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RESUM

La visió artificial és un camp de la intel·ligència artificial que ensenya a les
computadores a veure i entendre el contingut de les imatges. Tot i que els
orígens d'aquest camp es remunten als anys seixanta, no és fins a
l'actualitat que, gràcies als grans avenços tecnològics, la visió artificial es
troba en el seu apogeu i tot sembla indicar que ni molt menys ha tocat
sostre.
En aquest projecte, partint de la voluntat de desenvolupar un software que
sigui útil per la societat i en especial faciliti ni que sigui una mica el dia a
dia d'aquelles persones amb problemes de visió, farem ús de les tècniques
i algorismes d'última generació de visió artificial amb l'objectiu de generar
un software que ajudi als usuaris en una tasca tan quotidiana com és fer la
compra. Aquest software s'encarregarà principalment de detectar
productes del supermercat simplement enfocant-los amb la càmera del
telèfon mòbil i donarà a l'usuari la informació del producte tant per pantalla
com de forma audiodescriptiva fent servir la tecnologia Text-to-speech.
En aquest projecte ens endinsem de ple en la investigació de l'estat de l'art
dels algoritmes de detecció d'objectes i n'escollirem el que s'ajusti millor als
nostres requisits, dissenyarem i implementarem l'algorisme i també
realitzarem diverses proves que ens ajudaran a definir els paràmetres
òptims per entrenar els models del nostre detector.
A més a més comentarem tota una sèrie de possibles futures millores que
per qüestions temporals no podem abastar en aquest projecte i, per últim,
compartirem les nostres conclusions, les quals enfocarem des d'una
perspectiva tecnològica, social i personal.

Paraules clau (màxim 10):
Aprenentatge
Intel·ligència artificial
automàtic
Temps real

Detecció d’objectes

Productes de
supermercat

Data augmentation
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convolucionals
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RESUMEN

La visión artificial es un campo de la inteligencia artificial que enseña a los
computadores a ver y entender el contenido de las imágenes. Aunque los
orígenes de este campo se remontan a los años sesenta, no es hasta la
actualidad que, gracias a los grandes avances tecnológicos, la visión
artificial se encuentra en su apogeo y nada parece indicar que ya haya
tocado techo.
En este proyecto, partiendo de la voluntad de desarrollar un software que
sea útil para la sociedad y en especial facilite aunque sea un poco el día a
día de aquellas personas con problemas de visión, haremos uso de las
técnicas y algoritmos de última generación de visión artificial con el objetivo
de generar un software que ayude a los usuarios en una tarea tan
cotidiana como es hacer la compra. Este software se encargará
principalmente de detectar productos del supermercado simplemente
enfocándolos con la cámara del teléfono móvil y dará al usuario la
información del producto tanto por pantalla como de forma audiodescriptiva
utilizando la tecnología Text-to-speech.
En este proyecto nos adentramos de lleno en la investigación del estado
del arte de los algoritmos de detección de objetos y escogeremos el que se
ajuste mejor a nuestros requisitos, diseñaremos e implementaremos el
algoritmo y también realizaremos varias pruebas que nos ayudarán a
definir los parámetros óptimos para entrenar los modelos de nuestro
detector.
Además comentaremos toda una serie de posibles futuras mejoras que por
cuestiones temporales no podemos abarcar en este proyecto y, por último,
compartiremos nuestras conclusiones, las cuales enfocaremos desde una
perspectiva tecnológica, social y personal.

Palabras clave (máximo 10):
Aprendizaje
Inteligencia artificial
Visión artificial
automático
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ABSTRACT

Computer vision is a field of artificial intelligence that teaches computers to
see and understand the content of images. Although the origins of this field
date back to the 1960s, it is not until today that, thanks to technological
breakthroughs, computer vision is at its peak and nothing seems to indicate
that it has reached its apogee.
In this project, with the aim of developing a software that is useful for
society and especially to ease the daily life of people with vision problems,
we will make use of the latest generation of artificial vision techniques and
algorithms in order to generate a software that helps users in an everyday
task such as shopping. This software will be mainly responsible for
detecting products in the supermarket by simply focusing on them with the
camera of the cell phone and it will provide the user the product information
both on screen and in an audio-descriptive way using Text-to-speech
technology.
In this project we will go deep into the investigation of the state of the art of
object detection algorithms and we will choose the one that fits best to our
requirements, we will also design and implement the algorithm and perform
several tests that will help us to define the optimal parameters to train the
models of our detector.
Furthermore, we will discuss a whole series of possible future
improvements that due to time constraints we cannot cover in this project,
and finally we will share our conclusions, approaching them from a
technological, social and personal perspective.

Keywords (10 maximum):
Artificial intelligence

Machine learning

Computer vision

YOLOv5

Real time

Object detection

Convolutional neural
Software
network

Supermarket products Data augmentation
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APORTACIÓ INDIVIDUAL AL GRUP

El treball en la seva majoría, i la totalitat de l’implementació, s’han realitzat
de manera conjunta on gran part del treball ha sigut simúltáni i recolzat per
els altres membres del grup. Tot i això, podem distingir parts del treball
individual:

Ibrahim El Boukre
Ha establert les bases del coneixement de l’equip en xarxes neuronals, ha
analitzat els diferent softwares de reconeixement d’imatges per a que
l’equip pogués concluir quin era el millor. La seva participació ha sigut
crucial per identificar quins eren els millors paràmetres per l’entrenament i
l’execució així com la recol·lecció massiva d’imatges per al Dataset i l’ús
del Data Augmentation.

Marcos Nieto
Ha assentat les bases del projecte, definint el problema principal
proporcionant una solució innovadora en base a les tecnologies actuals.
També s’ha encarregat del disseny del software i de la interfície i la seva
accessibilitat, a més de liderar la gestió del projecte i identificar les línies
futures de treball.
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GLOSSARI
En aquest apartat es defineixen breument una sèrie de termes i conceptes que s'han
considerat necessaris per a l'enteniment d'aquesta memòria.
Aprenentatge automàtic (Machine Learning)
És una branca de la Intel·ligència Artificial que té com a objectiu desenvolupar
tècniques que permeten que una màquina o computadora aprengui. En altres
paraules, es busquen algorismes i heurístiques per convertir mostres de dades en
programes o models, i aquests han de ser capaços de generalitzar i predir
comportaments per a un conjunt més ampli de dades.
Xarxa neuronal o NN (Neural Network)
Les xarxes neuronals són un model inspirat en el funcionament del cervell humà.
Bàsicament una xarxa neuronal és una estructura amb diverses entrades i sortides, les
quals necessiten un procés d’entrenament per reaccionar de la manera desitjada a uns
estímuls d’entrada particulars. Les xarxes neuronals estan formades per un gran
nombre d’elements bàsics, les neurones, agrupats en diferents nivells o capes i es
troben altament interconnectats.
Principalment es diferencien 3 capes:
➔ Capa d'entrada (Input Layer) : Aquesta capa conté neurones que representen

les dades que la xarxa neuronal utilitza per entrenar. El nombre de neurones
d'aquesta capa depèn del nombre de característiques que tinguin les dades.

➔ Capa oculta (Hidden Layer): Una xarxa neuronal pot tenir diverses capes

d'aquest tipus, cadascuna d'aquestes capes conté neurones, on cadascuna de
les neurones d'una capa està connectada amb totes les neurones de la
següent capa.

➔ Capa de sortida (Output Layer) : Aquesta capa és la que s'encarrega de lliurar
els resultats. Si estem resolent un problema de classificació, aquesta capa
tindrà un nombre de neurones igual al nombre de classes que hi hagi en les
dades. El resultat és una llista de probabilitats per a cada classe.
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Figura 0.1 
Capes i neurones d’una xarxa neuronal bàsica
(Font: https://medium.com/@samarthathreya29/intro-to-neural-networks-941b1a1f8e14, CC3.0 By-SA)

Cadascuna d’aquestes neurones es representa com un node connectat a altres nodes
mitjançant enllaços. Cada enllaç té associat un pes (weight o W). Un pes representa la
força de la connexió entre unitats. Si el pes del node 1 al node 2 té una magnitud gran,
significa que la neurona 1 té una influència gran sobre la neurona 2. Un pes amplifica o
redueix la importància del valor d’entrada. Un pes proper a zero significa que canviar
aquesta entrada no canviarà la sortida, mentre que un pes negatiu significa que
augmentar aquesta entrada disminuirà la sortida. Per tant, el pes decideix quina
influència tindrà l’entrada sobre la sortida.
Cada neurona conté diferents pesos provinents dels enllaços de la capa anterior i un
paràmetre b (bias i biaix), que entre les diferents neurones de la mateixa capa sempre
serà el mateix. El biaix és com si introduíssim una entrada addicional fixa (W0) que
permet generar models en els quals s'explora un espai de solucions més ampli. La
Figura 0.2 mostra l’esquema bàsic d’una neurona artificial. X: entrades, W: pesos, b:
biaix, f: funció d’activació, i Z: sortida.
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Figura 0.2 
Esquema bàsic d’una neurona artificial
(Font: 
https://vincentblog.xyz/posts/conceptos-basicos-sobre-redes-neuronales, CC3.0 By-SA)

Per tant, a mode de resum, en les xarxes neuronals la informació d'entrada va passant
a través de la xarxa, on cada neurona modifica amb el seu pes aquesta informació, i
finalment es produeix un valor de sortida. Per tant, el que aprèn el sistema o model al
ser entrenat és com han d’estar connectades aquestes neurones.
Després del procés d’entrenament o aprenentatge, el model pot ser utilitzat per fer
prediccions sobre noves dades.
Aprenentatge profund (deep learning)
És un subcamp de l’aprenentatge automàtic (Machine Learning), en el que els
algorismes d’aprenentatge es basen en xarxes neuronals multicapa. Aquest entra en
funcionament o s’aplica quan les xarxes posseeixen una gran quantitat de capes1.
S’aconsegueix apilant, de forma literal, moltes capes amb la idea que entre totes elles
es puguin aprendre patrons de major complexitat.

1

“Deep”, en català “profund” fa referència a la profunditat o a l’elevat nombre de capes d’una
xarxa neuronal.
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CNN (Convolutional Neural Network)
Són un tipus de xarxes neuronals on les neurones corresponen a camps receptius
d'una forma molt similar a les neurones en l'escorça visual primària d'un cervell
biològic. L'aplicació d'aquests tipus de xarxa es realitza en matrius bidimensionals i
són molt efectives en camps o tasques relacionades amb la visió artificial, com en la
classificació o segmentació d'imatges, per exemple.
RNN (Recurrent Neural Network)
Són un tipus de xarxes neuronals que integren bucles o iteracions de retroalimentació
permetent a través d'aquestes que la informació persisteixi durant alguns passos o
èpoques d'entrenament (epochs). En aquestes xarxes, cada neurona recurrent rep dos

conjunts de dades: el conjunt d’entrada de la capa anterior i les dades de sortida en un
instant anterior de la mateixa capa. És com si la neurona tingués “memòria”. Les RNN
funcionen com xarxes amb múltiples còpies de si mateixes, cada una amb un missatge
al seu successor.
La gran diferència respecte a una NN, és que les NN no barregen informació entre
execucions i tracten una seqüència de dades una sola vegada, mentre que les RNN
recorden les sortides anteriors com a dades d'entrada i permeten tractar seqüències
de dades molt llargues, element a element.
Forwardpropagation
És la manera en la qual les xarxes neuronals creen les prediccions. Al principi la xarxa
neuronal té valors de W (pesos de les connexions) i b (biaix) aleatoris en cada neurona.
Les dades d'entrenament passen per aquestes neurones fins a arribar a la capa de
sortida i, en aquesta capa, la xarxa neuronal prediu la classe a la qual pertanyen les
dades d'entrenament. Aquestes prediccions les fa servir la Loss function (funció de

pèrdua o error) per mesurar com de bona és la xarxa neuronal. Atès que l’objectiu és
minimitzar l'error, un cop se sàpiga quina és la diferència entre el valor predit i
l'esperat, caldrà anar ajustant els pesos de les connexions entre les neurones fent una
propagació enrere.
Backpropagation
És l’algorisme utilitzat per actualitzar els paràmetres del model (W i b). Quan la
informació ha arribat a la capa de sortida i s'ha calculat el valor de la loss, aquesta
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informació es propaga enrere, per això s'anomena retropropagació (en anglès,
backpropagation). Partint de la capa de sortida, la informació de la loss es propaga cap

a totes les neurones de les capes ocultes tenint en compte la seva contribució a la loss
total, per actualitzar els valors de Wi b.
Aquest procés de forwardpropagation i backpropagation e
 s repeteix tantes vegades
com s’hagi indicat fins que s’aconsegueixi un bon model.
Epoch
L’època (epoch) és el nombre de vegades que s’executaran els algoritmes de

forwardpropagation i backpropagation e
 xplicats anteriorment. A cada cicle o època
totes les dades d'entrenament passen per la xarxa neuronal perquè aquesta aprengui
sobre les dades. Per tant, si a l’entrenar el nostre model (amb 15000 dades o mostres)

especifiquem que el nombre d’èpoques és de 100, voldrà dir que en cadascun
d’aquests 100 cicles les 15000 dades passaran per la xarxa neuronal. Una bona forma
de determinar quin és el valor ideal per aquest paràmetre és anar augmentant el
nombre d’èpoques fins que la precisió de les dades de validació disminueixi,
independentment de si la precisió de les dades d’entrenament augmenten, doncs
segurament es tractaria d’un cas de sobreajustament (en anglès, overfitting) , és a dir,
que el sistema s’ha sobreespecialitzat o s'ha entrenat amb dades estranyes i per tant

l'algoritme d'aprenentatge pot quedar ajustat a unes característiques molt específiques
de les dades d'entrenament, cosa que mai és desitjable.
Batch
El batch é
 s el nombre de dades que s’usen en cada iteració d'un cicle.
Si seguim l’exemple de les 15000 dades i, per exemple, indiquem un valor de batch d
 e
256, aleshores es realitzaran 59 iteracions en cadascun dels cicles (15000/256 =
58,59375). En la primera iteració, l’algoritme prendrà les primeres 256 mostres, en la
segona iteració les següents 256 mostres (de la 257 a la 512) i així fins arribar a les 59
iteracions que serà quan s’hagin propagat totes les mostres a través de la xarxa
neuronal.
El principal avantatge d’utilitzar un batch é
 s que requereix menys memòria ja que
s’està dividint el cicle en iteracions amb una quantitat de dades més reduït i, per tant,
les xarxes s’entrenen més ràpidament degut a que els pesos s’actualitzen després de
cada propagació. Seguint el nostre exemple, en cada cicle es propaguen 59 batches
de 256 mostres cadascun (excepte l’últim, que tindrà entre 1 i 256 mostres) i,
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computacionalment, és molt més ràpid actualitzar els pesos de 59 batches d
 e 256
mostres que un únic lot amb les 15000 mostres. A més, és possible que un ordinador
corrent no tingui la capacitat suficient per poder entrenar alhora totes les mostres.
En general, utilitzar batch n
 o presenta inconvenients, doncs si bé és cert que amb
l’online learning, que és l'actualització dels paràmetres de la xarxa per cada mostra (en

altres paraules, seria l’equivalent a un batch d’1) s’obtenen millors resultats que amb el
batch learning, aquest últim requereix menys capacitat computacional i a més moltes
tècniques d’optimització només funcionen si es treballa amb batches.
mAP (mean Average Precision)
La mean Average Precision és una mètrica d’avaluació que s’usa per comparar el

rendiment de diversos detectors d’objectes, però també s’usa en altres àrees com la
recuperació d’informació. La mAP, aplicada a la detecció d’objectes, és la mitja del
valor d’AP (Average Precision) calculat per cada una de les classes d’objectes. El valor

d’AP també correspon a un promig ja que és la mitjana dels valors de Precision
obtinguts en tots els nivells de Recall entre 0 i 1.
IoU (Intersection over union)
La intersecció sobre la unió (IoU) és una mètrica d’avaluació que s’utilitza per mesurar
la precisió d’un detector d’objectes en un conjunt de dades concret.
Generalment, la IoU s’utilitza per avaluar el rendiment dels detectors d’objectes SVM
(Support Vector Machine) lineals i dels detectors de xarxes neuronals convolucionals
(R-CNN, Faster R-CNN, YOLO, etc.).

Per aplicar la Intersecció sobre la unió per avaluar un detector d'objectes es necessiten
les anomenades ground-truth bounding boxes, és a dir, les caixes delimitadores

etiquetades de forma manual del conjunt de proves que especifiquen on es troba el
nostre objecte a la imatge, i també es necessiten les caixes delimitadores que ha
predit el nostre model.
A nivell matemàtic, la Intersecció sobre la unió s'expressa com la divisió entre l’àrea
d’intersecció (més col·loquialment, seria l’àrea on les dues caixes esmentades
anteriorment se solapen) i l’àrea unió de les dues caixes. En la Figura 0.3 es mostra la
fórmula de càlcul del valor de la Intersecció sobre la Unió (IoU).
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Figura 0.3 
Càlcul del valor de la Intersecció sobre la Unió (IoU) entre dues caixes delimitadores
(Font: https://www.pyimagesearch.com/2016/11/07/intersection-over-union-iou-for-object-detection/,
CC3.0 By-SA)

Ground truth
Es tracta del requadre que delimita on es troba realment cada objecte en els models
d’entrenament, és a dir, l’etiquetatge manual que fem sobre les imatges a l’hora de
definir una classe.

Figura 0.4 
El requadre blau es la caixa delimitadora del ground truth

Tal i com es veu en la Figura 0.4, que correspon a una captura feta des de LabelImg,
l’àrea seleccionada manualment de color blau seria el ground truth d’aquesta imatge,
que seria expressat com <class_name> <left> <top> <width> <height>.
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Precision
La precisió mesura com d’exactes són les prediccions (quin percentatge de les nostres
prediccions són correctes), en altres paraules, mesura la proporció dels casos positius
respecte a tots els casos que han estat etiquetats com a positius. Matemàticament,
s’expressa mitjançant la fórmula de la Figura 0.5, que és bàsicament una divisió dels
casos on les prediccions han estat correctes entre el total dels casos. En la fórmula,
TP són els casos que realment eren positius i han estat detectats com a tals (True
Positives) i FP són els casos on la predicció ha estat errònia (False Positives) .

Figura 0.5 
Fórmula de càlcul del valor de precisió. TP són les deteccions correctes. FP són les deteccions
incorrectes

Recall
El recall ( reclam o sensibilitat, en català) mesura la proporció dels casos positius que

s’han detectat. Matemàticament, s’expressa mitjançant la fórmula de la Figura 0.6, que
és la divisió dels casos positius detectats entre la totalitat dels casos que eren positius.
En la fórmula, TP són els casos que realment eren positius i han estat detectats com a
tals (True Positives) i FN són els casos que eren positius però que no han estat
detectats com a tals (False Negatives) .

Figura 0.6 
Fórmula de càlcul del valor de recall. TP són les deteccions correctes. FN són les ground truth
que no s’han detectat o bé que s’han classificat incorrectament

Funció d’activació
La funció d’activació retorna la sortida que serà generada per una neurona donada una
entrada o un conjunt d’entrades (veure Figura 0.7). S’anomena funció d’activació
perquè decideix si una neurona envia valors a la capa següent, és a dir, si s’activa o
no. Cadascuna de les capes que conformen la xarxa neuronal té la seva funció
d’activació que permetrà reconstruir o predir. Les funcions d’activació permeten
introduir propietats no lineals en un xarxa neuronal i, per tant, aprendre models d’una
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major complexitat. Una xarxa neuronal sense funció d’activació correspondria a un
model de regressió lineal.
De funcions d’activació en podem destacar les següents:
➔ Funció lineal
➔ Funció llindar (threshold function)
➔ Funció sigmoide

➔ Funció tanh (tangent hiperbòlica)
➔ Funció ReLu ( Rectified Linear unit)
➔ Funció Leaky ReLu
➔ Funció Softmax
YOLOv5 fa servir la funció d’activació Leaky ReLU a les capes ocultes i la funció
sigmoide a la capa de detecció final.

Figura 0.7 
Una neurona combina els valors d’entrada i aplica sobre ells una funció d’activació modulant el
seu resultat. La sortida generada per la neurona es propaga a les altres neurones connectades amb ella
(Font: https://medium.com/@ricardojmv85/entendiendo-las-redes-neuronales-artificiales-1e0f4523eae6,
CC3.0 By-SA)
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INTRODUCCIÓ
Quan es parla d’un Treball de Final de Grau, es té tendència a pensar en projectes
grandiloqüents basats en una implementació amb tecnologies assentades i que
monopolitzen el panaroma, assegurant-se pocs riscos i un resultat estàndard per
resoldre un problema pràcticament inexistent. En el nostre cas, hem decidit aprofitar
l'oportunitat que ens brinda l’haver de realitzar un treball de final de grau per fer el
contrari.
Hem apostat per la recerca i la investigació, per treballar amb tecnologies que, com es
podrà veure al llarg de la memòria, encara es troben en desenvolupament; per poder
conèixer-les, valorar els seus punts forts i febles i implementar-les en un escenari real
que gràcies a l’adaptació d’aquestes eines pot trobar una potencial solució.
Aprofitant el potencial del reconeixement d’objectes mitjançant imatges hem dissenyat
i implementat una possible solució a un problema que, valga la ironia, té poca
visibilitat, com és fer la compra per al col·lectiu de persones amb visibilitat reduïda.
Al llarg d’aquesta documentació, organitzats per una adaptació de la metodología Agile
i l’ús freqüent del pair programming coneixerem en profunditat com funciona el

reconeixement d’objectes mitjançant imatges, quines són les diferents tecnologies que
ho implementen, com les podem utilitzar i quina és la configuració òptima d'aquestes
per resoldre el problema plantejat. Concloent quina de les possibles tecnologies
s’adapta més al nostres requisits, dissenyarem una aplicació que adapti la seva
funcionalitat e interfície al seu target i explorarem quines són les línies futures de
treball que ens obre la creació d’aquest software.
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1. C
ONTEXT
I
ABAST
DEL
PROJECTE
1.1 Context i formulació del problema
La nostra idea 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).
Tenint clar el nostre objectiu d'ajudar a algun col·lectiu, ens vam plantejar quina opció
ens permetria treballar amb més profunditat l’aprenentatge automàtic (Machine
Learning) i la IA.
D'una forma bastant sobtada, 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.
En un reportatge de la periodista Erika Golás publicat per la Cadena Ser l'octubre de
2019 [1], membres de la Comisión Braille Española (CBE) expliquen com a una

persona cega (parcial o total) li resulta pràcticament impossible saber què està
comprant i, citant les paraules d’Ana María Llauradó, secretària d’aquesta comissió,
"Aquesta falta de distinció ens pot portar a fer un cafè amb suc de taronja en comptes
de fer-ho amb llet. A confondre un pot de llenties amb un de pèsols… Confondre, en
definitiva, els envasos similars per no tenir mitjans per diferenciar-los. Cometem errors
per confusió i no tenim l'autonomia que voldríem".
Per combatre aquesta situació, alguns supermercats ofereixen acompanyants, acció
que sembla insuficient tenint en compte que segons l'INE (Institut Nacional
d'Estadística) el 2,18% de la població (amb data de 2008, s'estima que actualment
sigui d'aproximadament de més del 3%) té una condició de baixa visió o ceguera.
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Deixant de banda el conflicte ètic d’autosuficiència, el qual tractarem més endavant, el
que podria ser una solució és el braille, però com bé manifesten en l'article citat
anteriorment, el percentatge de productes etiquetats en braille és mínim.
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 registrada2 com a totes aquelles amb
dificultats menys greus o temporals.

1.1.1 El conflicte ètic de l’autosuficiència
Tot i que, com comentem en l’exemple anterior, alguns supermercats opten per oferir
un acompanyant, les persones amb dificultats visuals poden sentir-se poc
autosuficients o incòmodes. El fet de comprar pot no semblar una acció molt íntima,
però si ho extrapolem a un escenari més general, pràcticament tots nosaltres tenim a
la nostra disposició supermercats que només amb una trucada o un parell de clics, ens
porten la compra a la porta de casa. Tot i així, molts de nosaltres preferim anar
personalment a comprar per poder escollir els productes de primera mà. Aquesta visió
és encara més dràstica quan parlem de productes d'higiene o parafarmàcia, per
exemple.
Tenint en compte aquest escenari, la compra amb un acompanyant sembla una aposta
que pot ser útil per determinades persones i és un avenç significatiu sent conseqüent a
les seves implicacions, però no és una solució absoluta al paradigma.
Amb l’extensió del braille i aplicacions com la que hem desenvolupat, es busca
augmentar l'autosuficiència i la seguretat del comprador.

També coneguda com Discapacitat visual, és qualsevol patología que condiciona la visió de
manera que no funcioni al 100% de les seves capacitats.
2
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1.1.2 Informació del producte
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,
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.
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1.2 Classificació d’imatges vs detecció d’objectes
Aleshores, recapitulant una mica, ens trobem en un punt on volem dissenyar un
software que ajudi a la gent, i en especial a aquelles persones amb problemes de
visió, a fer la compra en un supermercat físic de forma autosuficient i, a més, volem
que l'usuari sàpiga bé què és el que està comprant, proporcionant-li informació
detallada dels productes que vol adquirir.
Ara ja sabem què és el que volem que faci el nostre software i sabem també que
aquest es basarà en deep learning i haurà de ser en temps real. Llavors, hem de
començar a definir una mica les bases del software determinant, en primer lloc, si el
software s'ha de centrar a classificar els productes del supermercat o en detectar-los.
La classificació d’imatges consisteix en, a partir d’una imatge, retornar de quina classe
és i el percentatge de certesa d’aquesta pertinença. En aquests casos, generalment,
suposem que només hi ha un objecte que sigui l’objectiu que volem classificar a la
imatge i el que ha de fer el model és identificar la categoria d'aquest objecte.
L’escenari que trobem en la detecció d’objectes és diferent, doncs hi ha diversos
objectius a la imatge que ens interessen. No només volem classificar-los sinó també
obtenir les seves posicions específiques en la imatge. Les imatges de la Figura 1.1
reflecteixen molt bé la diferència entre la classificació d’imatges i la detecció
d’objectes. Un cop ja sabem la diferència entre aquestes, determinem que el que ens
interessa és que el nostre software detecti els objectes, per tant, tot el projecte es
basarà en la detecció d’objectes.

Figura 1.1 
Classificació d’imatges vs detecció d’objectes. Per la imatge de l’esquerra, la classe seria “gat”.
En la imatge de la dreta, es localitzarien 4 objectes i es classificarien com: 2 de la classe “gat”, 1 de la
classe “ànec” i 1 de la classe “gos”
(Font: https://livebook.manning.com/book/grokking-deep-learning-for-computer-vision/chapter-7/v-8/1,
CC3.0 By-SA)

22

Desenvolupament d’un software de reconeixement visual de productes d’un
supermercat

Ibrahim el Boukre i Marcos Nieto

2. E
STAT
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 poden tenir un objecte i en la segona es classifica
l’objecte de cada una de les subregions.
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 a classificar.
En general, els detectors d'una sola etapa solen ser menys precisos que els
detectors de dues etapes, però són significativament més ràpids.

També cal destacar Detectron2, una biblioteca de detecció d’objectes que inclou

diverses implementacions d’alta qualitat dels algoritmes de detecció d’objectes de
l’estat de l’art. Permet la detecció d’objectes amb caixes delimitadores, segmentació
semàntica (classifica cada píxel en una de les classes donades), segmentació
instanciada (segmentació de les instàncies dels objectes per separat) i segmentació
panòptica (una combinació de les dues) [2].

En quant a l’estudi del mercat, hem cercat a les dues plataformes de distribució digital
d’aplicacions mòbils Google Play Store i Apple Store, i en cap d’elles hem trobat una
aplicació similar. El més semblant són les aplicacions d’escaneig del codi de barres.

En els apartats següents, descriurem breument les arquitectures i els algorismes de
detecció dels detectors més rellevants pertanyents a les dues categories:
●

Detectors de dues etapes: R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN i Mask R-CNN.

●

Detectors d’una sola etapa: SSD i YOLO.
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2.1 Detectors de dues etapes. R-CNN
R-CNN (Region Based Convolutional Neural Networks) és una família d’algoritmes de
detecció d’objectes en imatges que es basen en dues etapes.

Els algoritmes que componen aquesta família són els següents (les dates corresponen
a la primera versió que s’ha publicat de l’algoritme):
●

R-CNN (11/2013) [3]

●

Fast R-CNN (04/2015) [4]

●
●
●

Faster R-CNN (06/2015) [5]
Mask R-CNN (03/2017) [6]

Mesh R-CNN (06/2019) [7]

2.1.1 R-CNN
Tot i que aquest algoritme és el menys sofisticat de la seva família, va ser un dels
primers algorismes de xarxes neuronals convolucionals exitosos que va obrir camí als
posteriors algorismes de detecció més avançats. L’objectiu principal de R-CNN 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, a
 mb les respectives etiquetes, de cada objecte de la
imatge que el model pugui detectar.
Pel que fa a l’arquitectura de R-CNN, aquesta es compon de 4 mòduls, representats
gràficament a la Figura 2.1 i descrits a continuació:
1) 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,
mitjançant un algorisme de segmentació, s’escaneja la imatge d’entrada a la

recerca de regions que continguin “taques” (blobs) per proposar-les com a
zones d’interès, les quals seran processades pels mòduls següents. Aquest
algorisme proposa unes 2000 ROI per cada imatge.
2) Deformació de les ROI. Les regions d'interès proposades es deformen perquè
tinguin una mida fixa, ja que generalment aquestes regions solen tenir mides
diferents i les CNN requereixen que les imatges d’entrada tinguin una mida fixa.
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3) Mòdul d’extracció de característiques. A partir de les regions proposades
que hem obtingut en la primera etapa i mitjançant una xarxa convolucional
preentrenada,

s’extreuen

les

principals

característiques de cadascuna

d’aquestes regions.
4) Mòdul de classificació. Cadascuna de les característiques seleccionades en
el mòdul anterior són utilitzades per predir les classes dels objectes utilitzant un
classificador SVM (support vector machine) .

Figura 2.1 Arquitectura de R-CNN
(Font: https://livebook.manning.com/book/grokking-deep-learning-for-computer-vision/chapter-7/v-8/1,
CC3.0 By-SA)

2.1.2 Fast R-CNN
Fast R-CNN és la millora de l’algoritme R-CNN, el qual va sortir l’any 2015 per Ross
Girshick. Aquest algoritme millora tant la velocitat com la precisió de detecció respecte
al seu antecessor, principalment degut a dos canvis:
●

A diferència de R-CNN, on primer es proposaven regions d’interès i més
endavant s’extreien les característiques d’aquestes regions, a Fast R-CNN es
fa el contrari: primer s’aplica l’extracció de característiques a tota la imatge i
després es proposen les regions. D’aquesta forma només s’executa la xarxa
convolucional (CNN) un cop a tota la imatge i no per cadascuna de les
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aproximadament 2000 regions proposades que genera l’algoritme de cerca
selectiva.
●

S’amplia la CNN perquè també s’encarregui de la part de classificació,
substituint la SVM per una capa softmax. D’aquesta forma només tenim un

model per realitzar les tasques d’extracció de característiques i de classificació
d'objectes.
Un resum molt sintetitzat d’aquests 2 canvis que ha introduït Fast R-CNN és que ara
només tenim una xarxa neuronal per entrenar, a diferència d’una xarxa neuronal i
moltes SVM.
L’arquitectura de Fast R-CNN (veure Figura 2.2), bàsicament, és la següent:
1) Mòdul d’extracció de característiques. La xarxa comença amb una CNN per
extreure les característiques de la imatge completa i obté el que s’anomena
mapa de característiques (feature map) que té una mida fixa.
2) Extracció de les regions d’interès (RoI). S’aplica l’algoritme de cerca
selectiva per proposar unes 2.000 regions candidates per tota la imatge.
3) Capa de RoI pooling. Aquesta és una novetat que ha introduït Fast R-CNN.

Les regions candidates tenen mides diferents mentre que les capes posteriors
a la capa de RoI pooling, són capes totalment connectades (fully-connected

layers) i aquestes, per definició, requereixen entrades de mida fixa. La funció
principal de la capa ROI és remodelar les entrades de mida arbitrària, en una
sortida de mida fixa. Un dels avantatges és que pot accelerar significativament
tant el temps d’entrenament com el de test.
4) Sortida de dues capes. El model genera dues sortides: per una banda el
classificador softmax, o
 n es generen les probabilitats de les classes, i per l’altra
banda les bounding boxes.
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Figura 2.2 Arquitectura de Fast R-CNN
(Font: https://livebook.manning.com/book/grokking-deep-learning-for-computer-vision/chapter-7/v-8/1,
CC3.0 By-SA)

2.1.3 Faster R-CNN
Faster R-CNN esdevé el successor de Fast R-CNN, i el tercer dels algorismes de la
familia R-CNN, que va ser publicat l’any 2016 per Ross Girshick.
Les principals novetats que presenta aquest algoritme són les següents:
●

En lloc d’utilitzar un algorisme de cerca selectiva al mapa de característiques
per identificar les propostes de regió, s’utilitza una xarxa per predir les
propostes de regió com a part del procés d’entrenament, anomenada Region
Proposal Network (RPN). Aquestes propostes de regió predites es tornen a
configurar mitjançant una capa de RoI pooling que s'utilitza per classificar la

imatge dins de la regió proposada i predir els valors de desplaçament per a les
bounding boxes.
●

Apareix el concepte dels anchor fixos, és a dir, certes mides pre-calculades per
a la detecció d'objectes específics de la xarxa. Per exemple, podem definir 3
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mides de finestra en 3 escales de diferents mides, és a dir, un total de 9
àncores, i d’aquesta manera es millora la capacitat de detecció d’objectes de
diferents mides o que es troben més lluny.
Aquestes millores, en especial la introducció de les RPN, redueixen el nombre de
propostes de regió i acceleren el funcionament de les validacions del model a gairebé
en temps real amb un rendiment d’última generació.
L’arquitectura de Faster R-CNN (veure Figura 2.3), a grans trets, és la següent:
1) Region proposal networks (RPN). La cerca selectiva és substituïda per una
CNN que proposa regions d'interès (RoI) a partir dels darrers mapes de
característiques del mòdul d’extracció de característiques. RPN té dues
sortides: per una part la objectness score (és a dir, si hi ha algun objecte o no

n’hi ha cap) i per l’altra la ubicació de la bounding box (les coordenades x, y
,
amplada wi alçada h).
2) Fast R-CNN. La resta de l’arquitectura és la mateixa que Fast R-CNN a partir
de la capa de RoI pooling.

Figura 2.3 
Arquitectura de Faster R-CNN.

(Font: https://livebook.manning.com/book/grokking-deep-learning-for-computer-vision/chapter-7/v-8/1,
CC3.0 By-SA)
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2.1.4 Mask R-CNN
Tot i que no aprofundirem gaire en Mask R-CCN, sí que explicarem el concepte
general d’aquest algorisme. Bàsicament, aquest algorisme fa ús de les R-CNN, però a
més de detectar la bounding box (és a dir les coordenades x, y, w i h) i la classe de
cada objecte, també detecta la superfície o màscara de cada objecte (conjunt de píxels
que el formen), aplicant la segmentació. La Figura 2.4 mostra el resultat d’aplicar Mask
R-CNN a una imatge.

Figura 2.4 
Mask R-CNN és capaç de segmentar (a nivell de píxels) i classificar els objectes d’una imatge
(Font: 
https://github.com/matterport/Mask_RCNN, CC3.0 By-SA)

2.1.5 Mesh R-CNN
Mesh R-CNN és un model de xarxa neuronal, desenvolupat pels investigadors de
Facebook AI Research, que detecta objectes en les imatges i genera una forma 3D en
forma de malla (mesh) per cada objecte. Mesh R-CNN es basa en el model Mask
R-CNN i l'enriqueix amb la capacitat de produir formes 3D pels objectes detectats.
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2.2 Detectors d’una etapa
De detectors d’una etapa en destaquem principalment dos: SSD i YOLO.

2.2.1 SSD, Single Shot Multibox Detector
Single Shot Multibox Detector, més conegut com SSD [8], és un algoritme de detecció
d’objectes que només requereix una sola etapa per detectar múltiples objectes en una
imatge.
Recordem que en els algoritmes de la família R-CNN, considerats l’estat de l’art en
quant a accuracy, són detectors de dues etapes. En la primera etapa, la xarxa prediu

l’objectness score d
 e la bounding box ( b
 b) de les regions d’interès (RoI) trobades i, en
la segona etapa, aquestes bb passen per un classificador per predir la probabilitat de
la classe. Llavors, els algoritmes que fan la detecció en una sola etapa, com SSD i
YOLO, eliminen l’etapa en la qual es proposen les RoI, reduint així considerablement
l’accuracy, i en la mateixa (i única) etapa detecten tots els objectes d’una imatge a
través de la xarxa convolucional.
L’arquitectura de SSD es basa en l’arquitectura VGG-163 però sense les capes finals
completament connectades4 (fully connected layers) afegint en el seu lloc un conjunt
de capes convolucionals auxiliars. La Figura 2.5 mostra l’arquitectura de SSD.
L’elecció d’utilitzar com a base l’arquitectura VGG-16 és principalment deguda al fet
que aquesta proporciona un gran rendiment en les tasques de classificació d’imatges
d’alta qualitat, i la seva funció principal és la de l’extracció de característiques.
Per a la detecció d’objectes s’han afegit unes capes de convolució auxiliars, tal com
hem mencionat en el paràgraf anterior. Aquestes capes van disminuint de mida
progressivament ajudant així a detectar objectes a diverses escales, facilitant la
detecció tant d’objectes grans com d’objectes petits i augmentant la precisió, ja que es
tenen en compte els diferents tipus de mida de les capes convolucionals.
3

VGG-16 és una CNN entrenada amb més d'un milió d'imatges de la base de dades ImageNet.
La xarxa té una profunditat de 16 capes i pot classificar imatges en 1000 classes d'objectes.
4
Dues capes completament connectades són dues capes que connecten cada neurona d’una
capa a cada neurona de l’altra capa.
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Figura 2.5 Arquitectura de SSD
(Font:https://towardsdatascience.com/ssd-single-shot-detector-for-object-detection-using-multibox-181860
3644ca, CC3.0 By-SA)

Per explicar el procés que segueix l’algoritme a l’hora de detectar un objecte, farem
servir com a exemple la imatge de la Figura 2.6, on l’objectiu serà detectar una llauna
de Fanta de taronja.

Figura 2.6 
Llaunes de refrescos de Coca Cola, Fanta de taronja, Sprite i Pepsi.
(Font: 
https://otisushi.com/producto/gaseosas-en-lata/, CC3.0 By-SA)

En primer lloc, SSD superposa un conjunt d’ancoratges (en SSD es coneix com a prior
i és un concepte similar als anchors q
 ue 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 de diferents mides i relacions d’aspecte al seu centre.
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Després, la xarxa veu cada bb com una imatge independent i per a cadascuna
d’aquestes bb la xarxa pregunta si "hi ha una llauna de Fanta de taronja en aquesta
bb", és a dir, si ha extret característiques pròpies de la llauna de Fanta.
Quan la xarxa troba una bb que conté característiques de la llauna de Fanta, 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 més amb la ground-truth
bounding box,  és a dir, la que tingui un IoU més alt.
Cal tenir en compte que el nombre de bounding boxes prop de la regió on es troba
l'objecte tindrà moltes caixes delimitadores superposades entre elles i, per reduir
aquest nombre de caixes a una de sola, s’aplica el procés anomenat Non-Maximum

Suppression. Aquesta tècnica serveix per seleccionar una entitat de moltes entitats
superposades a partir d’uns criteris de selecció concrets. La Figura 2.7 mostra el
resultat d’aplicar NMS a una imatge.

Figura 2.7 
S’escull la 
bounding box a
 mb unobjectness score m
 és elevat i s’eliminen totes lesbounding
boxesque se superposin amb ella, és a dir, que tinguin un valor d’IoU amb ella molt alt
(Font: https://whatdhack.medium.com/reflections-on-non-maximum-suppression-nms-d2fce148ef0a,
CC3.0 By-SA)
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2.2.2 YOLO, You Only Look Once
Igual que l’algorisme SSD i, tal com indica el seu nom, YOLO 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, acompanyat del seu article [9], on detalla
que aquest algorisme és capaç de detectar objectes en temps real, obtenint 45 FPS en
una GPU.
Les diferents versions de YOLO
Joseph Redmon, el creador de YOLO va ser qui va desenvolupar les 3 primeres
versions: yolov1 [9] durant el mes de maig de 2016, a finals del mateix any va publicar
yolov2 [10] (aquesta versió també és coneguda com yolo9000) i, per últim, la tercera

versió yolov3 [11] va ser publicada l’abril de 2018. Després d’aquesta versió, Redmon
va deixar de desenvolupar YOLO.
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
[12], demostrant i explicant les millores que havia realitzat respecte yolov3. Aquesta
versió va ser acceptada i reconeguda pel mateix Redmon5 i, per tant, actualment
aquesta és considerada l’última versió de YOLO.
Però un parell de mesos més tard, a principis l’estiu de l’any 2020, Ultralytics [13] (una
startup d’IA) va publicar al seu repositori de Github una versió de YOLO a la que han
anomenat yolov5. A diferència de les versions anteriors, les quals estaven en la seva
majoria programades en C, està programada en Python mitjançant PyTorch.
Aquesta versió, però, ha portat bastant controvèrsia perquè hi ha molta gent que no la
considera com una versió oficial, ja que per començar, Ultralytics encara no ha publicat
cap article a arXiv, explicant i demostrant les seves millores respecte a yolov3 i yolov4,
tot i que Ultralytics es defensa argumentant que actualment estan centrant tots els
esforços a millorar i optimitzar el codi, i que tenen com a objectiu treure l’article a finals
de 2020 o si no pot ser a principis de 20216. A més, Alexey Bochkovskiy
(desenvolupador de yolov4) acusa a Ultralytics d’utilitzar comparatives falses per
demostrar que yolov5 és més eficient que yolov47.
https://twitter.com/pjreddie/status/1253891078182199296
https://github.com/ultralytics/yolov5/issues/234#issuecomment-651376479
7
https://github.com/pjreddie/darknet/issues/2198
5
6
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Com funciona YOLO
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 de delimitació 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 (veure Figura 2.8). El resultat és un gran nombre de
bounding boxes candidats que es consoliden en una predicció final mitjançant
l’algoritme NMS (Non-maximum Suppression) .

Figura 2.8 
Divideix una imatge en cel·les de quadrícula SxS. Si el centre d’un objecte cau en aquesta
quadrícula, aquesta s’encarrega de predir l’objecte
(Font: https://livebook.manning.com/book/grokking-deep-learning-for-computer-vision/chapter-7/v-8/1,
CC3.0 By-SA)

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 a
causa de 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:
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●
●

YOLO prediu les 4 coordenades per a cada bounding box ( x, y, wi h).

Es calcula l’objectness score ( P0), q
 ue i ndica 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)
●

Es prediu la classe. Si la bounding box conté un objecte, la xarxa neuronal
prediu la probabilitat per cadascuna de les K classes que tingui el model.

Per tant, per cada bbla predicció té el següent format:
[(coordenades x, y, w i h), (P0), (prediccions de les K classes)]
Un aspecte a destacar de l’arquitectura de YOLOv3 és que aquesta realitza les
deteccions a tres escales diferents, és a dir, la detecció es realitza aplicant kernels d
 e
detecció 1 x 1 a mapes de característiques de tres mides diferents en tres llocs
diferents de la xarxa.
La mida del kernel de detecció és 1 x 1 x (B x (5 + C)), on B és el nombre de bounding
boxes que pot predir una cel·la del mapa de característiques (que sol ser 3 degut a la

detecció en 3 escales diferents), el número 5 correspon als 4 atributs de la bb més
l’objectness score i el paràmetre C és el nombre de classes. La Figura 2.9 mostra un
exemple.
Si, per exemple, tenim un model de begudes amb 7 classes (Coca Cola, Fanta de
taronja, Fanta de llimona, Pepsi, Pepsi Max, Sprite i 7up), la mida del kernel s eria de
36 prediccions (1 x 1 x (3 + (5 + 7))).
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Figura 2.9 
Característiques de les 
bounding boxesobtingudes amb Yolov3 quan rep com entrada una
imatge 416 x 416
(Font: https://livebook.manning.com/book/grokking-deep-learning-for-computer-vision/chapter-7/v-8/1,
CC3.0 By-SA)

Ara explicarem amb més detall com fa la detecció a tres escales.
Les prediccions que realitza YOLOv3 a tres escales, les fa amb precisió gràcies al fet
de reduir el mostreig de les dimensions de la imatge d’entrada en 32, 16 i 8
respectivament. La primera detecció la fa la capa 82. Per a les primeres 81 capes, la
imatge es mostra a la xarxa de manera que la capa 81 té un stride de 32 (és a dir, la
imatge es divideix en cel·les de 32 x 32 píxels cadascuna); si, per exemple, tenim una
imatge de 416 x 416, el mapa de característiques resultant tindrà una mida de 13 x 13.
Aquí es realitza la primera detecció fent servir el kernel d
 e detecció 1 x 1,
proporcionant un mapa de característiques de detecció de 13 x 13 x 36.
A continuació, el mapa de característiques de la capa 79 se sotmet a algunes capes
de convolució abans de ser mostrat en strides d
 e 16, tenint dimensions de 26 x 26.
Aquest mapa de característiques es concatena després amb el mapa de
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característiques de la capa 61 i, després, els mapes de característiques combinats
tornen a ser sotmesos a unes capes convolucionals 1 x 1 per fusionar les
característiques de la capa anterior (61). A continuació, la segona detecció es realitza
en la capa 94, donant un mapa de característiques de detecció de 26 x 26 x 36.
I es torna a seguir un procediment similar, on el mapa de característiques de la capa
91 se sotmet a unes quantes capes convolucionals abans de concatenar-se amb el
mapa de característiques de la capa 36. De la mateixa manera que abans, s'apliquen
unes capes convolucionals d’1 x 1 per fusionar la informació de l'anterior capa (36) i,
finalment, es realitza la tercera i última detecció, obtenint un mapa de característiques
de mida 52 x 52 x 36.
La Figura 2.10 mostra la detecció d’objectes en una imatge utilitzant diferents escales.

Figura 2.10 
Les deteccions a diferents escales ajuden a detectar objectes més petits
(Font: https://livebook.manning.com/book/grokking-deep-learning-for-computer-vision/chapter-7/v-8/1,
CC3.0 By-SA)

YOLOv5
YOLOv5 és una extensió del repositori oficial de YOLOv3 implementat en PyTorch per
Glenn Jocher, portant els pesos Darknet [14] de YOLOv3 de Joseph Redmon a
PyTorch.
Després de replicar completament l'arquitectura del model i el procediment
d'entrenament que tenia YOLOv3, Ultralytics va començar a fer millores en la
investigació juntament amb el redisseny del repositori amb l'objectiu de permetre a
milers de desenvolupadors definir i implementar els seus propis detectors d'objectes
personalitzats per detectar qualsevol objecte del món.
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De YOLOv5 cal destacar que aquesta és la primera versió nativa de models de la
família YOLO que s’escriu primer a PyTorch en lloc de Darknet. Darknet és un marc de
recerca increïblement flexible, però no es construeix pensant en els entorns de
producció i, a més, té una comunitat d’usuaris més petita. Darknet és més difícil de
configurar i està menys preparada per a la producció.
YOLOv5 s’ha desenvolupat a PyTorch des d’un inici i, per tant, es beneficia de
l’ecosistema estable de PyTorch, on tant el suport com el desplegament resulten més
senzills. A més, el fet de tractar-se d’una biblioteca molt més coneguda, utilitzada i
mantinguda, facilita a la comunitat investigadora a avançar i evolucionar en el camp de
la detecció d’objectes en temps real, i també fa que el desplegament en dispositius
mòbils sigui més senzill, ja que el model es pot compilar fàcilment a ONNX [15] i
CoreML [16].
Una altra gran millora que s’ha aconseguit en YOLOv5 respecte a Darknet ha estat la
reducció de la mida dels models, doncs en YOLOv5 un fitxer de pesos generats a
partir d’un model s (small) pesa 14,8 MB, mentre que un fitxer de pesos per a YOLOv3
que utilitza l’arquitectura Darknet és de 248 MB, és a dir, estem parlant d’una reducció
de més del 90%. Això facilita l’ús d’aquesta tecnologia en dispositius de menys
capacitat d’emmagatzematge com els smartphone. Si l’aplicació necessités, per

exemple, 3 models de 248 MB, aquesta ocuparia més de 750 MB, massa per a una
aplicació normal.
Per la resta, tal com ja hem comentat anteriorment, com que Ultralytics encara no ha
publicat cap article de la cinquena versió de YOLO doncs no podem aprofundir gaire
més respecte a la seva arquitectura. Principalment, el que se'n coneix fins al moment,
són els resultats de les seves execucions.
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2.2.3 Detectron 2
L’any 2018 el departament d'Intel·ligència Artificial de Facebook (Facebook AI
Research) va desenvolupar una biblioteca de detecció d’objectes anomenada
Detectron. Aquesta primera versió va tenir molt d’èxit i va ser molt ben rebuda en la
comunitat, tot i que l'opinió general respecte a Detectron és que la seva usabilitat no és
del tot intuïtiva i costa una mica fer-la servir.
Arran d’aquest problema que tenia la primera versió de Detectron, i dels avenços que
s’han produït en el camp de la detecció d’objectes els últims anys, Facebook va
desenvolupar una segona versió anomenada Detectron2 [17].
Tal com es descriu en el seu repositori oficial, Detectron2 és un sistema de software
d’última generació de Facebook AI Research (FAIR) que implementa algoritmes de
detecció d’objectes d’última generació.
Aquesta nova versió, a diferència de l’anterior, està totalment construïda amb PyTorch,
que té una comunitat molt més gran i activa que la que té Caffe2 [18], així com
TensorFlow, l’altra gran biblioteca que es fa servir per a l’aprenentatge autònom.
PyTorch és un paquet de Python que ha estat dissenyat per realitzar càlculs numèrics
fent ús de la programació de tensors8 i que a més permet la seva execució en GPU per
poder accelerar els càlculs.
PyTorch, generalment, s’utilitza tant per substituir NumPy i processar els càlculs en
GPU com per a la investigació i desenvolupament en el camp del Machine Learning
centrant-se principalment en el desenvolupament de xarxes neuronals.

Detectron2 inclou diverses implementacions d’alta qualitat dels algoritmes de detecció
d’objectes de l’estat de l’art, entre els que es poden destacar Faster R-CNN, Mask
R-CNN, RetinaNet, DensePose, Cascade R-CNN, Panoptic FPN i TensorMask, que
permeten entrenar els diversos models d’última generació per dur a terme tasques de
detecció. La Figura 2.11 mostra el resultat d’aplicar els algoritmes de segmentació
semàntica i segmentació panòptica, respectivament, que podem trobar implementats a
Detectron2.
Els tensors són una generalització de les matrius i es representen mitjançant arrays de n
dimensions.
8
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Figura 2.11 
Segmentació semàntica (esquerra) i segmentació panòptica (dreta)
(Font: Aquestes dues imatges són dos frames que corresponen al video de la següent font:
https://ai.facebook.com/blog/-detectron2-a-pytorch-based-modular-object-detection-library-/, CC3.0 By-SA)

Una de les novetats més importants que incorpora aquesta segona versió de
Detectron és el disseny modular que permet que qualsevol usuari pugui implementar
els seus propis models o fer servir implementacions de mòduls de tercers i integrar-los
en gairebé qualsevol part del sistema de detecció d’objectes. D’aquesta forma es
poden desenvolupar projectes de detecció d’objectes fent servir Detectron2 i a més
implementar i integrar mòduls totalment personalitzats, però que són aliens a la
biblioteca bàsica de Detectron2.
A més del disseny modular, també cal destacar la millora respecte a la primera versió
en quant a velocitat i escalabilitat. El llançament de Detectron2go, una capa de
software addicional que facilita el desenvolupament de models avançats a producció,
ha ajudat a resoldre un dels problemes que tenen moltes empreses del sector de la
visió artificial, que és donar el salt de la investigació a la producció.
Detectron2 és molt fàcil d’instal·lar i fer servir, comptant amb una documentació àmplia
i concisa [19] i que permet extreure resultats i analítiques per a l'avaluació del model
que s’estigui fent servir d’una forma bastant senzilla.
Detectron2 no té suport de forma oficial al sistema operatiu Windows 10 (ni les
anteriors versions de Windows) tal com comenta Yuxin Wu, un dels seus
desenvolupadors9)

9

https://github.com/facebookresearch/detectron2/issues/9
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2.3 Elecció de l’algoritme
Un cop hem investigat l’estat de l’art en la detecció d’objectes, ja tenim les nocions
necessàries per poder escollir-ne un per al nostre projecte.
La nostra elecció finalment ha estat YOLOv5 i, a continuació, explicarem les raons
principals d’aquesta elecció.
El nostre software estarà principalment orientat a dispositius mòbils i, per tant, hem de
tenir molt en compte que necessitarem que aquesta aplicació sigui tan lleugera com
sigui possible i, a més, que no tingui uns requisits computacionals gaire elevats, doncs
tot i que els dispositius actuals de gama mitjana i alta tenen processadors molt potents,
no tothom té accés a ells. En aquest sentit, la millor elecció és YOLOv5, ja que tal com
hem comentat en l'estat de l'art, un fitxer de pesos generats a partir d'un model s
(small) pesa 14.8 MB, mentre que: a) un fitxer de pesos per a YOLOv3 que utilitza
l'arquitectura Darknet és de 248 MB; b) un fitxer de pesos de la família R-CNN és de

97 MB (R-50) i 170 MB (R-101), i c) el pes del model mobilenet de SSD és de 23 MB.
A més, pel que fa a la capacitat computacional, el model s de YOLO anirà bé amb
gairebé tots els dispositius mòbils de l'actualitat, doncs la quantitat d'operacions que
requereix és de 17 gigaFLOPS i la capacitat de càlcul d'un smartphone d
 el 2013 ja
assolia entre els 51 i els 130 gigaFLOPS [20]
Un altre factor clau a l'hora de determinar quin algoritme farem servir és el
comportament en temps real, doncs la nostra aplicació està pensada per utilitzar-se en
el moment en què es fa la compra en un supermercat i, per tant, les deteccions han de
ser instantànies, és a dir, en temps real, ja que de qualsevol altra manera estarem fent
perdre el temps als usuaris i l'aplicació es deixaria de fer servir perquè perdria molt
d’atractiu.
En aquest punt hem decidit provar per nosaltres mateixos aquests algorismes.
Concretament: 1) Faster R-CNN executat a Detectron210, que és l’algoritme de la
família R-CNN que millors resultats de FPS (Frames per Second) dóna a nivell teòric;
2) SSD, i 3) YOLOv5. YOLOv3 i YOLOv4 ja els hem descartat perquè els seus pesos
pesaven molt més que els de la versió 5.

10

Detectron2 és qui manté actualment aquest algorisme.
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Un altre factor extra que ens ha ajudat a reforçar la decisió d’escollir YOLOv5 ha estat
que l’entrenament personalitzat dels models en YOLOv5 són molt fàcils d’entendre i
executar. En canvi, a Detectron2, per exemple, l’entrenament del model resulta més
complex i, a més, actualment, no hi ha gaires tutorials a la xarxa al respecte en
comparació amb YOLOv5.
Per últim, el fet que YOLOv5 estigui implementat nativament en PyTorch ha estat un
al·licient, ja que PyTorch compta amb una enorme comunitat que permet que hi hagi
molts articles i tutorials explicant com funciona, com s’entrena, etc. El seu creador,
Glenn Jocher, és molt actiu a GitHub responent dubtes i ajudant a solucionar
problemes.

Figura 2.12 Logo

de YOLOv5

(Font: 
https://github.com/ultralytics/yolov5, CC3.0 By-SA)
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3. GESTIÓDELPROJECTE
3.1 Metodología
En tractar-se d'un TFG realitzat entre tres persones, la metodologia majoritàriament
utilitzada en treballs de final de grau realitzats per un únic estudiant és inviable, ja que
el desenvolupament incremental sobre un codi i/o documentació dificulten molt la feina
i implicaria que gran part dels esforços es dediquessin a repetir les mateixes tasques
però de forma individual.
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.
El primer període, la planificació, ens hem reunit diverses vegades per poder definir els
punts i les tasques que tractarem en les següents fases.
Durant la fase de Recerca, com que és complicat delimitar una tasca on l'objectiu és
obtenir els màxims coneixements sobre un tema, hem optat per atorgar intervals de
temps de recerca a cada àrea segons la importància que considerem que té l’àrea per
al projecte.
Aquest període ha sigut de treball majoritàriament individual, en el que hem fet
weeklies (reunions setmanals) per informar sobre l'estat de la investigació i posar en
comú les conclusions obtingudes. Ha estat basat, principalment, en la consulta de
fòrums, articles i proves de concepte amb les diferents eines sondejades.
Una vegada adquirits els coneixements suficients per cribar les eines que utilitzarem i
definir l'arquitectura de la nostra aplicació, ja podem crear tasques amb una meta
definida, prioritzades segons la necessitat per al desenvolupament i el potencial perill
de bloqueig.
Durant aquesta 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
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significar modificacions en el conjunt del software.
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.
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3.2 Planificació Temporal
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. Moltes vegades, el
parlar de “novetat” sol ser un terme relatiu referent a softwares d’almenys 2 o 3 anys
d'antiguitat. En el nostre cas, hem tractat amb tecnologies que encara no tenen una
release d
 efinitiva i que es veuen actualitzades cada pocs dies perquè continuen en
desenvolupament.

Les actualitzacions de les diferents llibreries que hem sondejat és un dels motius pel
qual aquest procés de recerca s’ha vist estès durant pràcticament dos mesos, ja que,
per cadascuna d’aquestes actualitzacions, s’han hagut de repetir les proves i les
valoracions posteriors.
Aleshores, com es plasma en la planificació temporal del treball, hem dedicat en la part
de recerca més esforços que en un treball final de grau convencional. La Taula 3.1
(d’octubre a novembre de 2020) i la Taula 3.2 (de desembre de 2020 a gener de 2021)
mostren la planificació temporal, detallant els temps dedicats a planificació, recerca,
implementació, entrenaments i documentació.

Taula 3.1Primera part de la taula de planificació temporal

Taula 3.2Segona part de la taula de planificació temporal

●

Planificació → El període de planificació, com bé indica el nom, s’ha dedicat a
planificar el treball a realitzar. La primera franja ha consistit en filtrar quines
tecnologies voldríem provar i quant de temps dedicaríem a cadascuna. La
segona, en la decisió de quines de les features i nvestigades voldríem que
estiguessin presents en el nostre codi.
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●

Recerca → Com hem comentat en la introducció de l’apartat, aquesta etapa ha
constituït més de la meitat del període total del projecte. Durant aquesta etapa
hem centrat els esforços en conèixer l’estat de l’art de les tecnologies de
reconeixement d'objectes, la profundització en les xarxes neuronals, i el
hardware i software per fer-lo funcionar.

●

Implementació → En aquesta tercera part, tenint clar que la nostra base seria
YOLOv5, hem definit l'arquitectura del nostre software perquè s'adapti a les

limitacions de YOLO i l'hem implementat. A més, en ser un programari tan
novedós i amb poca informació, hem hagut de realitzar moltes proves per
poder definir els millors paràmetres. En aquest període hem treballat amb un
dataset parcial.
●

Entrenament → Construcció d’un dataset i entrenament dels models a partir
d’aquest. Els paràmetres d’aquest entrenament han sigut definits durant el
període de recerca. Un cop acabada la implementació, s’han tornat a ampliar
els datasets i a entrenar-los per millorar la seva eficiència.

●

Documentació → Anotació dels resultats i conclusions obtingudes així com el
registre dels processos realitzats.
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3.3 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.
Quan es pensa en el desenvolupament d’un software o d’una aplicació mòbil, és difícil
poder fer una estimació de quin serà el cost final quan sigui dut a producció. Això
passa, especialment, en aquelles aplicacions que encara estan en fase de “millora”, no
perquè estiguin incompletes sinó perquè poden millorar, en funcionalitat i rendiment, si
s’usen recursos més potents. Aleshores, només hem de quantificar l’esforç humà i el
cost dels servidors.

3.3.1 Cost de desenvolupament
En el nostre cas, en el software que hem desenvolupat, hi hem participat tres
persones, que podem classificar totes tres amb el rang de programador júnior. Amb
aquest rang, dins del sector de la Intel·ligència Artificial [21], 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.
Per tant, i segons la planificació temporal, podem quantificar exactament el cost del
desenvolupament de l’aplicació:
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)
Comptant que el procés de desenvolupament de l’aplicatiu ha anat del 5 d’octubre al
30 de desembre, resultant en 59 dies treballats (20 dies d’octubre, 21 dies de
novembre i 18 dies de desembre). Per conveni, els vespres de Nadal i Any nou no es
treballen.

59 dies x 48€/dia

x 3 programadors = 
8.496€
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Per tant, el cost íntegre del desenvolupament de l’aplicació ha sigut de 8.496€.

3.3.2 Cost de producció
Amb la primera release d
 el software, l’aplicació passa a la fase de producció, on es

magnificaran 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 cost temporal
i de recursos, més concretament, de potència computacional. En una aplicació real
d'aquest projecte, el nombre de productes que es podran detectar serà molt més
gran11 i per cada producte també es necessitaran més imatges de les que s'utilitzen
actualment. Això suposa que, per entrenar els models reals, caldrà molt més temps de
computació que en els models actuals.
Com es comenta en l'apartat 4.4.3 GOOGLE COLAB els models s'han entrenat amb
Google Colab [22], que és una plataforma gratuïta que ens ofereix uns certs recursos

(CPU, GPU, RAM, etc.) en el núvol per poder-los utilitzar. A Google Colab el temps
màxim d'una sessió activa és de 12 hores, per tant, com és lògic, no es podria utilitzar
aquesta plataforma per entrenar els models reals perquè els models reals poden
requerir dies o inclús setmanes d'entrenament. Google Colab també té una versió de
pagament, anomenada Google Colab Pro, per 10$ al mes que ens ofereix unes millors
CPU o GPU, més RAM i una sessió màxima de 24 hores. Tot i que el preu és força
reduït, els avantatges que ofereix no són molts i tampoc serien suficients per als
models reals, sobretot per la restricció d'ús pel temps límit de la sessió.
Per aquest motiu, cal escollir un altre lloc o servei on poder realitzar els llargs
entrenaments de cada model i això suposarà un cost econòmic. Actualment existeixen
moltes opcions disponibles. Les més comunes són aquelles on pagues de forma
individual per cada CPU o GPU contractada. El lloc on escollir o contractar aquests
serveis depèn de molts factors i, en part, es una decisió subjectiva. Un dels factors és
la capacitat econòmica de què es disposa, ja que a més capacitat millors serveis es
poden contractar; un altre factor és el temps disponible, ja que com menor sigui el
temps disponible més ràpid haurà de ser el seu entrenament i això significarà
contractar una potència computacional més elevada. Per aquests motius és difícil

11

Per dur a terme aquest projecte només s'han escollit alguns dels productes que podem trobar
en un supermercat, com són les begudes o les fruites.
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imaginar la situació i quina serà la millor opció en el futur.

Alguns exemples que hem trobat i hem tingut en consideració són IBM [23], OVHcloud
[24] o Google Cloud [25], tot i que el més interessant ha sigut la instància P3 de
Amazon EC2 [26] (veure Taula 3.3), un producte que entra dins del que es coneix com
AWS (Amazon Web Services).

Taula 3.3Detalls del producte de la instància P3 de Amazon EC212

Finalitzant el cost dels servidors, podríem intentar realitzar una estimació del cost
d'entrenament dels models reals, tot i que existeixen massa variables i aquest cost
dependrà 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 dels elements
que afecten el temps d'entrenament i, per tant, el càlcul del cost final.
Per concloure el cost de producció, hauríem d’afegir el cost mensual dels
programadors, que mantenint l’horari de mitja jornada, sent 3.168€ (Calculat a l’apartat
3.2.1).

12

Els preus corresponen a Linux/Unix en la regió d’AWS EEUU Est i s’arrodoneix al cèntim més
baix. Font: https://aws.amazon.com/es/ec2/instance-types/p3/
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4. D
ISSENY
I
IMPLEMENTACIÓ
4.1 Problemes i solucions
Aquests són els majors reptes que hem hagut d’afrontar en el desenvolupament del
nostre software i les solucions a les quals hem optat per solventar-los

4.1.1 Real time
Probablement, el major obstacle en el desenvolupament del software i el que ha
influenciat més notablement.
Una aplicació ideada per ajudar a persones amb dificultats visuals a fer la compra, ha
de funcionar en temps real. No pot aturar l’execució en cadascun dels frames p
 er
processar la imatge (motiu pel que es descarten xarxes neuronals com R-CNN i
derivats). Tot i limitar-nos a detectors d’una sola etapa, s’ha de sacrificar precisió
envers d’una major velocitat de processament de les imatges.
Un cop superada la barrera d’una execució en temps real d’un algoritme de detecció,
passem al segon gran repte del projecte: el canvi de model.
La innovació del nostre algoritme d’identificació és la capacitat de canviar d’un model a
un altre segons la pròpia 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 que
detectarà i identificarà 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.
Com que aquest canvi es fa en el mateix frame en què es detecta el model específic,
processarem la detecció específica amb les mateixes deteccions que han comportat el
canvi.
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4.1.2 Obtenció de la informació nutricional
Per poder obtenir la informació nutricional d’un producte, plantegem dos escenaris: a)

ell processament del text amb una IA amb els mateixos principis que constitueixen la
detecció del producte, o b) tenir un índex dels productes amb els seus codis de barres
i consultar-lo en una API pública.

L’opció del processament de text pot semblar la més viable, però, per ser efectiva,
hauria de detectar la totalitat dels caràcters en envasos irregulars, fet que és
pràcticament impossible que es produeixi en temps real.
Descartada la primera opció, plantegem l’opció de l'índex de productes amb el seu
codi de barres. El que pot semblar una quantitat de dades exageradament gran per
una aplicació mòbil, es veu bastant reduïda quan portem els números a la realitat.
Un codi de barres consta de 13 dígits decimals, el qual podem representar amb un
número binari de 44 dígits, el que implicaria 11 bytes per cada codi de barres.
Tenint en compte que generem un índex per cada model específic, el qual podem
aproximar que tindrà un gruix de 20 productes diferents de mitjana, assignar un
identificador a cadascun d’aquests productes implicaria 2 bytes més, per tant, 13 bytes
en total per cada producte registrat.
Fent una aproximació bastant a l’alça per buscar números més manejables, direm que
en un supermercat podem trobar de l’ordre de 100.000 productes diferents. Aquests
100.000 productes impliquen un total de 1.300.000 bytes, el que equival a 1,24
Megabytes. Amb el pes mitjà de les aplicacions creixent dia a dia, rondant els 200 MB,
podem considerar que afegir 1,24 MB més és menyspreable.
Un cop obtingut el codi de barres, només l’haurem de consultar en una API que ens
aporti informació nutricional. Tot i que l’ideal seria tenir una API pròpia, per motius que
tractarem en les línies futures del projecte, utilitzarem l’API d’Open Food Facts [27],
una organització sense ànim de lucre que ha creat una base de dades col·laborativa
on els usuaris mateixos registren i validen la informació nutricional dels productes.
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4.1.3 Roboflow i el labeling d’imatges
Com s’explicarà en l'apartat 4.4.2 ROBOFLOW, hem utilitzat Roboflow al llarg del

projecte. Aquesta eina ens ha aportat molts avantatges tot i que també hem trobat
algun problema.
Tal com podem veure en la Figura 4.11, Roboflow ens permet exportar els datasets en

diferents formats, i entre aquests formats es troba el de 'YOLO v5 PyTorch' que és el
format que hem de seleccionar. El problema és que els noms de les classes (p. ex.
cocacola_lata, cocacola_botella, fantaNaranja_lata, etc.) es desordenen. Sense entrar
en grans detalls, en exportar els datasets amb Roboflow es crea un arxiu anomenat
data.yaml on es troba un vector amb els noms de les diferents classes, però amb
l'inconvenient que aquests estan desordenats. Això provoca que si no ordenem aquest
vector i entrenem els models, les classes estaran desordenades i, per tant, quan
detecti un objecte d'una classe mostrarà el nom de qualsevol altra classe. Per exemple
pot detectar una Coca-cola correctament, però mostrar que es tracta d'una Fanta de
taronja.
Tot i que hem buscat solucions perquè no es desordenin les classes, no hem trobat
cap solució automàtica, sinó que l'única alternativa ha sigut ordenar manualment
aquest vector de classes. Més concretament, hem hagut d'ordenar alfabèticament de
forma ascendent el vector de classes en l'arxiu data.yaml.
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4.2 Disseny de l’aplicació
4.2.1 Arquitectura
El nostre software està dissenyat per funcionar amb un algoritme en tres fases, seguint
el diagrama mostrat a la Figura 4.1.

Figura 4.1 
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 (via OpenCV [28]).
Aquesta primera fase està ideada per poder distingir davant de quina prestatgeria ens
trobem i poder reduir notablement el nombre de possibles coincidències. En la Figura
4.2 podem veure una imatge que mostra una prestatgeria amb productes de dues
classes potencials: xocolata i rebosteria.
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. En la imatge de la Figura 4.3, ja s’ha detectat que ens trobem en la secció
d’olives del supermercat.
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.
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Figura 4.2 
Mostra de dues potencials classes (Chocolates y repostería), del blog Gastronomía&Cía [29]

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.

Figura 4.3 
Secció d’olives d’un Mercadona. Mostra d’un escenari on actuaría la fase específica. Extret de
l’article de la Cadena SER sobre encurtits [30]
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Cal tenir en compte que el primer i segon pas són dues execucions diferents de
YOLOv5 sobre la mateixa font multimèdia. Com comentem en la comparativa de
softwares de detecció, el nostre algoritme només és viable amb softwares d’una única
fase (p. ex. R-CNN i derivats no serien viables).
En la tercera fase “pausem” l’execució i imprimim la informació nutricional del producte
identificat, la qual es mostrarà per pantalla i serà reproduïda pels altaveus. 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.
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4.3 Interfícies
En primer lloc, hem 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.

4.3.1 Paleta de colors
Per crear una aplicació mòbil, un dels primers passos és definir una paleta de colors
que representin els valors i ideals que vol promoure l’aplicació però, com que es tracta
de persones amb dificultats visuals, vam optar per buscar la combinació de colors que
fos perceptible en les diferents variants de daltonisme:
●
●

Protanopia → Dificultats per identificar el color vermell.

Deuteranopia → Molt similar a la protanopia però amb problemes identificant
el color verd.

●

Tritanopia → Imparitat bastant diferent de les anteriors. En aquest cas, les

persones que ho pateixen no poden identificar el color blau correctament i ho
identifiquen com a color verd.

Figura 4.4 
Guia dels diferents tipus de daltonisme i com identifiquen l’espectre. Del blog de cartografía

Gis & Beers [31]

Tenint en compte aquestes condicions, podem generar diferents paletes de colors que
permeten la diferenciació per a totes les variants del daltonisme com, per exemple, el
verd amb el lila, o el blau amb el taronja, però estaríem obviant una condició que
moltes vegades no es relaciona amb el daltonisme però que n’és una variant:
l’acromatia.
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L’acromatia és la nul·la percepció de color o la percepció d’aquest només en un
espectre (tot blau, tot groc, etc.) només diferenciant-se per la claredat.

Figura 4.5 
Extret de la guia dels diferents tipus de daltonisme. Del blog de cartografía Gis & Beers [31]

Aleshores, 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.
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4.3.2 Fase general
Aquesta part de l’aplicació està preparada per no requerir cap interacció entre l’usuari i
l'aplicació. En el moment en què s’obre l’aplicació, aquest accedeix a la càmera i
procedeix a l’escaneig. Tot i això, hem volgut recrear la sensació d’un escaneig
simulant els escàners de codis QR. La Figura 4.6 mostra una imatge presa en el
procés d’escaneig durant la fase general.

Figura 4.6 

Mock-up d
 el disseny de l’aplicació en la fase general
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4.3.3 Fase específica
El canvi de model és un procés intern dins del software en què l’usuari no ha
d'intervenir. Un cop fet, indiquem a l’usuari en quin model específic es troba, mantenint
la mateixa interfície però afegint un text representatiu. La Figura 4.7 mostra una imatge
presa durant la fase específica.

Figura 4.7 

Mock-up d
 el disseny de l’aplicació en la fase específica
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4.3.4 Informació del producte
Un cop escanejat el producte, procedim a mostrar la informació nutricional del
producte detectat. La Figura 4.8 mostra una imatge presa en el moment en què es
mostra aquesta informació.

Figura 4.8 
Mock-up d
 el disseny de l’aplicació mostrant la informació nutricional d’un producte

La pantalla és bastant simple per ressaltar la informació nutricional mostrada en una
taula. L’acompanyen l’identificador del producte escanejat i un botó, a la part inferior
de la pantalla, per tornar a l'escaneig. Aquest botó està situat en la part inferior i ocupa
tot l’ample per poder ser polsat amb qualsevol dels dos polzes (permet consultar
diferents productes sense canviar la forma d’agafar el mòbil).
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4.4 Implementació: plataforma i/o frameworks
4.4.1 LABEL IMG
Com qualsevol altre algoritme de machine learning, YOLOv5 necessita dades per
poder entrenar els seus models i, a partir d'aquests models, poder realitzar la detecció
d'objectes. Les dades d'entrenament són molt importants, doncs, a banda dels
diferents paràmetres que s'utilitzen per entrenar un model, determinaran el bon
comportament del model i, per tant, de la detecció d'objectes. Les dades
d'entrenament que requereix YOLOv5 és un conjunt d'imatges etiquetades, que
bàsicament són imatges en les quals s'ha marcat manualment els objectes que hi ha
en aquesta. Explicat en altres paraules, marcar manualment un objecte en una imatge
es tracta de seleccionar dues coordenades (o dos punts) tal que formin un rectangle
que contingui l’objecte (veure Figura 4.9) i indicar a quina classe pertany l’objecte.

Figura 4.9Exemple d’etiquetatge d’un objecte en una imatge

Tenint present això, un procés molt llarg però a la vegada important, ha sigut la
selecció d'imatges i l'etiquetatge (o labeling) d'aquestes.
A l'hora de seleccionar imatges per etiquetar-les, una directriu a seguir ha sigut escollir
una gran quantitat i varietat d'imatges per cada tipus d’objecte que volem detectar.
Aquestes imatges han de ser de diferents angles o perspectives de l’objecte i amb
diferents tipus d'il·luminació, ja que, pensant en l'aplicació real, cada usuari pot enfocar
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amb la càmera des de molts angles diferents i en alguns supermercats pot ser que la
il·luminació sigui més tènue mentre que en altres sigui més fosca. Per tant, és
important recollir una gran varietat d'imatges per aconseguir un millor model després
de l'entrenament i, com a conseqüència, una millor detecció d'objectes. També ha
sigut important decidir si utilitzar únicament imatges d'Internet, imatges realitzades per
nosaltres o bé combinar aquests dos tipus d'imatges. Inicialment pensàvem que la
millor opció era utilitzar imatges pròpies però, després de diferents proves (explicades
en el seu apartat corresponent), s'ha decidit seleccionar per a l'etiquetatge imatges
combinades d'Internet i personals.
Per etiquetar el conjunt d’imatges s'han valorat diferents alternatives com, per
exemple, Superannotate [32], VGG Image Annotation Tool [33] o bé Label Img [34].
Per una banda, Superannotate ens ha semblat la més completa, però té l'inconvenient

que és de pagament, raó per la qual hem decidit descartar-la. D'altra banda, VGG
Image Annotation Tool que és una eina molt bàsica, però a la vegada molt eficient i
fàcil d'utilitzar i té la peculiaritat que no cal instal·lar res, ja que s'executa des d'un
navegador web. Per últim, Label Img que també es tracta d'un software molt bàsic i
fàcil d'instal·lar i utilitzar.
Després de realitzar diverses proves amb els programes comentats (inclús algun altre)
s'ha decidit utilitzar Label Img bàsicament perquè a l'hora de realitzar les primeres
proves amb YOLO és el que se'ns ha recomanat, però es podria haver utilitzat
qualsevol altre sense cap problema.

Figura 4.10Exemple d'imatge etiquetada amb labelImg
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4.4.2 ROBOFLOW
Un altre software utilitzat al llarg del projecte ha sigut Roboflow [35]. Aquesta eina ens
facilita el maneig i organització de totes les imatges ja etiquetades que seran
necessàries per entrenar el nostre model de YOLOv5. A part, també ens permet de
forma molt senzilla subdividir el dataset, és a dir, el conjunt d’imatges, en 3 grups:
●

Dades d’entrenament (Train data): Com s’ha comentat anteriorment són les
dades que utilitzarà el nostre model per entrenar-se.

●

Dades de validació (Validation data): Són les dades o imatges que s'utilitzaran
com a validació en cada una de les iteracions de l'entrenament del nostre
model.
Bàsicament, les dades d'entrenament serveixen per entrenar el model
(aprendre els paràmetres del model) i les dades de validació serveixen per
provar o avaluar aquest model entrenat i fer els ajustos dels paràmetres (o
hiperparàmetres) que siguin necessaris per millorar els resultats del model.

●

Dades de prova (Test data) : Són dades que no s'utilitzen en l'entrenament, i
únicament serveixen per poder avaluar el model un cop s'ha acabat d'entrenar.
Realment, en el nostre cas, no era necessari utilitzar dades o imatges de prova,
ja que on millor es podia veure l'eficàcia d'un model entrenat era utilitzant un
vídeo. Tot i això, hem trobat útil tenir dades de prova per poder fer una primera
avaluació del model. A part, com hem realitzat l'etiquetatge d'una gran quantitat
d'imatges, hem pogut utilitzar algunes d'aquestes com a prova.

Utilitzant Roboflow, podem agafar totes les dades o imatges etiquetades i seleccionar
quin percentatge d'aquestes imatges volem utilitzar com a dades d'entrenament, de
validació o de prova, i Roboflow s'encarregarà d'escollir el nombre d'imatges
necessàries (a partir del percentatge indicat) per cada grup. Aquesta selecció
d’imatges serà de forma totalment aleatòria.
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Figura 4.11Diferents formats per exportar un dataseten Roboflow

Finalment, un altre gran avantatge d’utilitzar Roboflow és que ens permet exportar el
dataset en diferents formats tal com podem veure en la Figura 4.11. Entre aquests
formats està el YOLOv5, que és l’algoritme que utilitzem en aquest projecte.

4.4.3 GOOGLE COLAB
Cada vegada que entrenem un model, l’entrenament requereix un cert temps de
computació. Aquest temps varia segons el model de YOLO utilitzat (sent s el de menor
temps i x el que més triga), el nombre d'èpoques de l'entrenament, el nombre
d'imatges d'entrenament i validació, o bé la GPU utilitzada. Sovint, en els nostres
experiments, el temps de computació era molt elevat tot i utilitzar una GPU potent (per
exemple, la Geforce GTX 1070). A causa d'això, cada entrenament d'un model
requeria un gran percentatge d'ús de la targeta gràfica i provocava tenir l'ordinador o
portàtil a un molt baix rendiment mentre s’acabava d’entrenar el model. Aquest és un
dels principals motius que ens ha portat a utilitzar Google Colab [22], que a continuació
explicarem breument per a què serveix, quins avantatges ens ha aportat al llarg del
projecte, i perquè l’hem escollit per sobre d’altres eines com pot ser Jupyter Notebook
[36].
Google Colaboratory, també anomenat Google Colab, permet escriure i executar codi
arbitrari 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, induïdes les GPU.
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En utilitzar Google Colab per gran part del projecte, sobretot a l'hora d'entrenar
diferents models, hem pogut utilitzar els recursos computacionals que ens ofereix de
forma gratuïta estalviant-nos així l'ús dels nostres propis recursos. A part, com que no
cap instal·lació ni configuració, ens ha permès estalviar-nos els contratemps que solen
ocórrer a l'hora d'instal·lar o configurar nou software. També és molt important
destacar que els notebooks d'aquesta plataforma s'emmagatzemen al Google Drive
(tot i que també es podrien guardar a GitHub) i, per tant, hem pogut compartir aquests
documents entre els membres de l'equip molt fàcilment.
Com aquesta eina és molt popular i cada vegada més utilitzada, tant YOLOv5 com
Roboflow faciliten la seva compatibilitat i amb poques línies de codi podem configurar
tant YOLO com Roboflow a Google Colab tal com podem veure en la Figura 4.12.

Figura 4.12Instal·lació i configuració de YOLOv5 i Roboflow utilitzant Google Colab

Abans de decidir-nos a utilitzar Google Colab també ens vam plantejar utilitzar Jupyter
Notebook [36], tot i que ràpidament vam decidir que Google Colab s'ajustava millor al
nostre projecte. A continuació destacarem alguns dels principals motius:
●

Google Colab no requereix cap instal·lació, a diferència de Jupyter Notebook.

●

Utilitzant Google Colab podem treballar des de qualsevol ordinador en part
gràcies al fet que els notebooks es guarden a Google Drive.

●

L'avantatge més gran és que Google Colab ofereix ús gratuït de GPU (inclús de
TPU en cas que fos necessari) mentre que amb Jupyter Notebook es fa servir
la GPU pròpia.
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4.5 Implementació: Codi
Per desenvolupar el nostre codi de detecció hem partit del codi de detecció base del
repositori de GitHub d’Ultralytics [37] i, tot i que no entrarem molt en detall en el codi, sí
que explicarem les principals modificacions que hem realitzat.
En primer lloc, tal com s’ha explicat en l’apartat d’interfícies, 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.

4.5.1 Funció primeraFase()
La primera fase (fase general) consisteix a detectar la categoria del producte i, per
tant, el primer que fem és: 1) carregar el model general; 2) comprovar que la mida de
la imatge o vídeo d'entrada sigui divisible per 32 (recordem que YOLO realitza
deteccions a 3 escales, aplicant strides de 32, 16 i 8), i 3) obtenir el nom de les classes

del model, assignant-li a cadascuna d'elles un color aleatori (que serà el color de la
bounding box que genera a la sortida).

Figura 4.13Fragment de codi de la funció primeraFase()

A continuació, obrim la càmera (o la imatge/vídeo d'entrada), comencem a executar les
deteccions i després d'una sèrie de passos intermedis, com l'aplicació de la tècnica
NMS per reduir el nombre de bounding boxes superposades (que són soroll),
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. Aquest diccionari és un diccionari clau-valor on la clau és el nom de la
classe (p. ex. beguda, fruita, cereals, etc.) i el valor serà una taula on guardarem el
nombre de vegades que s’ha detectat aquella classe en el fotograma i el percentatge
que representa aquesta classe a cada fotograma.
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Figura 4.14Deteccions de la primeraFase()

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 tots els bounding boxes d’una classe,
representat en forma de percentatge respecte a la superfície total del fotograma.

La lògica que hem seguit és la següent. Primer recorrem el diccionari a la recerca
d’una classe que representi més d’un 10% de l'àrea total del fotograma, doncs si una
classe detectada representa menys del 10% de l’àrea total voldrà dir que no estem
enfocant específicament productes d’aquella classe (o potser sí, però llavors el
problema és que el model general no és del tot bo i/o el llindar de confiança que hem
posat és massa alt). Quan trobem una classe amb un percentatge superior al 10% la
marquem com la classe més detectada (la variable max) i la classe que estem enfocant
(la variable clss). En cas de no trobar-ne cap en tot el diccionari, es passa al següent
fotograma.
Per cadascuna de la resta de classes del diccionari mirarem si n’hi ha alguna que
tingui una superfície superior a la variable max (l’actual classe detectada al fotograma
amb més superfície).
En cas afirmatiu, mirem si la diferència entre les dues superfícies és superior al 10%,
ja que si és així voldrà dir que hi ha una diferència considerable entre les dues classes
i, per tant, la càmera està captant més productes d’aquesta classe que de l’altra (la
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que fins al moment havíem marcat com a màxim); i, si no, doncs voldrà dir que la
proporció de productes de les dues classes que estem comparant és semblant i, per
tant, no podem determinar que s’estan enfocant productes d’una classe en específic
(és a dir, reiniciem la variable clss). En qualsevol dels 2 casos marquem la superfície
de la nova classe com la màxima.
En cas negatiu, simplement mirem si entre els dos percentatges hi ha una diferència
menor de 0.1, és a dir, mirem si la classe que actualment s'ha marcat com la més
detectada ho és per més d'un 10% respecte a la classe que estem mirant. Si és així,
aleshores no es fa res i es mira la següent classe; si no és així, aleshores reiniciem la
variable clss

perquè considerem que cap classe s'ha detectat amb una

predominança respecte a la resta, és a dir, que en aquell frame no s'està enfocant una
prestatgeria amb productes d'una categoria concreta.

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.
Un cop recorregut tot el diccionari, si s’ha detectat alguna classe (clss != ‘’)
passarem a la segona fase; en cas contrari, es passarà al següent fotograma i es
tornarà a realitzar el mateix procés.

Figura 4.15Lògica per determinar la detecció d’una categoria de productes
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4.5.2 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 primera fase que la càmera està enfocant una
secció de productes d’una categoria concreta (doncs cal tenir en compte que agrupem
els productes en categories en funció de la distribució general dels supermercats), i
per tant, en aquesta segona 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. La resta
s’inicialitza igual que en la primera fase.

Figura 4.16Fragment de codi de la funció segonaFase()

Un aspecte important a tenir en compte és que l’usuari probablement s’anirà movent
mentre està enfocant les diferents prestatgeries del supermercat. Per exemple, mentre
enfoca la secció de begudes (passem de la fase genèrica a la fase específica) es va
movent cap a la secció de sucs, que és una altra categoria, i per tant en la fase
específica hauria de realitzar les deteccions amb el model específic sucs.pt, és a dir,
quan s’enfoca una altra categoria, l’algoritme ha de ser capaç de detectar-ho i tornar a
la fase general.
Per resoldre aquesta casuística, hem introduït un comptador de fotogrames
(n_frames). Si durant 100 fotogrames consecutius no s’ha detectat cap producte
d’aquesta categoria voldrà dir que probablement ja no s’està enfocant cap producte
d’aquesta categoria. Hem escollit 100, perquè si tenim en compte que aquest algoritme
s’executa en temps real a una taxa mitjana d’uns 30 FPS, 100 fotogrames equivaldrien
a poc més de 3 segons.
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Figura 4.17Condició que determina si s’ha de tornar a la fase general

A continuació definim la lògica que s’haurà d’aplicar a cada frame. En aquest cas, el
primer que comprovem és, per cada detecció, si hi ha un producte tal que la seva
superfície representi més del 20% del total, el que significaria probablement que el
producte està molt a prop de la càmera, és a dir, que o bé l’usuari ha apropat la
càmera a un producte concret o bé ha agafat un producte i l’ha apropat a la càmera.
En aquest cas la detecció acabaria i se li mostraria a l’usuari la informació del producte
en qüestió.
Si no es donés aquest cas, doncs de la mateixa forma que hem fet i comentat a la
funció general, creem un diccionari, on es guardaran les deteccions que s’han produït.

Figura 4.18Deteccions de la segonaFase()
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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.

●

Els productes de la classe X representen més del 40% de la superfície total del
fotograma.

Figura 4.19Lògica per determinar la detecció d’un producte

Si es compleix algún dels dos supòsits (el primer té prioritat sobre el segon), acabarà
la detecció i es mostrarà la informació del producte detectat fent una crida a l’API
d’Open Food Facts i, a més, a través d’un convertidor de text a veu Text To Speech
(TTS) [38] s’informarà a l’usuari per veu quin és l’objecte que s’ha detectat i la
informació corresponent d’aquest producte.

Figura 4.20Quan es detecta un objecte es crida a la funció say()

La funció say() s’encarrega d’informar a través de TTS quin és el producte que s’ha
detectat, a més d’executar la funció displayProductInfo() que és la que
s’encarrega de fer la crida a l’API d’Open Food Facts per obtenir la informació del
producte detectat.
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Figura 4.21Funció say(), que dona informació del producte a través de Text To Speech

Figura 4.22Informació nutricional de la Coca Cola obtinguda d’Open Food Facts
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5. MODELD’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. A continuació explicarem detalladament el procés que hem realitzat.

5.1 Proves
5.1.1 Prova 1: DATASET
En un projecte de machine learning aplicat a la detecció d’objectes, un dataset és el

conjunt d’imatges que introduïm al nostre sistema d’IA perquè aquest pugui distingir
els patrons i característiques que representen els elements que volem que identifiqui.
Per definir aquest dataset, hem de buscar les imatges que millor s’adaptin als entorns
on haurà de treballar el nostre software. Per això, cal considerar elements que poden
semblar trivials, com la il·luminació, l’entorn del producte, la distància a la qual els
solem trobar, etc.
Tenint en compte que en cada supermercat la il·luminació pot variar (llum més càlida,
llum més freda, etc.) i els productes que envolten a l’objecte a identificar poden ser
diferents, hem optat per obtenir les mostres de tres escenaris diferents i així abastar
les màximes possibilitats:
●

Imatges de “stock” → Són imatges promocionals o de referència creades per la
mateixa marca o pels supermercats, per identificar el producte de forma clara.
Aquestes imatges ens aporten la distinció clara del producte.

●

Fotografies al supermercat → Aquestes imatges estan preses en diversos
supermercats per introduir diferents escenaris d’il·luminació, entorn, etc. Les
mostres de supermercat estan enfocades a poder distingir l’objecte del seu
entorn.

●

Fotografies a casa → Imatges orientades a buscar escenaris i il·luminacions
més complexos que els que trobaríem normalment en un supermercat.

Hem realitzat proves amb mostres dels 3 escenaris per separat i els resultats podrien
ser millorables, raó per la qual hem optat directament per unificar-los en un únic
dataset, amb el que hem aconseguit resultats significatius i concloents.
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Tot i això, per augmentar significativament les possibilitats i ampliar l'espectre de
detecció, com veurem més endavant, aplicarem tècniques de Data Augmentation al
nostre dataset.

5.1.2 Prova 2: Model de YOLO
Pel que fa a l’estructura del primer entrenament, un cop tenim definit el nostre dataset,
hem d’escollir amb quin model de YOLOv5 ho farem. Les opcions són:
○ yolov5s
○ yolov5m
○ yolov5l
○ yolov5x

Figura 5.1Gràfica del repositori d’Ultralytics de YOLOv5 on es classifiquen els diferents models segons la
seva velocitat de processament de cada imatge i el seu valor COCO
(Font: 
https://github.com/ultralytics/yolov5, CC3.0 By-SA)

COCO (Common Objects in Context) [39] és un conjunt de dades que té com a

objectiu permetre futures investigacions per a la detecció d'objectes, la segmentació
d'instàncies, la localització dels punts clau d'una persona, etc. Aquest conjunt de
dades és el que s'utilitza normalment a l'hora d'avaluar un algorisme de detecció
d'imatges i consta de 330.000 imatges, de les quals més de 200.000 estan etiquetades
amb un total d'1,5 milions d'objectes instanciats, i en total COCO té 80 classes.
En la Figura 5.1 podem observar com els models de YOLOv5 estan creats per oferir al
programador diferents combinacions entre velocitat i precisió.
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Després de fer l’entrenament del model amb totes les opcions, els resultats només
donen una opció com a viable, per una aplicació en temps real:
●

Amb el model S, obtenim aproximadament 35 ms per cada frame processat, el
que ens situaria entre 28 i 29 imatges per segon. Tenint en compte que totes
les tecnologies de vídeo actuals estan entre els 30 i els 60, aquest seria el
mínim acceptable.

●

Amb els següents models, M i L, obtenim resultats que dificulten la detecció en
temps real, resultant en 13-14 i 8-9 imatges per segon, respectivament, sent
inviables.

●

L’opció del model X, observant la tendència, ha sigut descartada per estalviar
temps, però la predicció el situa entre les 5 i 6 imatges per segon.
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5.1.3 Prova 3: Augmentant el nombre d’èpoques d’entrenament
La següent prova a realitzar consisteix en 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. Per exemple, la diferència de rendiment
entre un model entrenat amb 50 èpoques i un altre entrenat amb 100 èpoques és força
gran, i es pot considerar que la relació entre rendiment i temps de càlcul és
proporcional. En canvi, la diferència de rendiment entre un model entrenat amb 1000
èpoques i un altre amb 2000 èpoques és mínima, mentre que la diferència de temps
és molt més elevada, per tant, la relació entre el rendiment i el temps no és
proporcional.
Per aquest motiu, l'objectiu d'aquesta prova consisteix a trobar o escollir un nombre
d'èpoques amb el que es pugui aconseguir un model amb bon rendiment i que el
temps de càlcul no sigui molt elevat i estigui a l'abast de les capacitats computacionals
de què disposem.
Per realitzar aquesta prova hem escollit una sèrie de possibles èpoques a utilitzar: 50,
100, 150, 200, 250. A partir del model de YOLOv5 escollit en la prova anterior
(yolov5s) tornarem a entrenar nous models amb les èpoques mencionades
anteriorment i anirem comparant els seus resultats. Concretament, observarem el
rendiment de cada un, tant el rendiment teòric (Recall, Precision, etc.) com el
rendiment pràctic observat en utilitzar el model per detectar objectes en un vídeo, i
compararem els rendiments dels diversos models. Respecte al temps d'entrenament
de cada model, tot i que també l'obtindrem, no és tan important perquè el temps de
cada època sempre és el mateix, per tant sabem que entrenar un model amb 100
èpoques requerirà el doble de temps que entrenar-ne un amb 50 èpoques.
A continuació es mostraran diverses figures que corresponen a les mètriques
obtingues per a cada un dels models entrenats al llarg de les diverses èpoques. Tot
seguit es mostra un quadre resum per tal de facilitar l'observació de les mètriques més
importants i la posterior explicació.
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Figura 5.2Mètriques obtingudes de l’entrenament d’un model amb 50 èpoques

Figura 5.3Mètriques obtingudes de l’entrenament d’un model amb 100 èpoques
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Figura 5.4Mètriques obtingudes de l’entrenament d’un model amb 150 èpoques

Figura 5.5Mètriques obtingudes de l’entrenament d’un model amb 200 èpoques
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Figura 5.6Mètriques obtingudes de l’entrenament d’un model amb 250 èpoques

n. èpoques

Temps
d'entrenament

mAP@0.5

Box

Objectness

Precision

Recall

50

69,84 minuts

0,7110

0,0332

0,2324

0,4849

0,7595

100

78,66 minuts

0,7730

0,0269

0,0198

0,5787

0,8043

150

114,9 minuts

0,8120

0,0249

0,0179

0,6305

0,8431

200

164,76 minuts

0,8140

0,0232

0,0172

0,6824

0,8341

250

187,56 minuts

0,8090

0,0224

0,0166

0,6991

0,8168

Taula 5.1Taula resum amb els resultats de la prova 3

Tal com es pot observar en la Taula 5.1, el model amb millor resultats teòrics és l'últim,
el de 250 èpoques, mentre que el de 50 èpoques és el que té uns pitjors resultats. Això
és normal, ja que un model amb més èpoques i, per tant, amb més temps
d'entrenament és lògic pensar que tindrà un millor rendiment comparat amb altres
models que s'han entrenat amb un menor temps. Tot i això, podem observar altres
aspectes que ens han cridat l'atenció.
Entre els models de 50, 100 i 150 èpoques respectivament veiem que la diferència de
rendiment entre ells és força elevada, mentre que a mesura que augmenta el nombre
d'èpoques, tot i que seguim obtenint millors resultats, aquest augment de rendiment va
disminuint. Per exemple, entre els models de 50 i 100 èpoques la diferència de
precision é
 s de 0,0938, que és un valor molt elevat, en canvi la diferència de precision
entre els models de 200 i 250 èpoques és tan sols de 0,0167. Aquest fenomen no
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només passa amb la precision, sinó que també es pot observar un comportament
similar amb el recall, o l’objectness entre d'altres.

Figura 5.7Gràfic que mostra l’increment de la precisió en augmentar el nombre d'èpoques

Observant la Figura 5.7, podem concloure que, en augmentar el nombre d'èpoques la
precision ( també es pot extrapolar al rendiment en general) té un creixement “similar”
al logarítmic, és a dir, a mesura que augmentem el nombre d’èpoques l’augment
relatiu de la precision és menor.
Lògicament, el temps o recursos de què es disposen per entrenar els models és limitat
i no podem entrenar models amb moltes èpoques. Per aquest motiu, després de
realitzar aquesta prova hem determinat que el nombre d'èpoques convenient per al
nostre cas és de 200 èpoques. El temps d'entrenament d'un model amb 200 èpoques
no és excessivament elevat i el rendiment obtingut, tant teòric com pràctic, és molt
similar als models entrenats amb més èpoques. Tot i això, de cara a l'entrenament final
de cada un dels models necessaris (models que es faran servir en la presentació o per
a les proves finals) sí que podrem permetre dedicar més temps i utilitzar 250 o inclús
300 èpoques per obtenir un rendiment un pèl millor.
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5.1.4 Prova 4: Fent servir un model ja entrenat i sense fer-lo servir
Un punt molt important de YOLOv5 és que permet entrenar nous models a partir de
models anteriors. Amb més detall, es tracta d’entrenar un model a partir dels pesos
d’un altre model ja entrenat. Fins ara únicament hem realitzat proves o entrenat
models a partir del model yolov5s (tal com hem justificat en la Prova 2), per tant ara
provarem d'entrenar un nou model a partir d’un model anterior i observarem si així
obtenim un millor o pitjor rendiment.
Aquesta Prova 4 s’ha realitzat a continuació de la Prova 3 (on hem vist que el nombre
adequat d'èpoques era de 200), per tant, el model que hem decidit utilitzar és el model
obtingut amb 200 èpoques d’entrenament en la Prova 3.

Figura 5.8
Mètriques obtingudes de l’entrenament d’un model amb 200 èpoques a partir del model de la
Prova 3

Per comentar el rendiment del nou model ens centrarem en el recall i la precision, que

considerem que són les mètriques més importants com s'ha explicat anteriorment
(veure GLOSSARI). El primer que salta a la vista, és que a diferència del model de la
Prova 3 (veure Figura 5.5), on el recall i la precision p
 artien de 0 i anaven augmentant

gradualment, en aquest model tant el recall com la precision j a tenen un valor força

elevat al començament de l'entrenament, és a dir, en l’època 0. Això és lògic, ja que
aquest nou model s'entrena a partir dels pesos d'un model ja entrenat.
En l'època 200, quan ja ha acabat l'entrenament, podem observar que obtenim una
precision de 0.71 i un recall de 0.83 (valors aproximats), que són valors superiors a la
precison de 0.65 i recall de 0.8 corresponents al model anterior (Figura 5.5). Per tant,
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pel que fa a les mètriques, podem concloure que el nou model és relativament millor al
model anterior.
Un cop analitzat el rendiment teòric, observarem com es comporta aquest nou model
en un cas pràctic. Per això utilitzarem un vídeo i analitzarem alguns dels seus frames

per veure les diferències entre el model de la Prova 3 i el model nou. Per facilitar

l'anàlisi i observació de les següents figures que es mostraran, s'ha decidit només
mostrar el percentatge de cada classe, ja que si es mostra el nom complet
pràcticament no es poden observar els percentatges.

Figura 5.9 
Diferències entre el model normal i el model nou en un frame determinat

En la Figura 5.9, podem observar a l’esquerra el model de la Prova 3 i a la dreta el
model nou, entrenat a partir de l’anterior. A primera vista ja es pot veure com el nou
model detecta més classes i, en molts casos, amb un millor percentatge de certesa.
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Figura 5.10Diferències entre el model normal i el model nou en un frame determinat (2)

En la Figura 5.10 podem veure com el nombre de deteccions és el mateix, tot i que els
percentatges de certesa són un pèl més elevats en el model nou. Observant les dues
figures anteriors i els vídeos, podem afirmar que les diferències entre el model anterior
i el model nou són mínimes; en alguns vídeos o frames l es diferències són molt
petites, com el cas de la Figura 5.10, mentre que en altres aquesta diferència es nota
una mica més com és el cas de la Figura 5.9, on el model nou detecta més elements.
A partir d’aquestes observacions, hem considerat que a l'hora de generar els models
finals primer obtindrem un model entrenat a partir del model yolov5s, i finalment
obtindrem el model definitiu entrenat a partir del model anterior.
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5.1.5 Prova 5: Canviar la mida de les imatges
En aquesta 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 a entrenar el model.

Les diferents mides que provarem són les següents:
●

256px

●

416px

●

512px

●

640px

L’únic paràmetre que anirem variant és la mida de les imatges, la resta
d’hiperparàmetres seran estàtics. Concretament, hem definit que el nombre d’èpoques
sigui de 100, el model de YOLO utilitzat és el si el batch és de 16.
Un cop generats els models, els avaluarem tenint en consideració tant les mètriques
com la resposta que cada model dóna a les diferents deteccions que realitzarem.
En primer lloc analitzarem les mètriques, ajudant-nos d’un quadre resum (veure Taula
5.2) on hem recollit els resultats obtinguts de les principals mètriques de cada model.
Aquestes mètriques corresponen a l’última època entrenada al model.

Taula 5.2 
Taula resum amb els resultats de la Prova 5

El primer que observem és que com més resolució tingui la imatge més temps durarà
l’entrenament del model. A més, en termes generals, els millors valors de cada mètrica
(marcats amb color verd) s’obtenen dels models on la mida de la imatge és més gran
(512px i 640px) a excepció del recall, on és millor al model de 256px.
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A continuació toca avaluar la capacitat de detecció dels models obtinguts
sotmetent-los a imatges i vídeos de supermercats reals. En aquest document ens
centrarem en una imatge d’estoc d’una prestatgeria de begudes. Aquesta imatge
correspon a la web d'imatges Alamy [40] i, en concret, d’aquesta imatge ens interessen
la Coca Cola, la Fanta de taronja i l’Sprite. En aquestes deteccions hem decidit fer
servir una confidence de 0.8.
MODEL 1. Imatges de 256px
Tal com podem observar en la imatge de la Figura 5.11, la detecció obtinguda amb
aquest model és molt bona, detectant correctament totes les ampolles i llaunes de
Coca Cola amb una confidence b
 astant alta, superant el 90% en la majoria de casos, i
arribant a detectar també alguna ampolla de Coca Cola cherry, que té una etiqueta
d’un color molt semblant. També s’han detectat dues ampolles de Fanta de taronja,
d’un total de 4, i una Fanta de mandarina que en principi no hauria d’haver detectat.
L’Sprite és la beguda que pitjor ha detectat, detectant només 1 ampolla que a més és
Sprite Zero (en el nostre conjunt d’imatges no tenim aquest tipus d’Sprite).
La causa del baix nivell de detecció d’alguns productes, com són la Fanta i l’Sprite,
podria ser que al conjunt d’imatges li facin falta més imatges, sobretot de determinades
begudes com Sprite, 7Up i Pepsi Max.

Figura 5.11
Detecció amb el model entrenat amb imatges de 256 píxels
(Font:https://www.alamy.es/foto-las-bebidas-gaseosas-en-la-pantalla-en-un-supermercado-161068980.ht
ml, CC3.0 By-SA)
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MODELS 2, 3 i 4. Imatges de 416px, 512px i 640px, respectivament
La resta de models els comentarem alhora perquè en les diferents deteccions que hem
realitzat han donat resultats similars. El primer que cal destacar, i que personalment
ens ha sorprès, és que aquests 3 models donen un pitjor rendiment que el model de
256 px perquè només s’arriben a detectar ampolles de Coca Cola. La resta de
begudes, com la llauna de Coca Cola, la Fanta de taronja i l’Sprite, no han estat
detectades amb una confidence i gual o més gran que el 80%. En les Figures 5.12,
5.13 i 5.14, es mostren els resultats de les deteccions amb imatges de 416px, 512px i
640px, respectivament.

Figura 5.12 
Detecció amb el model entrenat amb imatges de 416 píxels
(Font:https://www.alamy.es/foto-las-bebidas-gaseosas-en-la-pantalla-en-un-supermercado-161068980.ht
ml, CC3.0 By-SA)
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Figura 5.13 
Detecció amb el model entrenat amb imatges de 512 píxels
(Font:https://www.alamy.es/foto-las-bebidas-gaseosas-en-la-pantalla-en-un-supermercado-161068980.ht
ml, CC3.0 By-SA)

Figura 5.14
Detecció amb el model entrenat amb imatges de 640 píxels
(Font:https://www.alamy.es/foto-las-bebidas-gaseosas-en-la-pantalla-en-un-supermercado-161068980.ht
ml, CC3.0 By-SA)
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Per tant, un cop observats i analitzats els resultats, les principals conclusions que
obtenim són, per un costat, que la mida de les imatges que s’utilitzaran en
l’entrenament és directament proporcional al temps que aquest triga a completar-se i,
per l’altre costat, que el model amb les imatges de 256px és el que a nivell pràctic ens
proporciona millors resultats, tot i que a nivell teòric és el que pitjors estadístiques té.
Així doncs, les estadístiques de les mètriques no són el 100% indicatives i, per tant, la
seva anàlisi s’ha de fer acompanyada de les proves pràctiques, ja que el
comportament del model en casos reals i pràctics no es correspon 100% amb el que
hem observat a les mètriques.
Pel que fa al motiu principal pel qual el model amb les imatges entrenades a 256px és
el que ens proporciona millors resultats, la nostra explicació rau en que en el nostre
escenari, el supermercat, generalment enfoquem prestatgeries amb molts productes, i
per tant, la càmera en un frame captura molts productes dels quals cadascun en

representa un percentatge petit respecte a la totalitat del que s’ha capturar en el
fotograma. Dit amb d’altres paraules, la càmera està capturant molts productes petits i,
per tant, un model entrenat amb imatges de 256px detectarà millor els productes petits
o llunyans que un model entrenat amb imatges de 416px o més. Però hi ha d’haver un
equilibri perquè en el supermercat serà molt freqüent apropar molt la càmera a uns
productes determinats o directament agafar un producte amb la mà i enfocar-lo, pel
que entrenar un model amb imatges d’una mida menor a 256px acabaria donant pitjors
resultats.
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5.1.6 Prova 6: Aplicar Data Augmentation
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. Un mètode molt útil per augmentar el conjunt
d’imatges sense la necessitat d’haver d’etiquetar cap imatge extra i a més millorar
el rendiment del model (això està per comprovar) és fer data augmentation.
El

Data

augmentation

(també

conegut

com

image

augmentation

en

la

detecció/classificació d’imatges) és un mètode que consisteix en alterar (transformar)
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 de nou aquestes
imatges transformades. Les alteracions que es poden aplicar a les imatges són moltes
i molt variades, com per exemple girar, retallar, afegir soroll, canviar la il·luminació, la
saturació, enfocar i desenfocar, etc.
L’augment d’imatges crea un conjunt de dades més gran que es 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 és molt transcendental per
potenciar el model i aconseguir una millora en el rendiment d’aquest ja que si, per
exemple, una de les transformacions que apliquem és el greyscale, és a dir, que les
imatges estiguin en blanc i negre, doncs 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 en un escenari com és 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
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ROTACIÓ DE +- 90°
Creiem que aplicar una rotació de 90 graus tant a la dreta com a l’esquerra enriquirà
molt el nostre conjunt d’imatges, doncs s’ha de tenir en compte que el nostre software
està orientat principalment a dispositius mòbils i, per tant, a l’hora de fer servir la
càmera segons l’orientació del mòbil es podrien veure els productes girats 90° (o
gairebé 90 graus).

Figura 5.15 
Rotació de 90 graus a l’esquerra, d’una imatge amb un conjunt d’ampolles de Pepsi

SATURACIÓ DE +- 25%
També hem aplicat sobre el conjunt d’imatges variacions en la saturació. La saturació
es pot considerar com la "quantitat" de color d'una imatge i és un paràmetre que està
estretament lligat a la càmera del telèfon mòbil. Diferents càmeres poden tenir
diferents saturacions.
A les imatges originals que tenim en el conjunt d’entrenament li hem augmentat/reduït
la saturació en un 25%. Creiem que és una quantitat força raonable tenint en compte
que una major saturació distorsionaria bastant la imatge original i, per tant, no seria
una situació que puguem considerar normal.

Figura 5.16 
A la dreta es pot observar la imatge resultant de sobresaturar un 25% la imatge amb un
conjunt d’ampolles de Pepsi
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IL·LUMINACIÓ DE +- 30%
Una altra de les transformacions que hem aplicat sobre el conjunt d’entrenament és la
modificació de la il·luminació, enfosquint i aclarint les imatges.
D’aquesta forma, aconseguim que el model es generalitzi a través d’imatges
entrenades en diferents nivells d’il·luminació, perquè un factor que és important i que
no podem controlar és la il·luminació de cada supermercat, doncs n’hi haurà alguns
que estiguin més il·luminats i d’altres que ho estiguin menys.
A més, la il·luminació de la càmera també pot variar en funció del model i la qualitat de
la càmera mateixa. També entra en joc el flash del dispositiu perquè si està activat la

imatge que processarà el detector tindrà més il·luminació que si no està activat el
flash.
Hem decidit il·luminar i enfosquir les imatges en un 30%, ja que pensem que aquests
valors serien els màxims i mínims globals d’il·luminació en un supermercat en una
situació normal.

Figura 5.17 
A la dreta es poden observar les imatges resultants d’enfosquir un 30% la imatge d’un conjunt
d’ampolles de Pepsi (superior) i il·luminar-la un 30% (inferior)
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ROTACIÓ DE +- 30°
El motiu de l’elecció d’aquesta rotació de 30° és semblant al cas de la rotació de 90°
amb la diferència que, en aquest cas, no tenim en compte l’orientació del dispositiu
sinó la inclinació d’aquest. Tenim en compte la rotació perquè, en un supermercat,
possiblement l’usuari de forma natural tingui el dispositiu una mica inclinat i no del tot
recte ja sigui perquè està agafant el telèfon amb una única mà (amb dues és més fàcil
mantenir el mòbil recte) o per qualsevol altre motiu.
Hem escollit una rotació de 30° perquè creiem que, generalment, l’usuari no tindrà de
forma natural el dispositiu més de 30° inclinat.

Figura 5.18 
A la dreta es pot observar la imatge resultant d’aplicar una rotació de 30º sobre una imatge
d'un conjunt d’ampolles de Pepsi

DIFUMINACIÓ D’1px
L’última tècnica d’augment d’imatges que hem aplicat al nostre conjunt d’imatges
d’entrenament és la difuminació, concretament d’1px. Aquesta tècnica l’apliquem
principalment contemplant les situacions en què la càmera no estigui del tot ben
enfocada, tot i que també es pot aplicar en casos en què el moviment de la càmera
sigui constant i, per tant, la imatge no es vegi tan fluida a causa del moviment.

Figura 5.19 
A la dreta es pot observar la imatge resultant d’aplicar la transformació de desenfoc d’1px
sobre una imatge d'un conjunt d’ampolles de Pepsi
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Un cop presentades les diferents transformacions que hem aplicat sobre el conjunt
d’imatges d’entrenament, entrenem i generem el corresponent model i el posem a
prova per analitzar el seu comportament.
Realitzarem 3 experiments amb una llauna de Coca Cola corresponents a situacions
que es poden donar en un supermercat quan l’usuari intenta detectar un producte.
Cadascun d’aquests experiments els realitzarem tant amb el nou model on hem aplicat
data augmentation sobre el conjunt d’imatges d’entrenament com amb el model
original, és a dir, el model al qual no se li ha aplicat data augmentation. En aquests
experiments, les tècniques aplicades seran: a) la rotació d’uns 20 - 30 graus de la
llauna de Coca Cola (seria el mateix que si rotem la càmera), b) la sobresaturació de la

càmera, i c) el desenfocament de la càmera. Aquestes deteccions s’han realitzat amb
un interval de confiança mínim del 60%.

Experiment 1: Rotar la llauna de Coca Cola
Tal com podem observar en la Figura 5.20, la detecció de la Coca cola amb el model
al qual li hem aplicat data augmentation ha estat molt bona tant amb la llauna recta
(0.92 de confiança) com amb la llauna inclinada (0.85 de confiança). Observem com el

ground truth, en general, és bastant bo en ambdós casos tot i que la caixa delimitadora
(bounding box) podria ser més petita perquè estigués millor ajustada (i de pas
augmentar la IoU).

Figura 5.20 
Resultat de la detecció de la llauna recta (esquerra) i la llauna inclinada (dreta) amb
el model al qual li hem aplicat data augmentation
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Bastant diferent és el resultat obtingut amb el model original (Figura 5.21) on si bé amb
la llauna recta (imatge de l’esquerra) sí que ha detectat el producte13, la confiança de
la detecció ha estat de 0.64, lluny del 0.92 obtingut amb l’altre model. Sobretot
destaquem que el ground truth és bastant dolent, doncs la bounding box no cobreix la
totalitat del producte.

En la mateixa Figura 5.21 es pot veure com amb la llauna rotada (imatge de la dreta)
directament no arriba a detectar la beguda amb una confiança igual o superior al 60%.
Per tant, almenys en aquest experiment, es veu clarament el guany que ens ha
suposat aplicar data augmentation i, més concretament, aplicar la rotació de 30° sobre
el conjunt d’entrenament.

Figura 5.21 
Resultat de la detecció de la llauna recta (esquerra) i la llauna inclinada (dreta) amb el model
al qual 
noli hem aplicat data augmentation

13

En la imatge, la detecció ha estat etiquetada com a llauna Fanta de llimona, però això és
degut a un problema que hem tingut amb el processament de les etiquetes amb Roboflow, tal i
com hem comentat a l’apartat 4.1.3).
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Experiment 2: Sobresaturar
El segon experiment consisteix a augmentar una mica la saturació de la imatge, cosa
que emularia una càmera amb una configuració de saturació una mica elevada, i
aplicar la detecció a la imatge resultant amb els dos models que tenim.
Els resultats mostren clarament que la detecció amb el model amb data augmentation

(imatge esquerra de la Figura 5.22) és millor que la detecció amb el model original
(imatge dreta de la Figura 5.22), ja que, per començar, amb el primer model la
confiança és de 0.92, mentre que amb el model original la confiança és de 0.67, un
25% de diferència. L’altra diferència fonamental entre els dos resultats és que la
bounding box del primer model cobreix la totalitat de la llauna de Coca Cola, mentre
que en la segona detecció això no passa.
Igual que en el primer experiment, podem concloure que aplicar data augmentation

ens ha suposat un guany considerable a l’hora de detectar productes amb diferents
graus de saturació i, per tant, el model s’adaptarà millor a les diferents càmeres en
aquest sentit.

Figura 5.22 
Resultat de la detecció de la imatge una mica sobresaturada de la llauna amb el model amb
data augmentation(esquerra) i amb el model sense aplicardata augmentation(dreta)
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Experiment 3: Desenfocar
El tercer i últim experiment que hem decidit realitzar és el desenfocament de la imatge.
L’objectiu és reproduir els escenaris en què, ja sigui pel mal enfocament de la càmera
o bé perquè l’usuari estigui movent el dispositiu més del necessari, o bé per qualsevol
altra raó, l’enfocament no és el correcte i el producte es veu lleugerament desenfocat.
Òbviament, no contemplem casos en què el desenfocament sigui excessiu, ja que, en
aquest cas, les característiques dels productes serien gairebé impossibles d’apreciar i
identificar.
Els resultats parlen per si sols. A la imatge esquerra de la Figura 5.23, corresponent a
la detecció amb el model amb data augmentation, s’ha detectat correctament la llauna
amb un 0.91 de confiança i amb un ground truth bastant bo (tot i que les coordenades
de la bounding box p
 odrien ser més ajustades), mentre que a la imatge dreta de la
Figura 5.23, que correspon a la detecció amb el model original, no s’ha pogut detectar
cap producte, amb una confiança igual o superior a 0.6.
Llavors, de la mateixa forma que hem conclòs als altres dos experiments, aquest
tercer també ens confirma que l’aplicació de data augmentation, i més concretament

l’aplicació de la transformació de desenfocament (blur) , ens ha ajudat a millorar les
prestacions del model en les situacions on la imatge no és del tot nítida.

Figura 5.23 
Resultat de la detecció de la imatge una mica desenfocada de la llauna amb el
model amb 
data augmentation(esquerra) i amb el model sense aplicar data augmentation(dreta)
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Conclusions generals del data augmentation
Per tant, les conclusions generals que hem extret d’aquesta sisena prova (5.1.6 Prova
6: Aplicar Data Augmentation) són, en poques paraules, que l’aplicació de tècniques
de transformació sobre les imatges d’entrenament, és a dir, l’aplicació de data
augmentation, ens proporciona millores substancials i evidents, que hem pogut
corroborar en els 3 experiments que hem realitzat. Sobretot, que ens permet construir
un model que generalitza molt bé una gran part dels diferents escenaris que es poden
donar en un supermercat (i que, de fet, és molt freqüent que com a mínim alguna
d’aquestes situacions es doni). Cal afegir, a més, que augmentem el conjunt
d’entrenament sense etiquetar cap imatge extra.
Hi ha diferents formes d’aplicar data augmentation i, de fet, YOLOv5 també aplica data
augmentation d
 urant l’entrenament. Concretament, les imatges s’incrementen de

manera aleatòria a través de distribucions d’hiperparàmetre mostrejades uniformement
dins del carregador de dades durant el temps d’execució, és a dir, la implementació de
data augmentation la realitza de manera aleatòria online, sense desar mai les imatges
offline.
En el nostre cas realitzem data augmentation offline, és a dir, en el moment d’entrenar
el model, el conjunt d’imatges d’entrenament té tant les imatges originals com les

imatges transformades. L’eina que hem escollit per fer-ho és Roboflow, que et permet
aplicar data augmentation sobre el conjunt d’entrenament, tot i que Roboflow presenta
una sèrie de limitacions perquè hi ha un màxim d’imatges d’entrada i sortida amb el pla
gratuït. Per tant, si tinguéssim un conjunt d’imatges realment gran (+2k imatges),
aleshores, o bé hauríem de canviar a un pla de pagament en funció de la mida de les
imatges, o bé potser s’hauria de buscar una alternativa com, per exemple, algun
projecte de codi obert.
En la Figura 5.24 es mostren totes les opcions de data augmentation que ofereix
Roboflow.

97

Desenvolupament d’un software de reconeixement visual de productes d’un
supermercat

Ibrahim el Boukre i Marcos Nieto

Figura 5.24 
Totes les tècniques de data augmentationque ofereix Roboflow
(Font:
https://roboflow.com/, CC3.0 By-SA)
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5.2 Conclusions sobre les proves
Un cop hem realitzat totes les proves que hem anat explicant amb detall en l’apartat
5.1 Proves, les principals conclusions que en traiem són les següents:
➔ És important no alimentar el conjunt d'imatges d'entrenament amb únicament
un únic tipus d'imatges, ja que possiblement caurem en un problema
d'overfitting. Per tant, és molt recomanable que al dataset d
 'entrenament hi hagi
una diversitat d'imatges, tant imatges fetes per nosaltres mateixos amb la

càmera, com imatges tretes d'Internet, d’estocs i també imatges realitzades als
supermercats.
➔ El model YOLO que farem servir a la nostra aplicació mòbil serà el model s
(small), ja que és el més lleuger de tots i és el que requereix menys capacitat
computacional i, per tant, podrà ser compatible amb la majoria de smartphones.
A més, és el que processa les deteccions per frame m
 és ràpidament, així
doncs és el millor per fer deteccions en temps real, encara que hàgim de
sacrificar precisió.
➔ 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.
➔ 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.
➔ Pel que fa a la mida amb la qual entrenarem les imatges, sembla que 256
píxels és la mida amb què obtenim millors resultats en el nostre context
(detectar

productes

en

un

supermercat),

segurament perquè en un

supermercat enfoquem prestatgeries amb molts productes, els quals 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.
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➔ Aplicar sobre el conjunt d'imatges d'entrenament el data augmentation aplicant
una sèrie de tècniques específiques (les que hem comentat a la Prova 6)
millora

molt

el

rendiment del nostre detector en els supermercats,

generalitzant-lo més a diferents casuístiques que es podrien donar en un
supermercat.
A partir d'aquestes conclusions, hem construït el “model definitiu” i els resultats han
estat bastant bons. Tot i això, hem notat que encara hi ha alguna cosa que falla, doncs
fent proves amb el model específic de begudes ens hem trobat algunes 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, aquestes tenen envasos completament diferents i això podria “embolicar” al
detector.
Per comprovar si la nostra hipòtesi és correcta, hem decidit reetiquetar les imatges de
les begudes fent distinció entre les llaunes i les ampolles, i generar el model. Les
proves han donat uns resultats considerablement millors, tal com es pot observar en la
Figura 5.25. En la imatge de l’esquerra d’aquesta Figura 5.25, que és la que es
correspon amb el model que no distingeix per envasos, només ha aconseguit detectar

les ampolles de 7up, i amb una confiança no molt alta, mentre que a la imatge de la
dreta, la detecció s’ha realitzat amb un model que discrimina entre ampolles i llaunes, i
ha detectat molt millor els productes, detectant totes les ampolles de 7up, també les
llaunes i, a més, també detecta un parell de llaunes de Sprite. També cal destacar que
en aquesta segona detecció la confiança de les prediccions han estat molt millors,
superiors al 80% en la majoria d’objectes detectats.
És important remarcar que a la detecció de la dreta de la Figura 5.25, encara que les
ampolles de 7up estiguin etiquetades com a cocacola_lata, no vol dir que aquestes
s’hagin detectat com a llaunes de Coca Cola, sinó que és pel problema de Roboflow
que hem comentat anteriorment a l’apartat 4.1.3, i quan vam entrenar el model se’ns
va oblidar canviar les etiquetes del fitxer de configuració data.yaml.
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Figura 5.25 
Deteccions d’una prestatgeria de begudes d’un supermercat amb el model que no distingeix
entre llaunes i ampolles (esquerra) i el model que sí fa la distinció per envàs (dreta)

Per tant, a les sis conclusions que hem extret al començament d’aquest apartat sobre
els resultats de les proves realitzades en l’apartat 5.1, aquesta última millora que hem

aplicat ens porta a afegir una setena conclusió, i és que fer una distinció en els
productes que tinguin múltiples envasos és un encert i proporciona millors resultats tal
com hem pogut comprovar.
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6. L
ÍNIES
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, en aquest Treball Final de Grau,
ens hem centrat principalment en l'estudi de l'estat de l'art en la detecció d'objectes
amb deep learning i la implementació d'un software base amb algun d'aquests

algorismes estudiats (que finalment ha estat YOLOv5), sent tot això el pilar d'aquest
projecte però no el projecte sencer.
Creiem que aquest projecte obre la porta a la implementació de moltes noves
funcionalitats i característiques de les quals en comentarem les principals.

6.1 Implementació de l’aplicació
Aquesta seria la següent i important ampliació que s'hauria de dur a terme. El nostre
software està pensat principalment per ser utilitzat en dispositius mòbils però, en
aquest TFG, la seva implementació resultava gairebé inviable. El motiu principal és la
limitació de temps, ja que partíem de zero pel que fa al coneixement de deep learning i
detecció d'objectes, pel que hem hagut d'invertir gran part del temps en adquirir els
coneixements bàsics per poder dissenyar i implementar el software.
El primer objectiu seria, doncs, implementar una aplicació mòbil, primer per a
dispositius amb sistema operatiu Android i, més endavant, implementar l’app també
per a dispositius amb sistema operatiu iOS.
El motiu de prioritzar els dispositius amb sistema operatiu Android respecte a la resta
és simplement per la quota del mercat, i és que, si ens atenim a les dades de la
consultora de tecnología IDC [41], els dispositius Android van representar una mica
més del 86% de les unitats distribuïdes el 2019 mentre que els dispositius amb
sistema operatiu iOS van representar gairebé el 14% restant.
La interfície de l’aplicació serà la que hem presentat en l’apartat 4.3 i el software seria
el que hem implementat a partir del disseny presentat a l’apartat 4.2 i implementat a
l’apartat 4.5.
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6.2 Aplicació multi idioma
Una altra de les ampliacions que ha quedat pendent és la de tenir l'aplicació multi
idioma perquè cada usuari pugui utilitzar l'aplicació en l'idioma que prefereixi.
En la versió per a Android, la idea seria, a grans trets, tenir a l'aplicació diferents
recursos d'idiomes i, segons la localització del dispositiu o les preferències del mateix
usuari, executar l'aplicació en un idioma o en un altre, és a dir, fent servir els recursos
d'un idioma o d'un altre.
Els principals idiomes que suportarà l'aplicació seran el català, el castellà i l'anglès, i
com a possibles idiomes addicionals tindríem el portuguès, l'euskera, el francès, l'italià
i l'alemany.
Fer que l'aplicació sigui multi idioma implicarà alguns canvis en el software, com per
exemple que haurem de tenir alguna estructura (ja sigui un JSON, una base de dades,
diccionari, etc…) on tinguem el nom del producte en tots els idiomes que suporti
l’aplicació, i també hauríem de fer petits canvis al mostrar la informació. Per sort Open
Food Facts és una API multi idioma.

Figura 6.1 
Possibles idiomes futurs de l’aplicació
(Font:https://fiverr-res.cloudinary.com/images/t_main1,q_auto,f_auto,q_auto,f_auto/gigs/121476843/origin
al/4c9816b53e0b3018aa090827e81026a6c66f622f/manually-translating-french-english-catalan-to-spanish
-and-vv.jpg, CC3.0 By-SA)
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6.3 Informació personalitzada del producte
Una altra funcionalitat que quedaria pendent per fer en un futur, i que a més
proporcionaria un valor afegit considerable a l'aplicació, 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 tant, la idea seria implementar una pantalla extra en la qual l'usuari podria construir
el seu perfil. L’aplicació, en detectar un producte, en lloc de simplement mostrar la
informació d'aquest, el que faria seria analitzar aquesta informació i detectar
característiques del producte que, segons el perfil de l'usuari, poguessin ser perilloses
o suficientment destacables com per haver de notificar-ne a l'usuari. 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.

6.4 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). Es podria començar, per exemple, en unes 100 o 200 classes on
per cada classe tinguéssim un mínim de 1000 imatges, i a poc a poc augmentar el
nombre de classes i el conjunt d’imatges. La idea seria, partir d’aquests models,
provar-los i avaluar els resultats obtinguts. En cas de no obtenir molt bons resultats,
s’hauria de tornar a repetir el procés de fer proves per trobar la configuració ideal
d’hiperparàmetres. En poques paraules, aquesta ampliació consisteix en escalar
l’aplicació.
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6.5 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 com, per exemple, les begudes Coca Cola, Pepsi o Fanta de taronja, o
algunes fruites com la taronja o la síndria. Tots aquests productes tenen una
característica en comú i és que són productes que, en el 99% dels casos, es poden
trobar a qualsevol supermercat mitjanament gran (Mercadona, Lidl, Carrefour, Dia,
Caprabo, Aldi, etc.). El que hem omès són aquells productes coneguts com a
productes “de marca blanca” i que pertanyen a una cadena de distribució específica.
Llavors, un cop l’aplicació ja estigui mitjana o completament escalada amb els
productes de marques genèriques, el següent repte seria afegir als nostres models els
productes de marca blanca.

Figura 6.2 Productes de marca blanca
(Font: 
https://www.todomktblog.com/2015/02/marca-blanca.html, CC3.0 By-SA)

Per dur a terme aquesta millora, hem plantejat dues solucions diferents. La primera
seria simplement afegir els productes als models que ja tenim i diferenciar aquests pel
seu supermercat. Per exemple, si tenim un model específic de begudes, doncs el que
faríem és afegir al conjunt d'imatges de begudes les noves begudes de marca blanca
amb les seves etiquetes corresponents (per exemple, Cola llauna Mercadona, Cola
llauna Dia, etc.) i reentrenaríem el model.
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La segona solució és una mica més complexa, ja que implica més variacions, però
creiem que seria la més efectiva si l'objectiu és que l'aplicació pugui detectar milers de
productes de diferents supermercats. Aquesta solució consisteix a separar els models
en supermercats, és a dir, en primer lloc l'aplicació haurà de saber en quin
supermercat es troba l'usuari i després realitzarà les deteccions amb la mateixa lògica
que hem aplicat en aquest treball, és a dir, primer utilitza el model general per detectar
la categoria del producte (begudes, patates, fruites, cereals, etc.) i, un cop detectada,
farà servir el model específic d'aquella categoria, la qual contindrà productes de marca
blanca d'aquell supermercat. L'usuari serà l'encarregat d'indicar en quin supermercat
es troba. En la primera pantalla de l'aplicació (que s'haurà d'implementar) hi haurà un
llistat dels supermercats on es pot utilitzar aquesta aplicació i si l'usuari es troba en
algun d'aquells supermercats l'haurà de seleccionar. En cas que el supermercat on es
troba l'usuari no estigui en aquesta llista, també ho haurà d'indicar, i es durà a terme la
detecció amb uns models genèrics que només tenen productes de marques
genèriques que es poden trobar en la majoria de supermercats.
Un dels principals problemes que té aquesta última solució és la memòria que hauria
de necessitar l’aplicació, doncs estem multiplicant el nombre de models en funció del
nombre de supermercats. En molts d’aquests models estarem repetint els productes
de marques genèriques pel que s’hauria d’invertir molt de temps i recursos econòmics
per minimitzar al màxim aquest problema.

6.6 Internacionalitzar el software
Un pas més enllà en el nostre producte seria la internacionalització, és a dir, que es
pugui utilitzar l’aplicació en supermercats que es trobin 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. Aquesta millora és molt més
delicada, doncs semblant al problema que hem comentat en la incorporació de
productes de marca blanca, estarem multiplicant el nombre de models però en aquest
cas per cada país. A més, s'hauria de realitzar una important inversió econòmica en un
equip de treball per poder fer un bon estudi dels productes de cada país que es vulgui
incorporar a l'aplicació. Caldria recol·lectar tots els conjunts d'imatges i entrenar-los per
generar el model. També s'hauria d'intentar solucionar el problema d'espai que suposa
tenir tants models.
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6.7 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 realitzar les peticions a aquesta API és condició sine qua non disposar de

connexió a Internet, de manera que aquesta funcionalitat de mostrar la informació
detallada dels productes està molt limitada per la connexió.
Per aquest fet, la solució que creiem que és 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. D’aquesta forma podríem tenir una petita base de dades amb les
característiques bàsiques de cada producte inclòs en l’aplicació mòbil i una API més
gran allotjada al núvol que contindria totes les característiques de cada producte.
Si en el moment de la detecció es disposés de connexió a Internet, l’app faria una
crida a la nostra API i, en cas contrari, es mostraria la informació de la base de dades
local.
Tot i que cal tenir present que desenvolupar una API tan gran és molt complicat i es
necessitaria una forta inversió, doncs també hauria de ser multi idioma igual que l’API
d’Open Fodd Facts.

6.8 Afegir l’opció de seguiment d’un producte
Una altra futura millora que tenim al cap, però que no és tan prioritària com la resta, és
l'habilitació d'una llista de seguiment on l'usuari podria posar-hi els productes que li
interessen, o que sol comprar habitualment, i quan es produís algun canvi en algun
d'aquests productes, com per exemple un canvi en el preu o una oferta, se li notifiqués
a l'usuari. Això tindria moltes implicacions i sorgirien nous problemes, doncs una
cadena de supermercats pot tenir preus diferents en supermercats diferents (per
exemple, podria ser que el Mercadona no tingui exactament els mateixos preus en el
supermercat del centre de Barcelona que en el supermercat d'un poble amb pocs
habitants).
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C
ONCLUSIONS
Després d’haver acabat el projecte, podem treure diverses conclusions.
En l’aspecte tecnològic creiem que aquest projecte és una petita mostra del gran
ventall de possibilitats que pot oferir la Intel·ligència Artificial ja que, en l'àmbit
tecnològic, la societat va encaminada cada cop més a l'automatització i millora del
nivell de vida de les persones, i la IA tindrà un pes molt gran en projectes de futur (i en
molts ja hi és present). Podem citar exemples com les smart cities o la conducció

autònoma, o d’altres que ja acompanyen a moltes persones en el dia a dia (robot
aspirador, assistents virtuals com Amazon Alexa i Google Home, domòtica, etc.).
I respecte a la visió artificial, tenim clar que aquesta ha vingut per quedar-se. Ha
quedat demostrada la capacitat i el potencial d’aquesta tecnologia, però, com bé hem
anat reflexionant al llarg d’aquesta memòria, es troba en un estat molt inestable on no
hi ha cap sentència definitiva i tot canvia d’un moment a un altre. Tot i això, i per
remarcar la potencialitat, una llibreria com YOLOv5 d’Ultralytics ens ha permès fer un
software amb una potència i eficiència suficients per sortir a producció (sense tenir en
compte la resta d’elements que ens farien falta).
A nivell social, i gràcies al fet que que pràcticament tot allò que està relacionat amb el
processament d’imatges és Open Source ( codi obert), qualsevol persona amb certs

coneixements de programació avançada pot crear les seves eines i desenvolupar
software, fet que donarà peu a grans descobriments.
A nivell personal, fent retrospectiva, aquest projecte ens ha servit per profunditzar en el
machine learning i, si se’ns permet la llicència, sofrir la part menys vistosa de la IA: la
creació dels datasets. Informalismes a part, ha estat molt enriquidor haver pogut fer un

projecte com aquest on, a més de tota la programació i els tecnicismes, hem intentat
aportar una solució a una causa social real.
A més, 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.
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