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Resum
Durant els darrers anys, el camp de la intel·ligència artificial i l’aprenentatge automàtic
ha experimentat un creixement revolucionari gràcies als avenços en àrees com
l’aprenentatge profund, i que han obert les portes a noves solucions, eines i tecnologies
que fins ara eren impossibles d’implementar. Algunes d’aquestes aplicacions les trobem
ja instaurades en el nostre dia a dia en àmbits com el reconeixement facial, la detecció
d’anomalies en temàtiques molt diverses, la predicció borsària o meteorològica, i
l’optimització de processos, entre molts d’altres.
Actualment, però, la gran majoria estan encara en desenvolupament o es troben a
l’espera de resoldre problemes relacionats amb la seguretat, la legalitat i fins i tot amb
l’ètica dels agents intel·ligents implicats. S’estan plantejant situacions i conseqüències
derivades de l’ús d’aquest tipus de sistemes que mai abans s’havien hagut de considerar.
La quantitat de recursos econòmics i professionals que s’estan destinant a aquest camp
és enorme, atès el seu potencial, tant per empreses privades com per altres institucions
investigadores. És per això que existeix també força preocupació per l’ús d’aquesta
tecnologia i els seus propietaris, ja que pot suposar un avantatge determinant sobre la
resta d’empreses o països, i esdevenir un perill molt seriós voluntàriament o
involuntàriament, per una desviació entre el comportament que esperem del sistema i
el que n’obtenim. Per exemple, hi ha nombrosos exemples documentats d’agents
intel·ligents que tenen un comportament esbiaixat per falta de context sociocultural. (1)
També cal tenir en compte que, com a eina digital que és, la seva integració en els
processos actuals pot arribar a ser massa ràpida per a un món físic de persones que cal
que acompanyi. L’automatització d’algunes tasques que fins ara desenvolupaven
únicament els humans suposarà un canvi molt important en el tipus de feina del futur,
raó per la qual cal anar-se preparant i mirar amb deteniment les repercussions de posar
en funcionament un sistema d’aquestes característiques.
No obstant, en el món actual molts processos són poc eficients, i nombroses
organitzacions pateixen una falta de recursos i de personal evident. És aquí també on es
podrien intentar fer servir aquestes noves solucions per ajudar i millorar la qualitat de
vida de tots els ciutadans. És la cara bona de la moneda.
Amb aquesta idea en ment neix CVentaur, un prototip de plataforma on persones no
expertes en intel·ligència artificial puguin col·laborar per crear i validar models
d’aprenentatge automàtic orientats a la detecció d’objectes en imatges, amb el fi
d’accelerar, millorar la precisió i evitar errors en aquests tipus de tasques. Es tracta
d’aprofitar el coneixement d’aquestes persones i digitalitzar-lo perquè es pugui utilitzar
i compartir més fàcilment, alhora que elles se’n beneficien.
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Resumen
Durante los últimos años, el campo de la inteligencia artificial i el aprendizaje automático
ha experimentado un crecimiento revolucionario gracias a avances en áreas como el
aprendizaje profundo, y que han abierto las puertas a nuevas soluciones, herramientas
y tecnologías que hasta ahora eran imposibles de implementar
Algunas de estas aplicaciones las encontramos ya instauradas en nuestro día a día en
ámbitos como el reconocimiento facial, la detección de anomalías de origen diverso, la
predicción bursátil o meteorológica y la optimización de procesos, entre muchos otros.
Sin embargo, actualmente la gran mayoría están aún en desarrollo o se encuentra a la
espera de resolver problemas relacionados con la seguridad, la legalidad o incluso con
la ética de los agentes inteligentes implicados. Se están planteando situaciones y
consecuencias derivadas del uso de este tipo de sistemas que nunca antes habían sido
necesarias de considerar.
La cantidad de recursos económicos y profesionales que se están destinando a este
campo es enorme, dado su potencial, tanto por empresas privadas como por otras
instituciones investigadoras. Por ello, existe también bastante preocupación por el uso
de esta tecnología y sus propietarios, ya que puede suponer una ventaja determinante
sobre las demás empresas o países y convertirse en un peligro muy serio voluntaria o
involuntariamente por una desviación entre el comportamiento esperado o deseado del
sistema y el que obtenemos. Por ejemplo, existen numerosos ejemplos documentados
de agentes inteligentes que tienen un comportamiento racista o sexista por haber usado
datos sesgados durante el entrenamiento o por falta de contexto sociocultural. (1)
Hay que tener en cuenta que, como herramienta digital que es, su integración en los
procesos actuales puede llegar a ser demasiado rápida para un mundo físico de personas
que es necesario que acompañe. La automatización de algunas tareas que hasta ahora
desarrollaban únicamente los humanos supondrá un cambio muy importante en el tipo
de trabajo del futuro, razón por la cual hay que empezar a prepararse y mirar con lupa
las repercusiones de poner en marcha un sistema de estas características.
No obstante, en el mundo actual muchos procesos son poco eficientes y numerosas
organizaciones padecen una falta de recursos y de personal evidente. Es aquí también
donde se podría intentar hacer uso de estas nuevas soluciones para ayudar y mejorar la
calidad de vida de todos los ciudadanos. Es la cara buena de la moneda.
Con esta idea en mente nace CVentaur, un prototipo de plataforma donde personas no
expertas en inteligencia artificial puedan colaborar para crear modelos de aprendizaje
automático para la detección de objetos en imágenes, con el objetivo de acelerar,
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mejorar y evitar errores en este tipo de tareas. Se trata de aprovechar el conocimiento
de estas personas y digitalizarlo para que pueda ser usado y compartido más fácilmente,
al mismo tiempo que éstas se benefician.

Palabras clave:
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Aprendizaje Profundo, Aprendizaje Automático, Inteligencia Artificial
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Abstract
During the last years, the field of artificial intelligence and machine learning has
experienced a revolutionary growth due to advances in areas such as deep learning,
which have opened the doors to new solutions, tools and technologies that were
impossible to implement until now.
Some of these applications are already installed in our everyday life in areas like facial
recognition, anomaly detection, weather and stock market forecasting and process
optimization, among many others.
Nonetheless, nowadays most of them are still under development or waiting for
problems related to security, laws or even ethics of the intelligent agents to be solved.
New situations and consequences arising from the use of this kind of systems are being
considered for the first time.
The amount of economic and professional resources that are being allocated to this field
is huge, because of its potential, both by private companies and by other research
institutions. For this reason, there is also a big concern about the use of this technology
and its owners, since it can be a determining advantage over other companies or
countries and become a very serious danger voluntarily or involuntarily due to a
deviation between the behaviour that we expect or we want from the system and the
one we actually get. For example, there are lots of documented cases of intelligent
agents with racist or sexist behaviour because of the use of biased data during training
or lack of sociocultural context. (1)
We must consider that, as a digital tool it is, the integration of artificial intelligence into
current processes may happen too fast for a physical world of people that will have to
follow. The automation of some tasks that have been always carried out by humans will
cause a very important change in the type of work of the future, which is why we must
start preparing and thinking deeply about the impact of setting up a system with these
characteristics.
However, in today's world many processes are inefficient, and many organizations suffer
from an evident lack of resources and personnel. Here, we could try to make use of these
new solutions in order to help and improve the quality of life of all citizens. It is the good
side of the story.
With this idea in mind, I’ve developed CVentaur, a prototype platform where people
with no expertise in artificial intelligence can collaborate to create machine learning
models for object detection in images, with the purpose of accelerating, improving and
avoiding errors in this kind of tasks. It is aimed to take advantage of the knowledge of
7

these people and to digitise it so that it can be used and shared more easily, while they
are also benefitting.

Keywords:
Computer Vision, Object Detection, Custom Tags, Web Application, Deep Learning,
Machine Learning, Artificial Intelligence
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1 Introducció
En la societat actual disposem d’un immens ventall de coneixement obert, al nostre
abast en tan sols uns pocs segons. Gràcies als smartphones i sobretot a internet, podem
compartir informació, idees i experiències amb tot el món com si tinguéssim a tothom
davant. Això ens ha portat a una col·laboració massiva, un enriquiment cultural i científic
inimaginable. No obstant això, en aquesta mateixa societat ens hem d’esperar uns
quants minuts per pagar al caixer i triguem molt a fer altres tasques que es fan totalment
manuals, malgrat disposar de tecnologies per ajudar-nos.
Aquesta situació se’m va fer encara més evident quan Xènia Rodríguez Miret, estudiant
de doctorat en limnologia1, em va assegurar que havia hagut de dedicar gairebé dues
terceres parts del temps al comptatge d’objectes en imatges, en els seus treballs finals
d’estudis, i que a més, aquesta metodologia poc eficient és compartida per altres
persones altament qualificades i amb anys d’experiència.
Això suposa un problema perquè cadascú de nosaltres és el resultat d’una inversió de la
societat, d’uns recursos que es podrien haver destinat a altres necessitats. El temps és
or i cal aprofitar el valor de tothom, especialment quan l’esforç necessari per assolir
aquest coneixement és tant alt. Per això, cal dotar a les persones de noves eines més
eficients, com les que fan ús dels avenços recents en aprenentatge profund, i que ens
permetin estalviar-nos temps i recursos.
Sovint sembla que termes com intel·ligència artificial, aprenentatge automàtic i
aprenentatge profund s’utilitzin indistintament. Això no obstant, cal tenir en compte
que no són termes sinònims i que per tant, és preferible remarcar les seves diferències
amb la finalitat d’entendre millor el contingut d’aquest document. Concretament,
cadascun ocupa un lloc en una jerarquia, explicada a continuació.
La intel·ligència artificial, o artificial intelligence (AI) en anglès, és l’aplicació de la
informàtica al desenvolupament de màquines amb capacitat de simular conductes
humanes, com ara el raonament, l'aprenentatge, el processament i la interpretació
d'estímuls sensorials. (2)
La intel·ligència artificial es pot dividir en diferents subcamps en funció de la
problemàtica que intenta resoldre. En són exemples la visió per a computadors, el
processament de llenguatge natural o la robòtica, entre d’altres.

1

Ciència que estudia les característiques físiques, químiques i biològiques de les aigües dolces
continentals. (2)
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En molts d’ells, hi trobem una àrea d’estudi anomenada aprenentatge automàtic, o
machine learning (ML) en anglès, que tracta de dotar a aquests agents intel·ligents de
capacitat per aprendre a partir de l’experiència. En aquest context, l’experiència fa
referència als patrons o al coneixement que ha adquirit basant-se en una retroacció que
rep a través d’un procés d’entrenament. Existeixen tres paradigmes principals
d’aprenentatge automàtic:
•

•

•

Aprenentatge supervisat: s’utilitzen dades amb etiqueta, és a dir, amb el resultat
que volem que aprengui. Un exemple podria ser una xarxa neuronal entrenada
amb imatges d’animals, cadascuna amb el seu nom corresponent.
Aprenentatge no-supervisat: les dades utilitzades no contenen cap etiqueta,
però el sistema pot explotar igualment aquestes dades i determinar quants grups
diferents hi ha segons un criteri. Els algoritmes de clustering pertanyen a aquest
grup.
Aprenentatge per reforç: no hi ha un conjunt de dades d’entrenament; l’agent
computacional simplement intenta maximitzar una certa funció o objectiu, que
li indica si ho està fent bé o malament. (3) Els algoritmes genètics en són un
exemple.

Un dels algoritmes usats per aconseguir aquest aprenentatge automàtic són les xarxes
neuronals artificials. Aquestes xarxes simulen el funcionament bàsic del sistema
neuronal del cervell (2), amb uns nodes o neurones connectats entre si que s’organitzen
en capes: una d’entrada o input, una de sortida o output, i unes capes intermèdies
ocultes o hidden. Quan trobem més d’una capa intermèdia parlem d’aprenentatge
profund, o deep learning (DL) en anglès. (4)
Existeix, doncs, una relació jeràrquica entre els tres termes, representada en la següent
figura:
Intel·ligència
Artificial

Aprenentatge
Automàtic

Aprenentatge
Profund

Figura 1. Jerarquia intel·ligència artificial, aprenentatge automàtic i aprenentatge profund
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Alguns d’aquests termes també es confonen a vegades amb mineria de dades o
l’anomenat big data (dades massives en català), però aquests són camps que queden
fora de l’abast d’aquest projecte.
Dins els subcamps de la intel·ligència artificial, hi trobem el ja esmentat camp de la visió
artificial o visió per a computadors, que tracta d’entendre i automatitzar tasques que el
sistema visual humà pot desenvolupar. (5) Entre les seves aplicacions hi trobem la
classificació d’imatges, la detecció d’objectes, la segmentació semàntica o la
segmentació d’instàncies.

Figura 2. Aplicacions de la visió per a computadors
D'esquerra a dreta: classificació d'imatges (vaca), detecció d'objectes, segmentació semàntica i segmentació
d'instàncies

En aquest projecte, he optat des d’un primer moment per treballar només en problemes
de detecció d’objectes, ja que la classificació d’imatges no permet múltiples objectes en
una sola imatge i les segmentacions són força més complexes de generar i corregir, pel
que no són tan interessants per al projecte.
Convé mencionar que al llarg d’aquest document apareixen una gran quantitat de mots
propis majoritàriament de l’anglès i dels quals s’ha fet una traducció al català quan ha
estat possible, fent servir recursos com el recull de termes de Softcatalà2, els diferents
diccionaris del TERMCAT3 i el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis
Catalans.4 En alguns casos, però, s’ha utilitzat el terme anglès per aconseguir una major
claredat o per evitar repetició.

1.1 Descripció del problema
Al llarg de la història i en la societat actual, és evident el gran nombre d’hores que moltes
persones dediquen a identificar visualment certs objectes o patrons. No només en
tasques quotidianes de caire molt divers, sinó en el treball diari de professionals
altament qualificats, invertint el seu temps en tasques monòtones que a vegades poden

2

Recull de termes de Softcatalà: https://www.softcatala.org/recursos/tots-glossary.html
TERMCAT, Centre de Terminologia: https://www.termcat.cat/ca
4
Diccionari de la llengua catalana (DIEC2): https://dlc.iec.cat/
3
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ser realment força simples per a l’ull si es té el coneixement. Alguns exemples podrien
ser vigilar incendis des d’una torre de control o comptar cèl·lules en una placa de Petri.
No obstant, en molts casos no és trivial distingir i classificar aquests objectes. Hi ha
problemes de detecció on el context és clau i altres on es necessita més informació, a
part de la visual, per poder determinar amb exactitud què és allò que s’està veient.
D’altra banda, tampoc hi ha una manera fàcil d’automatitzar aquestes tasques ja que, a
causa de la seva complexitat, no es poden abordar amb solucions computacionals
tradicionals. Es necessari, doncs, fer servir tècniques punteres, com ara d’aprenentatge
automàtic, per a que l’agent intel·ligent aprengui a detectar els patrons sense que li
mostrem com fer-ho explícitament.
Aquest darrer paradigma ha experimentat en els últims anys una explosió de producció
i investigació científica i ha posat al descobert un enorme ventall de possibilitats a
explotar, així com alguns obstacles que impedeixen que l’automatització d’aquestes
tasques sigui habitual.
El primer problema és la manca de professionals en aquest sector i els elevats preus que
cal destinar-los a ells i al potent maquinari necessari, resultant en una inversió massa
elevada per a la majoria d’organitzacions i particulars interessats.
Un altre impediment és la poca quantitat de dades que hi ha disponible per ensenyar a
l’agent intel·ligent. Sobretot tenint en compte que les deteccions visuals d’aquests
professionals poden ser molt específiques en el seu àmbit. Una opció és que les persones
interessades generin aquestes dades etiquetant les imatges, dedicant una gran
quantitat de temps en una primera instància i raó per la qual no hi estan gaire
interessats. En alguns casos aquesta pot ser l’única opció perquè es tracta d’un
coneixement només a l’abast de pocs professionals. D’altra banda, en cas que existeixin
i es facin servir dades de tercers, es pateix el risc de tenir desviacions entre el que
considera o necessita la persona realment i el que proporciona la intel·ligència artificial.
Com a conseqüència, hi ha molts processos que podrien ser molt més eficients si els i les
professionals poguessin automatitzar en certa mesura els problemes de reconeixement
visual. Així, podrien dedicar aquest temps estalviat a aquelles deteccions més difícils
d’identificar o a altres tasques, on poden aportar més valor i són realment
imprescindibles. Ara mateix, però, no tenen recursos per aprofitar una tecnologia ja
existent.
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2 Estat de l’art
Abans de definir els objectius concrets que es pretenen assolir amb aquest projecte, he
fet una recerca prèvia de les solucions i publicacions existents avui en dia, és a dir una
anàlisi de l’estat de l’art o estat de la qüestió.
L’any 2016 es publica You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection (6),
també conegut com a YOLO per les seves sigles en anglès. Es tracta d’una arquitectura
de xarxa neuronal que permet predir els objectes, amb bounding boxes5 i la probabilitat
de la classe associada, d’una sola passada a la imatge sencera. Això li permet entendre
millor el context del que apareix a la imatge i resulta en un major rendiment i velocitat
respecte a altres.
És un abordament innovador que difereix molt d’arquitectures com R-CNN, que utilitzen
una finestra lliscant per anar mirant la imatge per parts. (7) Des d’aleshores han sortit
fins a 4 versions de YOLO més, malgrat que l’última (YOLOv5) no està gaire acceptada
per la comunitat per estar encara en desenvolupament i hi ha molts crítics sobre els seus
resultats. (8)
La majoria d’aquests sistemes s’entrenen amb grans conjunts de dades o datasets com
els Pascal Visual Object Classes Challenges (Pascal VOC) (9), ImageNet (10) o Common
Objects in Context (COCO), que pretenen ser un estàndard per construir i avaluar models
d’aprenentatge automàtic de visió per a computadors. Per a problemes específics,
existeixen altres pàgines com Kaggle6 on la gent comparteix les seves dades anotades i
s’organitzen competicions per veure qui aconsegueix un sistema amb major rendiment.
Cal destacar que no existeix un format únic i normalitzat per a l’etiquetatge d’imatges,
malgrat que els més utilitzats són el Pascal VOC Format (fitxers XML) i el COCO (fitxers
JSON), que són els estipulats en els respectius datasets abans esmentats.

2.1 Aplicacions i serveis similars
Pel que fa a les aplicacions o serveis que resolen problemàtiques similars s’ha fet una
recerca inicial per tal de veure quins són els seus punts forts i quines mancances tenen,
per tal d’aprofitar-ho en la meva solució.

5
6

Caixes delimitatives que emmarquen l’objecte. Tot l’objecte queda contingut a dins.
https://www.kaggle.com
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A part d’aquesta recerca prèvia, també m’he anat trobant de nous al llarg del projecte.
Tots ells consten en els següents apartats.

2.1.1 LabelMe (MIT)
És una eina gratuïta online d’etiquetatge d’objectes desenvolupada pel MIT, Computer
Science and Artificial Intelligence Laboratory. Hi ha col·leccions públiques i privades, que
es poden compartir mitjançant enllaç. Hi ha diferents modes d’etiquetatge (pinzell,
poligonal, etc.). (11)
També disposa d’una aplicació per iPhone i iPad anomenada LabelMe App (llençada el
desembre de 2012), que sembla que ja no estigui disponible a l’App Store. Permet
etiquetar imatges, fer-les accessibles des de la seva web i crear detectors dels objectes
etiquetats, per a detecció en temps real fent servir la càmera. (12) No ho he pogut provar
i no m’ha sigut possible contactar amb ells per saber-ne el seu estat.

2.1.2 LabelMe (wkentaro)
Es tracta d’una aplicació d’escriptori, una eina d’anotació d’imatges implementada en
Python i que usa Qt per a la seva interfície gràfica. Permet fer segmentació semàntica i
d’instàncies, detecció d’objectes i classificació d’imatges. Està inspirat en el del MIT, ja
mencionat. Permet exportar les anotacions en format Pascal VOC i COCO. (13)

2.1.3 AI Label Image
És una aplicació per Android que permet carregar una imatge i respon amb què hi
apareix i amb quina confiança, sense mostrar la seva localització en la imatge. Les classes
d’objectes que pot detectar està predeterminada. (14)

2.1.4 Image Annotation
Està disponible per iPhone i iPad, permet afegir etiquetes visuals i requadres a sobre
d’imatges, a més d’àudio o notes de veu. Disposa de reconeixement automàtic per
completar els requadres però les etiquetes no corresponen a cap classe definida, és
simplement text. No és una eina pensada per entrenar models d’aprenentatge
automàtic. (15)
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2.1.5 Create ML i Core ML (Apple)
Create ML és una aplicació d’escriptori per a macOS que proporciona una interfície
gràfica per generar models d’aprenentatge automàtic optimitzats per als dispositius
d’Apple. Requereix de dades ja etiquetades en un format especial, pel que cal fer servir
eines externes d’etiquetatge que permetin aquest format. (16)
D’altra banda, Core ML és un framework per a Xcode que permet usar aquests models i
enviar-li noves dades per a que faci prediccions. (17)

2.1.6 Computer Vision Annotation Tool (CVAT)
CVAT és una eina d’anotació d’imatge i vídeo online i gratuïta, orientada a la visió per a
computadors. Disposa de moltes formes d’anotacions diferents (segmentació, detecció,
etc.) que es poden dur a terme amb diferents modes d’anotacions. El resultat és
exportable (i importable) en molts formats diferents com Pascal VOC o COCO. (18)

2.1.7 AutoML Vision
És una eina de Google que permet entrenar models de machine learning per a la
detecció d’objectes, entre d’altres reconeixements en imatges. Permet etiquetar
fàcilment les imatges, veure diferents mètriques per avaluar el model, configurar-li
hiperparàmetres interessants i fer una predicció donada una nova imatge. No permet,
però, corregir la predicció de la IA ni fer-hi un postprocessament dels objectes detectats.
(19)

2.1.8 Interactive Object Counting
És una interfície gràfica de MATLAB orientada al comptatge d’objectes d’interès on els
detectors individuals no són eficaços per sobreposició dels objectes que hi apareixen o
per un excés de densitat d’aquests.
Per algunes aplicacions, proposen un sistema interactiu de comptatge que és capaç
d’inferir els objectes que volem en una imatge a partir d’una mostra molt més petita,
marcant-ne només uns quants. (20)
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2.1.9 Amazon SageMaker
Servei d’Amazon Web Services que permet entrenar, configurar i avaluar models en
base a un conjunt de dades ja etiquetades. Està pensat per desenvolupadors experts en
aprenentatge automàtic. (21)

2.1.10 Amazon Sage Maker Ground Truth
Nota: He trobat aquest servei gairebé finalitzant el treball (27 de juny), pel que ja no he
pogut adaptar el meu per mirar d’explotar les seves diferències.
És un servei publicat el novembre de 2018 (22) que s’integra amb Amazon SageMaker
per crear conjunts de dades de qualitat. Permet seleccionar la mà d’obra que etiqueta
les imatges, entre persones de la teva pròpia organització o externes. Utilitza eines
d’aprenentatge automàtic per a la predicció d’objectes en les imatges a anotar,
accelerant així el procés d’etiquetatge. (23)

2.1.11 Amazon Rekognition Custom Labels
Nota: He trobat aquest servei gairebé finalitzant el treball (27 de juny), pel que ja no he
pogut adaptar el meu per mirar d’explotar les seves diferències.
Es tracta d’una funcionalitat dins d’Amazon Rekognition (AWS) que va sortir al mercat
el 3 de desembre de 2019 (24). Ens proporciona una interfície gràfica per etiquetar les
nostres imatges amb etiquetes personalitzades que es fan servir per entrenar un model
d’aprenentatge automàtic. Aquest model ens proposa prediccions de les imatges que
volem anotar per tal que l’etiquetatge sigui cada cop més ràpid i aprèn de les nostres
correccions. Fa servir models base pre-entrenats amb milions d’imatges per a que tan
sols es necessitin uns pocs centenars amb les teves etiquetes personalitzades. No
requereix expertesa en aprenentatge automàtic per construir-lo, ja que se selecciona
automàticament el millor algoritme. Per ara no es poden etiquetar vídeos, només
imatges.

2.2 Conclusions
Tal com hem vist, en els darrers anys s’han proposat noves arquitectures basades en
xarxes neuronals que obtenen resultats força bons en problemes de reconeixement
d’imatges com la detecció d’objectes.
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He comprovat que existeixen moltes aplicacions per generar les anotacions de les
imatges, ja sigui en una versió online o d’escriptori, mentre que per a mòbils i tauletes
no hi ha res similar que em serveixi per resoldre la problemàtica que tracta el projecte.
No obstant, si bé algunes d’aquestes aplicacions tenen moltes funcionalitats, el procés
d’etiquetatge manual segueix sent molt feixuc i monòton, poc productiu.
D’altra banda, també hi ha molts serveis que et permeten desplegar un model
d’aprenentatge automàtic (normalment al núvol) i fer-lo servir per a llençar-hi
prediccions. Unes prediccions que poden ser molt útils i precises si el model ja ha estat
entrenat amb moltes dades, però que requereixen, doncs, que d’alguna manera es
generin. I l’opció triada segueix sent l’etiquetatge manual propi o contractat.
Sembla que hi hagi dos grans mons diferenciats: creació de les dades per entrenar el
model i ús del model per fer prediccions, i que ningú encara hagi aconseguit ajuntar-los
i aprofitar la retroacció que un pot fer sobre l’altre.
Tan sols dos serveis, trobats en l’etapa final d’aquest projecte, implementen un sistema
d’etiquetatge i entrenament de models més intel·ligent: Amazon Sage Ground Truth i
Amazon Rekognition Custom Labels, que fan servir les pròpies correccions dels usuaris
a les prediccions del model per millorar-lo periòdicament.
A nivell personal, crec que els serveis que formen part d’aquestes grans plataformes
com Amazon Web Services o Google Cloud Platform són complexes d’entendre,
especialment per algú no expert. Hi ha moltes peces diferents a fer servir per aconseguir
el que volem (l’emmagatzematge és un servei a part, per exemple).
Tanmateix, cap dels productes o serveis similars d’aquest apartat té integrat un
postprocessament dels objectes detectats. Alguns exemples de postprocessaments
simples podrien ser el comptatge per classes, el difuminat, el ressaltat, la substitució o
l’eliminació dels objectes detectats en la imatge.
Això no vol dir que sigui quelcom impossible de fer avui en dia, ja que fent servir
aquestes eines ja existents podem obtenir automàticament la localització d’objectes
personalitzats en les imatges, però seguim necessitant algun desenvolupador que agafi
el resultat de la detecció i li faci el postprocessament necessari. Això té sentit per a
postprocessaments complexes o personalitzats, com per exemple en cas que impliquin
la interacció amb altres sistemes informàtics del client. Però en altres casos més simples,
la solució podria passar per dotar la persona usuària (no experta en programació) amb
una interfície gràfica i diferents eines per a que pugui fer per si mateixa aquests
postprocessaments simples.
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3 Objectius
La realització d’aquest Treball Final de Grau té una sèrie d’objectius que podem dividir,
a grans trets, entre els propis del projecte i el que aquest pretén aportar, i els objectius
i motivacions personals que m’han impulsat a fer-lo.

3.1 Objectius del projecte
L’objectiu d’aquest projecte és el d’aconseguir un prototip que ajudi a les persones a
automatitzar tasques de detecció d’objectes personalitzades amb pocs recursos, tal com
s’ha descrit anteriorment (vegeu Descripció del problema). Més concretament, intentar
generar un sistema que permeti als usuaris deixar constància de les seves deteccions en
imatges i aprofitar aquest coneixement per anar creant un model d’aprenentatge
automàtic que l’ajudarà i proporcionarà prediccions del que apareix en les següents
imatges. El model s’ha d’anar entrenant amb les correccions de l’usuari, qui ha de veure
com el temps necessari a invertir en aquestes tasques es va reduint.
La idea clau, i tret diferencial respecte a la resta d’eines, és que l’usuari no pensi que
només està entrenant un model d’aprenentatge automàtic. Això suposaria una inversió
inicial de recursos en forma de temps i esforç massa elevada. Per contra, l’objectiu és
presentar-ho com una eina que facilita una tasca de detecció des del primer moment, i
aprofitar que com més es fa servir aquesta eina, més efectiva esdevé.
La següent gràfica il·lustra aquesta idea d’una manera més clara. Representa el meu
punt de vista sobre l’esforç o recursos necessaris per a desenvolupar tasques de
detecció i la seva evolució en el temps.

Nota: La Figura 3 no representa dades objectives o corroborades. Simplement em
serveix per mostrar la meva visió i objectiu a assolir en aquest projecte.
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Figura 3. Comparativa evolució de l’esforç de les diferents eines

Si no automatitzem el procés (verd), l’esforç i dedicació que cal dedicar-li es manté
constant o amb una petita reducció de temps que guanyem amb l’experiència.
En cas d’usar les eines actuals d’automatització (blau) cal realitzar la detecció amb les
eines ja esmentades (vegeu Aplicacions i serveis similars) i després contractar
professionals pel postprocessament. Cal una inversió inicial de recursos que moltes
persones no veuen necessària o no es poden permetre, massa alta. És per això que ho
he volgut il·lustrar amb un infinit, malgrat que realment no és així.
Per contra, CVentaur (vermell) té com a objectiu que ja des d’un inici l’usuari o usuària
aconsegueixi reduir el temps de la tasca, gràcies als postprocessaments simples aplicats
a les deteccions, que és el que vertaderament necessita. En la majoria dels casos no tan
sols es vol detectar els objectes, si no que es vol fer quelcom amb aquests, encara que
sigui comptar-los o difuminar-los.
Com veiem, la corba de CVentaur en comparació a les eines actuals és menys
pronunciada, perquè a la llarga no pot competir amb els grans sistemes que ja ofereixen
Amazon o Google, entre d’altres. Crec que en cas de poder-se permetre aquesta inversió
inicial o de necessitar un postprocessament més elaborat, sortiria més a compte
contractar professionals, però si no, CVentaur pot ser una alternativa molt interessant.
A més dels postprocessaments, també es pretén aconseguir una segona opinió, una
intel·ligència assistent que t’ajudi a resoldre aquestes tasques molt més ràpidament i
evitar descuits, tot i que la confirmació final sempre recau en l’usuari qui ho valida.
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Aquest coneixement digitalitzat en forma d’intel·ligència artificial pot ser distribuït i ser
usat per altres persones, sempre que aquestes confiïn en la font del model, dels
validadors que van etiquetar les dades.
CVentaur intenta afavorir la col·laboració, el mutualisme entre l’humà i la màquina per
a que una millori a l’altra i viceversa, i aconseguir amb aquesta automatització alliberar
temps a les persones amb coneixement i ser més eficaços en els processos.

3.2 Objectius personals
Pel que fa als objectius personals, aquest projecte em suposa una oportunitat per
introduir-me en el món de la intel·ligència artificial, les seves possibilitats i limitacions.
És un àmbit que em fascina i del que he explorat força pel meu compte, però sempre a
nivell teòric. Per aquest motiu, és tot un repte haver de resoldre per primer cop els
problemes tècnics que se’n puguin derivar de l’ús d’aquesta tecnologia.
Tinc molt present la responsabilitat de qualsevol professional, o estudiant en aquest cas,
que crea qualsevol cosa. Un dels principals objectius personals també és intentar que
l’impacte aconseguit amb CVentaur sigui el millor possible. El fet que sigui un prototip
em permetrà plantejar-me les conseqüències que podria tenir una eina així, sense la
necessitat de preocupar-me de que passin realment. És una ocasió per pensar i mirar de
predir el tipus d’ús i la repercussió de sistemes basats en intel·ligència artificial.
D’altra banda, com a treball que culmina una etapa de quatre anys a la universitat,
espero posar en pràctica tot el que he après al llarg del grau i de la meva estància en
pràctiques externes, per aconseguir una solució completa. De ben segur serà necessari,
perquè el treball l’he triat sabent que involucra nombrosos aspectes tècnics diferents
com bases de dades, desenvolupament web, enginyeria del programari, comunicació
entre serveis HTTP, sistemes operatius i seguretat de xarxes, entre d’altres.
També em suposa un repte per demostrar-me altres aspectes més transversals com
l’organització, la metodologia, la planificació de tasques o el compromís, tots ells claus
per aconseguir la resta d’objectius, especialment en un projecte tant gran, al menys per
a mi.
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4 Metodologia
En aquest apartat es discuteixen els mètodes de treball usats al llarg del treball. Pretén
donar una visió general de com ha sigut l’elaboració d’aquest projecte i els motius de
per què ha estat així. A més, també descriu com s’ha dut a terme la comunicació amb el
director i les eines usades per al seguiment de tasques i de temps.

4.1 Agile adaptat
La metodologia de desenvolupament escollida per aquest treball ha sigut un Agile
adaptat. Això té implicacions en molts aspectes com el disseny i la planificació del
projecte en general, la presa de requeriments o la freqüència i el tipus de validació.
Tant en la universitat com en les pràctiques en empresa he treballat en molts projectes
fent servir metodologies àgils com Scrum. Aquest tipus de metodologies es basen en un
procés iteratiu de blocs temporals, normalment anomenats sprints, que acostumen a
durar unes setmanes. En cada iteració, es prioritzen i implementen aquelles històries
d’usuaris o funcionalitats que més valor aportin al resultat. L’objectiu és aconseguir el
major increment en intervals de temps petits, per tal de ser dinàmics, ajustar-se a
problemes que puguin sorgir i, en definitiva, ser àgils en aquest desenvolupament.
Una altra avantatge és el feedback que es pot rebre del client o d’altres persones que
ho validin. És una manera d’assegurar-se que la direcció és bona i en cas que hagi hagut
una desviació amb el que es volia, o s’hagi vist una oportunitat que generi canvis,
aquests no siguin molt costosos d’implementar.
Aquest paradigma és oposat a altres com el model de desenvolupament en cascada o
waterfall. En un model waterfall el desenvolupament d’una solució segueix un procés
seqüencial força estricte que va des de l’anàlisi i especificació de tots els requeriments,
el disseny del sistema sencer i la seva implementació. Alguns models waterfall com
l’original de Royce inclouen més etapes com la verificació i depuració, la instal·lació o
manteniment. (25) El desenvolupament en cascada pot ser efectiu en projectes on se
sap molt bé l’abast i podem estar segurs que no hi hauran canvis importants, ja que si
es detecten incidències en una etapa més tardana pot ser molt costós de corregir.
En el meu cas he optat per una metodologia àgil perquè el resultat final no estava gaire
clar des d’un inici, si no que es volia anar definint a mesura que s’anava construint. En
ser l’únic desenvolupador, he hagut d’anar definint jo mateix les històries d’usuari o
funcionalitats que volia introduir en el sistema i validar-les. En alguns moments he
preferit fer ús d’sprints per marcar-me un límit temporal per aconseguir certes tasques,
però en la majoria de casos he optat simplement per seguir més un Kanban, un taulell
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amb les tasques per fer, les que s’estan fent i les acabades, ja que el compromís i la
dedicació ha sigut molt alt i constant.
Es tracta, doncs, d’un Agile adaptat a les característiques del projecte i dinàmic, amb la
finalitat de seguir una metodologia el més simple, còmode i flexible possible que
garantís els resultats esperats a cada moment. Una metodologia que em proporciona
facilitat per canviar de rumb de desenvolupament si apareixen noves necessitats o
oportunitats. Així, he anat afegint, modificant, eliminant i prioritzant les històries del
backlog periòdicament.

4.2 Eines de seguiment
4.2.1 Comunicació amb el director
Per tal que el director pogués anar seguint el procés del treball, validar la feina feta i
consultar incidències o dubtes, s’han fet diverses reunions que han tingut lloc a diferents
plataformes o per diferents mitjans.
En un inici, es va fer una primera reunió presencial al Departament de Ciències de la
Computació del Campus Nord (FIB - UPC), a Barcelona, on es van presentar les diferents
idees de projectes possibles, inclosa la que acabaria sent CVentaur.
Ja amb el projecte més definit, es van fer un parell de reunions presencials més al
Departament de Ciències de la Computació de l’Escola Politècnica Superior de Vilanova
i la Geltrú (EPSEVG) per seguir concretant els objectius del treball.
A partir d’aleshores, degut a l’estat d’emergència sanitària i l’estat d’alarma declarat el
14 de març de 2020 (26), totes les reunions han passat a ser telemàtiques. S’ha fet una
reunió setmanal, amb alguna excepció puntual per motius personals.
S’ha fet ús d’eines de Google Suite com Gmail, com a via principal de comunicació,
Calendar, per a establir i deixar constàncies de les reunions telemàtiques, i Meet, on
dúiem a terme les videoconferències. La compartició de documents originats per la
recerca, així com aquesta memòria, s’ha fet mitjançant Google Drive, a fi que poguéssim
posar comentaris fàcilment i de no perdre-ho en cas d’accident.

4.2.2 Seguiment de tasques
Per tal de portar un seguiment de tot el que calia anar fent i l’estat en el que es trobava
cada tasca, he fet servir Jira d’Atlassian. Aquesta és una eina online pensada per a
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l’elaboració de projectes en una metodologia àgil. Disposa de moltes funcionalitats i
s’integra molt bé amb altres eines d’Atlassian com Bitbucket, pel control de versions.
Amb Jira, tant el director com jo hem tingut el backlog sempre a mà. He afegit
comentaris a les històries d’usuari o tasques que havia de fer, a fi d’estalviar-me temps
en un futur o deixar constància d’alguna decisió o aspecte a revisar.
Cal destacar també que hi ha hagut històries d’usuari més grans que he dividit en
subtasques per ajudar-me a dissenyar i implementar més fàcilment la solució d’aquelles
històries. Aquesta planificació de les tasques m’ha permès ser més eficient i anar
abordant el projecte a parts petites.

4.2.3 Control de versions
Tot i treballar individualment i quasi sempre de manera seqüencial en una sola tasca o
història d’usuari, he decidit fer ús d’eines de control de versions amb Bitbucket, ja que
ofereix molts avantatges. Tot queda molt més organitzat i es pot veure els canvis en el
codi que ha comportat cada funcionalitat. Per més informació vegeu Bitbucket.
Com a norma general, cada issue o història s’ha desenvolupat en una nova branca, amb
l’excepció que dues històries se solapessin força. En aquest cas, s’ha deixat anotat amb
un comentari al Jira.

4.2.4 Seguiment de temps
Si bé Jira proporciona eines de seguiment de temps amb informes molt interessants, he
preferit fer aquest seguiment amb Toggl, ja que és més flexible i simple. Entre d’altres
coses, em permet eliminar temps dedicat que ja hagi introduït, per exemple en cas
d’error.
Com veiem a la Figura 4. Dedicació setmanal a Toggl, el ritme ha sigut força constant,
amb una mitja de 21h i 24min per setmana per un total de 363 hores i 45min. Hi destaca
una reducció de dedicació a mesura que ens anem apropant a la setmana del 8 al 14 de
juny, per motius personals, que s’ha compensat amb una dedicació superior les següents
setmanes, fins a l’entrega del treball.
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Figura 4. Dedicació setmanal a Toggl

Nota: Hi ha unes 5 setmanes no comptabilitzades a l’inici, aproximadament amb la
mateixa dedicació que la mitjana, que corresponen de finals de gener a primera setmana
de març, de recerca prèvia i definició del projecte.
La gran majoria d’hores han estat dedicades al desenvolupament de la solució (vegeu
Figura 4) amb poc més de 336 hores, mentre que l’elaboració de la memòria me n’ha
portat 93h i mitja.
Tot i que hagués sigut interessant, no m’ha sigut possible de comptar la dedicació a
cadascun dels serveis, explicats en Arquitectura del sistema, ja que en desenvolupar-ho
per històries d’usuaris, hi havia múltiples serveis implicats a cada entrada temporal.

Figura 5. Distribució de la dedicació temporal a Toggl.
En taronja la dedicació al desenvolupament del treball i en morat a la redacció de la memòria

Les tasques que m’han portat més temps són: afegir dades ja etiquetades a una
col·lecció (22h, no consta en la versió final), registrar-se (30h), exportar datasets (25h) i
crear col·leccions (28h). Totes són històries d’usuari que m’han portat més temps pel fet
que m’han suposat deixar un entorn preparat (web, base de dades, etc.), o l’ús d’un
determinat software per primer cop.
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4.3 Mètodes de validació
Degut a les característiques del projecte, he considerat que faria les proves del sistema
de manera manual. El motiu és que el flux que permet l’aplicació és força simple i
sempre endavant, sense possibilitat de canviar d’estat manualment. Així doncs, cada
història d’usuari ha estat força aïllada i un canvi en el codi a un lloc ha afectat només a
aquell lloc.
Cal tenir en compte que els serveis web que he fet servir estan basats en el paradigma
de microserveis, raó per la qual el seu codi s’ha intentat mantenir tant senzill i isolat com
ha sigut possible (vegeu Arquitectura del sistema). Gràcies a això, les restriccions
semàntiques i la lògica de negoci han sigut fàcils de validar i controlar.
Si no hagués sigut per l’arquitectura emprada i la simplicitat del flux de l’aplicació,
m’hagués sigut impossible d’anar-ho implementant ràpidament sense proves
automatitzades de validació. De fet, seria un dels següents passos a fer si seguís amb el
projecte.
Així, les proves manuals han consistit en tests entre unitaris i d’integració, comprovant
que efectivament funcionava correctament. Per assegurar que la comunicació entre els
diferents nodes funciona, s’ha creat una col·lecció de peticions mitjançant Postman
(vegeu Postman), que m’ha permès anar construint el sistema i validant-lo a parts
petites.
En la majoria dels casos s’ha començat per desenvolupar la part més profunda del
sistema, referent normalment a la base de dades i el servidor connector a aquesta. La
validació dels documents creats i modificats en la base de dades s’ha fet amb Mongoose
(vegeu Mongoose). Un cop verificat el seu funcionament, ho he integrat amb la següent
capa i validat que s’està aconseguint el resultat desitjat.
Pel que fa als models de ML entrenats i la precisió de les seves prediccions, s’ha
comprovat amb un conjunt de dades de 200 imatges de fruites que contenien taronges,
pomes i plàtans anotades. En avaluar el model amb noves imatges, fent servir el propi
codi de la biblioteca d’ImageAI, s’aconseguia una precisió mitjana de les classes superior
al 80%.
Un cop fet el desplegament, amb el prototip accessible públicament, he demanat a
usuaris finals que provessin l’aplicació. Gràcies a això, he obtingut opinions i informació
sobre la usabilitat del sistema: com ha sigut la seva interacció amb la interfície gràfica,
com s’han sentit o quina informació han trobat a faltar. Aquesta retroacció m’ha molt
sigut útil i l’he fet servir per millorar el sistema.
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5 Especificació de requeriments
Si bé és cert que en un inici s’han marcat una sèrie d’objectius a assolir (vegeu Objectius),
aquests són generals i no descriuen amb precisió les funcionalitats que un usuari o
usuària hauria de tenir.
Seguint la metodologia Agile, els requeriments s’han anat prenent al llarg de tot el
procés de desenvolupament, però en una etapa primerenca es van valorar un conjunt
aproximat. A continuació es llisten totes les històries que es van pensar inicialment,
independentment de si s’han acabat implementant o no.
Si no s’indica o especifica el contrari, quan parlem d’un ”usuari” en les següents històries
s’està fent referència a un “usuari o usuària registrat/da amb sessió iniciada”.
1.

Com a usuari potencial em vull registrar
Registrar-se a la plataforma indicant l’adreça electrònica, un nom d’usuari i la
contrasenya

2.

Com a usuari registrat vull iniciar sessió
Iniciar sessió introduint l’adreça electrònica o el nom d’usuari, i la contrasenya. S’ha
de poder conservar la sessió en sortir i entrar a la pàgina.

3.

Com a usuari vull crear col·leccions privades
Caldrà indicar el nom, una descripció d’aquesta, les etiquetes que volem detectar i
el model d’aprenentatge automàtic en el qual estarà basat.

4.

Com a usuari vull crear col·leccions públiques
En el moment de crear una col·lecció, es donarà l’opció que sigui pública. La resta
d’usuaris podran fer prediccions sobre el model d’aquesta col·lecció.

5.

Com a usuari vull permetre l’accés a una col·lecció pròpia a un altre usuari
De manera similar a una col·lecció pública, es podrà compartir una col·lecció amb
altres usuaris, que podran fer prediccions sobre el model d’aquesta col·lecció

6.

Com a usuari vull afegir i modificar la informació del meu perfil
Cada usuari tindrà una pàgina on pot omplir informació sobre si mateix o
l’organització per la qual treballa, per exemple.
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7.

Com a usuari vull finalitzar sessió
En tancar la sessió, cal assegurar que la propera vegada que accedeixi a la pàgina,
l’usuari no està autenticat.

8.

Com a usuari registrat vull restablir la clau d’accés
Per garantir que l’usuari pugui recuperar l’accés al seu compte si no recorda la
contrasenya, se li demanarà el correu i se li enviarà els passos que ha de fer per a
restablir-la.

9.

Com a usuari vull pujar/afegir dades ja etiquetades a una col·lecció
Per tal d’accelerar el procés d’entrenament, es permetrà que l’usuari pugui pujar
dades etiquetades en el format correcte (imatges i les seves anotacions). És
especialment útil per no començar de zero.

10. Com a usuari vull marcar col·leccions com a preferides
Per a que l’usuari pugui accedir-les més ràpidament. Es pot aplicar a col·leccions
públiques i privades.
11. Com a usuari vull veure les col·leccions més recents
Per a que l’usuari pugui accedir-les més ràpidament. Es pot aplicar a col·leccions
públiques i privades.
12. Com a usuari vull etiquetar les col·leccions amb paraules claus
Així, l’usuari pot identificar i buscar col·leccions més fàcilment, especialment les
públiques.
13. Com a usuari vull donar-me de baixa
L’usuari ha de poder donar-se de baixa, esborrant les dades que hagi
emmagatzemat en el sistema.
14. Com a usuari vull veure les meves col·leccions
Cal mostrar a l’usuari les col·leccions que ha creat.
15. Com a usuari vull eliminar una col·lecció
Un usuari de poder esborrar una col·lecció que sigui de la seva propietat i tots els
recursos associats a aquesta.
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16. Com a usuari vull veure i editar la informació d’una col·lecció
S’ha de poder modificar certa informació d’una col·lecció, com la descripció.
17. Com a usuari vull pujar un conjunt d’imatges per a la seva predicció
Aquestes imatges poden estar en diferents formats, cal assegurar que són
correctes.
18. Com a usuari vull veure el resultat d’una predicció
Amb les imatges d’una predicció, cal mostrar a l’usuari què ha detectat la
intel·ligència artificial, amb bounding boxes indicant la posició dels objectes.
19. Com a usuari vull corregir el resultat d’una predicció
S’ha de permetre a l’usuari validar els objectes predits pel model d’aprenentatge
automàtic: afegir, moure, redimensionar o eliminar aquestes bounding boxes, a més
de canviar-li l’etiqueta o classe associada
20. Com a usuari vull veure mètriques sobre el rendiment de la IA associada a una
col·lecció
A l’usuari li seria interessant perquè podria veure quins són els punts forts i els punts
dèbils del model i entrenar-lo per a que millori les prediccions en aquells casos amb
pitjor rendiment.
21. Com a usuari vull configurar alguns hiperparàmetres en l’entrenament del meu
model
S’haurien de poder configurar alguns hiperparàmetres del model d’aprenentatge
automàtic, que dependran de la tecnologia usada.
22. Com a usuari vull entrenar el meu model des de la plataforma
La plataforma ha de permetre a l’usuari anar entrenant el model des de la web,
sense requerir-li cap expertesa en aprenentatge automàtic o profund per a poderho fer.
23. Com a usuari vull entrenar el meu model manualment
També se li ha de donar l’opció a pujar un model entrenat manualment a la
plataforma, per si ha volgut personalitzar-li o ajustar-li algun aspecte concret.
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24. Com a usuari vull veure i modificar les correccions fetes amb anterioritat
L’usuari ha de poder tornar a veure i modificar les validacions que ja havia confirmat
i que ara formen part del dataset d’aquella col·lecció.
25. Com a usuari vull detectar sobre vídeo
Aprofitar un model d’aprenentatge automàtic per a fer les mateixes deteccions però
sobre vídeo. Seguiment d’objectes.
Així, aquestes històries s’han anat reavaluant periòdicament al llarg del projecte,
adaptant o descartant aquelles que no s’han vist necessàries. Podeu veure el resultat de
les històries implementades en la secció 8.2 Disseny i implementació de les històries
d’usuari.
D’altra banda, en l’apartat 8.4 Treball futur hi consta un resum dels propers passos que
es podrien fer, també amb les històries d’usuari més importants que no s’han acabat
implementant i que serien les següents del backlog en prioritat.

33

6 Consideracions generals de la solució
Tal com s’ha definit en l’apartat d’Objectius, aquest projecte no té com a objectiu la
posada en producció de la solució ni l’assoliment d’un mínim producte viable.
Per aquest motiu, s’ha optat per ometre algunes problemàtiques que cal tenir en
compte si treballem amb grans quantitats de dades. Alguns exemples en serien la
paginació de llistes a la web o una cerca, filtratge o ordenació per camps, entre d’altres.
Això pot resultar en una experiència d’usuari limitada.
Tot i així, aspectes com l’accessibilitat i la seguretat del sistema sí que s’han intentat
mantenir el màxim de presents al llarg del treball. Convé ressaltar que els predictors
d’intel·ligència artificial també estan preparats per tractar grans volums de dades, ja que
escalen correctament.

6.1 Tipus d’aplicació: escriptori, mòbil o web
Un dels aspectes més claus i determinants en el desenvolupament és el tipus de solució
final que volem donar als usuaris, entenent el tipus com la plataforma sobre la qual
distribuirem i farem accessible l’aplicació. Avui en dia, les tres principals són aplicacions
d’escriptori, mòbils i webs.
A l’hora de prendre aquesta decisió, s’ha fet una anàlisi dels avantatges i inconvenients
de les diferents plataformes, tenint en ment els requeriments especificats en l’apartat
anterior (vegeu Especificació de requeriments).
Cal destacar que en funció de la plataforma seleccionada s’ha elaborat la resta del
sistema, ja que cal tenir sempre en ment algunes característiques pròpies dels
dispositius on s’executa com les dimensions, el rendiment o la probabilitat i el tipus de
fallada.
Així doncs, podem veure les diferències entre els tres tipus d’aplicacions reflectides en
la Taula 1.
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Requereix instal·lació
Necessita internet

Escriptori

Mòbil

Web

Sí

Sí

No

No
No
necessàriament necessàriament

Sí

Dimensions de la pantalla

Gran,
horitzontal

Petita, vertical

Depèn del
dispositiu

Precisió, facilitat i rapidesa
per interaccionar amb la
pantalla

Gran

Petita

Gran

Taula 1. Comparació característiques d'aplicacions d'escriptori, mòbils i web

Si bé una aplicació d’escriptori o de mòbil no té per què requerir sempre de connexió a
internet, en el nostre cas és una restricció que ja tenim pel fet d’haver de mostrar la
informació actualitzada a la plataforma. No hem d’oblidar que CVentaur té com a
objectiu ser una xarxa de col·laboració i per aquest motiu no té cap sentit una aplicació
d’escriptori, ja que aquestes no haurien de necessitar internet.
D’altra banda, els dispositius mòbil tenen una limitació molt gran pel tractament i edició
d’imatges degut a les dimensions de la pantalla i la pobre interacció que ens permet,
resultant en una molt mala usabilitat. Això pot no ser significant si simplement estem
navegant pels menús, però és un aspecte crític alhora d’etiquetar imatges.
No obstant, sí podria ser una bona eina per pujar les imatges, ja que es podrien fer al
moment amb la càmera. Crec que pot tenir potencial una aplicació específica que utilitzi
un model concret entrenat al sistema per a veure’n les prediccions, fins i tot a temps
real.
L’opció escollida, doncs, és una interfície gràfica en forma de web. El principal avantatge
de fer una aplicació web és que pot ser accessible des de tots els dispositius i a més no
requereix d’instal·lació.
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6.2 Idioma pel desenvolupament i pel producte
Per al desenvolupament d’aquest projecte he preferit elaborar el codi en anglès, ja que
és l’idioma usat pels llenguatges de programació i les biblioteques que he utilitzat. El
software usat conté paraules reservades, noms de funcions o de variables, i tota la seva
documentació en anglès, pel que es pot seguir amb més coherència si la meva
implementació està en aquest idioma.
Pel que fa al producte resultant, entenent-lo com la web que acaba veient l’usuari final,
s’ha valorat la possibilitat de fer-lo multi idioma però no ha sigut prioritària davant
d’altres tasques o històries d’usuari, pel que ha quedat en anglès.
Així doncs, com el codi estarà disponible en un repositori públic i la web accessible,
m’agradaria que sigui comprensible per al major número de persones. A més, a nivell
personal també estic més habituat a programar en anglès i que puc preveure que seguirà
sent així. D’aquesta manera, l’anglès és l’idioma escollit tant per a la implementació com
per a la plataforma solució.
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7 Arquitectura del sistema
Per aquest projecte he seguit una arquitectura basada en microserveis, on una aplicació
és un conjunt de serveis feblement acoblats. (27) Aquests solen ser processos que es
comuniquen per la xarxa per assolir l’objectiu mitjançant protocols agnòstics a la
tecnologia, com pot ser HTTP. El fet d’haver escollit aquesta arquitectura és perquè
d’aquesta manera cada component pot ser implementat fent servir el llenguatge i les
biblioteques que més em convinguin.
Cal tenir en compte que l’arquitectura general de la solució i de les parts que la
componen han estat influenciades, en major o menor mesura, per la tecnologia
escollida. Podeu trobar el codi al qual es fa referència en el següent repositori públic:
https://bitbucket.org/janrodriguezmiret/cventaur/src/master/

7.1 Visió general
En aquesta secció s’explica l’arquitectura dels diferents components del sistema i com
treballen conjuntament per a proporcionar la solució completa. Trobareu una descripció
més detallada de cadascun d’ells en els següents apartats.
En termes generals, l’aplicació consta de quatre grans mòduls (requadres de colors) i els
seus serveis, tal com mostra la figura següent:

Figura 6. Arquitectura del sistema: mòduls i serveis
(a) mòdul d’autenticació, (b) mòdul principal, (c) mòdul frontend, (d) mòdul base de dades
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Aquests mòduls no corresponen del tot amb els serveis, ja que alguns mòduls tenen més
d’un servei. A continuació es resumeixen les funcions principals de cada mòdul i els seus
serveis (en cas de tenir-ne varis):
•

Mòdul d’autenticació

És l’encarregat de donar permís a l’usuari (client de navegador web) per a comunicar-se
amb el servidor principal, mitjançant un token. La gestió del compte (registre,
restabliment contrasenya) i de la sessió (login, logout), corren al seu càrrec.
•

Mòdul principal
o Servidor principal

És la porta d’entrada al backend, fent invisible tot el sistema intern al client. Qualsevol
acció que vulgui fer l’usuari i que impliqui afegir o modificar informació s’ha d’enviar
aquí, amb el token que autentica l’usuari. El servidor principal confirma la validesa del
token amb el servidor d’autenticació i després executa l’ordre demanada. Es comunica
amb el servidor connector a base de dades en cas de ser necessari, delegant-li la
responsabilitat d’accedir a base de dades. A més, emmagatzema tota la informació de
les col·leccions que siguin fitxers (imatges, anotacions, models, exportacions).
o Treballador
Aquest mòdul disposa també d’un subservei del principal, anomenat treballador, que
executa tasques pendents. Periòdicament consulta al servidor connector a base de
dades si té exportacions del dataset o prediccions de la intel·ligència artificial a l’espera
i les realitza.
•

Mòdul frontend

Proporciona al client de navegador web la pàgina sol·licitada. En el codi de la pàgina
estan contingudes les peticions que fa el client tant al servidor d’autenticació com al
principal. Dit d’una altra manera, delega tota comunicació amb la resta de serveis a
l’usuari.
•

Mòdul base de dades
o Base de dades

És el servei encarregat d’emmagatzemar les dades necessàries, que no siguin fitxers, per
al funcionament de l’aplicació. Alguns exemples d’aquestes dades són el nom de les
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col·leccions, l’estat de les prediccions llençades o la posició dels objectes corregits, entre
molts d’altres.
o Servidor connector a base de dades
La seva funció és la de definir un conjunt d’operacions permeses que actuen sobre la
base de dades. D’aquesta manera, tot altre accés directe a base de dades pot estar
bloquejat. Les accions disponibles pel connector corresponen a les peticions
estrictament necessàries que estableixen els diferents casos d’ús. En altres paraules, ens
serveix per agrupar els accessos a base de dades que s’han de fer conjuntament per a
evitar errors i garantir-ne la seva atomicitat, al mateix temps que verifica la validesa de
les noves dades.

7.1.1 Comunicació entre els diferents serveis
Com en la majoria de sistemes basats en microserveis, la comunicació entre els
components s’ha fet mitjançant peticions HTTP i serveis web RESTful. (28) En aquest cas,
que siguin serveis web no vol dir que proporcionin pàgines web, com el servidor de
frontend, sinó que es mantenen escoltant en un port concret i responen a les peticions
que arriben de la xarxa. Això permet la comunicació entre màquines o serveis diferents,
que s’envien missatges i intercanvien informació.
L’únic servei que no utilitza aquest tipus de comunicació és la base de dades, que fa ús
del seu propi protocol mongodb. Aquest és un altre motiu pel qual incloure el servidor
connector: aconseguir que les peticions a base de dades siguin pel protocol HTTP, més
agnòstic de la resta de tecnologies usades que el propi de Mongo (vegeu MongoDB).
Cada servei web RESTful defineix una API, de l’anglès application programming
interface, una interfície de programari que especifica les operacions i els atributs d'una
aplicació i que en descriu les regles d'utilització. (2) En el nostre cas són endpoints amb
els seus mètodes HTTP associats (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE...) sobre recursos. El
fet que siguin RESTful també significa que aquestes operacions són sense estat, és a dir,
cada missatge és independent de l’estat de la conversa actual. (29) Això permet que el
sistema sigui més escalable pel fet que no necessitem guardar-nos l’estat de cadascuna
de les converses que està mantenint un servidor web.
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D’altra banda, els codis d’estat de totes les respostes segueixen l’estàndard HTTP7 i els
endpoints segueixen la nomenclatura de bones pràctiques d’una API RESTful (28), a
excepció d’alguns casos on la URI era enganyosa o calia modificar diversos recursos.
Amb aquesta arquitectura, cada servei pot estar en una màquina diferent, optimitzada
per a les seves tasques, o tots en una, per evitar-nos la latència. Els podem distribuir
segons els nostres interessos.
A més, també permetria fer les mateixes peticions des de qualsevol altre tipus de client
HTTP, sempre que s’enviï l’autenticació necessària. Per exemple, podríem fer una
aplicació mòbil específica per a una col·lecció que llencés i mostrés les prediccions fetes
per la intel·ligència artificial.
Per a una major organització i claredat del codi, s’han definit a cada mòdul les diferents
crides a la resta de serveis amb els quals es comunica. Així, en la web tenim un índex
dels mètodes disponibles a l’API del servidor principal, i en aquest darrer en tenim un
altre per a l’API del servidor connector a base de dades.

7.2 Servidor d’autenticació
En aquest projecte s’ha fet servir Auth0 per a gestionar l’autenticació dels usuaris, els
seus comptes i les seves sessions dins l’aplicació. Així doncs, he estat molt condicionat
per la tecnologia escollida, que s’ha triat per ser molt més segura que una autenticació
bàsica d’usuari i contrasenya, al mateix temps que segueix sent simple (vegeu Auth0).
Si per contra hagués implementat una autenticació més bàsica, segurament hagués sigut
un servei integrat dins el servidor principal, com era en un principi.
Cal destacar que l’autorització dels recursos no va a càrrec d’aquest servei, ja que la
informació sobre propietat d’una col·lecció (que per ara és l’única restricció que
requereix autorització) està guardada en base de dades i per tant ha de ser aquesta qui
n’autoritzi l’operació. En altres paraules, aquest servei es fa servir exclusivament per
garantir al servidor principal que la petició enviada és d’un usuari concret i existent
(autenticació), però no sobre els permisos d’aquest (autorització).
Degut a que és un servei de tercers, l’arquitectura interna d’aquest servei m’és
transparent com a desenvolupador.

7

https://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html
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7.3 Servidor principal
El servidor principal és el nucli del sistema. Ens proporciona el sistema de fitxers per
guardar imatges, anotacions, models, exportacions i fitxers generals. El motiu principal
pel qual ho emmagatzemem aquí, i no en un altre lloc, és que aquests fitxers conformen
el gruix principal de dades, ja que es tracta de fitxers pesats. Un model d’aprenentatge
automàtic ocupa més de 200 MB (p. ex. YOLOv3 entrenat per a fruites 236 MB) i si
considerem una predicció llençada amb moltes imatges de bona qualitat, també estem
parlant de centenars de megabytes. Ens interessa, doncs, tenir els fitxers més grans el
més a prop possible d’on es necessitin, així es poden proporcionar més ràpidament a
l’usuari.
Un altre objectiu que assolim amb aquest servidor és el d’amagar a l’usuari final
l’estructura interna dels servidors, del backend. El motiu de desitjar aquesta
transparència és que es tracta d’una informació que no té per què saber l’usuari i que
pot ser usada amb males pràctiques per mirar de trobar vulnerabilitats en el sistema,
l’estem posant en risc innecessàriament.
Així, dins del servidor principal hi trobem dos components molt diferenciats:
l’encaminador i el treballador següents components.

7.3.1 Encaminador
És el servei web del servidor principal. Es manté actiu a l’espera de noves peticions que
resoldre. En algunes de les operacions que permet, definides en la seva API, tan sols es
fa una delegació de la petició al servidor connector de base de dades.
En aquest cas, a diferència del servidor connector a base de dades (vegeu Servidor
connector a base de dades), només hi ha un encaminador, que és també controlador.
Existeixen algunes peticions on no es verifica l’autenticitat. És el cas de fitxers que s’han
de poder descarregar directament com les imatges, les exportacions o la llibreta per
entrenar el model d’aprenentatge automàtic. Per la llibreta no és problemàtic, ja que
pot ser pública, però per tal de protegir les imatges i els fitxers ZIP resultants de les
exportacions, la URI per sol·licitar-les requereix de més informació com l’identificador
de col·lecció.
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7.3.2 Treballador
Degut a que hi ha tasques (2) que s’han de fer en segon pla, com l’execució de
prediccions o la generació de fitxers d’exportació, s’ha decidit crear aquest subservei. La
raó per la qual s’han de fer en background, és que són tasques que poden portar molt
de temps, però l’usuari de la web que ha donat l’ordre espera una resposta molt més
ràpida. Així, en rebre una petició de predicció o d’exportar, es creen tasques pendents
de realitzar i s’informa a la web que ja es processaran.
El servei va consultant al connector periòdicament si hi ha noves prediccions o
exportacions en espera, les executa en cas afirmatiu i si no, se suspèn durant un temps
estipulat. Les executa per ordre descendent de creació, seguint una política FIFO els
primers que entren són els primers que surten).
En l’execució de prediccions, fa ús de la biblioteca de models d’aprenentatge automàtic
(vegeu ImageAI) per a carregar i llençar una predicció per a cada imatge, actualitzant els
valors corresponents a base de dades.
Aquest component disposa d’un mòdul de traducció de JSON a XML, que fa servir en la
realització de fitxers d’exportació. Això ha sigut necessari perquè la biblioteca que
genera les imatges etiquetades (vegeu React Image Annotate) només treballa amb
JSON.

7.4 Servidor frontend
Per a la creació d’aquest servei s’ha fet servir React i una plantilla per no partir de zero
(vegeu React). L’arquitectura interna d’aquest servei ve donada per la plantilla usada,
malgrat que és una arquitectura molt freqüent pel desenvolupament web en React.
Internament, hi trobem tres tipus d’elements diferents, definits a continuació.
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7.4.1 Components
Són els elements més bàsics de la web. Compleixen amb una funció determinada i
s’agrupen per formar components més complexos. Són exemples els botons, les
snackbars per a les notificacions o les taules.

Figura 7. Exemples de components de frontend
Snackbar en verd i botons en lila i gris

En el meu cas, s’han aprofitat els de la plantilla, però he hagut de fer algunes
modificacions per adaptar-los a les necessitats del sistema, especialment amb la barra
lateral (sidebar), ja que el meu enrutament era força més complex que el seu (volia
mostrar la col·lecció activa).

7.4.2 Vistes
Són el que podríem considerar com la “pàgina” web, ja que és el contingut que canvia
en navegar pel menú, però tractant-se d’una aplicació de pàgina única, s’anomenen
vistes. Tenim una vista per cada “pàgina”, per un total de 10.

Figura 8. Layouts i vistes
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7.4.3 Layouts
Els layouts aprofiten els components per aconseguir que uns certs elements de la pàgina
es mantinguin sempre actius i visibles. Això ens interessa per elements com les barres
de menú laterals o la de navegació superior. Dins d’aquest marc, es renderitzen les
diferents vistes.
Trobem dos layouts diferents: el de home per a la pàgina principal exterior de CVentaur
i el d’admin, que és el que hi trobem un cop a dins.

7.5 Base de dades
És el servei encarregat d’emmagatzemar la informació que necessita el sistema per al
seu correcte funcionament. En aquest cas, com s’ha fet servir MongoDB (vegeu
MongoDB), les dades tenen la forma de documents, que no són res més que objectes
JSON i s’organitzen en les anomenades col·leccions de Mongo (no confondre amb les
col·leccions del nostre propi sistema).

7.5.1 Model conceptual i esquema general de la base de dades
Per tal d’entendre millor les diferents entitats que tenim en la solució, s’ha fet un
esquema en forma de model conceptual que mostra les relacions entre elles. Aquest
model no és exactament el que s’ha implementat a base de dades, que el trobareu més
avall.

Figura 9. Model conceptual de la solució completa

44

Per arribar a aquest esquema, s’han anat proposant diferents versions incrementals,
conforme es desenvolupaven les històries d’usuari.
Com es tracta d’una base de dades no relacional, i per tant, sense taules que representen
estrictament les relacions entre les diferents classes, s’han fet servir altres eines per
definir els models de classes de la nostra solució (vegeu Models i Mongoose).
Així, per implementar el model conceptual anterior en la nostra base de dades s’han
hagut de decidir en quina de les dues entitats (o en les dues) preferíem emmagatzemar
una relació existent entre elles. A més, he hagut d’adaptar algunes entitats com l’usuari
(user), que queda delegat al servei d’autenticació, i d’altres com annotation pel fet que
no aportava res.
El resultat de l’esquema final implementat a base de dades és el següent:

Figura 10. Esquema general de la base de dades

En les relacions entre dues entitats, l’entitat més llunyana de la multiplicitat conté a la
més propera. Per exemple, una collection conté les seves tags i no al revés. La raó per la
qual s’ha decidit guardar en una i no en una altra és per les necessitats de les històries
d’usuari.
Ho podem il·lustrar quan, per exemple, l’usuari visita la pàgina Dataset, on s’han de
mostrar totes les exportacions (exports) de la col·lecció (collection) activa. En aquest
moment, cal fer una consulta a base de dades per obtenir-les; no tindria sentit que les
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recuperéssim en obtenir el document que modelitza la col·lecció activa, ja que aleshores
quan demanem els jobs també ens apareixerien. Volem tenir la informació que
demanem a cada moment, i estalviar-nos les dades innecessàries per aquella història
d’usuari.
A continuació es fa una descripció de cada entitat (o collection de Mongo) i els seus
atributs. Cal destacar que totes les entitats tenen un identificador propi de Mongo:
•

Collection

En la solució, una col·lecció és el conjunt d’imatges i anotacions que s’agrupen. És la
unitat bàsica de treball. Té associat un model d’aprenentatge automàtic i les seves
etiquetes.
o
o
o
o
o
o

name: el nom de la col·lecció
description: una descripció d’aquesta
basedOn: el model de ML en que s’ha basat el model d’aquesta col·lecció
isBase: indica si el seu model és elegible per a altres s’hi basin en aquest
owner: l’usuari propietari de la col·lecció
tags: les etiquetes que es volen detectar en aquesta col·lecció

Anteriorment hi havia dues entitats: collection i model diferents, que tenien una relació
1 a 1, pel que la seva definició era difusa i se solapaven. Per aquest motiu, s’han acabat
ajuntant.
•

Tag

Les tags o etiquetes són el nom amb el que s’identifica una classe d’objectes en concret.
o className: el nom de l’etiqueta
Aquest className és únic, malgrat que també s’identifiquen amb l’identificador propi
de Mongo.
•

Job

Un job o treball és un conjunt d’imatges que s’han penjat conjuntament, amb les seves
correccions o validations. És una tasca de predicció.
o
o
o
o
o
o

collection: la col·lecció a la qual pertany
state: l’estat en el que es troba (a l’espera, processant, confirmat...)
creationDate: la data de creació del job
lastModified: la data de la darrera modificació
lastExport: la data de la darrera exportació
hasPrediction: indica si existeixen les seves prediccions
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o #predicted (numPredicted): el nombre de validacions que tenen
predicció
o #confirmed (numConfirmed): el nombre de validacions confirmades
o #total (numTotal): el nombre d’imatges o validacions que composen el
job
Les dates de lastModified i lastExport s’utilitzen per generar de nou els fitxers
d’anotacions només si hi ha hagut canvis.
•

Validation

És la correcció de l’usuari.
o
o
o
o
o

job: el job al qual pertany
image: la imatge associada
prediction: la predicció associada
objects: els objectes detectats que ha indicat l’usuari
confirmed: indica si és una validació confirmada per l’usuari

Els documents validations es creen al mateix moment que el seu job i després
s’actualitzen fins que es confirmen.
•

Prediction

La predicció feta per la intel·ligència artificial.
o objects: els objectes detectats pel model de ML
El seu identificador és el mateix que el de la validació a la qual pertany.
•

Object

Cadascun dels objectes etiquetats en una imatge, ja sigui per la intel·ligència artificial o
per l’usuari.
o bbox: coordenades dels dos punts que defineixen la caixa delimitadora o
bounding box
o prob: la confiança del model de ML per aquesta predicció
o tag: la classe associada a aquesta etiqueta
Si es tracta d’una validació confirmada de l’usuari, la seva prob és 100%.
•

Image

Modelitza la imatge emmagatzemada en el servidor principal.
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o filename: el nom del fitxer que correspon a aquesta imatge
o width: l’amplada de la imatge
o height: l’alçada de la imatge
El seu identificador és el mateix que el de la validació a la qual pertany. Aquests camps
són necessaris per al component que permet l’etiquetatge a la web (vegeu React Image
Annotate)
•

Export

Modelitza una exportació sol·licitada per l’usuari. Com s’han de generar els fitxers XML
de les anotacions es fan en segon pla, pel que aquesta entitat és també una tasca.
o collection: la col·lecció a la qual pertany
o jobs: els jobs seleccionats dels quals s’agafen les seves imatges i
anotacions
o state: l’estat en el que es troba (a l’espera, processant o processat)
o creationDate: la data de creació de la tasca

7.5.2 Configuració base de dades
Per tal d’adaptar aquest servei a les necessitats de la solució, s’han fet una sèrie
d’ajustaments a les configuracions predeterminades de MongoDB.

7.5.2.1 Transaccions i rèpliques
Un aspecte important a tenir en compte és que hi ha operacions que actuen sobre
múltiples entitats diferents. Això acostuma a passar amb entitats on la seva genètica o
alguns dels seus atributs són altres entitats per sí mateixos. Aquest és el cas, per
exemple, de la creació d’un objecte Job, ja que a part d’aquest també es creen els seus
objectes Images i Validations. Per garantir-ne la seva atomicitat i aïllament s’ha fet ús
de transaccions.
Degut al funcionament de Mongo, ha sigut necessari configurar el servei per a que faci
ús de rèpliques, ja que si no, no es permeten dur a terme transaccions.
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7.6 Servidor connector a base de dades
Tal com hem explicat en la secció de Visió general, aquest servei ens fa de pont per
accedir a la base de dades des de la resta del sistema. El seu objectiu és establir les
operacions permeses en aquesta, mitjançant un servei web RESTful i la seva API.
Internament hi trobem tres tipus de components diferenciats: models, controladors i
encaminadors, definits a continuació.

7.6.1 Models
Modelitzen en forma d’esquemes de Mongoose les entitats de la base de dades. Així,
trobem un fitxer per cada entitat, amb els camps que han de tenir els seus documents i
les validacions corresponents.

7.6.2 Controladors
Executen les operacions definides a l’API. Aquí hi trobem el codi que fa els diferents
accessos a la base de dades per aconseguir l’objectiu de la petició rebuda. Els accessos
es fan per mitjà de transaccions aïllades que es reverteixen si no s’han completat del tot.

7.6.3 Encaminadors
Els encaminadors proporcionen els punts d’accés del servei web del servidor connector
a la base de dades, pel que són els encarregats de rebre les peticions. Com a norma
general existeix un encaminador per cada entitat, que delega al seu controlador la
petició rebuda.
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8 Desenvolupament de la solució
En aquest apartat es detalla més precisament com ha sigut el desenvolupament del
resultat final, quines problemàtiques han sorgit i com s’ha actuat en cada cas.
Primerament, s’analitzen i es justifiquen els diferents recursos que s’han fet servir en
l’elaboració del sistema. Tot seguit, hi trobem explicat les diferents històries d’usuari
implementades i com s’han resolt, a més dels passos que m’han calgut per a fer el
deployment de la solució.

8.1 Recursos emprats
Aquesta secció conté el conjunt d’eines usades al llarg del desenvolupament, dividides
en tres grups: les que resolen un aspecte concret de la solució, les que he fet servir com
a desenvolupador de manera transversal i les necessàries pel desplegament.

8.1.1 Tecnologies usades
En aquest projecte s’han fet servir moltes biblioteques de software o serveis externs que
compleixen una determinada funció dins el sistema. A continuació se’n detallen els més
importants, amb una descripció i la problemàtica que resolen. Algunes inclouen una
comparació amb altres tecnologies similars.
8.1.1.1 Auth0
Auth0 és un proveïdor d’identitat com a servei, o Identity as a Service (IDaaS) de l’anglès.
Amb aquesta tecnologia podem gestionar l’autenticació i l’autorització de les nostres
aplicacions. (30)
He escollit fer servir Auth0 (versió gratuïta), per
sobre d’altres solucions manuals, perquè permet
emmagatzemar els seus tokens d’accés en un lloc
segur i refrescar el token automàticament si ha
expirat, de manera transparent a l’usuari.
La seva configuració s’ha fet des de la seva web8,
des d’on s’han indicat les adreces dels diferents

8

Figura 11. Logotip d'Auth0

https://manage.auth0.com/
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servidors usats, tant els usats durant desenvolupament (localhost) com els del
desplegament (AWS).
La integració d’Auth0 s’ha fet a frontend, que sol·licita el token i l’envia en les peticions,
i al servidor principal, que comprova que el token és d’un usuari vàlid. També s’ha
personalitzat l’inici de sessió i registre.

8.1.1.2 Flask
Flask és un microframework web implementat en llenguatge
Python que permet implementar ràpidament un servei
d’aquest tipus. Destaca per la seva simplicitat i la possibilitat
d’anar afegint extensions al projecte, que l’ha portat a ser un
dels frameworks web més populars en Python. (31) (32)

Figura 12. Logotip de Flask

He preferit Flask per davant d’altres com Django, amb el qual
ja tenia experiència, perquè aquest darrer és força més
complex que Flask.

Django està orientat al desenvolupament de webs seguint el patró Model-VistaControlador. Proporciona les eines necessàries per a la definició de models, accés a base
de dades o renderitzat de pàgines web. (33)
En el meu cas, només necessitava allotjar un servei REST al servidor principal sobre els
quals executar codi Python. En altres paraules, definir els endpoints que seran
accessibles via HTTP i les operacions a fer en cadascun d’ells, res més. Per això he optat
per una eina més simple i ràpidament escalable.

8.1.1.3 ImageAI
ImageAI és una biblioteca de Python que permet construir
aplicacions i sistemes basades en visió per a computadors de
forma ràpida. (34) (35) Amb ella, podem entrenar fàcilment
un model d’aprenentatge automàtic per a que detecti els
objectes que nosaltres vulguem (36).

Figura 13. Logotip d'ImageAI

ImageAI suporta reconeixement d’objectes en imatges i
vídeo, amb algoritmes com YOLOv3 (2018). (37)
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Ha sigut l’opció escollida per entrenar els models i usar-los per predir sobre noves
imatges perquè era l’eina més simple que em donava el que necessitava. A més, la
quantitat d’imatges requerida per obtenir un model prou bo és d’uns pocs centenars.

8.1.1.4 MongoDB
MongoDB és una base de dades no relacional basada en documents, dissenyada per
facilitar el desenvolupament i l’escalat de les solucions. És de propòsit general i
distribuït. (38)
M’he decidit per usar MongoDB perquè és
l’opció més popular d’entre les bases de dades
NoSQL (39), està molt documentada i ja hi tinc
experiència. En aquest cas he fet servir la seva
versió MongoDB Community per ser gratuïta.

Figura 14. Logotip de MongoDB

El motiu pel qual he preferit una base de dades d’aquest tipus en comptes d’una SQL
tradicional és la seva flexibilitat per guardar i obtenir documents que tinguin els camps
necessaris a cada història d’usuari, sense necessitat de llençar queries complexes. A
més, el fet que els documents es guardin i recuperin en format JSON fa que la integració
amb la resta de servidors i la gestió d’aquestes dades sigui realment simple.

8.1.1.5 Express
Express és un framework web per a Node.js9 minimalista i ràpid de posar en marxa. Està
orientat al desenvolupament d’aplicacions web i serveis API. S’hi poden afegir
biblioteques de tercers per augmentar les seves funcionalitats. (40)
Ja he usat Express amb anterioritat per a la creació
d’APIs i m’hi he sentit molt còmode. En programarse en Javascript, funciona molt bé amb els
documents JSON de MongoDB i em permet
treballar amb Mongoose.

Figura 15. Logotip d'Express

9

Node.js és un entorn d’execució de Javascript dissenyat per construir aplicacions web de manera
escalable i simple. (56)
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8.1.1.6 Mongoose
Mongoose és un mapejador d’objectes-documents o ODM, de l’anglès object-document
mapper, que permet modelitzar en forma d’esquemes les dades de la nostra aplicació.
Inclou validació de camps, construcció de queries. (41)

Figura 16. Logotip de Mongoose

L’ús d’un ODM com aquest m’ha ajudat molt a
implementar la lògica de negoci i assegurar una
correcta estructura dels documents que no ens
dóna MongoDB per sí mateix. Com a
desenvolupador, m’ha sigut molt útil per evitar
errors i incongruències, i per augmentar la velocitat
d’implementació.

Mongoose m’ha permès implementar també les validacions dels camps individuals en
el moment de creació, com per exemple la mida de les arrays o el tipus d’estat que pot
tenir un Job. Per assegurar que les referències a altres documents són correctes s’ha
instal·lat el plugin mongoose-id-validator10.

8.1.1.7 React
React és una biblioteca de Javascript impulsada per Facebook per constuir interfícies
d’usuari per aplicacions de pàgina única o SPA, de l’anglès single-page application. Està
basat en components reaprofitables que poden tenir un estat intern. (42)
S’ha fet ús de Create-react-app11 per agilitzar el procés d’instal·lació i configuració de
l’aplicació.
La seva elecció per a l’elaboració del servidor web es deu a
que és una tecnologia amb la qual ja he tingut experiència
i em sembla molt potent.
He fet servir una plantilla de Creative Tim12 basada en
Material-UI, el framework més popular d’interfície d’usuari
de React. (43) Alguns dels seus components els he hagut de
modificar per aconseguir la funcionalitat o personalització
que m’interessava.

Figura 17. Logotip de React

10

https://www.npmjs.com/package/mongoose-id-validator
https://github.com/facebook/create-react-app
12
https://www.creative-tim.com/product/material-dashboard-react
11
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8.1.1.8 React Image Annotate
React Image Annotate és un sol component de React que permet fer diferents tipus
d’anotacions en imatges. Més concretament, es pot utilitzar per delimitació de bounding
boxes, etiquetatge, classificació i segmentació poligonal. (44)
He valorat l’opció de fer servir una altra biblioteca com React imatge Annotation, ja que
és força més personalitzable, però s’ha decidit usar React Image Annotate perquè ja
proporciona redimensionat de les imatges i una interfície prou correcta, estalviant-me
així molt de temps.
No obstant, m’he vist forçat a estendre aquest component, afegint-li un mòdul de
traducció de JSON a format Pascal VOC (XML) que s’executa en el servidor principal. He
considerat contactar amb el creador per si la vol integrar.
React Image Annotate també té una limitació força gran, i és que no permet veure l’estat
actual intern d’anotacions fins que l’usuari no el guarda. Això m’ha comportat una poca
eficiència en el tractament de les anotacions i una baixa experiència d’usuari degut a la
informació a mostrar-li durant el procés d’etiquetatge. No puc saber, per exemple, si
l’usuari té canvis sense guardar i m’obliga a generar de nou i substituir totes les
anotacions cada cop que es guarda.
A més, la seva documentació és més aviat pobre i incompleta i m’ha calgut inspeccionar
el seu codi font per trobar una solució temporal i aconseguir així les funcionalitats
mínimes que necessitava, com passar-li imatges ja anotades en un primer moment.

8.1.2 Eines de desenvolupament
Durant el desenvolupament de la solució, s’han fet servir algunes eines generals que
m’han ajudat al llarg de tot el procés. M’han servir per a accelerar, dissenyar, controlar
i validar el projecte.
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8.1.2.1 Visual Studio Code
Visual Studio Code és un editor gratuït de codi obert de
Microsoft disponible per Windows, macOS i Linux. Té integrat
eines de control de versions com Git a part de moltes
funcionalitats com depuració, compleció automàtica
intel·ligent o dreceres de teclat. (45)
Personalment és una eina amb la qual m’hi sento molt
còmode i més productiu. L’ús dels seus terminals incorporats
en pantalla m’ha permès una visió àmplia i ràpida dels
diferents sistemes en execució i la seva cerca i menú m’han
facilitat força la navegació entre els diferents fitxers.

Figura 18. Logotip Visual
Studio Code

8.1.2.2 Bitbucket
Bitbucket és una eina de control de versions basat en Git per
emmagatzemar el codi i proporcionar eines que ajudin a la
col·laboració dels equips desenvolupadors i a la integració
contínua i lliurament continu. (46)
La seva integració amb Jira i l’experiència que ja tinc amb
aquesta eina han sigut els dos factors claus en la seva elecció.
A més, Bitbucket permet tenir repositoris privats
gratuïtament, a diferència d’altres com Github. Així he pogut
mantenir el codi inaccessible fins que m’ha interessat.

Figura 19. Logotip de
Bitbucket

8.1.2.3 Visual Paradigm Online: Diagrams
Diagrams és una eina de Visual Paradigm Online per a l’elaboració de diagrames de caire
molt diferent. Alguns exemples són diagrames de flux, UML o mapes conceptuals. (47)
En el meu cas, l’he fet servir per l’especificació i
el disseny en UML del model conceptual i base
de dades. Tot i tenir disponibles altres eines amb
les quals ja tenia experiència com Astah
Community, el fet que fos accessible pel
navegador era un plus per estalviar-me anar
canviant de sistema operatiu.

Figura 20. Logotip de Diagrams de Visual
Paradigm Onlne
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8.1.2.4 Postman
Postman és una plataforma de col·laboració dedicada al desenvolupament d’APIs. Les
seves funcionalitats principals són Client d’API per enviar peticions, automatització de
proves o testing i generació de la documentació de les APIs. (48)
És una eina molt útil de fer servir per poder provar
ràpidament el correcte funcionament dels diferents
endpoints. L’he fet servir per provar les APIs tant del servidor
principal com del servidor connector a base de dades, amb la
creació de dues col·leccions definint el tipus d’autorització i
les variables d’entorn dinàmiques de cada una d’elles.

Figura 21. Logotip de
Postman

També s’ha fet ús de Postman per a les proves de validació
del sistema (detallades en ) i els seus snippets s’han fet servir
per a la creació de comprovacions automatitzades d’algunes
peticions o en l’assignació de variables d’entorn.

L’ús d’aquestes variables s’ha fet per agilitzar les proves manuals de peticions. Per
exemple casos com el token necessari per autenticar-se o l’identificador d’un recurs que
acabem de crear per a poder fer-li més operacions (p. ex. crear Job i després demanar
les seves Validations)

8.1.3 Plataformes de desplegament
En motiu de tenir un amfitrió potent on poder entrenar els models de ML, he fet una
recerca de les diferents plataformes on podia tenir el sistema desplegat. S’han consultat
serveis de la UPC com el Barcelona Supercomputing Center (BSC) o el Centre de Recerca
d'Arquitectures Avançades de Xarxes (CRAAX) de l’EPSEVG, a més de plataformes
privades.
En el cas del BSC no ofereixen els seus recursos per a projectes d’estudiants, només per
a projectes de més de 6 mesos que passen un procés de selecció.
Pel que fa al CRAAX, no m’han pogut proporcionar recursos perquè estaven canviant la
infraestructura i les persones que la gestionen i han hagut d’aturar-ho tot per l’estat
d’emergència sanitària.
Així, he fet una comparativa de preus de Google Cloud Platform (GCP) i Amazon Web
Services (AWS) per ser els dos que conec, tot i que l’he deixada sense acabar perquè he
optat per triar només entre els seus serveis gratuïts. Finalment he triat AWS perquè m’hi
sento més còmode.
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8.1.3.1 Amazon Web Services
Amazon Web Services (AWS) és una plataforma
d’informàtica en núvol (cloud computing en
anglès) que ofereix més de 175 serveis amb
centres de càlculs distribuïts arreu del món. Tenen
productes de categories tan diverses com
robòtica, aprenentatge automàtic, l’internet de
les coses o computació quàntica, entre
moltíssimes altres. (49)

Figura 22. Logotip d'Amazon Web Services

Per aquest projecte, he fet servir alguns dels seus serveis més bàsics i freqüents: d’una
banda, Elastic Compute Cloud (EC2), que ofereix instàncies virtuals on podem dur a
terme la computació, i per l’altra, Simple Storage Service (S3) que proporciona volums
d’emmagatzematge on guardem els fitxers.

8.2 Disseny i implementació de les històries d’usuari
El disseny i la implementació de les històries d’usuari s’ha fet una per una, que és un
procés contrari a una metodologia waterfall tradicional, on es fa primer tot el disseny i
després tota la implementació.
A continuació és mostra la solució proposada per a les històries més importants (s’ha
omès el layout sencer per a una major lectura):
•

Com a usuari vull veure les meves col·leccions

Figura 23. Pàgina My collections
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•

Com a usuari vull crear una nova col·lecció

Figura 24. Modal nova col·lecció

•

Com a usuari vull veure les meves prediccions llançades

Figura 25. Pàgina Predict
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•

Com a usuari vull veure el resultat de les prediccions

Figura 26. Pàgina Result

•

Com a usuari vull veure les prediccions confirmades per a poder-les exportar

Figura 27. Pàgina Dataset
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•

Com a usuari vull poder entrenar el model manualment

Figura 28. Pàgina AI Builder

Podeu provar la versió completa en la següent web. És possible que no estigui disponible
en el moment que s’intenti accedir, de ser així podeu contactar amb mi per correu:
https://ec2-54-229-194-142.eu-west-1.compute.amazonaws.com:3000/

8.3 Desplegament de la solució
Amb el prototip ja enllestit, només a falta d’algunes històries d’usuari que es poden
implementar en un futur, he decidit fer-lo accessible públicament per a que tothom qui
vulgui tingui la possibilitat de provar-ho, validar-ho o donar retroacció.
He preferit mantenir aquest apartat diferenciat al final del Desenvolupament de la
solució, i no dins d’Arquitectura del sistema.
, per fidelitat cronològica a la seva realització. Amb la solució desplegada, la integració
de nous canvis o funcionalitats des de l’entorn de desenvolupament al públic es pot fer
de manera ràpida i periòdica sense dificultats.
Per a fer aquest deployment, he hagut de fer un seguit de passos i adaptacions a la
solució de l’entorn de desenvolupament, detallats a continuació.
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8.3.1 Creació i configuració de l’amfitrió
Tal com s’ha detallat en l’apartat Plataformes de desplegament, s’ha fet servir Amazon
Elastic Compute Cloud (EC2) per aconseguir un amfitrió públicament accessible. Les
especificacions tècniques d’aquest i la configuració del tallafocs per garantir-ne certa
seguretat són les següents.

8.3.1.1 Especificacions de l’amfitrió
La Taula 2 mostra les característiques més importants de la màquina. La justificació de
les especificacions escollides apareix a continuació de la taula.
Tipus d’instància
Zona de la
instància
IPv4 Pública
(Elastic IP)

t2.micro
eu-west-1 (Irlanda)

54.229.194.142

DNS Públic (IPv4)

ec2-54-229-194-142.eu-west-1.compute.amazonaws.com

Amazon Machine
Image (AMI)

Canonical, Ubuntu, 18.04 LTS, amd64 bionic image build on
2020-04-08

Número de CPUs
virtuals

1

Emmagatzematge

15 GiB

Taula 2. Especificacions de l'amfitrió de desplegament

L’elecció de la imatge (AMI) s’ha fet per a que coincideixi amb el sistema operatiu de
l’entorn local de desenvolupament.
D’altra banda, s’ha decidit Irlanda en comptes d’una altra zona geogràfica per reduir la
latència i perquè les dades personals es guardin en servidors de països de la Unió
Europea, pel GDPR, malgrat que no aplicaria a aquest projecte perquè no desenvolupa
cap activitat professional o comercial. (50)
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Totes les especificacions de la màquina estan incloses dins del servei gratuït Amazon
Free Tier, a excepció de la IP pública, on s’ha fet ús d’Elastic IP per garantir que el
servidor no vagi canviant d’IP en reiniciar-se. Si no, em comportaria canviar tota la
configuració d’autenticació i comunicació amb la resta a tots els servidors i els usuaris
tampoc tindrien una URL única i estable a la qual connectar-se. El seu preu, però, es molt
reduït i només sota unes certes condicions com per exemple si la màquina està apagada;
altrament és gratuït. (51)

8.3.1.2 Configuració del tallafocs
La següent taula (més avall) mostra la configuració del tallafocs, que s’ha construït
mitjançant l’assistent que proporciona EC2:

Taula 3. Regles de tallafoc de l'amfitrió d’EC2 Management Console

Només he permès 3 tipus de connexions entrants, des de totes les direccions d’origen,
tant per IPv4 (0.0.0.0/0) com per IPv6 (::/0). Cada connexió a un servei, doncs, té dues
regles.
La primera connexió fa referència al servei SSH per accedir remotament a l’amfitrió i
configurar-lo. Aquest accés es fa sempre amb una clau privada (fitxer PEM), garantintne així la seguretat d’accés al servidor.
Les altres dues corresponen als dos serveis públicament accessibles: el servidor principal
i el servidor web, que mantenen una connexió TCP activa als ports 9090 i 3000
respectivament.
Cal notar que tots els altres intents de connexió a altres ports quedaran bloquejats pel
tallafocs. Exemples d’això són la base de dades, amb el port per defecte de MongoDB
27017, i el seu servidor connector que està escoltant al port 8080. D’aquesta manera,
queden protegits i invisibles davant l’accés remot directe.
Les regles de trànsit de sortida són molt més simples, ja que es permet tot.
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8.3.2 Instal·lació dels diferents serveis
Abans d’instal·lar les dependències pròpies de cada mòdul, m’ha calgut instal·lar algunes
de generals com nodeSource o python3-venv, a més de MongoDB.
Per disposar del codi font necessari per executar els diferents components del sistema,
he clonat el repositori de CVentaur de Bitbucket i instal·lat el software requerit per a
cada servei.
Per tal que el procés de desplegament a una màquina sigui molt més simple, he fet servir
certs fitxers especials que es generen automàticament. Aquests són el package.json per
a mòduls basats en Node.js (servidor web i connector a base de dades) i requirements.txt
per als de Python (servidor principal). Així, amb una simple instrucció per cadascun, es
pot instal·lar totes les seves dependències i ens podem evitar pujar-les, emmagatzemarles i baixar-les al o des del núvol.
A més, he importat la base de dades (prèviament exportada) i copiat els fitxers de les
col·leccions (imatges, anotacions, models, exportacions, etc.) fets durant el
desenvolupament per conservar les dades i l’estat del sistema.
Tot aquest procés de desplegament es podria millorar i agilitzar amb algun sistema de
contenidors com Docker o algun script que executi tots els passos esmentats i que sigui
configurable amb variables.

8.3.3 Creació de certificats i HTTPS
El servei d’autenticació i autorització d’Auth0 només funciona sobre HTTPS, a excepció
de si es treballa en un entorn de localhost. Per aquest motiu, no ho havia necessitat
durant el desenvolupament. Així doncs, he hagut de generar certificats autosignats i
adaptar els diferents serveis per a que els utilitzin.
No obstant, els certificats autosignats no es consideren vàlids pel navegador, a fi de
protegir l’usuari o usuària de possibles fraus o suplantació d’identitat d’una web. Per
aquest motiu, en la majoria de casos el navegador mostra un missatge advertint-nos del
perill, però que podem saltar-nos des d’opcions avançades. Per tal que el certificat fos
vàlid i estalviar-nos així aquest missatge, caldria que el certificat es signés per una
autoritat de certificació (certificate authority o CA en anglès), però com es tracta d’un
prototip, no s’ha considerat necessari.
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El certificat s’ha creat amb OpenSSL i s’ha modificat el servidor web frontend per a que
s’obri en HTTPS, tot indicant la ruta fins al certificat i la clau privada associada (fitxers
PEM13) mitjançant variables d’entorn de l’usuari (fitxer ~/.bashrc).
Degut a que des de la web es fan peticions al servidor principal, també és necessari que
aquest utilitzi HTTPS. Si no, la petició CORS no prospera perquè el navegador la bloqueja.
El motiu és que encara que el host sigui el mateix, no podem accedir a un recurs HTTP
des d’una web HTTPS. (52) He indicat la ruta als fitxers PEM necessaris amb el paràmetre
ssl_context de Flask.
També m’ha sigut necessari, al servidor principal, habilitar el CORS des de tots els orígens
i que l’aplicació Flask acceptés les peticions de totes les IPs públiques, amb l’argument
host=’0.0.0.0’. (31)
Per al servei connector de base de dades no ha sigut necessari integrar HTTPS ja que la
seva comunicació només involucra al servidor principal, i no a l’usuari web o Auth0.
Per últim m’ha calgut configurar Auth0 i la resta de serveis amb les noves URLs HTTPS,
amb el nom DNS públic i els ports dels serveis corresponents explicats en els apartats
anteriors (8.3.1.1 i 8.3.1.2 respectivament).

8.3.4 Execució dels serveis en segon pla
Un aspecte important que encara no s’ha discutit és que en l’entorn de
desenvolupament els serveis s’han executat sempre en primer pla. Això vol dir que he
tingut un terminal que inicia i manté el procés actiu fins que el tanco manualment. En
concret, he necessitat un terminal per executar cada servei propi (servidor web, servidor
principal i servidor connector), a més del Treballador.
No obstant, amb el desplegament ens interessa que aquests serveis segueixin corrent
en l’amfitrió encara que tanqui els terminals de la connexió remota. Per a fer-ho he creat
4 serveis-dimonis amb eines del propi sistema operatiu (systemd), que executen els
scripts inicials de cada servei i es queden engegats, tal com faria manualment. En cas
que la màquina és reiniciï, o hi hagi un error en un servei, el sistema operatiu el
rellançarà.
Aquesta solució no és la millor per un entorn de producció, ja que els serveis web d’HTTP
(servidor web, servidor principal i servidor connector) segueixen executant-se realment
en un entorn de desenvolupament no optimitzat. Per a producció, caldria adaptar

13

Privacy-Enhanced Mail: https://tools.ietf.org/html/rfc7468
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cadascun dels serveis segons unes recomanacions pròpies de cadascun que inclouen
balanceig de càrrega, entre d’altres, per un bon escalat del sistema. (53) (54) (55)

8.4 Treball futur
Com a Treball Final de Grau que és, existeixen unes limitacions temporals que fan que
algunes millores o idees que s’han pensat no s’hagin pogut implementar finalment. El
motiu és tan simple, seguint la metodologia d’Agile adaptat, com que hi ha hagut altres
funcionalitats que s’han considerat més prioritàries.
Crec que CVentaur és una eina que té molt potencial per créixer en moltes direccions
diferents. Aquests propers passos que es podrien o s’haurien d’emprendre es troben
detallats a continuació:
•

Integració del model d’aprenentatge automàtic a la plataforma

Una de les mancances principals de la solució, i que en limita força el seu ús, és el fet
que l’entrenament dels models d’aprenentatge automàtic s’hagi de fer manualment
fora de la plataforma.
És un procés que tot i no ser gaire complex pot induir a molts errors per part de l’usuari,
que se suposa que no és expert en programació. No obstant, he estat forçat a fer-ho així
per no disposar d’un amfitrió amb prou potència computacional per executar
l’entrenament. Si tingués una màquina amb recursos computacionals suficients, tan sols
hauria d’executar allà el mateix codi que proporciono a l’usuari.
Amb la integració completa del model a la plataforma, també s’hi podrien fer les
avaluacions, amb estadístiques i informes útils per aconseguir un model millor, o la
configuració dels hiperparàmetres per a l’entrenament i la predicció.
•

Col·leccions públiques i compartides

Un aspecte clau que CVentaur podria explotar i que multiplicaria el seu valor és que les
col·leccions fossin accessibles per altres persones. Amb això, el temps d’etiquetatge
necessari per aconseguir un bon model esdevé inversament proporcional a la quantitat
de gent col·laborant. Els models resultants o les dades podrien ser compartits per l’ús
d’altres persones si se’ls hi permet.
•

Etiquetes personalitzades i model ontològic

En aquesta versió no s’ha deixat als usuaris crear noves etiquetes personalitzades, ja que
existeix un problema de múltiples etiquetes que fan referència a una mateixa cosa
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(sinònims) i errors ortogràfics i tipogràfics. Com a prototip no ha sigut necessari, però
un dels següents passos hauria de ser pensar com arreglar aquests problemes.
A més, estaria bé que les etiquetes poguessin tenir una relació entre elles. Ens caldria,
per això, un model ontològic i jeràrquic de classes que permeti agrupar conceptes. Així
no seria necessari que aprengui amb tot d’imatges a detectar mobles, si ja coneix el que
són les cadires, taules, armaris, etc. No obstant, en molts casos la realitat pot ser massa
complexa de modelitzar.
•

Ampliació dels postprocessaments disponibles

Per ara, l’únic que CVentaur fa amb els objectes detectats és comptar-los
automàticament segons l’etiqueta. Aquesta és una informació molt útil que segurament
sigui interessant per a totes les col·leccions, però els usuaris i les usuàries segurament
necessitin altres postprocessaments. La plataforma podria afegir a la interfície gràfica
algunes accions a aplicar als objectes detectats com el difuminat, l’eliminació o el
destacat. A més, d’alguna manera s’haurien de permetre personalitzar altres
postprocessaments més complexes, per mitjà de pipelines o funcions definides per un
usuari expert en programació.
•

Automatització d’altres tasques

La plataforma podria en un futur ampliar-se a altres processaments automàtics
d’imatges (classificació, segmentació semàntica) o vídeo. De fet, ImageAI ens permet fer
seguiment d’objectes a vídeo amb els mateixos models entrenats amb imatges.
Tanmateix, la plataforma es podria estendre també a altres tipus de dades
completament diferents com text, ja que la filosofia és exactament la mateixa. Caldria
incrementar el mòdul corresponent a models de ML i adaptar-ne la visualització i
correcció de les prediccions.
•

Impacte i privacitat

Per últim, seria necessària una anàlisi exhaustiva del tipus d’ús que es fa de la
plataforma. En compartir i fer servir aquestes dades cal tenir en compte aspectes tant
importants com la privacitat. Caldria assegurar que només s’està fent públic allò que es
vol fer públic i investigar si es pot inferir informació personal fàcilment a partir de les
prediccions del model, per exemple. Tot plegat per intentar garantir un impacte positiu.
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9 Conclusions
En aquesta secció s’expliquen les conclusions que sorgeixen de la realització d’aquest
treball. Les trobem dividides en dos tipus, ja que responen als objectius inicials del
projecte (vegeu Objectius). També hi apareixen reflexions i autocrítiques personals i els
obstacles que m’han aparegut durant el desenvolupament.

9.1 Compliment dels objectius inicials del projecte
Des del meu punt de vista, crec que la solució aconsegueix ser un prototip funcional amb
els requeriments mínims. Està força lluny per ser un producte que pugui llençar-se al
mercat perquè té moltes limitacions en el seu ús, però convé recordar que aquest no
era un objectiu del projecte.
Tot i això, he aconseguit una plataforma on una persona pot crear models
d’aprenentatge automàtics per a detecció d’objectes segons les seves necessitats, de
manera personalitzada i on se li proporciona un comptatge automàtic d’aquests.
L’aplicació permet el flux complet d’entrenament i retroacció, l’element clau en que es
basa aquesta eina.
El fet que tingui els requeriments mínims no vol dir que hagin sigut gens fàcils
d’aconseguir, ja que al llarg del desenvolupament han aparegut desenes i desenes
d’impediments o obstacles que s’han hagut de superar o adaptar.
El principal obstacle amb el que m’he trobat, i que crec que és una llàstima haver-lo
hagut d’adaptar, ha sigut la falta de recursos computacionals per entrenar els models
en la plataforma. Crec que el prototip hagués guanyat molta usabilitat i es veuria força
més atractiu si no s’hagués d’entrenar el model manualment. La cara bona de la moneda
és que la solució és molt “fàcil”: diners pels recursos.
L’altre impediment important ha sigut, òbviament, l’estat d’alerta sanitària durant la
major part dels mesos de desenvolupament. Això ha fet impossible la comunicació amb
el director de manera presencial, cosa que crec que hagués accelerat una mica tot el
procés. A més, a nivell personal no deixa de ser una preocupació i una situació atípica
que hem hagut de viure.
Amb tot, crec que aquest projecte deixa les bases d’una eina amb molt de potencial i
que pot ser útil de veritat. No tan sols això, també va més enllà i presenta i justifica totes
aquestes idees que es poden explotar per solucionar una necessitat de moltes persones
i processos.
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Per aquest motiu, considero que sí que s’han complert amb la majoria d’objectius inicials
del projecte i els que no s’han assolit s’han adaptat o justificat el motiu, que en la majoria
de casos és la limitació temporal del projecte.

9.2 Compliment dels objectius personals
A nivell personal, crec que he sigut capaç d’aconseguir quelcom que no m’imaginava
capaç, ja que es tracta del projecte més gran i complex que he hagut de fer fins al
moment.
M’ha calgut aprendre a fer servir moltes eines que encara no coneixia al mateix temps
que he experimentat un salt qualitatiu en moltes altres ja conegudes. Així, tal i com em
pensava i buscava en un inici, he hagut d’aplicar tot el que he aprés en aquests quatre
anys de grau per solucionar un problema real.
D’altra banda, he tingut l’oportunitat de treballar per primer cop en un projecte
relacionat amb intel·ligència artificial, que era un dels meus objectius personals, i he
descobert tot de vocabulari, algoritmes i subcamps, especialment de la visió per a
computadors. Li he pogut posar cara i ulls a un coneixement teòric i aficionat que tenia
abans de l’elaboració del projecte.
Crec sincerament que això no hagués sigut possible sense el compromís i la constància
que hi ha hagut durant tota la realització del treball. Volia un repte, l’he tingut i estic
content amb el resultat aconseguit.
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