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Resum del Treball: 

 

En aquest treball hem dut a terme l’anàlisi, disseny i implementació d’un 
projecte de visió per ordinador integral, hem dividit la nostra solució en 5 
projectes ben diferenciats que contenen tota la tecnologia i funcionalitat 
que volíem fer servir. 

Les 5 parts que formen el producte final són: 

• El nucli on hi ha tota la funcionalitat dels algorismes que fan servir 
OpenCV per obtenir un rendiment òptim. 

• La interfície gràfica que permet treballar contra el nucli, tot generant i 
processant caixes de begudes per testejar la seva potència. 

• El que anomenem “CheckBox” que conté la funcionalitat per fer 
modificacions sobre els resultats dels algorismes automàtics de visió. 

• La part web que permet veure informació de les ampolles, 
estadístiques de la producció en format tabular i gràfics estadístics 
generats en temps real. 

• Per últim, un projecte compartit per la resta que conté tota la 
funcionalitat d’interacció amb la base de dades comuna.  

Hem aconseguit un producte creiem que de bona qualitat, ben acabat i 
amb totes les funcionalitats que vàrem marcar com a necessàries 
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Abstract: 

 

In this work we have carried out the analysis, design and implementation 
of an integral project of computer vision, and we have divided our 
solution into 5 well distinguished projects that contain all the technology 
and functionality that we wanted. 

 

The 5 parts that form the final product are: 

 

• The core, which contains all the algorithm functions that OpenCV uses 
to obtain an optimum performance. 

• The graphic interface that allows us to work against the core, 
generating and processing boxes of drinks for testing its power. 

• What we call “CheckBox” is the part that is designed to be able to 
make modifications to the results of the automatic algorithms of 
vision. 

• The web part that allows us to see information on the bottles, 
statistical output of the production in tabular format and statistical 
charts generated in real time. 

• Finally, a project shared by the rest contains all the functionality of 
interaction with the common database. 

 

We have achieved a product that we think is good quality, well finished 
and with all the functionalities that are marked as necessary. 

 

Paraules clau: 
 

.Net Framework, OpenCV, C#, Visió per Ordinador, Microsoft, Visual Studio 2015 

 
 

mailto:falarconm@uoc.edu


Visió per ordinador 
 
 
 

TFG .Net Gener 2016   | falarconm@uoc.edu   | 4 de 59  
 

Taula de continguts 
 

Taula de continguts ............................................................................................................ 4 

Índex de figures ................................................................................................................. 6 

Introducció. ......................................................................................................................... 7 

Justificació del projecte. ..................................................................................................... 9 

Objectius del projecte. ...................................................................................................... 10 

Requeriments de la solució. ............................................................................................. 10 

Funcionalitats a implementar. ........................................................................................... 11 

Resultats esperats. ........................................................................................................... 12 

Organització del projecte. ................................................................................................. 13 

Anàlisi e identificació de riscos potencials al projecte. ..................................................... 14 

Proposta d’activitats i cronograma. .................................................................................. 15 

Diagrama de Gantt ........................................................................................................... 16 

Requeriments funcionals/no funcionals. ........................................................................... 17 

Escenari i components. ................................................................................................. 17 

Guió del tècnic. ............................................................................................................. 17 

Guió dels usuaris administratius/directius. .................................................................... 18 

Guió del mòdul de visió per ordinador. .......................................................................... 18 

Requeriments funcionals. .............................................................................................. 18 

Requeriments no funcionals. ......................................................................................... 20 

Diagrama de casos d'ús. .................................................................................................. 22 

Documentació textual dels casos d’ús de l’aplicació d’escriptori CheckBox. ................ 26 

Documentació textual dels casos d’ús del mòdul de visió per ordinador. ..................... 29 

Documentació textual dels casos d’us de la interfície gràfica mòdul de visió per 

ordinador. ...................................................................................................................... 32 

Documentació textual dels casos d’ús per la part Web ................................................. 34 

mailto:falarconm@uoc.edu


Visió per ordinador 
 
 
 

TFG .Net Gener 2016   | falarconm@uoc.edu   | 5 de 59  
 

Model conceptual. ............................................................................................................ 36 

Diagrama de l’arquitectura: de l’aplicació / SW / HW. ...................................................... 37 

Arquitectura del software .............................................................................................. 37 

Arquitectura del hardware ............................................................................................. 40 

Disseny de la base de dades. .......................................................................................... 41 

Relació de taules i camps en base al model entitat relació ........................................... 42 

Model de classes. ............................................................................................................. 43 

Disseny de la interfície d’usuari. ....................................................................................... 44 

Interfície gràfica per l’aplicació CheckBox ..................................................................... 44 

Interfície gràfica pel mòdul de visió per ordinador ......................................................... 45 

Interfície gràfica per l’apartat Web ................................................................................ 46 

Modificacions fetes al producte final. ................................................................................ 50 

Conclusions. ..................................................................................................................... 51 

Annex: Manual d’ús. ......................................................................................................... 52 

Idea general. ................................................................................................................. 52 

Generar 1 a 10 ampolles d’una vegada ........................................................................ 53 

Provar algorisme amb una ampolla ............................................................................... 54 

Processar caixa............................................................................................................. 55 

Revisar ampolles d’una caixa ....................................................................................... 56 

Revisar estadístiques per la Web .................................................................................. 58 

Bibliografia. ....................................................................................................................... 59 

 

  

mailto:falarconm@uoc.edu


Visió per ordinador 
 
 
 

TFG .Net Gener 2016   | falarconm@uoc.edu   | 6 de 59  
 

Índex de figures 
 

CASOS D'ÚS 1 APLICACIÓ D'ESCRIPTORI CHECKBOX ................................................................ 22 

CASOS D'ÚS 2 VISIÓ PER ORDINADOR ..................................................................................... 23 

CASOS D'ÚS 3 INTERFÍCIE GRÀFICA DEL MÒDUL VISIÓ PER ORDINADOR ...................................... 24 

CASOS D'ÚS 4 PART WEB ...................................................................................................... 25 

 

DIAGRAMA 1 MODEL CONCEPTUAL .......................................................................................... 36 
DIAGRAMA 2 MODEL VISTA CONTROLADOR .............................................................................. 37 
DIAGRAMA 3 ARQUITECTURA PEL MÒDUL DE VISIÓ PER ORDINADOR I LA SEVA INTERFÍCIE GRÀFICA 38 
DIAGRAMA 4 ARQUITECTURA PER L'APLICACIÓ CHECKBOX ........................................................ 39 
DIAGRAMA 5 ARQUITECTURA D’ENTITY FRAMEWORK PER LA PERSISTÈNCIA DE DADES ................. 39 
DIAGRAMA 6 ARQUITECTURA DEL HARDWARE .......................................................................... 40 
DIAGRAMA 7 MODEL ENTITAT/RELACIÓ .................................................................................... 41 
DIAGRAMA 8 MODEL DE CLASSES ............................................................................................ 43 

 

INTERFÍCIE 1 CHECKBOX FORMULARI PRINCIPAL ....................................................................... 44 
INTERFÍCIE 2 PANTALLA PRINCIPAL PART GRÀFICA MÒDUL VISIÓ PER ORDINADOR ......................... 45 
INTERFÍCIE 3 DETALL GENERADOR ALEATORI DE CAIXES ............................................................ 45 
INTERFÍCIE 4 PART WEB TAULA AMB ESTADÍSTIQUES ................................................................. 46 
INTERFÍCIE 5 PART WEB EXEMPLES DE GRÀFICS QUE PODREM GENERAR .................................... 47 
INTERFÍCIE 6 DETALL AMPOLLA PROCESSADA ........................................................................... 48 
INTERFÍCIE 7 PÀGINA PRINCIPAL .............................................................................................. 49 

 

ANNEX 1 COM GENERAR CAIXES ............................................................................................. 53 

ANNEX 2 COM PROCESSAR UNA ÚNICA IMATGE ........................................................................ 54 

ANNEX 3 COM PROCESSAR UNA CAIXA ................................................................................... 55 

ANNEX 4 PANTALLA INICIAL CHECKBOX ................................................................................... 56 

ANNEX 5 INTERACCIONS POSSIBLES AMB CHECKBOX ............................................................... 57  

mailto:falarconm@uoc.edu


Visió per ordinador 
 
 
 

TFG .Net Gener 2016   | falarconm@uoc.edu   | 7 de 59  
 

Introducció. 
 

En aquesta entrega final o memòria farem les modificacions pertinents per sincronitzar el 

producte final amb la part d’anàlisis, disseny i implementació, els canvis son mínims ja que 

no ens hem desviat del full de ruta marcat, però sí hi ha hagut algunes decisions que a la 

implementació han estat un xic diferents.  

Abans però voldríem posar en context la nostra situació laboral actual. Actualment treballo 

al ICO, Institut Català d’Oncologia, contractat com a tècnic mig pel CIBERESP que és un 

programa d’ajudes a la investigació mèdica del Instituto Carlos Tercero del govern 

espanyol. Les meves tasques són entre d’altres desenvolupar programari a mida per un 

grup d’investigadors del VPH o virus del papil·loma humà. 

Sense entrar en detall aquest virus és causa necessària per desenvolupar càncer de cèrvix 

entre d’altres localitzacions i el grup en el que treballem és un del més rellevants a nivell 

mundial en aquest camp, els principals investigadors son metges epidemiòlegs que 

mantenen un Information Centre a nivell global col·laborant directament amb la IARC per 

l’esmentat virus. 

És en aquest entorn on desenvolupo la meva feina com a programador d’aplicacions, 

concretament he desenvolupat a mida un programari que s’encarrega d’automatitzar tot un 

seguit de tasques alhora d’elaborar i compilar diferents informes per totes les àrees 

geogràfiques del món de les que es tenen dades epidemiològiques sobre aquesta malaltia. 

Aquest programari està completament desenvolupat en .Net i té uns quants milers de línies 

de codi. És per aquest motiu que he escollit desenvolupar el TFG fent servir .Net. Perquè 

és el que m’agrada i actualment em guanyo la vida amb ell. 

Després de la petita presentació autobiogràfica entrem ja a la visió per ordinador recordant 

que estem dissenyant un sistema de visió per ordinador per un grup de fabriques de 

begudes refrescants que automatitzaran el procés de control de qualitat. El sistema 

constarà d’una càmera d’alta definició i d’alta velocitat col·locada estratègicament al final 

d’una cinta de producció. Amb la informació extreta d’aquesta càmera el programari que 
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desenvoluparem hauria de detectar, segons els requeriments del nostre client, les 

anomalies que detallàrem en el pròxims apartats. 

Abans però esmentarem alguns detalls importants en el món de la fabricació de begudes. 

Una fabrica considerada com a normali pot generar 1200 ampolles per minut. Això ens 

dona 20 al segon. Per això és fa vital una càmera d’alta velocitat que sigui capaç de gravar 

a més de 20 FPS (marcs per segon) a una resolució el més elevada possible, s’ha de 

trobar però un equilibri entre més DPI (punts per polzada) amb el que obtindríem resultats 

més acurats amb algorismes més senzills però amb un cost computacional superior. En 

aquest cas cada píxel que ens poguéssim estalviar ens faria guanyar temps. 

També cal destacar que en el moment de passar davant la càmera per molt ràpida que 

viatgi l’ampolla per la cinta considerarem que el refresc interior està en posició estacionaria, 

és a dir, que no a patit una acceleració o desacceleració brusca en un temps suficient.  
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Justificació del projecte. 
 

Entrant ja en matèria pel nostre projecte de visió per ordinador volem contestar abans que 

res a la pregunta: per què aquest projecte? La resposta principal és que ens motiva 

tècnicament, creiem que la seva dificultat és elevada però som de l’opinió que si podem 

escollir, com és el cas, preferim arriscar i quedar-nos amb el projecte que probablement 

resulti en un producte atractiu, de qualitat i d’una certa raresa que no pas optar per 

quelcom més comú i senzill de realitzar 

A més, aquesta dificultat elevada comporta posar a prova els nostres coneixements que 

tant costosament hem anat obtenint al llarg d’aquests últims anys. Per a nosaltres el pas 

per la universitat ha estat un esforç molt considerable i com a tal creiem que el TFG ha de 

reflectir aquest esforç i potència obtinguda. 

D’altra banda presentem un breu estudi de mercat a data d’avui gener de 2016. Veiem 

que comercialment el més similar al nostre projecte són els programaris de tipus OCR o 

reconeixement òptic de caràcters que comparativament son més complicats que el 

programari que volem desenvolupar però que contenen moltes idees aprofitables que 

anirem comentant en les properes entregues quan fem l’anàlisi i disseny. Podríem arribar a 

dir que els programaris OCR són una generalització del nostre problema a resoldre ja que 

nosaltres “tant sols” ens hem de fixar en una figura d’una mida determinada, l’ampolla, 

mentre que els OCR han de ser capaços de detectar cents o mils de caràcters amb 

diferents inclinacions, resolucions, fonts, mides etc. No entrem ja en el tema de l’escriptura 

manuscrita per ser molt més complex. 

Acabem aquest punt amb una síntesi de la descripció del projecte. Com a finalistes d’un 

concurs d’una coneguda marca de begudes refrescants hem de construir un sistema 

compost per un programari d’escriptori que llegeixi d’una carpeta local l’entrada de 

diferents fotografies, si ens donés temps podríem arribar a desenvolupar un servei que 

monitoritzi constantment l’arribada de noves fotografies. Una vegada detectada una nova 

fotografia es procedirà al seu anàlisi per obtenir la informació requerida, si està trencada, si 

està caiguda, si està plena, etc. Aquesta informació quedarà persistentment 

emmagatzemada a una BD centralitzada en un servidor. Posteriorment un operari podrà 
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afegir o corregir informació de cadascuna de les lectures fetes, treballant amb l’IU 

d’escriptori. A més hi haurà una aplicació Web per poder accedir on-line des de diferents 

centres a les estadístiques realitzades en base a les lectures del programari comentat 

anteriorment. 

 

Objectius del projecte. 
 

Com a objectius generals hem de ser capaços de construir una solució integral que 

conjugui tot un seguit de tecnologies propietàries de Microsoft capaç de satisfer les 

exigències del nostre client. 

D’altra banda, com a objectius específics hem de desenvolupar 3 components bàsics que 

són: Base de Dades, part web, part d’escriptori , tots ells han de treballar de forma conjunta 

per oferir una solució òptima al client. 

 

Requeriments de la solució. 
 

Com a requeriments funcionals tenim: 

o A la part d’escriptori l’usuari ha de poder accedir al programa sense fer cap login, ha de 

poder definir la carpeta d’entrada i la BD de sortida, ha de poder parametritzar certs 

valors que ajudin a adaptar els algorismes a un entorn determinat i per últim ha de 

poder revisar lectures d’imatges per afegir informació. 

o A la part web ha de poder accedir a les estadístiques i llegir-les clarament des de 

qualsevol dispositiu que tingui connectivitat a internet. 

Com a requeriments no funcionals nomes destacarem un: 

o Ha de ser el màxim eficient alhora d’interpretar les imatges, en un entorn real hauríem 

de parlar de mil·lèsimes de segon per ampolla donat el volum de producció. En aquest 

cas hem aconseguit uns 80 milisegons i estem molt satisfets.  
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Funcionalitats a implementar. 
 

Com a funcionalitats a implementar tenim: 

o Comunicació amb la API d’OpenCV, és a dir, com interactuar des de C# amb aquestes 

llibreries per obtenir tota la seva potència alhora de tractar amb imatges tipus mapa de 

bits. 

o Desenvolupar algorismes que detectin formes i inclinacions donada una imatge amb 

unes característiques molt determinades, com són DPI, mida, profunditat de color, etc 

o Dissenyar una BD segons el model entitat/relació que contingui tota la informació 

extreta de les imatges i inclús la imatge en si com a BLOB (binary long object) si creiem 

que és adient. 

o Implementar una entorn Web que faci accessible tota la informació emmagatzemada a 

la BD. 

o Construir un Front End basat en el popular Framework de Twitter anomenat Bootstrap. 
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Resultats esperats. 
 

El que esperem al acabar aquest projecte és entregar un entorn complert amb una 

arquitectura per capes, i també de client-servidor per la part web, que contingui els 

següents elements:  

o Un programari d’escriptori amb tecnologia Windows Forms compatible amb màquines 

Windows de 32 bits amb .Net Framework 4.5 Redistribuible. Amb la funcionalitat de 

detectar relleus d’ampolla i extreure informació sobre el seu estat per generar 

informació que persistirà fent servir una nova tecnologia per nosaltres anomenada 

Entity Framework. 

o Una BD centralitzada allotjada en un servidor de BD SqlServer Express que contingui la 

informació detallada de cada una de les lectures de les imatges per posteriorment 

poder fer estadístiques al vol. 

o Una aplicació web basada en ASP.NET MVC que pugui obtenir de la BD la informació 

de les lectures i generar estadístiques que seran mostrades amb una capa de Bootstrap 

a nivell de client per assegurar-nos que la sortida és “responsiva” i que fem servir el 

paradigma Mobile First donada la importància actual i futura dels dispositius mòbils. 
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Organització del projecte. 
 

En aquest punt detallarem els components de programari i maquinari  

o El llenguatge C# i .Net Framework 4.5 seran emprats tant en la part web com en la 

d’escriptori. 

o L’entorn de desenvolupament estarà format per un iMac model mitjans 2014 amb 16 GB 

de RAM i un Windows 8.1 Pro virtualitzat amb el programari Virtual Box d’Oracle. 
o L’EDI escollit serà la versió completa del Visual Studio Community 2015. 
o El programari de ajut al tractament d’imatges serà OpenCV amb la implementació per 

.Net EmguCV. 

Com ja havíem esmentat anteriorment l’arquitectura del projecte que s’adapta millor als 

requeriments del sistema és una arquitectura heterogènia amb un sistema client-servidor 

organitzat en capes. Els components de cada una de les capes es poden estructurar 

seguint una arquitectura orientada a objectes. Fins i tot, en un futur, es podria pensar en 

arribar a una arquitectura SOA (arquitectura orientada a serveis) d’alguna de les parts del 

sistema si ens demanessin exposar-lo a sistemes externs. 

Per acabar resumirem aquí les tecnologies a utilitzar que han anat sorgint al llarg del 
document: 

o SO Windows 8.1 Pro de 32 bits que actuarà com a servidor de BD i servidor web. 

o IISExpress 8 com a servidor web 

o Bootstrap 3 com a Framework per la part web banda client 

o ASP.Net MVC com a tecnologia web banda servidor 

o SqlServer Express com a tecnologia de servidor de BD. 

o Farem servir Entity Framework com a capa de comunicació entre presidència i lògica de 

negoci. 
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Anàlisi e identificació de riscos potencials 
al projecte. 
 

El primer risc i més important creiem que és la nostra poca disposició a ser organitzats, 

ens explicarem intentant ser el màxim honestos possibles, normalment en un projecte 

d’una grandària rellevant necessitem l’ajut o consell d’un programador sènior o d’un 

manager que ens pugui anar enfocant, tenim una facilitat o propensió a la dispersió pel que 

acabem obrint molts fronts diferents en comptes de centrar-nos en el més important, 

acabar-ho i passar al següent punt. Som conscients del nostre problema i intentem millorar, 

però ens costa moltíssim i com diuen l’experiència és un grau. 

El segon risc és el temps, com ja hem anat comentant amb els nostres responsables, el 

temps és un bé preuat i escàs en el nostre cas, per tant la falta de temps pot fer-nos 

fracassar si no gestionem mil·limètricament el que disposem. 

El tercer i últim risc potencial i no per això menys important és la dificultat intrínseca de 

detectar formes en una imatge determinada partint de 0, és a dir, desenvolupant nosaltres 

mateixos els algorismes de preprocessament d’imatge que permetin tractar la informació 

continguda en els mapes de bits de forma que els nostres algorismes de detecció de 

formes trobin certs patrons que ens indiquin informació d’utilitat respecte les ampolles 

analitzades. Podem trobar bibliografia, de forma relativament senzilla, referent a com s’han 

anat desenvolupant solucions per aquest problema ja des de l’any 1910 però creiem que la 

dificultat radica en traslladar aquestes solucions teòriques amb una base matemàtica 

analítica a codi desenvolupat en C#. 
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Proposta d’activitats i cronograma. 
 

Les activitats a complir seran aquelles que ens permetin desenvolupar cadascun dels 

components de forma satisfactòria, per això hem de tenir molt present la temporització del 

projecte per assolir amb èxit les següents fites: 

1.  Pla de treball (PAC1) 

2. Anàlisi i disseny (PAC2) 

3. Implementació (PAC3) 

4. Lliurament: Memòria, producte, presentació i debat virtual 

Per acabar aquest punt adjuntem a la següent pàgina un diagrama de Gantt intentant 

donar una estimació del temps el més acurada i realista possible: 
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Diagrama de Gantt 
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Requeriments funcionals/no funcionals. 

Escenari i components. 

L’escenari del projecte és un conjunt de fàbriques de begudes refrescants d’una coneguda 

marca comercial. Tal i com hem explicat en el punt anterior el que volem és detectar una 

sèrie d’anomalies per complementar i automatitzar el procés de control de qualitat en la 

fabricació d’ampolles de vidre d’un refresc de cola. Per tant, tenim una figura amb una 

forma molt determinada a detectar amb uns colors i unes lletres sempre iguals.  

Hi haurà dos perfils d’usuaris que interactuen amb el sistema. Els tècnics de la cadena de 

producció que hauran de poder manipular les dades obtingues pel programari podent-les 

variar si detecten qualsevol error de lectura i els usuaris d’administració/direcció que 

podran accedir des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet a una interfície que faci 

estadístiques en temps real de les lectures obtingudes pel nostre programari i que poden 

haver estat corregides o no per un tècnic. 

Donarem per fet que al ser una empresa gran que aposta per tecnologies de Microsoft tota 

la part d’identificació, gestió d’usuaris, control d’accés, etcètera queda delegat a un Active 

Directory així doncs simplifiquem al màxim tots aquests apartats fent servir un disseny per 

contracte i donant per fet que tot aquell que accedeix a qualsevol dels components del 

nostre sistema té les credencials suficients.  

Guió del tècnic. 

El tècnic de control de qualitat fa comprovacions aleatòries de caixes de 9 per 9 ampolles 

en un formulari de Windows on pot carregar una caixa qualsevol per mostrar cadascuna de 

les fotografies de cadascuna de les ampolles juntament amb la informació en text que la 

visió per ordinador a extret de forma automàtica, si selecciona l’ampolla pot editar la 

informació i veure detalls en forma gràfica del procés de visió per ordinador per esbrinar 

com d’acurat ha estat el procés.  
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Guió dels usuaris administratius/directius. 

Un usuari que formi part de la direcció o de la part administrativa podrà accedir a un lloc 

web de la intranet per veure estadístiques en forma tabular i gràfica de la qualitat de la 

producció en temps real, això s’aconseguirà ja que el lloc web tindrà una connexió contra la 

base de dades on el mòdul de visió escriurà els seus valors. 

Guió del mòdul de visió per ordinador. 

Aquest és el kernel del sistema, la part més crítica. L’entrada d’informació és una carpeta 

que conté 9 per 9 fotografies d’ampolles extretes de la càmera d’alta velocitat per un 

procés que no es contempla en el TFG i que ha seleccionat els fotogrames més adients per 

les ampolles. La sortida ha de ser la fotografia tractada més la informació obtinguda, la 

fotografia quedarà emmagatzemada en un sistema d’arxius, la informació extreta quedarà 

emmagatzemada en una base de dades central, a més d’una fotografia del original sense 

tractar que posteriorment es podrà veure al lloc web quan s’entri al detall de l’ampolla 

pertinent.  

El mòdul de visió per ordinador serà un projecte de tipus llibreria que tindrà referències cap 

a OpenCVii.Net fent servir el paquet Nuguet iii Emgu CViv. A més es podrà gestionar des 

d’un Windows Forms que farà d’interfície gràfica podent parametritzar certs valors. 

Requeriments funcionals. 

o Requeriments funcionals dels tècnics. 

• Carregar caixa: Des del formulari Windows que anomenarem CheckBox el 

tècnic podrà carregar una carpeta que contindrà totes les fotos d’una caixa 

determinada. 

• Visualitzar fotografies: Una vegada la caixa hagi estat carregada, les 

fotografies de les ampolles hauran de visualitzar-se en una matriu de 9 x 9. 

• Visualitzar informació gràfica d’una ampolla: Si s’escull una ampolla de la 

matriu a la part dreta de la matriu del formulari apareixerà informació addicional 

en forma de gràfics per sobre de la fotografia de l’ampolla amb el treball fet pel 

mòdul de visió per ordinador. 
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• Modificar informació obtinguda pel mòdul de visió per ordinador: Podrà 

modificar i corregir les dades errònies en format text. 

• Desar la informació a la BD: Una vegada hagi fet els canvis necessaris a les 

diferents ampolles podrà desar d’una sola vegada la informació per totes elles a 

la BD. 

 

o Requeriments funcionals dels usuaris administratius / directius. 

• Cerca informació per data de producció: L’usuari ha de poder veure les 10 

últimes ampolles produïdes. 

• Visualització en forma tabular: L’usuari ha de poder veure informació 

estadística de la qualitat de tota la producció. 

• Visualització en forma gràfica: L’usuari ha de poder visualitzar informació en 

tres de tipus de gràfics que es generaran al moment des de la part client amb un 

Framework basat en JQuery, concretament JQuery Flot. 
 

o Requeriments funcionals del mòdul de visió per ordinador. 

• Detectar si l’etiqueta del producte no hi és o està mal alineada.  Aquest cas 

és l’únic que no hem implementat ja que em vist que és millor treballar amb les 

ampolles encara sense etiquetar per poder treballar més còmodament alhora 

d’analitzar la quantitat de líquid. Si l’haguéssim volgut implementar hauriem de 

buscar un patró de text, concretament la marca de l’ampolla sembla el més 

adient ja que buscar d’altres símbols o imatges pot ser més costós o complicatv. 

Comencem amb el pragmatisme, suposarem en el nostre cas que l’ampolla és 

de vidre amb una forma particular a la base de manera que un procés de la 

cadena de muntatge és capaç de col·locar-la de front a la càmera, rotant-la sobre 

el seu eix vertical si cal, encaixant-la en una forma única en el punt en el que es 

fa la foto. Més endavant ho explicarem més detalladament. 

• Detectar si l’ampolla no té tap. En aquest cas es buscarà un color determinat 

en un àrea molt concreta a una alçada determinada. Caldrà tindre un fons de 

color que permeti saber per contrast si hi és o no. 

• Detectar si el líquid no arriba o sobrepassa el nivell desitjat. Aquest cas cal 

comentar-ho amb el client ja que es pot obviar si s’inclou en l’algorisme global 
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una bàscula de precisió. Amb un sensor de pes quedaria resolt i seria més 

acurat. Creiem que és important ser honestos i no incloure més funcionalitat amb 

el consegüent increment de preu, a més pensant en la solució òptima com 

enginyers la bàscula és més adient, em aconseguit uns resultats excel·lents 

degut a les particularitats físiques dels líquids i al color concret dels refrescs de 

cola  

• Detectar si no hi ha ampolla. En aquest cas tindríem que buscar la absència de 

forma però el millor és fer el contrari, buscar el 100% del fons a la imatge. Si 

dona positiu no hi ha ampolla. També ho podríem resoldre amb la bàscula 

comprovant l’absència de pes, però al ja tenir el processament per imatge i 

essent una situació que es pot resoldre amb poc cost computacional podem 

veure-ho com una doble comprovació. 

• Detectar si s’ha trencat l’ampolla. Aquest serà el cas més difícil ja que no 

tenim una trencada estàndard, ens referim a una forma de trencar-se estàndard, 

al ser de vidre una ampolla pot estar trencada de 𝑛 formes diferents. Al client no 

li interessa, al menys en el nostre cas, com s’ha trencat l’ampolla el que sí li 

interessa és saber que està sencera. Així doncs el que farem serà buscar la 

forma d’ampolla i si no hi és i el cas anterior, no hi ha ampolla, tampoc és 

compleix donarem per fet que és el cas. Si tinguéssim més temps podríem 

refinar aquesta funcionalitat buscant la forma de l’ampolla caiguda a l’esquerra: 

180° o caiguda a la dreta: 0°, al final detectem si esta caiguda o trencada, però 

no cap a on a caigut.  

Requeriments no funcionals. 

Per la part web ja hem comentat que la informació estadística ja sigui en forma tabular o 

gràfica ha de poder ser accessible tant des de dispositius mòbils amb una resolució 

reduïda com des d’ordinadors amb una resolució mitjana o gran.  

Els requeriments sobre la tecnologia són: 

o ASP.Net MVC viper la part Web que ja inclou Bootstrap 3 com a Framework per la part 

client i que per tant fa servir el paradigma Mobile First viifent complir el requeriment que 

hem mencionant en el primer paràgraf d’aquest subapartat. 
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o C# amb Windows Forms i .Net Framework 4.5 tant per la interfície gràfica del mòdul de 

visió per ordinador, recordem que el mòdul serà una DLL, com pel mòdul anomenat 

CheckBox. 

o OpenCV.Net com a referència Nuguet dins la DLL de visió per ordinador, fem servir 

aquesta llibreria OpenCV.Net en comptes de l’automatisme del Photoshop CS4 al haver 

confirmat que és mes òptim fer servir la primera llibreria l’estar orientada específicament 

a aquest tema en particular. 

o En un mateix servidor Windows 8.1 Professional de 32 bits tindrem la BD amb el 

RDBMS SQL Server 2012 i el servidor Web IIS 8. 

o La capa de persistència de dades estarà gestionada per Entity Framework. 

Un altre requeriment no funcional és la velocitat de processament de les imatges, i encara 

que és un punt clau que s’escapa de l’àmbit d’aquest TFG hem obtingut una velocitat de 

processament adient a un volum d’ampolles real al haver tractat amb algorismes 

optimitzats per aquest cas en concret. 
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Diagrama de casos d'ús. 
 

 

Casos d'ús 1 Aplicació d'escriptori CheckBox 
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Casos d'ús 2 Visió per ordinador 
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Casos d'ús 3 Interfície gràfica del mòdul visió per ordinador 
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Casos d'ús 4 Part Web 
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Documentació textual dels casos d’ús de l’aplicació d’escriptori 

CheckBox. 

Identificador CU1 

Nom 
Visualitzar informació gràfica obtinguda del mòdul visió per 
ordinador per a una ampolla en concret 

Propòsit 
Mostrar al usuari tècnic com ha funcionat l’algorisme de visió per 

ordinador 

Actors(s) Usuari tècnic 

Precondició Ha d’haver una caixa carregada  

Postcondició 
Es mostra la informació gràfica de les operacions fetes a la dreta de 

la matriu. 

Flux normal 
Es mostren les operacions fetes pel mòdul visió per ordinador sobre 

impreses sobre la mateixa fotografia, hi haurà tantes fotografies 

repetides com comprovacions fetes 

Flux alternatiu 
No hi ha informació o no és pot accedir. És mostra missatge d’error 

amb l’explicació corresponent 

Inclusions CU2 

Extensions Cap 
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Identificador CU2 

Nom Carregar caixa de 9 x 9 ampolles 

Propòsit 
Cercar a la BD i sistema d’arxius la informació i fotografies relatives 

a una caixa de begudes per mostrar-la per pantalla 

Actors(s) Usuari tècnic 

Precondició Ha d’existir almenys una caixa 

Postcondició 
Es mostren totes les fotografies de les ampolles de la mateixa caixa 

en una matriu de 9x9 

Flux normal 
L’usuari busca per la BD o pel sistema d’arxius la caixa que vol 

visualitzar, el sistema la carrega 

Flux alternatiu 
No hi ha cap caixa o hi ha problemes al carregar alguna de les 

fotografies. És mostra missatge d’error amb l’explicació 

corresponent 

Inclusions Cap 

Extensions Cap 

 

Identificador CU3 

Nom Modificar informació en format text d’una ampolla 

Propòsit 
Corregir errors en la informació en format text produïts per 

l’algorisme de visió per ordinador per una ampolla en concret 

Actors(s) Usuari Tècnic 

Precondició 
L’ampolla ha d’estar carregada al sistema amb informació generada 

pel mòdul de visió per ordinador 

Postcondició Les dades queden modificades correctament 

Flux normal 
L’usuari és capaç de veure l’error observant la fotografia d’una 

ampolla en concret 

Flux alternatiu 
L’usuari no és capaç de veure correctament la fotografia. La marca 

com errònia. 

Inclusions CU2 

Extensions Cap 
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Identificador CU4 

Nom Desar informació de tota una caixa d’ampolles a la BD 

Propòsit Desar les modificacions fetes per un tècnic a la BD 

Actors(s) Usuari tècnic 

Precondició 
L’usuari ha modificat alguna de les ampolles que pertanyen a la 

caixa 

Postcondició 
La informació relativa a les ampolles queda actualitzada a la BD i la 

caixa queda marcada com a modificada per un humà 

Flux normal L’usuari te connexió a la BD i pot executar el codi d’actualització 

Flux alternatiu 
La connexió a la BD falla o el codi d’actualització no compleix 

alguna restricció. És mostra missatge d’error amb l’explicació 

corresponent. 

Inclusions CU3 

Extensions Cap 
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Documentació textual dels casos d’ús del mòdul de visió per 

ordinador. 

Identificador CU5 

Nom Carregar caixa de 9 x 9 ampolles 

Propòsit 
Carregar al mòdul una caixa amb 9 x 9 ampolles per ser 

processades  

Actors(s) Mòdul de visió per ordinador 

Precondició 
La caixa ha d’existir al sistema extreta de la càmera d’alta velocitat i 

alta resolució per un procés forà al nostre sistema 

Postcondició 
Les fotografies de les ampolles estan carregades i llestes per ser 

processades 

Flux normal 
Al mòdul arriba una caixa d’ampolles. Es carreguen una a una les 

81 ampolles amb èxit 

Flux alternatiu 
Alguna de les ampolles no te foto o l’arxiu no es pot llegir. Es 

descarta la caixa sencera i s’envia a la sortida d’error, en aquest cas 

un log, el missatge d’error pertinent. 

Inclusions Cap 

Extensions Cap 
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Identificador CU6 

Nom Preprocessament d’una fotografia d’una ampolla en concret 

Propòsit 
Preparar la fotografia d’una ampolla per que l’algorisme de visió 

pugui efectuar els seus càlculs 

Actors(s) Mòdul de visió per ordinador 

Precondició La fotografia ha d’estar carregada 

Postcondició 
La fotografia queda modificada de tal forma que l’algorisme pugui 

extreure informació rellevant d’ella 

Flux normal 
S’apliquen els filtres o processos gràfics necessaris per anar 

transformant el mapa de bits d’una ampolla en quelcom útil per 

l’algorisme de visió 

Flux alternatiu 

Algun dels filtres o processos gràfics de OpenCV.Net o automatisme 

de Photoshop CS4 falla. L’ampolla queda marcada com a no 

llegible, es genera un missatge i s’envia a la sortida d’error, en 

aquest cas un log 

Inclusions CU5 

Extensions Cap 

 

Identificador CU7 

Nom Processament d’una fotografia d’una ampolla en concret 

Propòsit 
Aplicar l’algorisme de visió per ordinador que hem dissenyat per 

extreure informació rellevant pel sistema de control de qualitat per 

l’empresa de begudes refrescants 

Actors(s) Mòdul visió per ordinador 

Precondició La imatge de l’ampolla ha d’haver estat preparada o preprocessada  

Postcondició S’extreu informació en text de la qualitat de l’ampolla 

Flux normal L’algorisme acaba amb èxit 

Flux alternatiu 
L’algorisme acaba amb error. Es genera un missatge i s’envia a la 

sortida d’error, en aquest cas un log, el missatge d’error pertinent 

Inclusions CU6 

Extensions Cap 
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Identificador CU8 

Nom 
Inserció dels resultats del processament d’una o n fotografies a 
la BD  

Propòsit 
Persistir la informació extreta per l’algorisme de visió d’una ampolla 

o d’una caixa concreta 

Actors(s) Mòdul visió per ordinador 

Precondició Ha d’existir informació textual 

Postcondició La BD queda actualitzada amb la nova informació 

Flux normal 
El mòdul te connexió a la BD central i pot executar les sentencies 

d’inserció o actualització 

Flux alternatiu 

La connexió a la BD falla o el codi d’actualització/inserció no 

compleix alguna restricció. És mostra missatge d’error amb 

l’explicació corresponent a la sortida d’error que en aquest cas és 

un log 

Inclusions CU7 

Extensions Cap 
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Documentació textual dels casos d’us de la interfície gràfica 

mòdul de visió per ordinador. 

Identificador CU9 

Nom 
Afinament o tuning dels paràmetres del mòdul de visió per 
ordinador 

Propòsit 
Modificar algun dels paràmetres del mòdul de visió per ordinador 

per afinar el seu funcionament 

Actors(s) Usuari tècnic 

Precondició L’algorisme de visió per ordinador no té el grau d’eficàcia esperat 

Postcondició 
L’algorisme de visió millora el seu grau d’eficàcia alhora d’extreure 

informació de les fotografies de les ampolles 

Flux normal El sistema accepta els paràmetres nous 

Flux alternatiu 
Algun dels paràmetres no està en un rang vàlid. El sistema mostra 

un missatge d’error. 

Inclusions Cap 

Extensions Cap 

 

Identificador CU10 

Nom Carregar i processar caixa de 9x9 ampolles 

Propòsit 
Permet fer proves aleatòries escollint alguna caixa per poder veure 

com d’acurat és l’algorisme de visió per ordinador 

Actors(s) Usuari tècnic 

Precondició La caixa existeix al sistema 

Postcondició La caixa queda processada 

Flux normal 
El tècnic selecciona una caixa i aquesta es processa segons 

l’algorisme del mòdul de visió per ordinador 

Flux alternatiu 
Succeeix algun dels errors contemplats en els casos d’ús del mòdul 

de visió per ordinador, es mostra el missatge d’error pertinent. 

Inclusions Tots els casos d’ús del mòdul de visió per ordinador 

Extensions Cap 
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Identificador CU11 

Nom Carregar i processar ampolla de forma individual 

Propòsit 
Seleccionar una ampolla qualsevol per veure com quedaria 

processada i poder prendre decisions vers el funcionament de 

l’algorisme 

Actors(s) Usuari tècnic 

Precondició Existeix una fotografia de l’ampolla al sistema 

Postcondició L’usuari veu de forma gràfica com quedaria processada l’ampolla 

Flux normal La fotografia es pot processar amb normalitat 

Flux alternatiu L’algorisme de visió falla. És mostra un missatge d’error 

Inclusions CU6 CU7 

Extensions Cap 
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Documentació textual dels casos d’ús per la part Web 

Identificador CU12 

Nom Veure estadístiques en forma gràfica 

Propòsit 
Generar al vol estadístiques en forma gràfica que siguin atractives i  

de fàcil lectura 

Actors(s) Usuari administratiu/directiu 

Precondició Han d’existir dades 

Postcondició Es genera un gràfic i es mostra per pantalla 

Flux normal L’usuari escull el gràfic que vol i algun paràmetre addicional. 

Flux alternatiu 
El sistema no és capaç de generar el gràfic amb les dades 

seleccionades. Es mostra un missatge d’error amb la informació 

escaient  

Inclusions CU13 

Extensions Cap 

 

Identificador CU13 

Nom Filtrar dades per rang de dates 

Propòsit 
Preparar la informació per mostrar-ne només la inclosa en un rang 

de dates, en aquest cas concret les 10 últimes caixes produïdes.  

Actors(s) Usuari administratiu/directiu 

Precondició L’aplicació web te connexió a la BD i hi ha dades carregades en ella 

Postcondició S’obté un conjunt de dades que pertany al rang de dates seleccionat 

Flux normal 
L’usuari marca un rang de dates i el sistema és capaç de trobar 

informació dins el rang 

Flux alternatiu 
No hi ha dades o el rang és incorrecte. Es mostra un missatge 

d’error amb la informació escaient 

Inclusions Cap 

Extensions Cap 

 

  

mailto:falarconm@uoc.edu


Visió per ordinador 
 
 
 

TFG .Net Gener 2016   | falarconm@uoc.edu   | 35 de 59  
 

Identificador CU14 

Nom Veure estadístiques en forma tabular  

Propòsit 
Mostrar informació en format taula que pugui ser endreçada per 

columnes, paginada, etcètera  

Actors(s) Usuari administratiu/directiu 

Precondició Han d’existir dades 

Postcondició Es genera la taula i es mostra per pantalla 

Flux normal L’usuari escull el gràfic que vol i algun paràmetre addicional. 

Flux alternatiu 
El sistema no és capaç de generar la taula amb les dades 

seleccionades. Es mostra un missatge d’error amb la informació 

escaient  

Inclusions CU13 

Extensions Cap 
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Model conceptual. 
 

En aquest apartat identificarem i mostrarem amb un diagrama el conceptes que s’han d’ 

implementar al nostre sistema de visió per ordinador, podem comprovar que la complexitat 

d’aquest projecte a nivell de components no és elevada.  

 

Diagrama 1 Model Conceptual  
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Diagrama de l’arquitectura: de l’aplicació / 
SW / HW. 
 

En aquest apartat mostrarem una versió esquemàtica de les diferents arquitectures que 

farem servir en el nostre sistema. 

Arquitectura del software 

Part Web 

En el següent diagrama mostrarem l’arquitectura lògica que s’implementarà a les diferents 

pàgines web. 

 

Enitity FrameworkResposta al POST i 
solicitud de dades

Pàgina HTML amb 
Bootstrap 3

ModelVista Controlador

 

Diagrama 2 Model Vista Controlador 

Com podem observar es tracta del patró MVC, on es separen les dades i la lògica de 

negoci de la capa de presentació. Així obtenim un acoblament feble entre les diferents 

parts del model que poden ser mantingudes per separat més còmodament, passem ara a 

explicar les tres capes d’aquesta arquitectura: 

o Model en ell trobem el model de dades amb el qual construirem el sistema. Les 

diferents classes que representen les entitats son independents del mètode de 

persistència escollit, en aquest  cas SQL Server 2012. 
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o Vista aquesta capa és l’encarregada de la presentació pels usuaris administratius o 

directius que vulguin veure estadístiques en temps real del control de qualitat. El flux 

que es segueix és el següent: la vista rep les dades del model i les tracta per presentar-

les a l’usuari, amb una capa encara més externa obtinguda gràcies a Bootstrap 3 ja en 

el navegador client que s’encarrega de mostrar-les com ja hem comentat prèviament de 

forma correcta amb independència del dispositiu utilitzat. 

o Controlador és l’element encarregat de gestionar les comunicacions entre la vista i el 

model, és transparent al programador al gestionar-ho .Net Framework i interactua entre 

els esdeveniments generats per l’usuari fent les invocacions necessàries al model i 

mostrant la vista adequada. 

 

Aplicacions d’escriptori 

Per les aplicacions que han de fer servir els usuaris tècnics tindrem dos projectes generats 

amb Windows Forms i un tercer que serà de tipus DLL i que estarà inclòs com a referencia 

en un dels Windows Forms, aquest a la seva vegada farà servir una biblioteca molt 

reconeguda en l’àmbit de la visió per ordinador per poder tractar les imatges i extreure 

informació. A continuació mostrem els diagrames: 

 

Diagrama 3 Arquitectura pel mòdul de visió per ordinador i la seva interfície gràfica 
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Diagrama 4 Arquitectura per l'aplicació CheckBox 

 

Persistència de dades 

 

Diagrama 5 Arquitectura d’Entity Framework per la persistència de dades 

mailto:falarconm@uoc.edu


Visió per ordinador 
 
 
 

TFG .Net Gener 2016   | falarconm@uoc.edu   | 40 de 59  
 

Arquitectura del hardware 

En aquest subapartat mostrarem els esquemes de la distribució dels diferents elements de 

programari en cadascuna de les màquines que conformen el sistema. 

Dispositiu de direcció

Màquina amb aplicació Windows Forms CheckBox 

Dispositiu d’administració

BD SQL Server 2012

Estadístiques web

Servidor Web IIS 8
ASP.NET MVC

Entity Framework

Component de visió per 
ordinador

 

Diagrama 6 Arquitectura del Hardware 
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Disseny de la base de dades. 
 

En aquest espai mostrem el model entitat relació necessari per persistir les dades 

generades pel mòdul de visió per ordinador. Pel moment no podem detallar al 100% tota la 

informació que s’haurà d’emmagatzemar a la BD, ens referim concretament a la informació 

de preprocessament ja que hem de provar a fons els diferents algorismes per saber quina 

informació pot ser interessant desar per un ús posterior.  

També volem comentar que no emmagatzemarem els paràmetres del mòdul de visió per 

ordinador ja que hi ha alternatives com el registre de Windows o d’altres que poden 

assumir aquesta responsabilitat. 

 

Diagrama 7 Model Entitat/Relació  
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Relació de taules i camps en base al model entitat relació 

o UsuariTecnic (#Id, Nom, Cognoms) 

• Clau primària: Id 

o Caixa (#Id, DataProduccio, ) 

• Clau primària: Id 

o Ampolla (#Id, Caixa.Id, Columna, Fila, RutaFotografia) 

• Clau primària: Id 

• Clau forana: Caixa.Id cap a taula Caixa camp Id 

• Clau única composta: Caixa.Id, Columna, Fila 

o InformacioProcessament (#Id, Ampolla.Id, UsuariTecnic.Id, NoTeTap, EstaTrencada, 

ErrorALaEtiqueta, NivellContingutErroni, NoExisteix, Imatge) 

• Claur primaria: Id 

• Clau forana: Ampolla.Id cap a taula Ampolla camp Id 

• Clau forana: UsuariTecnic.Id cap a taula UsuariTecnic camp Id 

Com a comentari final d’aquest apartat destacar que de forma inicial es volien guardar les 

imatges de totes les comprovacions fetes pel mòdul de visió per ordinador i en base a si el 

camp és nul o hi ha valor fer les estadístiques web. Com que el pes de totes les imatges 

com a camp binari era molt elevat hem optat per deixar les comprovacions com a camp 

booleà i guardar només la imatge original per tenir una referència a la web. 

.  
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Model de classes. 
 

En aquest apartat detallarem amb un diagrama de classes el domini del sistema. Quan 

tinguem decidit quin tipus de llibreria fem servir pel processament gràfic podrem ser més 

precisos i farem una segona iteració al diagrama. 

Una vegada tinguem clar quina llibreria fem servir podrem llistar tots els mètodes que 

incorpora i que hem seleccionat per implementar el nostre algorisme de visió per ordinador. 

 

Diagrama 8 Model de classes 
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Disseny de la interfície d’usuari. 
 

En aquest apartat mostrarem les captures de pantalla de les aplicacions amb les que els 

nostres usuaris interactuaran. Cal recordar que el mòdul de visió per ordinador serà una 

DLL que estarà inclosa com a referencia al projecte que contindrà els Win Forms de la 

seva interfície gràfica. 

Interfície gràfica per l’aplicació CheckBox 

 

Interfície 1 CheckBox formulari principal 

 

A la pantalla principal d’aquest mòdul tenim la matriu on es veuran totes les fotografies 

d’una caixa que s’haurà carregat pel menú de la dreta i on podrem introduir informació sota 

de cada ampolla.  

Aquest formulari a més mostra la imatge original a la dreta amb un rati proporcional a la 

imatge original. 
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Interfície gràfica pel mòdul de visió per ordinador 

 

Interfície 2 Pantalla principal part gràfica mòdul visió per ordinador 

 

Interfície 3 Detall generador aleatori de caixes 
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Interfície gràfica per l’apartat Web 

En aquest subapartat mostrarem les pantalles de la part Web del nostre sistema. Només 

mostrarem com queden en una pantalla de gran resolució, quelcom que Bootstrap 3 

anomena LG o large.  

Recordem que al fer servir Bootstrap 3viii i seguir les seves regles obtindrem sense esforç 

addicional una vista del tot funcional a les altres 3 resolucions contemplades: XS per 

dispositius mòbils com smartphones, SM per dispositius mòbils amb pantalla gran com 

iPads o similars, i MD per pantalles d’ordinador de resolució normal.  

Farem servir una Framework que augmenta la funcionalitat de jquery, anomenat jquery.flot 

i que inclou tot un seguit de funcionalitats que son ideals pel nostre projecte. 

 

Interfície 4 Part Web taula amb estadístiques  
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Interfície 5 Part Web exemples de gràfics que podrem generar 
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Interfície 6 Detall ampolla processada 
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Interfície 7 Pàgina principal 
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Modificacions fetes al producte final. 
 

Adjuntem una taula amb totes les modificacions i millores que juntament amb el consultor 

hem detectat i corregit. 

Comentaris o detalls que a 
millorar o valorar 

Valoració Acció 

Hi han llibreries al projecte de 
MVC que no es fan servir, com 
OAuth. Es podria netejar una 
mica. 

Encara que en un principi 
vàrem creure que  en un 
futur podríem fer ús, 
creiem que no aporta res al 
projecte, ja es va dir que 
delegàvem en altres 
sistemes de seguretat per 
contracte 

Es treu tota 
referència, vista 
o controlador que 
no es fa servir 

Els formularis de Winforms s’ha 
de controlar el mida mínim de 
pantalla.  

No volíem posar un mínim de 
pantalla ja que no sabíem 
en quina màquina s'havia 
d’executar 

S'implementa, 
posem mides 

mínimes per una 
pantalla HD 

Pots millorar la pantalla de 
informació d’una ampolla a la 
web. Millor mostrar una imatge 
de “tick” o “creu” en comptes de 
un desplegable amb True/False 
seleccionat. 

Vàrem donar per vàlida la 
proposta automàtica 
d'ASP.Net 

S'implementa, fem 
servir la 

proposta del 
consultor 

Com a evolutiu estaria bé 
guardar la imatge a la base de 
dades i veure la imatge a la 
web. 

No veiem clar que 
arribéssim a temps per 
l'entrega. Guardem la 
imatge com a camp binari i 
el reconvertim a la vista 
del detall 

S'implementa, 
encara que el 
rendiment queda 
penalitzat al 
processar les 

imatges queda més 
ben vestit tot el 

projecte 
A la part de gràfiques es podria 
afegir alguna gràfica més per 
tal de donar-li més vida. 

No veiem clar que 
arribéssim a temps per 
l'entrega. Afegim dues 
gràfiques més per mostrar 
més informació 

S'implementa 

Hi ha algunes parts de la web 
que potser no són necessàries, 
però espero no hagis dedicat 
massa esforç en elles. La Home 
m’agrada molt. 

Buscàvem un aspecte de la 
web que no quedés massa 
buida 

No hi ha acció 

Com a millores de codi. Els 
textos i missatges que es 
mostren és recomanable guardar-
los en arxius de recursos, per 
facilitar el manteniment o per 
futures versions multi idioma. 

Ho deixem només en català 
per la versió actual 

En producció 
s’implementaria 

La base de dades podria guardar 
més dades o taules. En un cas 
real segur que es requeriria. 

Afegim només el binary de 
les imatges 

En producció 
s’implementaria 
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El formulari CheckBox te la fila 
canviada per la columna alhora 
de mostrar informació, d'una 
ampolla 

Trobem l'error a la línia 
180 de 
FormulariPrincipal.cs 

S'arregla 

La gràfica de la web mostra 
colors per cada estadística 
sense cap control 

Escollim colors per seguir 
una  coherència 

S'arregla 

 

Conclusions. 
 

La principal conclusió extreta en aquest treball és que encara ens queda molt per aprendre 

referent al món de la visió per ordinador, és un camp molt ampli i amb moltíssimes 

possibilitats ara que els dispositius com els telèfons intel·ligents tenen una potència igual a 

la d’un PC. 

Hem pogut descobrir gràcies al nostre consultor el gran recurs que representa el 

Repositori Institucional O2 de la UOC, on d’altres companys abans que nosaltres han 

deixat el resultat de la seva feina. Per aquest motiu hem pogut seguir el fil de OpenCV i 

evitar possibles problemes quan comencem amb la implementació. 

També hem pogut familiaritzar-nos amb les noves tecnologies, ens referim a ASP.Net MVC 

i a Entity Framework, i poder entreveure tota la potència que encapsulen, ens hem adonat 

que havíem caigut en la rutina alhora de construir aplicacions web o d’escriptori. Amb les 

novetats apreses creiem que la nostra productivitat millorarà moltíssim encara que la corba 

d’aprenentatge segurament sigui elevada. 

Estem molt satisfets amb la feina feta, hem pogut demostrat tot el que hem après i deixar 

un producte de qualitat, segons el nostre entendre, al Repositori de la UOC que esperem 

quedi com la demostració de tants anys d’esforços per aconseguir el títol d’enginyer 

informàtic. 
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Annex: Manual d’ús. 
 

Com annex adjuntem el manual d’ús per poder provar còmodament el producte final. 

Alerta! Els 3 projectes que fan servir la BD han de ser configurats per que en el seu 
App.config o Web.config el connectionString ModelDadesContainer apunti cap a la 
BD, hem inclòs una a la arrel del projecte però es pot generar perfectament amb els 
scripts inclosos al projecte VisióOrdinador_DB 

Idea general. 

L’objectiu d’aquest TFG és simular la producció d’ampolles d’una fàbrica de refrescs, per 

tant el primer és generar les caixes, que són de 9 x 9 ampolles. Després l’algorisme de 

visió per ordinador les ha de processar i, si es vol, desar-les a la BD. 

Un tècnic pot revisar les ampolles i fer canvis sobre les ja processades. I personal 

d’administració o direcció pot veure estadístiques en temps real sobre la qualitat de la 

producció de les ampolles. 

En els següents subapartats mostrarem tots els punts que s’han de seguir per un 

funcionament normal. Adjuntarem captures de pantalla per que tot sigui el més entenedor 

possible. 

Recordem que per que tot funcioni hem de tenir una BD creada i accessible a tots els 

projectes que en fan ús. Els scripts de creació juntament amb el model estan en el projecte 

VisióOrdinador_BD, hi ha l’script general de creació i un de postcreació que crea una clau 

única a nivell de SQL ja que Entity Framework no les suporta. També dona d’alta un usuari 

tècnic que servirà per marcar per defecte les ampolles que no han estat revisades per cap 

esser humà. És necessari que hi hagi almenys 1 usuari tècnic amb Id 1 que serà 

l’usuari per defecte. 
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Generar 1 a 10 ampolles d’una vegada 

Obrirem l’aplicació VisioOrdinador_Interficie.exe o iniciarem el debug del seu projecte. 

 

Annex 1 Com generar caixes 

 

Aquesta acció crea una carpeta Caixes al directori de treball actual i a dins d’ella el número 

de caixes escollit amb les 81 ampolles per caixa. El nom de les caixes és la data actual 

amb milisegons  
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Provar algorisme amb una ampolla 

Obrirem l’aplicació VisioOrdinador_Interficie.exe o iniciarem el debug del seu projecte. 

 

Annex 2 Com processar una única imatge 

 

Aquesta acció carrega una imatge, l’hauríem de buscar a alguna de les caixes que acabem 

de generar, la processa i mostra els resultats de forma gràfica i textual de l’algorisme de 

visió per ordinador. Passant el ratolí per les imatges de l’esquerra podem veure el resultat a 

la imatge principal. També es mostra el temps en milisegons de quant a trigat en 

processar-se  
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Processar caixa 

Obrirem l’aplicació VisioOrdinador_Interficie.exe o iniciarem el debug del seu projecte. 

 

Annex 3 Com processar una Caixa 

 

Amb aquesta opció podrem processar una caixa sencera mentre veiem com de ràpid és 

l’algorisme ja que les imatges van canviant conforme s’avança per la caixa. No ho hem 

implementat amb un BackgroundWorker ja que volíem que fos molt visual, som conscients 

que el formulari no respon a events fins que no s’ha processat l’última ampolla però és el 

que buscàvem.  

Si no marquem el Checkbox Desar informació a la BD només processarà la caixa i no la 

persistirà. Per persistir-la la caixa no ha d’existir a la BD. 
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Revisar ampolles d’una caixa 

Obrirem l’aplicació VisioOrdinador_CheckBox.exe o iniciarem el debug del seu projecte 

 

Annex 4 Pantalla inicial Checkbox 

 

Escollim l’opció Carrega Caixa, la busquem al sistema d’arxius, molt probablement sigui al 

directori de treball de la interfície gràfica de visió per ordinador. Si existeix informació 

associada a la BD podrem seleccionar una de les ampolles clicant-li a sobre, modificar la 

informació i després polsar el botó Actualitza informació ampolla a BD cada vegada que 

fem un canvi a una ampolla i vulguem desar-ho. Podrem saber quina caixa està 

seleccionada ja que es ressaltaran en verd el número de fila i columna. El detall es pot 

veure a la següent pàgina. 
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Annex 5 Interaccions possibles amb Checkbox 

 

Veiem amb tots els rectangles marcats en vermell quines parts d’aquest formulari permeten 

editar una ampolla en concret  
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Revisar estadístiques per la Web 

Iniciarem el debug de projecte Web per que arrenqui l’IIS Express al port adient amb la 

pàgina principal del lloc web. 

 

Annex 6 Pàgina principal web 

 

Tindrem un conjunt de pàgines amb diversa funcionalitat, la principal és la de mostrar 

estadístiques en forma tabular o gràfica. Creiem que és bastant usable i per això no ens 

allargarem gaire. Ha d’existir informació a la BD, algunes caixes per exemple, ja que sinó 

mostrarem la pàgina d’error no trobat. 
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