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INTRODUCCIÓ

Utilitzant IA com a eina d’ajuda a la detecció d’infraccions des de càmeres 
que permetin identificar clarament els vehicles

REPTE

Que pugui abastar diferents tipus de situacions com 
parlar pel mòbil o anar sense cinturó entre d’altres

Que sigui integrable i escalable amb l’equip operatiu i 
la seva infraestructura

TECNOLOGIA

Aquesta eina ha de permetre ajudar a donar fiabilitat en la detecció de la infracció, 
eficiència en la detecció i en la sanció i capaç d’alliberar recursos en les parts més 
mecàniques.

Arrencar una prova de concepte, a càrrec del pressupost d’innovació, per tal 
de testejar i assentar les bases d’un futur projecte



DEFINICIÓ I OBJECTIUS

• Amb un abast de 300h d’innovació explorar possibilitat 
d’automatitzar la detecció mitjançant sistemes de Machine Learning
(ML) i Computer Vision (CV)

• Es parteix d’un volum de 90.462 imatges facilitades pel client 
obtingudes del sistema de detecció de matrícules i captura d’imatge 
del vehicle

• Com a primera PoC s’escull la detecció automàtica de l’ús del cinturó 
de seguretat

• Escollir els algorismes més adequats a aplicar

• Fer una selecció manual d’un conjunt d’imatges i etiquetar-les

• Fer l’entrenament a partir d’aquesta selecció

• Seleccionar un altre conjunt d’imatges noves

• Fer la comprovació i avaluació d’efectivitat
AMB UN ABAST DE 300H D’INNOVACIÓ EXPLORAR POSSIBILITAT D’AUTOMATITZAR LA DETECCIÓ MITJANÇANT SISTEMES DE MACHINE LEARNING (ML) I COMPUTER VISION (CV)

ES PARTEIX D’UN VOLUM DE 90.462 IMATGES FACILITADES PEL CLIENT OBTINGUDES DEL SISTEMA DE DETECCIÓ DE MATRÍCULES I CAPTURA D’IMATGE DEL VEHICLE

COM A PRIMERA POC S’ESCULL LA DETECCIÓ AUTOMÀTICA DE L’ÚS DEL CINTURÓ DE SEGURETAT

ESCOLLIR ELS ALGORITMES MÉS ADEQUATS A APLICAR

FER UNA SELECCIÓ MANUAL D’UN CONJUNT D’IMATGES I ETIQUETAR -LES

FER L’ENTRENAMENT A PARTIR D’AQUESTA SELECCIÓ

SELECCIONAR UN ALTRE CONJUNT D’IMATGES NOVES

FER LA COMPROVACIÓ I AVALUACIÓ D’EFECTIVITAT



RESULTATS
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• Es fa l’etiquetatge de 1500 imatges retallades manualment per començar a triar 
aquelles estratègies de VC més adients per a la detecció del cinturó

• Les imatges escollides permeten a l’ull humà detectar correctament si hi ha o no 
el cinturó de seguretat

• La xarxa neuronal es testeja amb un conjunt de 174 noves imatges

• S’aconsegueix una efectivitat del 78% de la predicció

• La taula de predicció obtinguda és la següent:

Document



Del total de vora 100k imatges rebudes, 
un alt nombre no té la qualitat adequada 
i ni l’ull humà podria assegurar un 
diagnòstic

LLIÇONS APRESES

Cal delimitar bé la zona de detecció, en 
el cas del mòbil, ús de les dues mans, 
sector proper a la cara únicament, 
telèfon totalment visible.
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En lloc de disposar de imatges, disposar 
de vídeos en diferents franges horàries, 
milloraria l’entrenament de la CNN i 
l’eficiència en el resultat.



SEGÜENTS PASSES

POC II

Passar a pilot la CNN I, en un entorn el màxim d’integrat, amb els 
sistemes actuals

Incorporant funcions de retall automàtic
Seleccionar entorn apropiat revisant qualitat imatges rebudes
Integrant amb l’equip que fa el control manual
Recollint noves imatges i ampliant etiquetatge i entrenament per 
millorar la CNN I

Plantegem un model de continuïtat, que passa per posar en pilot productiu la CNN I embrionària desenvolupada i 
continuar el seu entrenament i, en paral·lel, afrontar una PoC II amb els criteris de detecció del ús del mòbil i amb la 

base construïda ja de la pròpia CNN I.

PROJECTE 

Paral·lelament, afrontar a partir de la CNNI, nous algorismes per 
detecció d’ús de dispositiu mòbil durant la conducció

Vídeo selecció imatges des de càmeres bones
Selecció de nous algorismes
Nous entrenaments
Anàlisi de resultats

2 MESOS

600 HORES

PENDENT
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