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Resum
Els grans avenços tecnològics en els últims anys han permès
que camps com la visió artificial (computer vision)
evolucionin a passos de gegant. Partint de la voluntat de
desenvolupar un software que sigui útil per la societat i en
especial faciliti una mica el dia a dia d'aquelles persones amb
problemes de visió, desenvoluparem amb l'ajuda dels
algoritmes d'última generació de la visió artificial un
software de detecció de productes del supermercat que ajudi
als usuaris en una tasca tan quotidiana com és fer la compra,
fent especial èmfasi a aquelles persones que tenen problemes
de visió.
En el procés de desenvolupament d'aquest software, hem
passat per diverses etapes, primer de tot hem endinsat en la
investigació de l'estat de l'art dels algoritmes de detecció
d'objectes per escollir-ne el que s'ajusti millor als nostres
requisits. A continuació ens centrem en el disseny i la
implementació de l'algorisme, mentre anem fent proves per a
definir els paràmetres òptims per a entrenar els models del
nostre detector. Finalment comentem les possibles futures
millores i les conclusions generals que extraiem d'aquest
projecte.

1. Introducció
La idea de crear un aplicatiu com aquest neix de la voluntat
d'aprofitar una oportunitat per desenvolupar un software que
sigui útil per la societat i millorar les condicions de vida d'un
col·lectiu fusionant-lo amb els avenços més innovadors dins
del món de la Intel·ligència Artificial (IA).
Vam plantejar l'escenari de comprar en un supermercat, una
activitat quotidiana que per a molts de nosaltres no implica
més d'uns pocs minuts i no té més dificultat que localitzar on
es troben els productes que necessitem i pagar… Però, i si
tinguéssim dificultats per trobar aquests productes? Una
activitat rutinària, que és poc més que un tràmit, passa a ser
una odissea per totes aquelles persones amb dificultats
visuals, ja que el procés de trobar un producte podria implicar
hores.
Tenint en compte aquesta situació, vam trobar l'oportunitat
per facilitar, encara que sigui una mica, la vida a algunes
persones. Amb la nostra aplicació busquem ajudar tant a les
persones amb una condició visual registrada1 com a totes
aquelles amb dificultats menys greus o temporals.
Quan anem a escollir un producte al supermercat, tenim
milers de variables que poden condicionar la nostra elecció:
al·lèrgens, contingut de sal, sucre, greixos saturats,
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aminoàcids, ingredients com l’oli de palma o el glutamat
monosòdic, additius, aliments processats, etc.
Ara canviem la situació, imaginem no tenir cap mena
d’informació sobre el producte que estem comprant. Molt
pocs compradors consumirien un producte a cegues sense
saber res d’ell més que, com a molt, el nom.
Per això, en el desenvolupament del nostre software, hem
tingut molt present l’aportació de la informació nutricional
del producte.

2. Estat de l’art
La inclusió de les xarxes neuronals convolucionals al camp
de la detecció d’objectes ha suposat un abans i un després en
aquesta àrea, sobretot per la seva rapidesa i eficiència. Quan
parlem dels algoritmes de detecció d’objectes basats en
l'aprenentatge profund (deep learning), podem diferenciar-ne
clarament dos tipus diferents: els detectors de dues etapes i
els detectors d’una sola etapa.
Els algorismes de detecció de dues etapes són coneguts com
a detectors basats en regions, els quals consten de dues fases.
En la primera fase es detecten potencials subregions de la
imatge que podria tenir un objecte i en la segona es classifica
l’objecte de cada una d’aquestes subregions. Els algorismes
referents són R-CNN i els seus derivats. L’objectiu principal
de R-CNN [1] és prendre una imatge i identificar
correctament on es troben els objectes en aquesta imatge (a
través dels bounding boxes). Resumidament, l’entrada és una
imatge i la sortida són les bounding boxes, amb les
respectives etiquetes, de cada objecte de la imatge que el
model pugui detectar. Amb més detall, el procés es divideix
en quatre mòduls:
1)

2)

3)

4)

Extracció de les regions d’interès (Regions of Interest,
ROI). Les ROI són regions que tenen una alta probabilitat
de contenir un objecte. Per trobar aquestes regions
s’utilitza l’algorisme de cerca selectiva (selective search)
on s’escaneja la imatge d’entrada a la recerca de regions
que continguin “taques” (blobs) per proposar-les com a
zones d’interès.
Deformació de les ROI. Les regions d'interès proposades
es deformen perquè tinguin una mida fixa, ja que les CNN
requereixen que les imatges d’entrada tinguin la mateixa
mida.
Mòdul d’extracció de característiques. A partir de les
regions proposades, mitjançant una xarxa convolucional
preentrenada, s’extreuen les principals característiques de
cadascuna d’aquestes regions.
Mòdul de classificació. Cadascuna de les característiques
seleccionades en el mòdul anterior és usada per predir les
classes dels objectes utilitzant un classificador SVM
(support vector machine) .

més amb la ground-truth bounding box, és a dir, la que
tingui un IoU més alt.

Fig.1 Arquitectura de R-CNN

Tot i la seva efectivitat, des de la seva aparició l’any 2013,
R-CNN ha pivotat en diferents versions millorades:
●

●

●
●

Fast R-CNN(04/2015) [2]: Més velocitat i precisió
de detecció respecte al seu antecessor gràcies a un
canvi en l’algoritme en el que el mòdul 3 s’executa
abans que els anteriors.
Faster R-CNN(06/2015) [3]: Millora respecte a
Fast R-CNN g ràcies a la substitució de les ROI per
Region proposal networks (RPN), que prediuen
eficientment propostes de regions amb una àmplia
gama d’escales i relacions d’aspecte.
Mask R-CNN(03/2017) [4]: Reconeix la forma
(superfície) de l’element detectat, a més de la seva
bounding box i la classe a la qual pertany.
Mesh R-CNN(06/2019) [5]: Detecta objectes en les
imatges i genera una forma 3D en forma de malla
(mesh) per cada objecte.

D’altra banda, tenim els algorismes de detecció d’una sola
etapa, que van aparèixer més tard, i són coneguts com a
detectors en temps real. Es caracteritzen per fer una única
passada a la xarxa neuronal convolucional, detectant en
aquesta passada tots els objectes pels quals ha estat entrenat
per classificar. En destaquem principalment dos: SSD i
YOLO.
Single Shot Multibox Detector, més conegut com a SSD [6],
és un algoritme de detecció d’objectes que requereix una sola
etapa per detectar múltiples objectes en una imatge. El
funcionament és el següent:
1)

2)

3)

SSD superposa un conjunt d’ancoratges (en SSD es
coneixen com a prior i és un concepte similar als anchors
que es fan servir a Faster R-CNN) al voltant de la imatge
(allà on s’hagin extret característiques) i, per a cada prior,
la xarxa crea un conjunt de bounding boxes (bb) de
diferents mides i relacions d’aspecte al seu centre.
La xarxa veu cada bb com una imatge independent i, per
a cadascuna d’aquestes bb, la xarxa pregunta si "hi ha un
objecte en aquesta bb", és a dir, si ha extret
característiques pròpies de la clase buscada.
Quan la xarxa troba una bb que conté les característiques
buscades, envia tota la informació de predicció i
classificació a la capa NMS (Non-Maximum Suppression).
NMS elimina totes les caixes, excepte la que se solapa

Per últim tenim YOLO que, igual que l’algorisme SSD i, tal
com indica el seu nom, “You Only Look Once” és un
algorisme que utilitza una estratègia de detecció en una sola
etapa que va ser presentat l’any 2015 per Joseph Redmon i
els seus companys [7], els quals més endavant la
desenvoluparien també yolov2 [8] i yolov3 [9], Per tant, es
podria considerar yolov3 com l’última versió oficial de
YOLO, però, durant el mes d’abril de 2020, Alexey
Bochkovskiy va desenvolupar yolov4, amb paper inclòs [10],
demostrant i explicant les millores que havia realitzat
respecte yolov3. Aquesta versió va ser acceptada i
reconeguda pel mateix Redmon2 i, per tant, actualment
aquesta és considerada l’última versió de YOLO.
Un parell de mesos més tard, a principis d’estiu de l’any
2020, Ultralytics [11] va publicar al seu repositori de Github
una versió de YOLO a la que han anomenat yolov5. Aquesta
està programada en Python mitjançant PyTorch.
Cal destacar que l’explicació dels conceptes bàsics de
l’arquitectura de YOLO es fa a partir de l’article de YOLOv3
de Joseph Redmon, ja que és l’última versió oficial del
creador d’aquest algorisme.
Els creadors de YOLO van adoptar un enfocament diferent
de les xarxes anteriors. YOLO no se sotmet a l’etapa de la
proposta de regió com R-CNN. En lloc d'això, només prediu
sobre un nombre limitat de caixes delimitadores dividint la
imatge d’entrada en una quadrícula de cel·les on cada cel·la
prediu directament una bounding box i una classificació
d'objectes. El resultat és un gran nombre de bounding boxes
candidates que es consoliden en una predicció final
mitjançant l’algoritme NMS (Non-maximum Suppression).
La precisió dels models és bastant bona però no tant com les
xarxes neuronals convolucionals basades en la regió
(R-CNN). Són populars per la detecció d’objectes gràcies a la
seva velocitat de detecció, sovint demostrada en temps real
utilitzant com a entrada d’alimentació un vídeo, una imatge o
directament la càmera.
La xarxa YOLO divideix la imatge d’entrada en una
quadrícula de cel·les S×S. La cel·la que conté el centre del
ground truth serà la responsable de detectar l'existència
d'aquest objecte. Cada cel·la prediu un nombre B de bounding
boxes i el seu respectiu objectness score juntament amb les
prediccions de cada classe de la següent manera:
●
●

YOLO prediu les 4 coordenades per a cada
bounding box (x, y, w i h).
Es calcula l’objectness score (P0), q ue indica la
probabilitat que la cel·la contingui un objecte.
Aquesta puntuació es passa a través d’una funció
sigmoide per ser tractada com una probabilitat entre
0 i 1, i es calcula de la següent manera:
P0 = Pr (contenir l’objecte) x IoU (pred, truth)
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Es prediu la classe. Si la bounding box (bb) conté un
objecte, la xarxa neuronal prediu la probabilitat per
cadascuna de les K classes que tingui el model.
Per tant, per cada bb la predicció té el següent format:
●

[(coordenades x, y, w i h), (P0), (prediccions de les K classes)]

Taula 1. Primera part de la taula de planificació temporal

YOLOv5 és una extensió del repositori oficial de YOLOv3
implementat en PyTorch per Glenn Jocher, portant els pesos
Darknet de YOLOv3 de Joseph Redmon a PyTorch. Per tant,
YOLOv5 es beneficia de l’ecosistema estable de PyTorch, on
tant el suport com el desplegament resulten més senzills.
A més, aquesta cinquena versió ha aconseguit reduir la mida
dels models respecte a les versions anteriors de Darknet en
més d’un 90% en els models s, que tenen una mida de 14,8
MB. Això facilita l’ús d’aquesta tecnologia en dispositius de
menys capacitat d’emmagatzematge com els smartphone.
Aquestes característiques de YOLOv5 sumat a què el seu el
comportament en temps real és excepcional i que un cop
provats els diferents algoritmes comentats en aquest article
hem vist que l’entrenament personalitzat dels models en
YOLOv5 són els més fàcils d’entendre i executar, ens han
portat a escollir-lo per aquest projecte.

3. Gestió del projecte
Tenint clara la necessitat d'una organització basada en la
divisió i repartició de tasques, hem optat per l'opció més
freqüent: les metodologies àgils, les quals hem adaptat a les
diferents fases per les quals ha passat el treball. En la primera
fase, la de recerca, hem optat per atorgar intervals de temps
de recerca a cada àrea segons la importància que considerem
que té l’àrea per al projecte. Durant la segona fase, la
d’implementació, hem augmentat la freqüència de les
reunions a una diària per comentar les possibles
dependències generades i l'assignació de tasques. També ens
hem ajudat molt del "pair-programming" on ens reuníem els
tres membres per afrontar aquelles tasques més complexes o
que podien significar modificacions en el conjunt del
software. I finalment la documentació i l’entrenament han
sigut enfrontats amb la versió més clàssica de l’Agile,
dividint els apartats i les mostres, i repartint-los. Ambdós,
després, han sigut revisats i comentats per tots els membres
de l’equip.
El desenvolupament d’un software com el que hem creat està
condicionat notablement per la novetat de les tecnologies i la
poca informació al respecte. En la planificació temporal del
treball, hem dedicat en la part de recerca més esforços que en
un Treball Final de Grau convencional. A continuació
mostrarem els punts amb els quals ens hem basat per
planificar el desenvolupament d’aquest projecte, tal com es
pot observar en les taules 1 i 2:
● Planificació
● Recerca
● Implementació
● Entrenament
● Documentació

Taula 2. Segona part de la taula de planificació temporal

Finalment, pel que fa a la gestió del projecte, s’ha de parlar
sobre l’avaluació econòmica. En l’aspecte econòmic d’un
software com el nostre, hem de distingir dues parts: el cost de
desenvolupament i el cost de producció.
En el software que hem desenvolupat, hi hem participat tres
persones que podem classificar totes tres amb el rang de
programador junior. Amb aquest rang, dins del sector de la
Intel·ligència Artificial, podem quantificar el sou mitjà en 12
€/h. A l’estar en la fase de desenvolupament, no s’ha
contractat cap servidor. S’han fet proves amb diferents eines,
gratuïtes o amb períodes de prova gratuïts, perquè, una
vegada s’hagi completat el desenvolupament, es pugui
decidir quina és la millor opció.
Tenint en compte que els programadors hem estat treballant
en el software a mitja jornada, tenim que:
12€/h x 4h/dia = 48€/dia (per treballador)
59 dies x 48€/dia x 3 programadors = 8.496€
Per tant, el cost íntegre del desenvolupament de l’aplicació
ha sigut de 8.496€.
Amb la primera release d el software, l’aplicació passa a la
fase de producció, en la que s’augmentaran els datasets p er
adaptar el programa a la casuística real. En aquesta segona
fase, els servidors passen a tenir una gran importància.
L'entrenament de cada un dels models necessaris per a
l'aplicació té un alt cost temporal i de recursos, requerint una
elevada potència computacional. Podríem intentar realitzar
una estimació del cost d'entrenament dels models reals, tot i
que existeixen massa variables i aquest cost depèn de molts
factors. El nombre d'imatges de cada un dels datasets, el
nombre d'èpoques utilitzades, el tipus d'instància
seleccionada, etc. són alguns factors que afecten el temps
d'entrenament i, per tant, el càlcul del cost final.

4. Disseny i implementació
Durant el disseny i la implementació hem tingut diversos
problemes i reptes. A continuació es mostren alguns
d'aquests:
●

Real-time: Probablement, el major obstacle en el
desenvolupament del software. La innovació del
nostre algoritme d’identificació és la capacitat de

canviar d’un model a un altre segons la mateixa
identificació del sistema. L’objectiu de disposar de 2
models és poder reduir els temps d’execució i
permetre distingir entre milions de productes amb
més precisió. Per defecte, el codi de YOLOv5
primer carrega el model amb el qual detecta i
identifica els objectes, i després carrega la font
multimèdia.
Partint d’aquesta base, és impossible canviar de
model sense aturar la detecció en real-time p erò,
fent enginyeria inversa del codi de YOLOv5, hem
sigut capaços de carregar la font multimèdia abans
que el model, permetent-nos canviar el model sense
interrompre l’execució de la font multimèdia, sigui
via càmera en temps real o en un vídeo.

En la tercera fase “pausem” l’execució i imprimim la
informació nutricional del producte identificat que es
mostrarà per pantalla i serà reproduïda per l’altaveu del
mòbil. Quan l’usuari vulgui sortir d’aquesta “pantalla”,
només haurà de prémer el botó. Un cop surt, retorna a la fase
general per continuar escanejant.

●

Obtenció de la informació nutricional: Per obtenir
aquesta informació fem ús d’una API externa,
anomenada Open Food Facts [12].

●

Roboflow: En utilitzar aquesta eina, els noms de les
classes (p. ex. cocacola_lata, cocacola_botella,
fantaNaranja_lata, etc.) es desordenen. L'única
solució que hem trobat ha sigut ordenar de forma
manual aquestes classes.

Com es tracta d’una primera versió del software, les
interfícies no s'han implementat, tot i que s’han realitzat
mockups a mb els dissenys de les diferents pantalles
corresponents a la fase general, la fase específica i la mateixa
informació del producte. Aquests dissenys es poden trobar en
la memòria d’aquest treball.

El nostre software està dissenyat per funcionar amb un
algoritme en tres fases, seguint el següent diagrama:

Respecte a les interfícies, s’ha de tenir present que es tracta
d’una aplicació orientada a persones amb dificultats visuals,
pel que hem d’anar molt amb compte en la selecció de color i
formes. Per poder atendre qualsevol persona amb una
discapacitat visual relativa a la percepció de colors, hem
apostat per una interfície en blanc i negre, aportant més
sobrietat i serietat, donant la importància al contingut i no al
continent.

Al llarg del projecte s’han utilitzat diferents softwares, entre
els quals destaquen:
●
●

Fig. 2. Diagrama del funcionament de l’aplicació

Quan executem el nostre aplicatiu, el primer que farà serà
obrir la font multimèdia i mostrar-la per pantalla. En aquesta
font multimèdia, el programa buscarà objectes del nostre
model general, és a dir, productes segons el seu tipus (p. ex.
begudes, cereals, etc.), els quals envoltarà amb un rectangle
que delimita l’objecte indicant el tipus de producte de què es
tracta i el seu percentatge de precisió. Aquesta primera fase
està ideada per poder distingir davant de quina prestatgeria
ens trobem i poder reduir notablement el nombre de possibles
coincidències.
Apliquem un algoritme de selecció de classe per saber a quin
model específic hem de canviar. Busquem una classe que
tingui més d’un 10% de coincidència respecte a les altres. Un
cop identificat de quin tipus de producte es tracta (p. ex.
beguda), passem a la segona fase, en la que l’aplicació busca
identificar el producte de forma més específica, és a dir, el
programa ja sap que es troba en l’apartat de begudes i ara
identificarà si es tracta d’una Coca-cola o d’una Pepsi.
Per saber quin producte estem escanejant i poder passar a la
tercera fase, utilitzem un algoritme combinant el nombre de
productes de la mateixa classe amb la mida d’aquests,
donant-los un pes. El producte amb més pes és el del que
mostrarem informació a la tercera fase.

●

LabelImg [13]: Serveix per poder etiquetar
(labeling) els objectes en les diferents imatges dels
nostres datasets.
Roboflow [14]: Software que facilita el maneig i
organització de totes les imatges ja etiquetades que
seran necessàries per entrenar el nostre model.
També permet subdividir el dataset e n 3 grups:
dades d’entrenament (train data) , dades de validació
(validation data) i dades de prova (test data) .
Aquests conjunts són els habituals en tot sistema de
machine learning.
Google Colab [15]: Permet escriure i executar
qualsevol codi de Python en el navegador, i és ideal
per aplicar-lo en projectes de machine learning o
anàlisi de dades. No requereix configuració per
fer-lo servir i ens proporciona accés gratuït a
recursos computacionals, incloent-hi les GPU.

Per desenvolupar el nostre codi de detecció hem partit del
codi de detecció base del repositori de GitHub d’Ultralytics
[16]. Tenim dues funcions principals, una per a la fase
general i una altra per a la fase específica. A continuació
comentarem breument què fem en cada fase:
●

Fase general (funció primeraFase()) : Aquesta fase
consisteix en detectar la categoria del producte i, per
tant, el primer que fem és carregar el model general.
A continuació obrim la càmera i comencem a
processar les deteccions de cada frame. Per cada
frame g enerem un diccionari en el qual es guardaran
les deteccions que s’han produït. Un cop ja tenim el
diccionari, podem determinar si en aquell frame s’ha
detectat una classe o no. Això ho determinarem a
partir de la superfície total que representa cada
classe, és a dir, el sumatori de les superfícies de
totes les bounding boxes d’una classe, representat en

forma de percentatge respecte a la superfície total
del fotograma. Per resumir una mica la lògica
d'aquest fragment del nostre algorisme, podem dir
que s'ha detectat una classe si aquesta s'ha detectat
amb una superfície superior al 10% i, en cas
d'haver-hi més classes, el percentatge de la seva
superfície és com a mínim un 10% més gran que la
resta.
●

Fase específica (funció segonaFase()) : A
continuació entrem en la segona fase, és a dir, en la
fase específica i això significa que l’algoritme ja ha
detectat en la fase anterior que la càmera està
enfocant una secció de productes d’una categoria
concreta. En aquesta fase farem servir el model
específic que hem entrenat amb els productes de la
categoria corresponent. Per exemple, si en la fase
general s’indica que la categoria de productes que
s’està enfocant és begudes, en la segona fase en
realitzaran les deteccions utilitzant el model
específic begudes.pt.
Si durant 100 fotogrames consecutius no s’ha
detectat cap producte voldrà dir que probablement ja
no s’està enfocant cap producte d’aquesta categoria,
per tant, tornarà a la fase general.
Determinem que s’ha detectat un producte d’una
classe X si es compleix algun dels 2 supòsits: Si més
de la meitat de les deteccions corresponen a
productes de la classe X (per exemple, una llauna de
Coca Cola) i, a més, aquestes representen més del
30% de la superfície total del fotograma, o bé si els
productes de la classe X representen més del 40% de
la superfície total del fotograma. En qualsevol dels 2
casos, voldrà dir que s’ha detectat el producte i es
mostrarà la informació d’aquest fent una crida a
l’API d’Open Food Facts. A més, a través d’un
convertidor de text a veu Text to Speech (TTS) [17]
s’informarà a l’usuari per veu quin és l’objecte que
s’ha detectat i la informació corresponent d’aquest
producte.

5. Model d’avaluació
Per poder definir quins són els millors paràmetres pels
entrenaments i degut a la poca informació al respecte, hem de
fer diverses proves per poder extreure conclusions pròpies.
La primera prova realitzada consisteix a determinar com ha
de ser el conjunt d’imatges, és a dir, quin tipus de fotografies
cal utilitzar. La prova ha consistit a generar 4 models
diferents, un amb imatges obtingudes d’Internet, un altre amb
imatges fetes per nosaltres mateixos amb productes de casa,
un tercer model amb imatges fetes a supermercats, i un últim
model que combina imatges dels 3 tipus. Un cop avaluem el
rendiment dels quatre models concloem que és important no
alimentar el conjunt d'imatges d'entrenament amb un únic
tipus d'imatges, ja que possiblement caiguem en un problema
d'overfitting, per tant, és molt recomanable que al conjunt
d’imatges d'entrenament hi hagi una diversitat d'imatges.
La segona prova ens servirà per a determinar quin dels 4
pesos (o models) preentrenats que ofereix YOLOv5 és l’ideal

per al nostre projecte. Els models que ofereix YOLO són el
‘s’, ‘m’, ‘l’, i ‘x’, on el model ‘s’ és el més lleuger i el més
ràpid però el menys precís, i el model ‘x’ és el més pesant i el
més lent però el que proporciona millor rendiment en termes
de precisió i mAP. Entrenem i generem 4 models amb el
nostre propi conjunt d’imatges, cadascun amb un dels quatre
pesos preentrenats diferents.
Un cop avaluats, la conclusió que traiem és que el model
YOLO que farem servir a la nostra aplicació mòbil serà el
model 's', ja que és el més lleuger de tots i és el que requereix
menys capacitat computacional pel que podrà ser compatible
amb la majoria de smartphones. A més, és el que processa les
deteccions per frame m
 és ràpidament, per tant, és el millor
per fer deteccions en temps real, encara que hàgim de
sacrificar precisió.
La tercera prova a realitzar consisteix a decidir el nombre
d'èpoques que farem servir per entrenar els nostres models. A
priori, com més èpoques s'utilitzin millor rendiment tindrà el
model entrenat (tot i que cal vigilar amb el sobreentrenament
o overfitting) però a la vegada serà necessari més temps de
càlcul. En aquest punt, després de realitzar algunes proves,
hem considerat que a partir d'un cert nombre d'èpoques el
model pràcticament no augmenta gaire el seu rendiment, en
canvi augmenta molt el seu temps d'entrenament, és a dir, la
relació entre el rendiment i el temps no és proporcional. El
nombre d’èpoques que hem considerat en aquest
entrenament, tenint en compte factors com la capacitat de
càlcul i el temps, són: 50, 100, 150, 200 i 250. La conclusió
que hem obtingut és que com més èpoques hagi estat entrenat
un model, millor serà aquest en termes estadístics. Però,
posant sobre la balança el temps i els recursos dels quals
disposem en l'elaboració d'aquest TFG per una part i el
rendiment que obtenim en una altra, decidim que el nombre
d'èpoques ideal és 200. Una altra cosa seria en un entorn de
producció on es tinguessin els recursos suficients per invertir
en uns equips més potents.
La quarta prova consisteix a entrenar un nou model a partir
del model anterior, en aquest cas a partir del model de la
tercera prova, i observar si obtenim un millor o pitjor
rendiment, doncs un punt molt important de YOLOv5 és que
permet entrenar nous models a partir de models anteriors, és
a dir, entrenar un model a partir dels pesos d’un altre model
ja entrenat. Un cop ja hem generat el model, l’avaluem
comparant el rendiment amb el del model de la tercera prova,
i la principal conclusió que extraiem és que és molt millor un
model que ha estat entrenat a partir dels pesos d'un altre
model (amb el mateix dataset) que un model que ha estat
entrenat des de zero.
En la cinquena prova l’objectiu principal és comprovar quina
influència té la mida de les imatges que s'utilitzaran per a
l’entrenament, per així poder determinar quina serà la mida
ideal de les imatges que finalment utilitzarem per entrenar els
models definitius, valorant principalment la precisió que
tindran els models generats, el recall i el temps que es triga
en entrenar el model. Les diferents mides (en píxels) que
provarem són: 256, 416, 512 i 640. Un cop generats els
models i avaluats en funció del rendiment teòric (mètriques) i
pràctic (deteccions en productes) la conclusió que treiem és
que 256 píxels és la mida amb què obtenim millors resultats
en el nostre context (detectar productes en un supermercat).

Això segurament es degui al fet que, en un supermercat,
enfoquem prestatgeries amb molts productes que,
individualment, es veuen molt petits (tret de quan enfoquem
directament un producte) i per tant no tindria molt de sentit
que les imatges d'entrenament fossin molt grans.
La sisena i última prova consisteix a aplicar un mètode que es
coneix com data augmentation. Aquest mètode consisteix en
l’alteració (transformació) de les imatges d’entrenament per
generar un dataset sintètic que sigui més gran que el conjunt
de dades original sense la necessitat d’haver d’etiquetar
cap imatge extra, doncs cal destacar que un dels problemes
que tenim a l’hora de generar un model és la gran quantitat
d’imatges que necessitem i la gran quantitat de temps que
hem d’emprar per etiquetar cadascuna d’aquestes imatges.
L’augment d’imatges crea un conjunt de dades més gran que
generalitzarà millor a les diferents situacions que el model
pugui trobar en els casos pràctics i, en funció de l’escenari,
serà més convenient aplicar unes determinades tècniques o
unes altres. Per tant, la correcta elecció de les tècniques
d’augment d’imatges és transcendental per potenciar el
model i aconseguir millorar el seu rendiment. Per exemple, si
apliquem la transformació greyscale, és a dir, que les imatges
estiguin en blanc i negre, el nostre model segurament
acabaria obtenint un rendiment pitjor, perquè els colors dels
productes són imprescindibles i fonamentals per poder
detectar-los. En el nostre cas hem escollit les tècniques que
creiem que ens ajudaran més en un escenari com la detecció
de productes en un supermercat. Són les següents:
●
●
●
●
●

Rotació de +- 90°
Saturació de +- 25%
Il·luminació de +- 30%
Rotació de +- 30°
Difuminació d’1 px

Els resultats obtinguts de les proves d’augment d’imatges ens
porten a concloure que aplicar sobre el conjunt d'imatges
d'entrenament el data augmentation aplicant les tècniques de
transformació que acabem de comentar millora molt el
rendiment del nostre detector en els supermercats,
generalitzant-lo més a diferents casuístiques que es poden
donar en aquest escenari.

Fig. 3.  Resultat de la detecció de la imatge d’una llauna inclinada
amb el model amb data augmentation (esquerra) i amb el model
sense aplicar data augmentation (dreta)

A partir d'aquestes conclusions hem construït el “model
definitiu”. Els resultats han estat bastant bons però hem notat

que encara hi ha alguna cosa que falla, doncs fent proves amb
el model específic de begudes ens trobem a vegades
situacions on al model li costa més del compte detectar
algunes begudes. Investigant les possibles causes d'aquest
problema hem caigut en què potser ens estem equivocant a
l'hora d'englobar tant les llaunes com les ampolles d'una
determinada beguda en una mateixa classe, doncs si bé és
veritat que són el mateix producte, aquests tenen envasos
completament diferents i això podria confondre al detector.
Per a comprovar si la nostra hipòtesi és correcta hem decidit
reetiquetar les imatges de les begudes fent distinció entre les
llaunes i les ampolles, hem generat el model, i les proves han
donat uns resultats considerablement millors. Per tant,
concloem que fer una distinció en els productes que tinguin
múltiples envasos és un encert i millora el rendiment del
model.

6. Línies futures de treball
El nostre projecte el vam concebre com un projecte realment
gran i que sabíem que en 3 o 4 mesos era impossible
abastar-ho tot. Per això creiem que aquest projecte obre la
porta a la implementació de moltes noves funcionalitats i
característiques de les quals en comentarem les principals.
Implementació de l’aplicació. Aquesta seria la primera
ampliació que s'hauria de dur a terme, doncs el nostre
software està pensat principalment per ser utilitzat en
dispositius mòbils.
Aplicació multi idioma. És important que l'aplicació sigui
multi idioma perquè cada usuari pugui utilitzar l'aplicació en
l'idioma que prefereixi. Cal tenir en compte, però, que
desenvolupar una aplicació multi idioma implicarà alguns
canvis en el software, com per exemple que s’haurà de tenir
alguna estructura (ja sigui un JSON, una base de dades,
diccionari, etc.) on es guardin els noms dels productes en tots
els idiomes que suporti l’aplicació, i també s’haurien de fer
alguns canvis en el moment de mostrar la informació dels
productes detectats.
Informació personalitzada del producte. És la presentació
de la informació dels productes detectats de forma
personalitzada en funció del perfil de l’usuari. Quan parlem
del perfil de l'usuari ens referim principalment a al·lèrgies i
intoleràncies alimentàries de l'usuari com, per exemple, que
l'usuari sigui intolerant a la lactosa, al·lèrgic als fruits secs,
diabètic, celíac, etc. Per això caldrà implementar una pantalla
addicional on l'usuari podrà definir el seu perfil. Per exemple,
si un usuari indica que és celíac i el producte que acaba de
detectar conté traces de gluten, aleshores l'aplicació
remarcarà que el producte conté traces de gluten en mostrar
la informació.
Escalar l’aplicació. Més productes i més imatges de cada
producte. En aquest treball hem hagut de limitar bastant el
nombre d’imatges i productes per diverses raons, de les quals
el factor del temps i la capacitat computacional en són les
principals. Però aquest software està pensat perquè pugui
detectar milers de productes amb una alta precisió, pel que
una tasca que s’hauria de dur a terme en un futur seria
entrenar els models amb moltíssimes classes (és a dir,

moltíssims productes diferents) i d’aquesta forma escalar
l’aplicació.

suficients per sortir a producció (sense tenir en compte la
resta d’elements que ens farien falta).

Adaptar el detector als productes de marca blanca. Al
llarg de la fase d'etiquetatge i entrenament de models hem
estat utilitzant una sèrie de productes que, en el 99% dels
casos, es poden trobar a qualsevol supermercat mitjanament
gran (Mercadona, Lidl, Carrefour, Dia, Caprabo, Aldi, etc.),
és a dir, hem fet servir productes genèrics. El que hem omès
són aquells productes coneguts com productes “de marca
blanca” i que pertanyen a una cadena de distribució
específica. Llavors, el següent repte seria afegir als nostres
models els productes de marca blanca.

A nivell social, i gràcies al fet que pràcticament tot allò
relacionat amb el processament d’imatges és Open Source,
qualsevol persona amb certs coneixements de programació
avançada pot crear les seves eines i desenvolupar software,
fet que donarà peu a grans descobriments.

Internacionalitzar el software. Un altre gran pas endavant
pel nostre software seria la internacionalització, és a dir, que
es pogués utilitzar l’aplicació en supermercats ubicats fora de
l’àmbit espanyol. En aquest cas la idea seria fer ús de la
geolocalització per determinar en quin país es troba l'usuari
per fer servir els models d'un país o un altre.

I a nivell personal, fent retrospectiva, aquest projecte ens ha
servit per profunditzar en el machine learning i ha estat molt
enriquidor haver pogut fer un projecte en el qual, a més de la
programació i els tecnicismes, hem intentat aportar una
solució a una causa social real. Afegir que, el fet de dur a
terme aquest projecte en grup ens ha ajudat a potenciar
habilitats com el treball en equip, la coordinació, el
compromís i l'autoorganització.

8. Agraïments

Crear la nostra pròpia API de productes. Per mostrar la
informació dels productes detectats hem fet servir l'API
d'Open Food Facts, per tant, tenim una dependència amb
aquesta API. En cas que aquesta caigués o deixés de ser
operativa, no podríem mostrar a l'usuari la informació dels
productes alimentaris detectats. A més, per mostrar la
informació del producte és indispensable la connexió a
Internet.

Tot i que el treball es presentat per Ibrahim i Marcos, no
hagués sigut possible sense els altres dos pilars, Pol i Neus:

Per això, la solució que creiem que seria més eficient per
eliminar aquesta dependència, tant amb l’API com amb la
connexió a Internet, passaria per desenvolupar la nostra
pròpia API amb els productes i característiques que a
nosaltres ens interessessin, tenint una petita base de dades
amb les característiques bàsiques de cada producte inclosa en
l’aplicació mòbil i una API més gran allotjada al núvol que
contindria totes les característiques de cada producte.

A Neus li volem agrair, en primer lloc, que hagi acceptat
tutoritzar aquest treball quan ja tenía mes tutoríes assignades.
També li hem d’agrair que ens hagi orientat durant la recerca
i ens hagi posat els peus a terra a l’hora de fer el disseny de
l’aplicació. Si hagués estat per nosaltres, hauríem intentat
implementar moltes features diferents concloent en un
projecte poc definit i sense un objectiu clar.

Afegir l’opció de seguiment d’un producte. Tot i que no és
tan prioritària com la resta, podria ser interessant l'habilitació
d'una llista de seguiment on l'usuari hi podria afegir els
productes que li interessen o que compra habitualment, i
quan es produeixi alguna modificació en algun d'aquests
productes, com per exemple un canvi en el preu o bé una
oferta, es notifiqués a l'usuari.

A Pol li volem agrair que hagi sigut un més en el projecte.
No només ens ha ajudat en el desenvolupament del software,
que pot ser la part més atractiva, si no també en la creació del
Dataset, l’entrenament de models i la cerca d’informació,
mostrant el seu compromís i entrega per amb l’equip.

Per últim, i tirant de tòpic, volem agrair a la nostra família i
amics per el suport i la comprensió.
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