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File

File

Open Image

Obrir una imatge i carregar-la al panell.

Save image as ...

Guardar el contingut actual del panell en un fitxer

Exit

Tancar el programa.
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Process

Process

Linea Costa

Un pic s'ha carregat una imatge al panell, i té un ROI amb la corresponent línia d'inici i fi, realitza el 
processament per calcular les línies de costa.

2 algorismes possibles:

• imcontour: usa la funció de detecció de línies de nivell que ja ve implementada en matlab.

• Bilinear: usa el mètode d'interpolació bilinial. Més lent que l'anterior ja implementat en 
matlab.

En el cas de l'opció imcontour, es demana que s'especifiqui la granularitat en la detecció de línies de 
nivell. Per defecte 15.

Batch Linea Costa

Processament de vàries imatges.

Per definir quines imatges s'han de processar surten un conjunt de finestres on l'usuari va 
proporcionant aquesta informació.

La informació que l'usuario ha de proporcionar:

• Path pare des d'on es pot accedir a totes les imatges. Per defecte: 'Z:\'

• Selecció del la platja. Opcions: clm, pdp, snb

• Selecció del tipus de platja. Opcions: clm, pdp1, pdp2, pdp3, snb

• Selecció de la càmera. Opcions: c01, c02, c03, ...

• Selecció d l'any.

• Selecció del mes inicial.

• Selecció del mes final.

• Selecció del dia inicial.

• Selecció del dia final.

• Selecció del nombre d'hores.

• Selecció de cada una de les hores.

• Granularitat en la detecció de línies de nivell. Per defecte 10.

Un pic especificat l'anterior urt un missatge resum confirmatori.

En cas que s'accepti, es cercaran les imatges que concordin amb el criteri especificat abans.

Sortirà una nova finestra mostrant el llistat de totes les imatges trobades que coincideixen amb el 
criteri especificat.

Si es polsa OK, començara el processament per totes aquelles imatges.
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Process

Un pic processades les imatges es crearà una carpeta en el directori on es troba info.roi amb la data i 
hora que ha començat el processament. Dins aquesta carpeta es troben les línies de costa per a cada 
imatge procesada i un fitxer log.txt.

El fitxer log.txt especifica per a cada imatge processada, quantes solucions s'han trobat i el temps 
que ha tardat. En el cas que una imatge no s'hagi pogut processar perque no té cap ROI assignat o 
be no s'ha trobat el fitxer info.roi, també ho especifica.

Per exemple:

Image 1/3: clm_m_01_2012-04-05-09-00. Founded 2 solutions. Time: 20.54 

Image 2/3: clm_m_01_2012-04-05-13-00. Founded 2 solutions. Time: 15.22 

Image 3/3: clm_m_02_2012-04-05-10-00. Not ROI founded in ROI information file. 

Batch Linea Costa Auto

Fa el mateix que 'Batch Linea Costa' però el criteri per especificar quines imatges s'han de processar 
no es realitza a través de finestretes, sinó que s'especifica a través del codi dins el procediment:

function TagProcessBatchLineaCostaAuto_Callback(hObject, eventdata, handles)

S'han d'editar les següent línies:

• path = 'Z:\';
• BeachType = 'clm';
• Camera = ['c01'; 'c02'; 'c03'];
• Any = '2012';
• MesInicial = '5';
• MesFinal = '5';
• DiaInicial = '18';
• DiaFinal = '20';
• hores = [10, 13];
• numLevelLines =  15;

Al paràmetre de Camera i hores, es poden afegir o llevar elements a la llista.

Al igual que 'Batch Linea Costa' crea una carpeta amb el log.txt, i els arxius *.lco que contenen els 
punts de la línia de costa per cada imatge processada.

Linea Costa Folder

Realitza també el processament de vàries imatges, però al contrari que 'Batch Linea Costa' i 'Batch 
Linea Costa Auto' no s'ha d'especificar cap criteri de cerca, ja que processa totes les imatges que es 
troben a una carpeta concreta.

Només s'ha d'especificar el path de la carpeta on es troben totes les imatges que es vol processar.

Al igual que 'Batch Linea Costa' i 'Batch Linea Costa Auto'  crea una carpeta amb el log.txt, i els 
arxius *.lco que contenen els punts de la línia de costa per cada imatge processada.

5



View

View

Display / Hide Saturation

Un pic oberta una imatge, permet veure/ocultar els valors de saturació de la imatge.

Display / Hide ROI

Un pic oberta una imatge amb un ROI assignat, permet veure/ocultar el ROI.

Display / Hide Linea Costa

Un pic s'ha realitzat l'opció de 'Process Linea Costa' a una imatge amb un ROI assignat, permet 
veure/ocultar la línia de costa seleccionada de Display Solution.

Display Solution ...

Un pic s'ha realitzat l'opció de 'Process Linea Costa' a una imatge amb un ROI assignat, permet triar 
una de les línies de costa solució per visualitzar-la.

Quan s'apreta aquesta opció surt una finestra amb un llistat de totes les línies de costa solució 
trobades, ordenades de menor a major nombre de punts. A la finestra també apareix el temps que ha 
tardat el processament.
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Linea Costa

Linea Costa

Import Linea Costa

Permet importar un arxiu *.lco, que conté els punts que conformen una línia de costa.

Un pic importat es dibuixen els punts de la línia de costa sobre la imatge del panell.

Export Linea Costa

Permet exportar una línia de costa, és a dir, guardar un arxiu *.lco amb tots els punts de la línia de 
costa.

Aquesta opció es pot realizar en una d'aquestes situacions:

• S'han processat línies de costa, és a dir, s'ha fet 'Process Linia Costa' . En aquest cas 
s'exportaria la línia que s'esta visualitzant en aquell moment, triada amb l'opció del menú 
'Display Solution ...'

• O bé s'ha importat una línia de costa abans.

Change Linea Costa

Permet modificar la línia de costa actual, la que s'esta visualitzant en aquell moment.

Per poder realizar això, s'ha d'haver importat una línia de costa: 'Import Linea Costa'.

Primer s'ha de seleccionar un ROI que contengui la part de línia de costa que es vol modificar.

Un pic seleccionat desapareixerà el tros de línia. A partir de llavors s'ha de crear una nova línia fent 
clicks amb el ratolí, un pic es vol acabar la línia, s'ha de fer click amb el botó dret.

Llavors ja es pot exportar la línia modificada usant: 'Export Linea Costa'.

O bé es pot seguir modificant la línia tornant a fer click a l'opció: 'Change Linea Costa'

Clean Linea Costa

Permet borrar la línia de costa importada.

Per poder realizar això, s'ha d'haver importat una línia de costa: 'Import Linea Costa'.
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ROI

ROI

Select ROI

Permet seleccionar la Regió d'Interés, l'àrea de la imatge que s'usarà en el processament de línies de 
costa.

Primer s'ha de seleccionar el polígon fent clicks amb el botó esquerra del ratolí per a cada vèrtex. 
Un pic es vulgui tancar el polígon sha de fer click amb el botó dret i el polígon es tancarà.

A continuació s'han de seleccionar les línies d'inici i de fi.

Primer es marca la línia d'inici fent un click sobre l'aresta del polígon, per marcar aquella aresta 
com a línia d'inici. Després es marca la línia de fi fent un click sobre l'aresta del polígon, per marcar 
aquella aresta com a línia de fi.

Line Begin

Serveix per tornar a configurar la línia d'inici, un pic ja es té el polígon del ROI fet.

Line End

Serveix per tornar a configurar la línia de fi, un pic ja es té el polígon del ROI fet.

Export ROI & Record

Realitza dues accions:

• Guardar el ROI actual de la imatge del panell a un fitxer *.roi amb el nom de la imatge 
actual, que es guardarà a la carpeta /roi files/. Aquesta carpeta està en el directori on es troba 
info.roi.

• Crea un nou registre al fitxer info.roi. Info.roi es un fitxer de texte amb la informació 
necessaria per vincular un arxiu *.roi, a una imatge concreta, en unes dates concretes.

Cada línia del fitxer info.roi conté el registre associat a una sola imatge. Té aquesta estructura:

nom platja;nom camera;any inici;mes inici;dia inici;any fi;mes fi;dia fi;nom Fitxer ROI;v1Begin; 
v2Begin;v1End;v2End

nom platja Nom de la platja. p.e: pdp2

nomCamera Nom de la càmera. p.e: 05

any inici Any inicial de vigència del ROI

mes inici Mes inicial de vigència del ROI

dia inici Dia inicial de vigència del ROI

any fi Any final de vigència del ROI
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ROI

mes fi Mes final de vigència del ROI

dia fi Dia final de vigència del ROI

nom Fitxer ROI Nom del fitxer ROI guardat a la carpeta /roi files/

v1Begin Del conjunt de punts que descriuen el ROI dins el fitxer ROI corresponent, 
nombre de punt inicial de la línia d'inici

v2Begin Del conjunt de punts que descriuen el ROI dins el fitxer ROI corresponent, 
nombre de punt final de la línia d'inici

v1End Del conjunt de punts que descriuen el ROI dins el fitxer ROI corresponent, 
nombre de punt inicial de la línia de fi

v2End Del conjunt de punts que descriuen el ROI dins el fitxer ROI corresponent, 
nombre de punt final de la línia de fi

Per tant cada registre representa un periodepel qual s'assigna a una imatge un ROI. Aquest periode 
pot estar obert o tancat. Si està obert, els valors del registre corresponents a  any fi;mes fi;dia fi 
tendran aquest valor:  null;null;null

Per últim, si la imatge que es troba al panell té regions d'exclusió seleccionades mitjançant l'opció 
Select Excluded Region', a part de crear el fitxer *.roi, crearà un fitxer *.exclude amb el nom de la 
imatge actual, que guardarà els punts de les regions d'exclusió.

Export ROI

Guardar el ROI actual de la imatge del panell a un fitxer *.roi que es guardarà a la carpeta triada per 
l'usuari.

Import ROI

Permet importar un arxiu *.roi que conté tots els punts que formen el polígon de la regió d'interés.

Només s'importa el ROI, no la línia d'inici i la línia de fi, que s'ha de marcar posteriorment usant les 
opcions 'Line Begin' i 'Line End'.

Select Excluded Region

Permet seleccionar un ROI que contindrà la part de la imatge al qual es vol aplicar inpaint.

Un pic seleccionada una regió d'exclusió es pot tornar a marcar aquesta opció per crear-ne una altra.

In Paint

Aplica inpaint a la imatge emplenant les regions d'exclusió seleccionades amb l'opció 'Select 
Excluded Region'. Un pic processat inpaint mostra la nova imatge.

Hi ha dos possibles algorismes:

• Discrete cosine transform
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ROI

• Inpaint Lisani

El primer és bastant més ràpid que el segon, però amb un resultats menys bons.
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Show

Show

Show Info Image

Un pic oberta una imatge, permet mostrar informació relacionada a la imatge: el format, la mida, 
darrera modificació, versió de format, tipus de color...

Show Hist Image

Un pic oberta una imatge permet mostrar l'histograma de la imatge per cada component RGB. 

Per cada component R, G, B mostra el nombre de valors per cada intensitat.

Show Bin Mask

Un pic oberta una imatge i seleccionat un ROI, mostra en una nova finestra una imatge binària amb 
valor 1 fora del ROI, i 0 dins el ROI.

Show Sat Mask

Un pic oberta una imatge i seleccionat un ROI, mostra en una nova finestra una imatge amb valor 
negre fora del ROI, i els valor de saturació dins el ROI.

Show Labels

Un pic oberta una imatge i seleccionat un ROI, mostra en una nova finestra l'etiquetatge de colors 
de les voreres del ROI que s'usen per poder trobar les línies d'una banda a l'altra.

Show Level Lines

Un pic oberta una imatge i seleccionat un ROI, permet veure totes les línies de nivell usant el 
procediment imcontour ja implementat per matlab per treure línies de nivell.  S'ha s'especificar la 
granularitat en la detecció de línies de nivell.
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Size Window

Size Window

Size Image
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