per poder 

calcular la mitjana d’aquestes i comparar-la amb les posteriors imatges capturades. 

 A la Figura 27 es pot veure com és una de les imatges que composen el conjunt 

per calcular la imatge mitjana: 

 

 

Figura 27: Exemple d'imatge per calcular la imatge mitjana 
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 Un cop s’ha vist com és una de les imatges que forma part del conjunt per 

calcular la imatge mitjana, es pot veure el resultat de la imatge mitjana calculada i la 

mateixa després d’aplicar CLAHE. 

 

Figura 28: Comparativa entre imatge mitjana (esquerra) i imatge mitjana amb CLAHE (dreta) 

 

 Com es pot veure a la figura 28, es poden observar diferències notables entre 

les dues imatges. La imatge mitjana, un cop se li ha aplicat CLAHE, endureix els 

contorns així com distingeix més clarament elements més clars o bé més obscurs degut 

al contrast aplicat. 

 Seguidament, es mostren diferents imatges amb les quals es compara la imatge 

mitjana per posteriorment aplicar el mètode de detecció d’intrusió seleccionat. 

 

 

 Es pot veure a la part esquerra de la Figura 29 com una sèrie de calaixos estan 

oberts i una porta es troba entreoberta, llavors la imatge resultant d’aplicar la diferència 

entre la imatge captura i la imatge mitjana es pot veure a la dreta. En aquesta darrera 

Figura 29: Imatge capturada amb CLAHE (esquerra) i imatge diferència entre capturada i mitjana (dreta) 
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es veu com hi ha renou per tota la imatge, però es distingeixen les zones on hi ha hagut 

canvis (conjunts de píxels blancs no dispersos). 

 És important notar com segueix havent gran quantitat de soroll tot i aplicar 

CLAHE però es remarquen les zones on es produeixen canvis, com és el cas, per 

exemple, de la porta oberta, de la qual la zona oberta es troba tota amb una intensitat 

major (píxels més blancs) que la porta que no està oberta. 

 Seguint amb alguns exemples, la següent figura mostra novament un cas amb 

intrusió: 

 

 

 

 En el cas de la Figura 30, la imatge de l’esquerra mostra una intrusió clara amb 

la compareixença d’una persona en primer pla. 

 A part de la persona, es troba una porta oberta així com dos calaixos més, tot i 

això, es pot comprovar en aquest cas que la llum ambient ha canviat, s’ha executat 

l’acció d’encendre el llum de l’habitació, fet el qual provoca més intensitat sobre la imatge 

la qual es tradueix en un conjunt significatiu de píxels amb elevada intensitat a la paret 

frontal. 

 En aquest cas el fet del canvi de lluminositat no afecta ja que hi ha intrusió 

igualment, però pot generar i genera problemes com es pot veure en el següent cas. 

 El següent cas mostra una imatge prèviament considerada de no intrusió, però 

es pot veure a la Figura 27 com el canvi de lluminositat respecte de la imatge mitjana 

provoca que es detecti intrusió tot i que la imatge no en presenti, això es degut únicament 

al canvi de llum, problema que s’ha intentat resoldre al llarg del TFG. 

Figura 30: Imatge amb intrusió i CLAHE (esquerra) i imatge diferència entre capturada i mitjana (dreta) 



4. Resultats experimentals 

50 
 

 

 A la Figura 31 s’exposa el principal problema del sistema de detecció d’intrusió 

que no és altre que un canvi sobtat de lluminositat. 

 En aquest cas es tracta d’una imatge en la qual no hi ha cap tipus d’intrusió, però 

el fet que el llum de l’habitació s’encengui, implica un canvi de lluminositat que es 

tradueix en la detecció d’intrusió. 

 Es detecta intrusió perquè com es pot veure a la imatge dreta de la Figura 27 

apareixen grans conjunts de píxels amb una elevada intensitat, la qual cosa fa que 

s’interpretin com intrusions quan són reflexes de llum que impacten amb la paret i els 

mobles. 

 De tots els exemples mostrats, es pot concloure, experimentalment, que el 

sistema de detecció funciona correctament excepte en el cas en que es captura una 

imatge en el moment en que s’ha encès o s’està encenent el llum. Ara bé, aquest fet es 

pot considerar intrusió o no, tot depèn de la funcionalitat que es vol donar al sistema, és 

a dir, si se situa en un lloc on sempre hi ha d’haver la mateixa quantitat de llum en 

condicions normals llavors sí és beneficiós el fet de detectar intrusió en casos de canvi 

de lluminositat, en canvi, si el sistema es vol aplicar a una zona amb constants canvis 

de il·luminació llavors, sí, és probable que detecti falsos positius. 

 

4.2.2. Parametrització 

 En aquest subapartat, s’especifiquen les proves que s’han dut a terme per obtenir 

els valors òptims a aplicar sobre els paràmetres per assegurar el millor funcionament 

possible. 

 Amb el mètode de detecció implementat entren en joc tres paràmetres que cal 

ajustar els quals són els següents: llindar de intensitat per la selecció de píxels que es 

troben per sobre d’aquest, desviació típica màxima que es pot donar per considerar 

intrusió i número de píxels mínim que han d’estar per sobre del llindar del primer 

paràmetre. 

Figura 31: Imatge sense intrusió amb CLAHE (esquerra) i diferència amb la imatge mitjana (dreta) 
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 Les proves que s’han analitzat varien els valors dels tres paràmetres i per cada 

una d’aquestes proves s’obtenen els percentatges d’accuracy, precisió, sensibilitat i fall-

out, de forma que depenent dels valors d’aquests percentatges es decideix quin conjunt 

de llindars és l’òptim per aplicar sobre el mètode de detecció d‘intrusió. 

 Per avaluar el sistema, finalment implementat, i parametritzar-lo de forma 

correcta s’empra el mateix programa que s’ha modificat al apartat dos del capítol 3 de 

la memòria, en el qual s’obtenien els valors pels percentatges d’accuracy, precisió, 

sensibilitat i fall-out, així com el nombre de TP, TN, FP i FN.  

 Per fer-ho, s’han capturat vint imatges per calcular la imatge mitjana i cinc-centes 

de ‘Normals’ i cinc-centes de ‘Intrusio’ per poder aplicar l’algorisme sobre la Raspberry 

Pi i d’aquesta forma obtenir els resultats corresponents per cada  conjunt de paràmetres 

a estimar. 

 Ara bé, cal tenir en compte que abans de començar amb les proves es va acotar 

el valor del llindar d’intensitat dels píxels fins assolir la que s’utilitza, d’aquesta forma va 

variant la desviació típica i el número de píxels els quals es troben per sobre de la 

intensitat assignada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 9: Primer conjunt de proves de parametrització 

 

 En el primer conjunt de proves, que es mostra a la Taula 9, es pot veure com 

els fall-out estan gaire bé, tot i així les accuracy i la sensibilitat són baixes. 

 

 

 

 

 Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4 Prova 5 

Llind. Intensitat 120 120 120 120 120 

Desv. Típica 143 143,5 143 143 144 

Llind. núm 
píxels 

120500 120500 120000 121000 120500 

Accuracy (%) 59,1 60,1 58,4 56,6 56,8 

Precisió (%) 90,74 90,08 89,9 91,95 77,93 

Sensibilitat (%) 19,72 21,98 17,98 17,6 22,03 

Fall-out (%) 1,99 2,38 1,98 1,66 6,57 

TP 98 109 89 91 113 

FP 10 12 10 8 32 

TN 493 492 495 475 455 

FN 399 387 406 426 400 
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Taula 10: Segon conjunt de proves de parametrització 

 

 Els millors valors d’accuracy a la Taula 10 corresponen a les proves 7 i 8 

respectivament però en aquest conjunt de proves tots els fall-out són elevats i per tant 

no interessen. Addicionalment, les precisions són més baixes que les vistes a la Taula 

9 i les sensibilitats han millorat, però no gaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 11: Tercer conjunt de proves de parametrització 

 

 En el cas del tercer conjunt, corresponent a la Taula 11, es comproven resultats 

per una desviació típica al voltant de 143, la sensibilitat segueix sent baixa, les precisions 

molt similars a les del conjunt de proves anterior i les accuracy mínimament superiors. 

 

 

 Prova 6 Prova 7 Prova 8 Prova 9 Prova 10 

Llind. Intensitat 120 120 120 120 120 

Desv. Típica 144 144 144,5 144,5 144,5 

Llind. núm 
píxels 

119000 120000 120000 119500 119750 

Accuracy (%) 58,7 64,7 61 58,9 56,9 

Precisió (%) 82,25 78,5 80,61 78,28 80,77 

Sensibilitat (%) 26,63 33,62 30,98 32,28 32,87 

Fall-out (%) 6,28 8,07 7,76 10,34 10,6 

TP 139 157 158 173 189 

FP 30 43 38 48 45 

TN 448 490 452 416 380 

FN 383 310 352 363 356 

 Prova 11 Prova 12 Prova 13 Prova 14 Prova 15 

Llind. Intensitat 120 120 120 120 120 

Desv. Típica 143 143,5 143,5 143,5 143,25 

Llind. núm 
píxels 

119000 119000 118500 119500 119000 

Accuracy (%) 61,7 61,5 62 57,8 60,9 

Precisió (%) 89,57 82,95 80 80,1 94,44 

Sensibilitat (%) 21,73 29,14 28,22 27,31 26,2 

Fall-out (%) 2,28 6,01 6,56 7,68 1,66 

TP 103 146 136 145 136 

FP 12 30 34 36 8 

TN 514 469 484 433 473 

FN 371 355 346 386 383 
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Taula 12: Quart conjunt de proves de parametrització 

 En el conjunt de proves de la Taula 12, es veu com minven els fall-out, mentre 

que les precisions tornen a prendre percentatges elevats. 

 Especial referència a les proves 19 i 20, les quals signifiquen un canvi a l’hora 

d’encarar l’estratègia per de fer les proves. Per les proves 19 i 20 el llindar d’intensitat 

de píxels s’ha canviat a 0.47, el qual equival a 120 però en escala de 0 a 1. Aquest canvi 

és degut a que, primerament, es binaritza, indirectament, amb el llindar d’intensitat de 

120, llavors, experimentalment, enlloc de binaritzar indirectament s’indica el llindar 

d’intestat a partir del qual es guarden les coordenades. Aquest canvi, de binaritzar 

indirectament a aplicar només el llindar, provoca la diferència tan notable en el llindar 

d’intestat final (0.47).   

  El fet de canviar el llindar d’intensitat repercuteix en el número de píxels que com 

es pot veure augmenta considerablement, això implica que si el llindar de intensitat 

minva, llavors augmenta el llindar de número de píxels i viceversa. 

 El llindar de la desviació típica se situa a 144.56 després de comprovar per una 

altre metodologia (comprovació imatge per imatge i mitjana dels resultats) que és la més 

adequada a l’hora de comparar les desviacions típiques de totes les imatges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 13: Quint conjunt de proves de parametrització 

 Prova 16 Prova 17 Prova 18 Prova 19 Prova 20 

Llind. Intensitat 120 120 120 0,47 0,47 

Desv. Típica 143,25 143,25 143,5 144,56 144,56 

Llind. núm 
píxels 

118750 119500 118750 240000 240000 

Accuracy (%) 58,2 57,9 63,6 73,3 68,9 

Precisió (%) 86,1 86,62 87,14 93,45 93,73 

Sensibilitat (%) 24,67 25,37 26,07 45,92 44,76 

Fall-out (%) 4,44 4,53 3,38 2,81 3,43 

TP 130 136 122 214 239 

FP 21 21 18 15 16 

TN 452 443 514 519 450 

FN 397 400 346 252 295 

 Prova 21 Prova 22 Prova 23 Prova 24 Prova 25 

Llind. Intensitat 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

Desv. Típica 144,56 144,56 144,56 144,56 144,56 

Llind. núm 
píxels 

239900 239850 239875 239925 239800 

Accuracy (%) 69,5 70,1 68,7 70,7 71,4 

Precisió (%) 94,21 93,57 94,66 91,74 92,77 

Sensibilitat (%) 46,69 45,16 45,34 44,85 44,76 

Fall-out (%) 3,22 3,31 3,09 3,96 3,31 

TP 244 233 248 222 218 

FP 15 16 14 20 17 

TN 451 468 439 485 496 

FN 290 283 299 273 269 
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 Com es pot observar al quint i darrer conjunt de proves, a la Taula 13, tots els 

llindars d’intensitat es situen a 0.47 i les desviacions típiques a 144.56, llavors l’únic 

valor que falta per ajustar és el llindar de número de píxels que es troben sobre del 

llindar d’intensitat ajustat. 

 Veient totes les proves, el paràmetres que se seleccionen, finalment, són els 

referents a la prova 21. Es determina la prova 21 com la que aporta millors resultats 

perquè la sensibilitat és la major de totes, el fall-out és el segon més baix i la precisió és 

suficientment elevada, tot i esser cert que la accuracy és menor que les demés. 

 Per altre banda, la matriu de confusió també presenta bons resultats, és la 

segona prova que determina més vertaders positius, amb només quatre menys que el 

primer, i és el segon que detecta menys falsos positius, tot i ser el que més falsos 

negatius aporta. 

 Finalment, tot i que els resultats de la matriu de confusió n’hi ha que són més 

bons que altres, és a partir de la matriu de confusió d’on es calculen els percentatges, i 

el conjunt d’aquests percentatges per aquest cas són els més adequats. Això implica, 

que tot i que algun paràmetre de la matriu de confusió no és suficientment bo, la matriu 

de confusió en conjunt aporta els millors resultats a nivell de accuracy, precisió, 

sensibilitat i fall-out enfront d’altres proves.
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5. Conclusions i treball futur 
 

 A l’últim capítol de la memòria es procedeix a descriure quines són les 

conclusions que s’abstreuen del projecte implementat i quines millores o treballs 

addicionals es poden afegir en el futur. 

 

5.1. Conclusions 
 Primerament, és necessari recordar el context en el qual es dissenya i 

implementa el sistema proposat en aquest TFG. 

 En uns estudis de grau en els quals es cursen diverses pràctiques de diferent 

caire com poden ser pràctiques d’electrònica o bé d’automatització, al llarg de tota la 

carrera, no és cap sorpresa el fet que els elements, les eines, emprades per dur a terme 

les pràctiques es puguin deteriorar o deixar de funcionar a causa de la manipulació dels 

estudiants fora d’horaris de pràctiques. 

 És per aquest motiu, pel qual es proposa dissenyar i implementar un sistema de  

detecció d’intrusió basat en visió per computador, el qual es pugui executar sobre 

l’estació de pràctiques del laboratori d’automatització degut a que és una instal·lació que 

no consta de cap sistema de seguretat, i la qual és fàcilment accessible per qualsevol 

persona que entra al laboratori, és pot manipular i, conseqüentment, impedir una bona 

utilització a l’hora de cursar pràctiques.  

 D’aquesta forma, l’objectiu principal d’aquest TFG és dissenyar un sistema de 

detecció d’intrusió, el qual aplicar sobre l’estació de pràctiques. Per assolir l’objectiu 

s’empren elements com ara una Raspberry Pi, una càmera i un PLC, el qual es connecta 

amb la Raspberry Pi per realitzar una determinada acció si es detecta intrusió, fet que 

s’aconsegueix mitjançant un algorisme de detecció basat en el processat d’imatges. 

 Així doncs, un cop s’ha recordat quin és l’objectiu principal del projecte i en quin 

context s’emmarca es pot procedir a veure quines conclusions s’abstreuen de 

l’elaboració del TFG. 

 S’ha implementat un sistema de detecció d’intrusió basat en visió. El sistema es 

basa en comparar imatges del que s’està vigilant amb una imatge mitjana prèviament 

calculada. Aquesta imatge mitjana representa la situació desitjada sense intrusió.  

 Totes les imatges que es capturen, tant per calcular la mitjana com tota la resta, 

són guardades al disc de l’ordinador que s’empri, en aquest cas una Raspberry Pi, per 

la posterior visualització si procedeix. 

 El mètode de detecció implementat tan sols s’encarrega de realitzar una petita 

sèrie de càlculs, com ara la imatge diferència entre la imatge mitjana i la que s’obté en 

cada moment, obtenir el número de píxels que es troben per sobre d’un llindar 

d’intensitat i el càlcul de la desviació típica d’aquest píxels. Tan sols amb aquests càlculs 

s’aconsegueix implementar la part de detecció del sistema de seguretat. 

 El mètode de detecció implementat s’aconsegueix que funcioni correctament, ara 

bé, amb una sèrie de problemes de canvi de lluminositat.
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 La solució, la qual s’ha adoptat enfront del problema dels canvis de lluminositat 

és la següent: una solució que imposa restriccions temporals, com el fet d’esperar a tenir 

dues imatges seguides amb intrusió per detectar intrusió, fet amb el qual es redueixen 

les deteccions errònies degudes a canvis de lluminositat. S’ha comprovat que el temps 

de detecció es pot reduir fins a un mínim de 1,25 segons, temps que tarda el sistema en 

capturar i processar cada imatge, ara bé, si es redueix a 1,25 segons llavors basta una 

sola imatge amb intrusió per detectar intrusió amb la qual cosa es perd precisió davant 

canvis sobtats de lluminositat. D’aquesta forma, es recomana, tot i que el sistema  perd 

velocitat a l’hora de detectar intrusió, que el nombre d’imatges que s’han de detectar 

com intrusió de forma consecutiva sigui d’un mínim de dues, equivalent a un temps de 

detecció de 2,5 segons. 

 El sistema de detecció d’intrusió, finalment dissenyat, es proposa per aplicar en 

espais on el llum estigui controlat i que durant el funcionament del sistema no es 

prevegin canvis d’il·luminació, d’aquesta forma s’assegura un correcte funcionament i 

s’eliminen els problemes que poden causar els canvis d’intensitat lumínica. 

 Una de les conclusions que s’obtenen del TFG i que en un principi no era un punt 

crític és, com ja s’ha comentat fins ara, el canvi de llum. És un fet que inicialment no 

provocava cap tipus de problema, però s’ha comprovat que en el tractament d’imatges 

és un dels efectes a tenir més en compte i que provoca més errors, tot i haver provat 

diverses tècniques al llarg del TFG per minvar aquests efectes, com ara filtres de 

suavitzat d’imatges i mètodes de contrast d’imatges. 

 A nivell experimental, s’ha demostrat que el càlcul de la imatge mitjana és millor 

obtenir-lo amb un conjunt fix d’imatges capturades inicialment, enlloc d’actualitzar 

l’històric d’imatges i per tant el valor de la imatge mitjana. Això és degut a que és el propi 

sistema qui decideix si hi ha intrusió o no i, per tant, si s’actualitza el conjunt d’imatges i 

no detecta intrusió en un cas en el que sí n’hi ha, llavors, està introduint una imatge 

errònia dintre del conjunt d’imatges per calcular la imatge mitjana. Aquest fet pot 

provocar errors en un futur, ja que la imatge mitjana no estaria calculada només amb 

imatges sense intrusió a conseqüència d’un error del programa.  

 Pel que fa referència als paràmetres emprats amb el mètode implementat, 

aquests són únicament i exclusivament adequats per la configuració final, d’aquesta 

forma si es canvia la resolució de les imatges o bé l’ambient general en el que es situa 

el sistema cal redimensionar els paràmetres per assegurar el correcte funcionament. 

 Cal dir, que tots els resultats obtinguts fan referència a un sistema en el qual la 

càmera que captura les imatges es troba en una posició fixa, per tant, si la càmera es 

troba en moviment no es pot dur a terme el sistema de detecció dissenyat, s’hauria de 

canviar l’estratègia. 

 Amb totes aquestes conclusions, es pot afirmar que el sistema és apte per 

emprar en una ubicació en concret, sempre i quant sigui en un espai controlat, amb la 

càmera fixa en un punt, i es redimensionin els paràmetres per adaptar el sistema al nou 

lloc de treball. D’aquesta manera, es pot aplicar a despatxos, classes i laboratoris, entre 

d’altres, sempre i quan es respectin les restriccions descrites. 

 A nivell de coneixement, aquest TFG ha servit per endinsar-se en l’àmbit del 

processat d’imatges mitjançant PC i concretament sobre un ordinador de placa reduïda 

com ara la Raspberry Pi. S’ha treballat amb biblioteques com NumPy i OpenCV, aquesta 

segona emprada àmpliament en l’àmbit de visió per computador per empreses 

reconegudes a nivell mundial [12]. 
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 Per altre banda, ha servit per assolir pràctica i coneixements amb un llenguatge 

de programació com és Python, el qual al llarg de la carrera no s’ha usat i cada cop té 

més impacte en el món de la informàtica [1]. 

 Per anar acabant, s’ha d’afegir a tots els coneixements adquirits al llarg del grau 

en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica l’ampliació de coneixements en l’àmbit 

del tractament d’imatges i visió per computador, en general, degut a l’estratègia assolida 

per efectuar aquest treball. 

 Finalment, es recorda que a conseqüència de la pandèmia provocada per la 

COVID-19, la idea original del TFG, la qual consistia en implementar un sistema de 

detecció d’intrusió sobre una Raspberry Pi i llavors connectar aquesta a un PLC 

mitjançant connexió RS-232 i efectuar una acció en concret amb el PLC, s’ha substituït 

per una validació experimental de diversos mètodes i estratègies per detectar intrusió 

degut a la impossibilitat d’accedir a treballar al laboratori d’automatització de l’EPS. 

 

5.2. Propostes de treball futur 
 Per acabar amb la memòria del TFG que es presenta, es suggereixen una sèrie 

de modificacions, o bé atribucions extra, per dotar de major funcionalitat el sistema 

dissenyat en aquest cas. 

 Una de les principals propostes de treball futur és intentar eliminar completament, 

o el màxim possible, els efectes de lluminositat. Amb l’objectiu d’aconseguir-ho es podria 

provar el fet d’aplicar algun filtre que redueixi la intensitat dels píxels amb intensitats més 

elevades, els quals són els que donen problemes ja que reflecteixen els canvis 

d’il·luminació. A part de filtres per reduir la intensitat dels píxels més brillants, es podria 

provar amb tècniques de saturació les quals permetrien igualar zones de més brillantor 

amb zones més obscures al llarg de tota la imatge. 

 Una altra proposta, d’elevada rellevància, és eliminar la necessitat de guardar 

les imatges, que es capturen amb la càmera, a disc. D’aquesta forma s’agilitzaria el 

procés de tractat d’imatges per decidir si hi ha intrusió o no i per tant el sistema seria 

més ràpid, traduint-se aquest fet en major quantitat de tractaments en un temps 

determinat. Per poder-ho fer, es podria intentar capturar les imatges i introduir-les dintre 

d’un buffer, de forma que quan s’hagués de tornar a capturar una imatge nova es fes 

net el buffer i aquest quedés lliure per capturar una nova imatge que processar. En cas 

d’aplicar aquesta solució, seria convenient dotar el sistema de la possibilitat de guardar 

les imatges, sempre que es desitgi, a disc, com per exemple les imatges en les quals es 

detecta intrusió. 

 A part de les dues propostes de treball futur descrites, es suggereixen unes 

quantes propostes més que es poden veure a continuació: 

- Connectar la Raspberry Pi a una bateria per eliminar la necessitat de 
connectar-la al corrent. 

- Vincular la Raspberry Pi amb una aplicació mòbil per poder comprovar 
l’estat del sistema en tot moment des de qualsevol lloc. 

- Afegir elements hardware com ara botons, per activar i desactivar el 
sistema, o llums per mostrar visiblement l’estat del sistema. 

- Reduir el temps entre captures d’imatges i processat d’aquestes sobre la 
Raspberry Pi. 
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- Aconseguir un mètode de detecció que funcioni en qualsevol 
emplaçament. 

- Evitar, si es pot, la necessitat de calcular una imatge amb la que 
comparar la resta per detectar intrusió. 

- Replicar tot el sistema a nivell hardware i software per tenir una reserva 
en cas que deixi de funcionar. 
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Annex I. Instal·lació de la Raspberry Pi 
 

 Per començar a treballar en el desenvolupament del projecte primer és necessari 

inicialitzar la Raspberry Pi de la forma apropiada, ja que és mitjançant aquest element 

hardware com es capturen les imatges que es volen processar i comprovar per 

dissenyar i implementar el sistema de detecció d’intrusió final. 

 Per inicialitzar la Raspberry Pi i posteriorment treballar sobre ella és precís dur a 

terme una sèrie de passes que es descriuen a continuació. 

 Primerament és necessari descarregar-se un programa instal·lador, a través del 

qual s’instal·larà el sistema operatiu Raspbian de Debian sobre la Raspberry Pi. Per fer- 

ho, es pot descarregar el programa NOOBS [16]. 

 Seguidament, és imperatiu el fet de disposar d’una targeta de memòria, en 

aquest cas del tipus Micro-SD amb una capacitat mínima de 1 GB ja que és el tipus de 

targeta i memòria mínima que necessita la Raspberry Pi. Un cop es disposa de la 

targeta, i amb l’ajuda d’un ordinador amb ranura per introduir targetes de memòria SD, 

en el qual a ser possible s’hi ha descarregat el programa NOOBS, s’introdueix el 

programa instal·lador dintre de la targeta i s’abstreu aquesta de la ranura del PC emprat. 

 Posteriorment, quan es té la targeta de memòria preparada, s’introdueix aquesta 

dintre del port per a targetes Micro-SD de la Raspberry Pi. 

 Tot seguit, es connecta un teclat i un ratolí per poder interactuar amb la 

Raspberry Pi a través del monitor, i s’uneix la Raspberry Pi amb un monitor, com per 

exemple en aquest cas un televisor, mitjançant un cable del tipus HDMI. 

 Quan es tenen aquestes connexions fetes s’introdueix el mòdul de la càmera que 

s’empra dintre de la ranura específica per a càmeres que porta la placa de la Raspberry 

Pi a través del cable pla del que disposa la càmera emprada. 

 Finalment, i una vegada es tenen totes les unions fetes, només falta engegar la 

Raspberry Pi. Per fer-ho s’ha d’utilitzar el carregador oficial de la Raspberry Pi o bé un 

carregador de mòbil que aporti corrents d’almanco 2A i 5V de tensió i juntament amb el 

carregador un cable del tipus MicroUSB que es connecta al terminal de tensió de la 

Raspberry Pi indicat com ‘PWR IN’ sobre la placa. 

 La última passa a realitzar, és connectar la Raspberry Pi al corrent mitjançant el 

carregador i cable MicroUSB i un cop connectada al corrent s’engega de forma 

automàtica. 

 Després d’haver encès la Raspberry Pi i només i exclusivament en la primera 

engegada, apareix la configuració software del sistema (Figura 12), en ella es pot 

accedir entre altre coses a l’idioma que es vol seleccionar (Localisation opcions), en 

aquest cas s’ha seleccionat Espanyol de Espanya i tot seguit s’ha polsat sobre d’acord 

per guardar els canvis.  

 Quan es retorna a la pantalla de la configuració software, a la qual s’hi pot accedir 

sempre que es desitgi des de la consola de la Raspberry Pi executant la següent 

instrucció:
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sudo raspi-config 

 

és precís indicar al sistema que es vol que la càmera estigui activada, disponible. 

D’aquesta forma es canvia el seu estat de no habilitada a habilitada i es guarda la 

configuració. 

 Un cop guardada la configuració i si no es vol dur a terme cap altre canvi és 

necessari reiniciar el sistema, es prem el botó de <Finish>, el qual es pot veure a la 

Figura 32, i seguidament el botó de reinici i s’espera a que torni a arrancar la Raspberry 

Pi. 

 

 

 

 

Quan s’ha configurat la Raspberry Pi de la forma desitjada i es reinicialitza apareix una 

finestra que permet seleccionar quin sistema operatiu instal·lar sobre la Raspberry Pi, 

en aquest cas s’instal·la el sistema operatiu Raspbian que es troba dintre del programa 

NOOBS. Un cop s’ha seleccionat s’ha d’esperar a que finalitzi la instal·lació (pot torbar 

uns quants minuts) i un cop finalitzada inicia sessió i apareix l’escriptori. 

En aquest punt ja és possible emprar la càmera, que s’ha connectat a la Raspberry Pi, 

des de la consola però l’objectiu és dissenyar un programa que empri la càmera, 

d’aquesta forma, s’obri l’editor de text Thonny Python IDE per poder treballar amb 

Python sobre la Raspberry Pi. Un cop es té un programa, si es desitja emprar la càmera 

per programar sobre ella és necessari importar la llibreria pròpia de Python ‘Picamera’ 

que pertany al mòdul ‘picamera’. 

 Per fer-ho és necessari accedir primer a la consola de la Raspberry Pi i des de 

allà executar les següents instruccions [20] per instal·lar sobre el sistema la llibreria de 

Python desitjada, en aquest cas per manipular la càmera. 

 

sudo apt-get Update 

Figura 32: Pàgina de configuració de la Raspberry Pi 3B 
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sudo apt-get install python-picamera sudo pip install pycamera 

 

 Un cop instal·lada i posteriorment importada en el programa que es realitza, es 

pot inicialitzar un objecte de la classe ‘PiCamera’, cridant el seu constructor de la 

següent forma: 

 

from picamera import PiCamera camera = PiCamera() 

 

 D’aquesta forma, l’objecte camera s’empra per programar la càmera connectada 

a la Raspberry Pi tan per capturar fotografies com per realitzar vídeo. 

 Per instal·lar les dues biblioteques principals que s’utilitzen en el tractament 

d’imatges com són OpenCv i Numpy sobre la Raspberry Pi és necessari executar les 

següents instruccions a la consola [21], [22]: 

 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install python3-opencv  

sudo apt-get install python3-numpy 

 

 Si es vol verificar, per exemple, que la instal·lació de la biblioteca OpenCV ha 

estat satisfactòria basta amb executar la següent instrucció: 

 

python3 -c "import cv2; print(cv2. version )" 

 

 Si s’ha instal·lat correctament es retorna 3.2.0 per consola [21]. 

 Per últim, si no es modifica el nom d’usuari ni la contrasenya d’aquest per accedir 

a la Raspberry Pi, el nom d’usuari és pi i la contrasenya raspberry, tot i que es poden 

canviar des de la configuració de la Raspberry Pi que es pot veure a la Figura 12. 
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Annex II. Funcions emprades de la biblioteca OpenCV 
 

En aquest segon annex s’enumeren i descriuen les funcions de la biblioteca OpenCV 

[23] que s’han emprat al llarg de tot el TFG. 

 

 cv::imread(): aquesta funció s’utilitza per llegir la imatge des de el fitxer en el 

qual està guardada. La funció retorna la imatge, un cop llegida, en forma de matriu i rep 

com a paràmetre la direcció on està guardada i el nom de la imatge en qüestió.  Com a 

paràmetre addicional es pot especificar de quina forma es vol llegir la imatge, com per 

exemple en escala de grisos amb un sol canal (cv.IMREAD_GRAYSCALE) entre 

d’altres.   

 

 cv::imwrite(): la funció d’escriptura serveix per guardar una imatge qualsevol 

que es troba en forma de matriu en una direcció concreta, de forma que la funció no 

retorna cap valor, ara bé els seus paràmetres són, un, la ruta on es vol guardar la imatge 

i dos, el nom de la imatge juntament amb la extensió del tipus d’imatge com poden ser 

PNG i JPEG entre d’altres.  

 

 cv::imshow(): la funció permet visualitzar per pantalla qualsevol imatge que es 

desitgi, així doncs els arguments que accepta el mètode són el nom que se li vol assignar 

a la finestra emergent a la pantalla de l’ordinador amb la imatge i el nom de la imatge 

que es vol mostrar, la qual es troba en forma de matriu.  

 És una funció que precisa la prèvia lectura de la imatge de disc amb la funció 

‘cv::imread()’ per poder tenir-la en forma matricial i realitzar les operacions desitjades 

com per exemple mostrar-la per pantalla amb la funció que s’està descrivint.  

 

 cv::waitKey(): aquesta funció permet interactuar amb el teclat un cop el 

programa s’està executant.  

 La funció espera que es polsi una tecla i esperar el temps que se li indica com a 

paràmetre per a realitzar una acció o una altre. Per tant el paràmetre que rep la funció 

és el temps en milisegons que es desitja esperar un cop es prem una tecla de teclat.  

 

 cv::GaussianBlur(): la finalitat de la funció és aplicar un filtre gaussià a una 

imatge en concret. El filtre gaussià esborrona la imatge de tal de manera que es redueix 

el soroll en ella, d’aquesta forma, a l’hora de realitzar operacions amb la imatge, es 

redueix l’impacte que provoca el renou en la imatge.  

 Els paràmetres que s’introdueixen per a la utilització de la funció són: la matriu 

corresponent a la imatge que es vol filtrar, aquesta matriu ha de ser del tipus de 8 bits 

tipus enter sense signe (valors entre 0 i 255), o bé de 16 bits, així com pot arribar fins a 

64bits de tipus flotant, el segon paràmetre és la matriu on es vol guardar el resultat de 

filtrar la matriu original, la grandària del kernel (grup de píxels veïns) que s’utilitza, aquest
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ha de ser imparell (3x3, 5x5, 9x9, etc), i el tercer paràmetre que s’indica és la desviació 

estàndard del kernel en l’eix X.  

 Es pot obviar el quart paràmetre, que indica la desviació estàndard del kernel en 

l’eix Y, d’aquesta forma es suposa zero.  

 

 cv::equalizeHist(): la funció permet normalitzar la brillantor de la imatge a la qual 

se li aplica el mètode i addicionalment incrementa el contrast.  

 Els paràmetres que accepta són dos, el primer la imatge a la qual se li vol igualar 

l’histograma, de forma que en aquest no apareguin pics de valors d’intensitat sinó que 

tots els valors dels píxels siguin propers els uns als altres, la imatge que s’introdueix 

com a paràmetre ha de ser de valors de 8 bits i ha de ser d’un únic canal, en escala de 

grisos, les imatges en color no es poden emprar. El segon paràmetre és la matriu on es 

vol guardar el resultat d’aplicar la igualació del histograma de la imatge, de la matriu font 

de la funció. La matriu que es retorna es del mateix tipus, 8 bits, i també en escala de 

grisos.  

 

 cv::cvtColor(): la funció en qüestió permet transformar una imatge d’un color a 

un altre.  

 El que fa és, agafa la imatge d’entrada i la converteix d’un espai de color a un 

altre, amb especial atenció en el cas en que es vol convertir des de/a RGB o BGR que 

són el mateix espai amb l’única diferència de la inversió dels bits del cas de RGB a BGR.  

 Per defecte OpenCV empra la codificació tipus RGB tot i que realment és del 

tipus BGR, el qual implica que la imatge es codifica en tres bytes, un primer byte per el 

color blau (B), el segon byte per el color verd (G) i el tercer per el olor vermell (R), això 

vol dir que la imatge passa a ser de tres canals enlloc d’un com era el cas de l’escala de 

grisos.  

 Els paràmetres que empra la funció són: la imatge font, normalment de 8 bits 

sense signe o 32 bits sense signe, el segon paràmetre és el codi de color el qual 

especifica quin tipus de transformació es vol fer com per exemple de escala de grisos a 

RGB (cv.COLOR_GRAY2RGB) o viceversa (cv.COLOR_RGBA2GRAY).  

 Com a paràmetre addicional es pot indicar el número de canals que es vol que 

tingui la imatge resultant de la transformació, o bé no indicar-lo de forma que el número 

de canals resultants de la transformació es deriva directament de l’aplicació de la funció.  

 

 cv::split(): la funció, que prové del anglès split up significa separar, agafa una 

matriu, que descriu una imatge, com a paràmetre d’entrada i retorna un vector de 

matrius, una per cada un dels canals dels quals està composta la imatge, per exemple 

en el cas d’una imatge del tipus RGB la funció retorna un vector de tres matrius, una per 

R, una per G i una per B, les quals combinades donen com a resultat la matriu que 

representa la imatge en qüestió.  

 

 cv::merge(): aquesta funció permet fusionar, ajuntar un vector de matrius de 

forma que es retorna la matriu resultant de fusionar les matrius que  componen en vector 
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que rep com a paràmetre. D’aquesta forma, el paràmetre d’entrada és un vector de 

matrius com el que s’obtenia, per exemple, de la funció ‘split’ i un cop executada la funció 

es retorna la matriu resultant de la fusió de les matrius que componen el vector 

d’entrada.  

 Així doncs, aquesta funció amb la cridada prèvia de la funció ‘split’ permet 

manipular cada una de les matrius que componen el vector i un cop manipulades es 

poden ajuntar de nou mitjançant la funció que s’està descrivint en aquestes línies. Per 

exemple, si es te una imatge en format RGB, es pot aplicar ‘split’, llavors manipular R, 

G i B per separat i un cop manipulats tornar-los fusionar mitjançant aquesta funció 

(merge) per tornar a fer feina amb una sola matriu.  

 

 cv::erode(): la finalitat de la funció és erosionar la imatge que se li introdueix per 

paràmetre, això implica que la funció elimina els petits objectes perquè només quedin 

els objectes, els elements substantius.  

 Així doncs, tots els petits elements de la imatge s’eliminen. Aquest elements es 

representen en color blanc, ja que la funció s’aplica sobre imatges en format binari, això 

significa que la imatge només pren valors de 0 o 255 si és del tipus de 8 bits sense 

signe.  

 Els paràmetres principals són la imatge que es vol erosionar en format binari, el 

kernel que es vol aplicar, i el número de vegades que es vol aplicar l’erosió a la imatge 

font. La funció retorna una imatge del mateix tipus i grandària que la imatge que s’ha 

erosionat.  

 

 cv::dilate(): el comportament d’aquesta funció és totalment oposat al de la funció 

prèvia. En aquest cas es dilata la imatge, es fa que les impureses en els objectes que 

apareixen en blanc minvin, de forma que són més visibles i omple els petits forats que 

poden tenir aquests.  

 Per tant, així com la funció prèvia eliminava elements blancs que no eren 

rellevants, en aquest cas la funció dóna més importància a aquests i els dota de més 

visibilitat.  

 Els paràmetres que rep són els mateixos que en la funció  anterior d’igual forma 

els més rellevants són la imatge que es vol dilatar, la grandària del kernel que es vol 

aplicar i el nombre de vegades, que es pretén aplicar la dilatació.  

 Com abans, retorna una imatge del mateix tipus i grandària que la imatge font, 

la qual ha d’estar prèviament en format binari.  

 

 cv::morphologyEx(): la funció permet emprar tant dilatació com erosió segons 

interessi, això és possible gràcies a què la funció rep com a paràmetre el tipus de 

transformació morfològica, la qual pot ser erosió o dilatació.  

 Per tant, la funció és similar a les dues anteriors, amb la característica que 

aquesta decideix quin tipus de transformació aplicar segons s’indiqui, sense haver 

d’emprar una funció en concret com les anteriors.  



Annex II. Funcions emprades de la biblioteca OpenCV 

 

66 
 

 D’aquesta forma, els paràmetres de la funció són la imatge que es vol 

transformar, la qual ha d’estar en format binari, el tipus de transformació que es vol 

aplicar, per exemple Open (cv.MORPH_OPEN) i Close (cv.MORPH_CLOSE) les quals 

equivalen a dilatació i erosió respectivament, un altre paràmetre és la grandària del 

kernel que s’empra i per últim el nombre de vegades que es vol aplicar la transformació 

morfològica.  

 La funció retorna una imatge del mateix tipus i grandària a la imatge introduïda 

com a paràmetre.  

 

 cv::threshold(): aquesta funció permet convertir a format binari la imatge en 

escala de grisos que es desitgi. Per fer-ho, aplica un llindar a la imatge que se li passa 

per paràmetre, d’aquesta forma tots els píxels els quals el seu valor està per sobre del 

llindar introduït prendran el valor màxim assignat a la funció, per contra, si el valor del 

píxel està per sota d’aquest llindar, el valor del píxel pren com a valor zero.  

 La funció rep la imatge que es vol passar a binari, accepta el llindar el qual es vol 

aplicar, el valor màxim, el qual s’assignarà als píxels que es trobin per sobre del llindar 

especificat i per últim el tipus de transformació realitzarà per convertir la imatge a format 

binari. Aquest darrer paràmetre pot ser de molts tipus diferents, entre ells destaquen el 

cv.THRESH_BINARY, el qual transforma a binari la imatge de la forma que s’ha descrit, 

si el  valor del píxel està per sobre del llindar pren el valor màxim i si està per davall el 

valor zero; en canvi el tipus cv.THRESH_OTSU, no empra el llindar que se li introdueix 

per paràmetre sinó que la pròpia funció decideix quin llindar emprar depenent dels valors 

del píxels de la imatge, decideix el llindar òptim per la imatge en qüestió. Si es desitja 

emprar el mètode de Otsu, s’han d’indicar dues etiquetes com un sol paràmetre de la 

forma que segueix: cv.THRESH_BINARY + cv.THRESH_OTSU.  La funció retorna la 

imatge en format binari un cop s’ha aplicat el llindar desitjat o mitjançant Otsu.  

 

 cv::adaptiveThreshold(): es comporta d’igual forma que la funció anterior, 

retorna una imatge en format binari després de processar-la, i adquirir-la en escala de 

grisos. 

 Els paràmetres que rep i utilitza són els mateixos que en la funció anterior i 

s’empren d’igual forma, ara bé, en el cas d’aquesta funció es té un paràmetre addicional 

el qual permet convertir la imatge en format binari mitjançant una altre estratègia. 

  Es tracta de l’algorisme de llindar adaptatiu que aplica a la imatge que 

s’introdueix per paràmetre. Aquest algorisme pot ser de dues formes, depenent del tipus 

de paràmetre que s’indiqui, el primer és el cv.ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C, el qual 

calcula el valor del llindar a aplicar a partir de la mitja dels número de blocs veïns que 

indica el paràmetre ‘blockSize’ (grandària del grup de píxels veïns dels quals s’obté la 

mitja i per conseqüent el llindar); l’altre opció és aplicar 

cv.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C, el qual obté el llindar a partir de la correlació 

obtinguda de la campana de Gauss que s’aconsegueix dels valors dels número de píxels 

veïns indicats pel ‘blockSize’.  

 

 cv::createCLAHE(): aquesta funció serveix per inicialitzar un objecte de la 

classe CLAHE i a partir d’aquest poder emprar funcions de la pròpia classe. 
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 La funció rep dos paràmetres, el primer indica el llindar de limitació de contrastos, 

i el segon determina la mida de la graella que s’utilitzarà per equiparar histogrames. La 

imatge d’entrada es dividirà en graelles totes elles de la mateixa grandària. 

  Ambdós paràmetres tenen valors assignats per defecte, 40.0 per al límit de 

contrastos i 8 per la mida de les graelles (8x8). Un cop executada la funció es crea un 

objecte de la classe CLAHE llest per emprar.  

 

 cv::CLAHE::apply(): mètode públic de la classe CLAHE, la qual a l’hora pertany 

a la llibreria d’OpenCV.  

 Accepta un sol paràmetre que és la imatge a la que es vol aplicar CLAHE, és a 

dir, igualar-li l’histograma de la imatge en escala de grisos. La imatge que se li passa 

per paràmetre ha de ser del tipus de 8 bits sense signe o bé de 16 bits sense signe, 

qualsevol altre format no s’accepta. 

 El mètode retorna una imatge del mateix tipus que la imatge passada per 

paràmetre amb CLAHE aplicat sobre ella. 
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Annex III. Funcions utilitzades de la biblioteca NumPy 
 

 A continuació, es detallen les funcions de la biblioteca NumPy [24] que s’han 

emprat per dur a terme el projecte d’aquest TFG. 

 

 numpy.mean(): la funció calcula la mitja dels elements que composen la matriu 

 que s’introdueix per paràmetre.  

 El paràmetre d’entrada es la matriu de la qual es vol obtenir la mitja i la funció 

retorna el valor de la mitja. Es tenen altres paràmetres que es poden emprar, com per 

exemple el tipus de dada que es retorna, si és un enter, o un flotant.  

 

 numpy.where(): la funció rep un sol paràmetre, el qual és una condició. La 

condició pot ser per exemple un punt en concret d’una matriu, o bé un valor en concret.  

 Així doncs, retorna una matriu amb els elements que satisfan la condició 

introduïda per paràmetre.  

  

 numpy.argwhere(): aquesta funció és molt similar a la anterior, amb alguna 

diferència. 

 El paràmetre que rep tan pot ser una condició com un valor en concret, ara bé, 

la principal diferència amb el mètode anterior és que aquest no retorna una matriu dels 

valors que satisfan la condició sinó que retorna una matriu amb els punts, les 

coordenades d’on es compleix la condició introduïda per una matriu desitjada.  

 

 numpy.arange(): la finalitat de la funció és retornar valors que es troben dintre 

un interval especificat mitjançant els paràmetres introduïts.  

 Així, els paràmetres que s’introdueixen són l’inici de l’interval del qual es volen 

obtenir els valors, el final del interval i el valor dels  escalons que es van fent per 

retornar els valors, per exemple si aquest valor és 1 es retornen els elements tots 

seguits, en canvi si per exemple és dos es retornen 0,2,4,6, etc.  

 

 numpy.abs(): la funció retorna el valor absolut de la matriu que s’indica per 

paràmetre. 

 S’introdueix la matriu de la qual es vol computar el valor absolut, i un cop s’ha 

calculat el valor absolut per cada un dels valors de la matriu introduïda, es retorna la 

matriu, la qual es guarda al element al que  se li assigna la funció.  

 Opcionalment, es pot afegir un paràmetre addicional el qual introdueix una 

condició a complir i per tots aquells valors que es compleix la condició es calcula el valor 

absolut.
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 numpy.shape(): el comportament de la funció és retornar la forma d’una matriu 

en concret. S’introdueix per paràmetre la matriu de la qual es vol determinar la forma i 

la funció retorna un vector amb la grandària de la matriu, un valor per les files i un per 

les columnes.  

 

 numpy.sum(): la funció calcula la suma de tots els elements que composen una 

matriu, seguint el sentit de l’eix especificat. 

 Els paràmetres que accepta són la matriu de la qual es vol realitzar la suma de 

tots els elements, l’eix que s’ha de seguir es opcional indicar-lo, si no s’indica es realitza 

la suma normal de tots els elements de la matriu.  

 Al igual que amb el paràmetre de l’eix, es troben altres paràmetres opcionals com 

per exemple el format de la matriu que es retorna un cop realitzada la suma. Si la matriu 

que s’introdueix és de dimensió zero, es retorna un escalar.  

 

 numpy.array(): aquesta funció permet declarar una matriu a partir d’un objecte 

específic.  

 El que fa és prendre l’objecte que se’l introdueix per paràmetre i convertir-lo en 

una matriu a partir de les especificacions que se’l donen a partir dels paràmetres 

opcionals que permet la funció. 

 És un mètode emprat per poder convertir una llista en una matriu entre altres 

objectes.  

   

 numpy.zeros(): el que fa la funció es retornar una matriu de zeros de la mida i 

tipus de dades especificats per paràmetre. 

 El paràmetre obligatori és la forma, la mida que ha de tenir la matriu resultant de 

la funció, aquest paràmetre s’introdueix en forma de vector per indicar el nombre de files 

i de columnes. 

 Per altre banda, un dels paràmetres opcionals és de quin tipus de dades ha de 

ser la matriu que es retorna, per exemple si es de nombres enters o flotants, tot i que 

tots ells valen zero (en el cas dels flotants 0.0).  

 

 numpy.std(): la funció retorna la desviació típica o estàndard d’un conjunt de 

valors introduïts en forma de matriu.  

 La desviació típica serveix per determinar com es distribueixen els valors de la 

matriu al llarg d’un eix específic, si no ses detalla per defecte és sobre l’eix X. 

 El principal paràmetre que accepta la funció és el primer, el qual indica de quina 

matriu es vol calcular la desviació típica. Els demés paràmetres són opcionals i 

corresponen a l’especificació de l’eix sobre el que calcular la desviació típica o al tipus 

de valors entre d’altres. 
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Annex IV. Programa del sistema de detecció d’intrusió 
 

 A continuació, es mostra el programa implementat, finament, sobre la Raspberry 

Pi per assolir el sistema de detecció d’intrusió basat en visió per l’estació FMS-200. 

 

import time 

from picamera import PiCamera  

import cv2 

import numpy as np 

 

camera = PiCamera() 

#Initialize parameters 

threshold = 0.47 

std = 144.56 

num_over_threshold = 239890 

theQueue = [ ] 

QueueSize = 20 

detection_frames = 2 #Number of intrusions that must be given in 

a row to detect intrusion 

camera.vflip = True #Camera's 180 degree rotation 

camera.resolution = (500,500) #Images resolution 

camera.start_preview() 

time.sleep(2) #Warm up time 

camera.stop_preview() 

print('Begin by taking images to compute average image') 

for qSize in range(QueueSize): 

    camera.capture('/home/pi/Desktop/FotosP/imatge%03d.png'       

 %qSize) 

    newQueueImage=cv2.imread('/home/pi/Desktop/FotosP/imatge%03

 d.png' %qSize, cv2.IMREAD_GRAYSCALE) 

    theQueue.append(newQueueImage) 

    time.sleep(0.1) 

print('Images taken') 

#Compute average image as the mean of the 'theQueue' list 
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avgImage = np.mean(theQueue, axis = 0).astype('uint8') 

#Creates a CLAHE object 

clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=40.0, tileGridSize=(8,8)) 

#Apply CLAHE to average image 

avgImage = clahe.apply(avgImage) 

#Init params 

num_imatge = 0 

numIntrusions = 0 

Num_intr = 0 

print('Intrusion detection system ready to go') 

#Intruder detection system starts processing images  

while True: 

    camera.capture('/home/pi/Desktop/FotosF/imatge%03d.png' 

 %num_imatge) 

    new_img=clahe.apply(cv2.imread('/home/pi/Desktop/FotosF/ima

 tge%03d.png'%num_imatge,cv2.IMREAD_GRAYSCALE)).astype('uint

 8') 

    #Intruder detection method (Method 2) applied 

    diffImage = np.abs(new_img-avgImage) 

    ones = np.argwhere(diffImage>=threshold) 

    num_coord, columns = np.shape(ones) 

    desviacio_tip = round(ones.std(),2) 

    #Check intrusion condicions 

    if desviacio_tip > std or num_coord < num_over_threshold: 

        Num_intr = 0 

        print('ALL IN ORDER') 

    elif desviacio_tip <= std or num_coord >= 

 num_over_threshold: 

        Num_intr += 1 

        print('WARNING!') 

        cv2.imwrite('/home/pi/Desktop/FotosI/imatge%03d.png'  

    %num_imatge,new_img) 

     

    #Intrusion detected in case of 2 intrusion frames in a row 
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    if Num_intr >= detection_frames:  

        numIntrusions += 1 

        Num_intr = 0 

        print('ALARM! INTRUSION DETECTED!') 

        print('TOTAL INTRUSIONS DETECTED: %i' %numIntrusions) 

    num_imatge += 1 
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