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Anàlisi d’imatges compartides en xarxes
socials amb tècniques de deep learning
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Resum– En aquest projecte es presenta el desenvolupament de diferents sistemes de deep learning
que tenen com objectiu aconseguir categoritzar el tipus de personalitat d’un individu en un dels 5
tipus de personaitat OCEAN (Openess, Conscientiousness, Extravesion, Agreeableness, Neuroti-
cism) a partir imatges extretes en xarxes socials. Aquets sistemes utilitzen imatges aconseguides
amb una base de dades realitzada a partir de hashtags on totes les imatges estan separades
segons una concordança alta o baixa a cada categoria. Es presenten diferents models per analitzar
cadascún d’ells i veure quins obtenen millors resultats i per què.

Paraules clau– Cinc tipus de personalitat OCEAN, aprenentatge profund, xarxes socials,
xarxes neuronals convolucionals.

Abstract– This project presents the development of different systems of deep learning that aim to
categorize the type of personality of person in one of the five types of OCEAN personality (Openess,
Consciousness, Extravasion, Agreeableness, Neuroticism) from extracted images In social networks.
These systems use images obtained with a database made from hashtags where all images are
separated according to a high or low match in each category. Different models are presented to
analyze each one of them and see which ones get better results and why.

Keywords– Big five Traits OCEAN, Deep Learning, social media, neural networks, convoluti-
onal neural networks

F

1 INTRODUCCIÓ

ACTUALMENT el paper que formen les imatges a la
nostra societat respecte anys anteriors ha cambiat
en molts sentits sobretot al que respecta a les imat-

ges de les xarxes socials. Aquestes esdevenen un tipus de
comunicació visual aptes per transmetre informació. La so-
cietat comparteix a les xarxes socials imatges personals on
la gent pot interactuar amb elles, per exemple fent click a
m’agrada, aixı́ cada persona afegeix imatges esperant que
aquesta tingui una repercusió entre aquells que formen el
seu cercle de coneguts. De la mateixa manera que un article
pot revelar informació sobre l’autor, una imatge pot tenir
caracterı́stiques associades a una persona.
Partint d’aquesta hipotèsis, el present treball analitzarà la
personalitat d’una persona a partir de l’informació que con-
tenen les imatges.
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Per determinar les diferents personalitats de cada indivi-
du, estudis [4] realitzats per psicòlegs afirmen que la per-
sonalitat d’una persona es pot classificar segons les sigles
O.C.E.A.N:

• Obertura a la experiència (Openness to experience):
Persones que senten estima per l’art, les emocions,
aventures, idees inusuals, curiositats i varietats en les
experiències.

• Responsabilitat (Conscientiousness): Persones amb
tendències a ser organitzades i confiables, mostren au-
todisciplina, actuen diligentment, amb objectius que
prefereixen planejar en comptes de l’espontaneitat.

• Extraversió (Extraversion): Persones amb energia,
emocions positives, insurgencia, asertivitat, sociabili-
tat i tendència a buscar estimulacions en companyia
d’altres.

• Agradabilitat (Agreeableness): Persones amb
tendència a ser compassives i cooperatives en lloc de
sospitoses o antagòniques cap a la resta de gent.
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• Neuroticisme (Neuroticism): Persones amb tendència
a experimentar emocions desagradables fàcilment,
com ira, ansietat, depressió i vulnerabilitat.

De fet, estudis previs com Yarkoni [15] han trobat asso-
ciacions entre la personalitat i les diferències individuals
pel que fa l’ús de la paraula. Aquests estudis s’han centrat
generalment en trobar una relació entre els principals tipus
de personalitat i categories de paraules utilitzades.
Aleshores aquesta relació de categoria-paraules es pot
associar a imatges relacionades amb aquestes paraules per
a que s’dentifiquin amb una categoria. Aquestes paraules
les es fan servir com hashtags per obtindre imatges i aixı́
crear una base de dades d’imatges associades a categories,
com les paraules mostrades a la taula 2.

Analitzant aquestes imatges classificades es pot obtindre
informació útil en diferents camps, saber com és un individu
només per les imatges que l’identifiquen pot ser d’ajut en
camps com la psicologia o la medicina.

2 OBJECTIUS

L’objectiu principal d’aquest projecte és crear un model
de xarxes neuronals utilitzant tècniques de Deep Learning,
capaç d’aprendre a partir d’imatges descarregades de
xarxes socials i amb la finalitat de predir un cert tipus de
personalitat.

Per entrenar aquest model s’ha d’utilitzar una base de
dades d’imatges classificades en cada tipus de personalitat
(trait). Per millorar l’eficiència, cada Trait està subdividit
per un nivell de correlació molt alt o molt baix a aquest,
aixı́ sabent que una persona té una concordança molt alta
o molt baixa a una assossiació d’un tipus, aleshores es
poden extreure més conclusions. Cada tipus de personalitat
està format per totes les paraules utilitzades com hashtags
corresponents a cada una.

El següent pas és desenvolupar un codi classificador
d’imatges amb el framework Keras per poder obtenir un
model capaç de realitzar el reconeixement de les imatges.
Aquest codi classificador ha de ser una xarxa neuronal
convolucional com la descrita a l’apartat 5 i entrenada amb
la base de dades d’imatges descarregades. Com que aprèn
a quina personalitat pertany cada imatge, quan s’introdueix
una imatge nova ha de ser capaç de predir a quin tipus
de personalitat pertany l’usuari que l’ha penjat a la xarxa
social. Com aquesta part és entrenar una xarxa neuronal
petita des del principi no s’espera obtindre un grau de
certesa elevat.

L’última part consisteix en aplicar les xarxes neuronals
més utilitzades actualment i ja entrenades (fine-tuning) a
partir de la base de dades ImageNet. ImageNet [8] és un
projecte d’investigació que serveix per proporcionar a tots
els investigadors d’arreu del mon una base de dades d’imat-
ges de fàcil accés. A partir de totes les paraules que estan
descrites a una base de dades anomenada WordNet [9] la
qual conté noms, verbs, adjectius i adverbis agrupats de cer-
ta manera. S’ha creat tot un conjunt d’imatges assossiaces
a cada grup de WordNet etiquetades cadascuna d’elles per

persones amb l’objectiu de proporcionar milions d’imatges
ja classificades.

Aquestes xarxes proporcionen una millora important ja
que el número de capes utilitzades i quines capes són i els
pesos que contenen està optimitzat per aquest proposit.

3 ESTAT DE L’ART

Durant els últims 30 anys, el reconeixement d’imatges
a seguit dues direccions, per una banda s’ha optat per
extreure informació a partir dels pixels, observant diferents
dades d’aquests a través d’histogrames, la frequència amb
la que es distribueixen etc. Utilitzant aquestes dades per
crear una representació en un vector espaial, obtindre
resultats a partir de realitzar algorismes d’agrupacions o
classificació sobre aquest. Per altre banda, s’han realitzat
altres métodes per extreure informació del contingut de les
imatges com Deep Learning, utilitzant un model basat en
xarxes neuronals per analitzar les dades [13].

Referent al que comporta aquest projecte, S’han rea-
litzat molt pocs estudis i experiments sobre imatges per
catalogar-les en diferents personalitats. Cristani & Segalin
[7] van predir les personalitats amb les imatges de Flickr
d’un conjunt de 300 usuaris. La metodologia que van
utilitzar estava dividida en dues parts, per una banda van
extreure les caracterı́stiques més importants de les imatges
amb models genereadors per després utilitzar aquestes
caracterı́stiques amb un classificador discriminatiu per
predir a quin tipus de personalitat pertany cada usuari.

Del fet de que no s’hagi utilitzat només Deep Learning,
neix una motivació per veure com de bons són els resultats
d’aplicar aquests estudis amb xarxes neuronals.

4 BASE DE DADES

La base de dades consisteix en un conjunt d’imatges sepa-
rades en train i validation, la part de train s’utilitza per a
que el model faci l’entrenament i la part de validation per a
obtenir resultats sobre com de bó és aquest model. En to-
tal hi han 133.036 imatges on 106.214 són imatges de train
i 26.822 són imatges de validació i estan separades de la
següent manera:

TAULA 1: IMATGES A CADA TRAIT

Trait imatges
Train Validation

Openess high 12.200 3.078
low 10.601 2.677

Conscientiousness high 14.204 3.581
low 8.275 2.098

Extraversion high 11.247 2.838
low 12.524 3.158

Agreeableness high 11.274 2.849
low 7.956 2.009

Neuroticism high 6.834 1.733
low 11.099 2.801

Per obtindre aquesta base de dades s’ha descarregat les
imatges a través de la API d’instagram. Aquestes imatges es
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corresponen a cada un dels 5 tipus de personalitats, i cada ti-
pus de personalitat està subdividit en molt o poc afı́, segons
el hashtag al grup que pertanyen. Per determinar quines
imatges pertany a cada categoria s’ha utilitzat un conjunt
de paraules que s’associen a cada personalitat, aquestes es
mostren a la taula 2 i utilitzades com hashtags per caracte-
ritzar a un cert individu amb una certa conducta.
Un cop obtingudes totes les imatges el següent pas ha sigut
realitzar un script que separa aleatòriament tot el conjunt
d’imatges el 80% d’aquestes a una carpeta train amb l’ob-
jectiu d’entrenar el model i un 20% restant a una carpeta de
validació per comprovar com de bó és aquest model i veure
quin nivell d’accuracy s’obté.
Aquest mètode de validació, que s’anomena hold-out és
fàcil d’implementar ja que només és separar la base de da-
des en dues parts. Encara que hi ha mètodes més precisos
com k-fold cross validation el qual divideix en entrenament
i validació un nombre fixat de vegades separant en dades
diferents cada cop. En aquest projecte és inviable utilitzar
aquest mètode degut al temps que triga en executar-se, la
memoria que utilitza i el hardware disponible.

A la figure 1 es veuen imatges de la categoria High
Agreeableness corresponents a imatges del hashtag Beau-
tiful, la figura 2 són imatges també de la mateixa categoria
High Agreeablenes però diferent del hashtag Hug. Aques-
tes imatges són molt diferents unes de les altres encara que
perteneixen al mateix trait, tant Beautiful com Hug són
paraules que representen imatges molt diferents per poder
relacionar-se entre elles però cadascuna per separat és ca-
racterı́stic pel trait Agreeableness.

Fig. 1: Imatges de High Agreeableness Beautiful

Fig. 2: Imatges de High Agreeableness Hug

Les figures 3 i 4 presenten imatges de diferents categori-
es, afternoon i sky, encara que pertanyen a traits diferents,
les imatges són semblants entre sı́ perquè ambdues paraules
es relacionen l’una amb l’altre.

El fet de que la base de dades contingui aquests tipus d’i-
matges soposa un repte per a que una xarxa neuronal sigui
capaç d’aprendre correctament i no equivocar-se a l’hora de
classificar.

TAULA 2: TAULA DE HASHTAGS

openess high

culture, folk, literature,
narrative, poet, sky,
films, humans, moon,
novel, poetry

low

anniversary, diaper, hatred,
implore, prayers, thanks,
detest, hate, hubby, loves,
thankful

Conscientiousness high

achieved, challenging,
discipline, recovery,
visit, adventure,snack,
determined, persistence,
routine, vegetables

low
bang, boring, drunk,
protest,stupid, vain, bloody,
deny, idiot, soldiers, swear

Extraversion high

bar, crowd, drinking,
party, restaurant, concert,
dancing, friends, girls,
grandfather,pool

low

blankets, cats, enough,
knitting,minor, winter,
books, computer, interest,
lazy, pages

Agreeableness high

afternoon, feelings, hug,
spring, together, beautiful,
gifts, joy, summer, walked,
wonderful

low
asshole, bin, cost, drugs,
excuse, harm, pornos, sex,
violence

Neuroticism high

annoying, awful, sick,
stressful, upset, ashamed,
horrible, stress, terrible,
worse

low

completed, ground,
mountain, poem, southern,
thirty, county, later, oldest,
road, sunset

Fig. 3: Imatges de High Agreeablenesss Afternoon

Fig. 4: Imatges de High Openess Sky
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5 CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK
PER CLASSIFICAR IMATGES

Una xarxa neuronal convolucional és un tipus de xarxa
similar a una xarxa neuronal simple com el perceptró
multicapa[2] pero realitza una operació de convolució [1]
que és aplicar un filtre a una matriu en comptes de realitzar
multiplicacions a les matrius de les capes.

Un exemple d’aquest tipus de xarxa es pot veure a la Fi-
gure 5, conformen un conjunt de capes on les primeres cua-
tre són les encarregades de realitzar les convolucions mentre
que les últimes dues capes, anomenades fully-connected, on
totes les sortides de les capes convolucionals estan conec-
tades a aquesta capa de neurones i serveixen per obtenir la
sortida del model. El funcionament bàsic d’aquesta xarxa és
que les primeres capes intenten detectar patrons com canto-
nades, formes etc. Desprès les capes posteriors combinen
aquestes caracterı́stiques amb formes més simples fins que
finalment arriben al punt de reconèixer patrons dels objec-
tes, iluminació, escales etc. Amb una suma ponderada de
les xarxes de convolució, les capes de predicció arriben a
categoritzar o predir una imatge.

Fig. 5: Convolutional neural network

Per classificar imatges a través d’una xarxa neuronal
convolucional, s’ha de tenir en compte que l’entrada d’a-
questa són imatges de manera que el número de paràmetres
i pesos del que es compón és molt elevat, a cada capa
a l’aplicar aquest filtre de convolució retorna un mapa
decaracterı́stiques de la imatge original, d’aquesta manera
es redueix el tamany dels paràmetres.

Generalment després de cada capa de convolució s’aplica
una capa de Pooling. La seva utilitat principal és la de reduir
les dimensions espacials (alçada i amplada) del volum d’en-
trada però mantenint les dimensions de profunditat. Amb
aquesta operació es perd informació pero això pot ser be-
neficiós per reduir la sobrecàrrega de càlcul per a les capes
posteriors de la xarxa. L’operació més utilitzada d’aquesta
capa és la de max-pooling mostrat a la figure 6, consisteix
en dividir l’imatge d’entrada en un conjunt de rectangles i
respecte a cada regió s’agafa el valor màxim.

Al final de les capes convolucionals i de pooling s’apli-
quen les Fully-connected layers, finalitzant amb tantes neu-
rones com número de classes es vol predir.

6 MODEL CLASSIFICADOR AMB KERAS

S’ha realitzat el primer codi classificador d’imatges amb el
framework Keras per obtenir un model capaç de reconèixer
de quin tipus de personalitat són les imatges.

Fig. 6: Max-pooling

Aquest codi classificador és una xarxa neuronal convoluci-
onal, com la definida a la secció 5, entrenada amb la base
de dades d’imatges.

6.1 Modificar el dataset

S’ha utilitzat una estrategia per modificar el dataset amb una
funció de la llibreria Keras [6] que s’encarrega de generar
imatges semblants a partir de cada imatge, de manera que
en el perı́ode d’entrenament, el model mai veurà més imat-
ges i cap estarà repetida.
Amb l’objectiu de moure una imatge, voltejar, fer zoom etc
per a que quan s’apliqui aquesta transformació el model pu-
gui veure una imatge transformada de diferents maneres.
D’aquesta manera es pot augmentar el conjunt d’imatges
de manera significativa. Però utilitzant això només a la fase
d’entrenament per a que el model s’entreni amb més imat-
ges i validar amb les imatges originals de validació ja que
aquestes han de ser totalment fiables.

6.2 Creació d’una Convolutional Neural
Networks (CNN)

El model està compost per tres convolutional layers com
les de la figura 7 encarregades de realitzar una convolució
sobre les imatges per extreure l’informació més rellevant,
com formes o textures de cadascuna d’elles. Cada capa de
convolució té una activació ‘ReLu’ (Rectified Linear Units),
definida com:

F (x) = max(0, x) (1)

On x és l’entrada d’una neurona. Aquesta funció rectifi-
cadora sempre obté valors positius. En aquest cas és més
idoni utilitzar aquesta funció, ja que comparada amb altres
funcions com tanh/sigmoid com es mostra a l’apartat 6 de
[11] utilitzen calculs més complexes, en canvi ReLu acce-
lera considerablement la velocitat que triga en executar-se.

Després de cada capa de convolució s’afegeix un max-
pooling on la seva funció és reduir l’alçada i l’amplada per
reduir el tamany de les dades i fer aixı́ que l’ informació es-
tigui més concentrada. Encara que es perd certa informació,
aquesta és beneficiosa per no produir overfitting i millorar
el cost computacional.

A més a més de les tres capes de convolució, el model
consta de dos capes més en aquest cas fully-connected mos-
trades a la figura 8, aquestes capes estan connectades a les
neurones de les capes anteriors per decidir el valor que ha
de prendre cada neurona i finalitza amb l’última layer de 10
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Fig. 7: CNN Layers

unitats amb un métode d’activació probabilı́stica softmax:

p(ck|x̄) =
exp(ak(x̄))∑
j exp(aj(x̄))

(2)

Encarregada de realitzar la sortida del classificador, on a
cada neurona li assigna probabilitat per a cada personalitat
a través d’una suma ponderada, on la més alta és la perso-
nalitat escollida.

Fig. 8: CNN final Layers

6.3 Resultats
Els resultats obtinguts es mostren a la taula 3

Amb aquesta xarxa neuronal s’ha obtingut un Accuracy
màxim del 18%, tenint en compte que per classificar una
imatge en 10 classes diferents, l’atzar dóna un accuracy de
10%. Cal destacar que el millor resultat apareix amb batch
size 32, on teoricament quan més alt sigui aquest dona mi-
llors resultats en aquest cas amb un batch size que no és
ni el màxim ni el minim utilitzat és com millor ha funcio-
nat aquesta xarxa. Això demostra que aquesta xarxa encara
que sigui bàsica és capaç d’aprendre a classificar aquestes
imatges i obtindre un resultat millor que l’atzar.

7 MODELS D’ARQUITECTURES

A continuació és mostra l’aplicació de tres models d’ar-
quitectures de xarxes diferents molt utilitzades actualment
i entrenades amb ImageNet, aquestes són IncreptionV3,
VGG16 i Resnet50. La configuració de totes les xarxes
amb Keras és semblant, però les execucions es diferenci-
en unes de les altres segons els hyperparàmetres utilitzats i
el número d’entrenaments realitzats.
A totes les execucions s’aplica finetuning, però en algunes
execucions també s’entrenen els pesos de la xarxa i en al-
tres només s’entrena els pesos de les capes que serveixen
per l’output.

A totes les xarxes l’última capa del model és una Den-
se Layer amb 10 neurones on cada una es correspon a la
concordança molt alt o molt baix a cada categoria OCEAN.

7.1 Inception V3

7.1.1 Explicació de la xarxa

InceptionV3 és una adaptació de la xarxa GoogleNet creada
per Google [14]. Aquesta xarxa esta composta per dues
parts:

• Una CNN (Convolutional Neural Network) per extreu-
re les caracterı́stiques més importants.

• Conjunt de capes SoftMax fully-connected per classi-
ficar i obtenir un output.

La part de capes convolucionals comporta la mayor part
de la xarxa, aquestes estan conectades a capes dropout i
finalitzen amb les fully-connected. Com està organitzada
aquesta xarxa es pot veure a la figura 16

7.1.2 Aplicació d’inceptionV3

Durant la primera execució realitzada amb aquesta xarxa,
el model s’ha entrenat amb tot el dataset d’imatges, amb
un total de 20 epochs i un batch size de 64. Aquesta
configuració fa que augmenti considerablement el cost
computacional dels algoritmes, ocupi molta memoria i
l’execució trigui en finalitzar.

L’output de la xarxa per determinar la sortida està
composat per una Dense Layer de 1024 nodes amb acti-
vació ReLu amb l’objectiu de que no es produeixi molt
d’overfitting i un altre Dense Layer conectada a aquesta
amb 10 nodes per utilitzar-la com Output i poder realitzar
les prediccions de cada categoria.

El model utilitza un optimitzador rmsprop, aquest utilit-
za una funció especı́fica per activar les neurones quan es
reconeixen patrons de les imatges.

A l’hora de fer l’entrenament s’ha utilitzat funcions per
augmentar i modificar les imatges propies de l’entrenament.
Per realitzar el segon entrenament especifiquem que només
entreni a partir de la layer 172 cap endavant amb el proposit
de que el model s’ajusti encara més a aquest problema i hi
hagi una millora a l’accuracy.
En aquest cas l’optimitzador utilitzat és ‘SGD’ amb
learning rate 0.0001 i momentum 0.9.

Com es pot apreciar a la figura 9 el valor d’accuracy aug-
menta per cada epoch, en canvi el valor d’accuracy per la
validació (val acc) es manté igual. Això és degut a que es
crea overfitting, aquest entrena les imatges de la base de da-
des de train i cada cop és més precı́s sobre aquestes però per
les imatges de validació no es presenten aquests canvis.

Degut a la quantitat d’epochs que hi ha i amb el hardware
utilitzat, aquest entrenament ha trigat en finalitzar 48 hores.

Per comprobar si aquest overfitting s’està produint per
què no té gaire capes d’output s’ha executat un segon en-
trenament utilitzant també tot el dataset però amb 6 epochs
i un batch size de 8 per a que no demori tant l’execució.
Les capes d’output afegides són 3 Dense Layer seguides de
Dropout, la primera és de 4096 neurones amb dropout de
30%, la segona 2048 neurones amb dropout també de 30%
i l’última Dense Layer amb un dropout del 50%.
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TAULA 3: RESULTATS

Tamanyd’imatges 150x150 150x150 150x150 150x150
epochs 50 6 15 20

batch size 16 32 64 64
Capes

convolucionals (32,32, 64) (32, 32, 64) (32, 64,64) (32,64,128)

Accuracy 15.5% 18.26% 17.36% 16.77%

Fig. 9: Accuracies Inception V3

Continuant amb la mateixa configuració d’abans per aug-
mentar les imatges del dataset d’entrenament i amb un op-
timitzador SGD, però en aquest cas modificant el learning
rate segons el número d’epochs les primeres tres epochs els
salts del descent de gradient són més alts, 0.01 en canvi les
tres últimes s’ha especificat un salt de 0.002, d’aquesta ma-
nera ha de disminuir l’error de manera més significativa al
principi de comenmçar l’entrenament.

Fig. 10: Accuracies Inception V3

Com es mostra a la figura 10 en aquest cas el model no
produeix overfitting i és capaç d’aprendre de manera con-
tinua. Amb la modificació del learning rate la pendent no
varia gaire.

7.2 VGG16

7.2.1 Explicació de la xarxa

La xarxa VGG16 [12] va ser creada pel Visual Geometry
Group de la unviersitat de Oxford [5], va ser utilitzada per
guanyar la competició ILSVR (ImageNet) al 2014 encara

que ha sigut superada per xarxes més avançades com Incep-
tion i Resnet explicades també en aquest treball. Aquesta
xarxa està composta per un total de 16 capes, amb 140 mi-
lions de paràmetres amb lo qual requereix molta memoria i
un elevat cost computacional 17.

L’entrada d’aquesta xarxa són imatges de 224x224 RGB i
l’únic preprocessament que realitza és calcular la mitja dels
valors RGB de cada pixel a la fase d’entrenament. L’imat-
ge és processada per un conjunt de capes convolucionals on
s’aplica un petit filtre de 3x3 (el valor més petit per calcular
un promig entre detra, esquerra, adalt i abaix de cada pixel).
A continuació de les capes convolucionals, hi han 5 capes
de tipus max-pooling, encara que no totes les capes convo-
lucionals estan seguides de capes de pooling. Aquest max-
pooling es realitza a través d’un filtre de 2x2.
Altres capes convolucionals estan seguides de 3 capes
Fully-Connected per poder tindre una sortida de la xarxa.
La primera capa conté 4096 neurones, la segona 1000 i fi-
nalment una capa softmax.

7.2.2 Aplicació de la xarxa

La primera prova realitzada amb VGG16 s’ha realitzat uti-
litzant la meitat de les imatges del dataset per reduir el
temps i cost computacional ja que el batch size és de 64
i el total d’epochs és 10.

L’output de la xarxa està compost per 3 dense Layers se-
guides de dropout, la primera Dense Layer és de 4096 neu-
rones amb un dropout del 30%, la segona Dense Layer és de
2048 amb un dropout del 40% i l’última Layer és de 1024
amb un dropout del 50%, hi ha un dropout després de cada
Dense Layer per a que no es produeixi overfiting sobre les
imatges de validació.

Com que l’entrenament utilitza el 50% del dataset també
es generen noves imatges fent zoom i voltejant les que hi
han per obtenir un major nombre però amb menys cost.

Per compilar el model, l’optimitzador utilitzat és SGD
amb learning rate de 0.001 i momentum de 0.9.

La figura 11 mostra com el model és capaç d’aprendre,
per cada epoch creix l’accuracy i la predicció és millor, tant
per les dades d’entrenament com per les de validació. El
millor resultat és un 28%.

Una altre execució de VGG16 on el model s’entrena dos
cops amb tot el dataset d’imatges però en aquest cas, dismi-
nuint el batch size a 32 i realitzant un total de 10 epochs.

L’output del model té 3 Dense Layers seguides d’una
Dropout layer, la primera Dense layer és de 4096 neurones
seguida d’un dropout del 50%, la segona Dense Layer és de
2048 neurones amb un droput del 40% i finalment l’última
Dense Layer seguida d’un dropout de 50%. Aquestes
capes d’output són les uniques que s’entrenen al primer
entrenament.
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Fig. 11: Accuracies VGG16

Encara que el model s’entrena amb el 100% de les imat-
ges de train per augmentar-ho també es generen noves imat-
ges rotades aleatoriament. L’optimizador per l’activació de
les neurones és SGD amb learning rate 0.001 i momentum
0.9.

El segon entrenament del model, a diferencia del primer,
varia en que es modifiquen els pesos des del principi fins a
la meitat de la xarxa amb un optimitzador rmsprop.

A la figura 12 es veuen els dos entrenaments on el model
és capaç d’aprendre obtenint un accuracy màxim a la epoch
8 del 28%. L’accuracy és més elevat sobre les imatges de
validació que sobre les imatges de Train, encara que l’accu-
racy del train creix constantment mentre que el de validació
no varia gaire. Amb el segon entrenament les dades empit-
joren, això és degut a que s’entrenen layers primeres dins
la xarxa i fa que es modifiqui l’activació per l’output. Els
pesos carregats d’imagenet presenten més bons resultats en
aquesta xarxa amb aquestes dades.

Fig. 12: Accuracies VGG16

7.3 Resnet50

7.3.1 Explicació de la xarxa

Resnet és l’arquitectura amb més capes de les arquitectures
amb les que s’ha treballat. Va ser presentada l’any 2015 en
la competició ILSVRC quedant primers en les competicions
ImageNet detection i Imagenet localization [10]. Hi han
tres tipus de xarxa Resnet amb diferent nombre de capes,
per aquestes exeucions s’ha utilitzat Resnet50 18.

7.3.2 Aplicació de la xarxa

La primera execució d’aquesta xarxa ha sigut utilitzant totes
les imatges de la base de dades, un batch size de 64 i 10
epochs en total amb un únic entrenament.

Un Output format per 3 Dense Layers on la primera i
l’última estan acompanyades d’un dropout del 50%. En
aquest cas, l’optimitzador escollit és rmsprop.

Per aquesta execució també s’entrenen tots els pesos des
del principi fins a la meitat de la xarxa, per a que el model
s’adapti a aquest dataset.

Els resultats mostrats a la figura 13 són molt baixos amb
un 11% que és gaire bé igual que l’atzar aquest model no
és capaç d’entrenar-se ni de predir bé. Això és perquè es
modifiquen els pesos dins la xarxa, encara que en aquest
cas sigui des de la meitat fins a l’output els pesos propis
d’ImageNet presenten millors resultats.

Fig. 13: Accuracies Resnet

Per solucionar aquest problema, la següent execució està
realitzada amb tot el dataset d’imatges, un batch size de 32
i un total de 7 epochs.

L’únic output que conté aquesta xarxa és una Dense
Layer amb un Dropout del 50%.

Al primer entrenament només s’entrena l’output de la
xarxa i no hi ha cap modificació sobre les imatges de l’en-
trenament i el model es compila amb un optimitzador rms-
prop.

El segon entrenament es realitza amb optimitzador SGD
learning rate 0.0001 i momentum 0.9.

Per comprobar que si s’entrenen els pesos des del principi
de la xarxa fins a la meitat dona pitjors resultats, en aquest
cas totes les layers des de la meitat de la xarxa fins l’output
també s’entrenen i modifiquen els seus pesos.

Els resultats es mostren a la figura 14, on amb el primer
entrenament l’accuracy sobre les dades de train i de valida-
ció es mantenen constant, en canvi com amb el segon en-
trenament també es modifiquen els pesos de la xarxa i com
s’utilitza un descens de gradient com optimitzador no pro-
dueix cap overfitting, l’accuracy creix a mesura que avancen
les iteracions fins arribar a un accuracy màxim de 29%.

8 RESULTATS

Els resultats mostrats a continuació han sigut realitzats amb
la xarxa Resnet50 amb la segona execució ja que aquesta ha
donat millors resultats que la primera i l’accuracy màxim
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Fig. 14: Accuracies Resnet

obtingut és del 29%, que presenta la mitja de totes les exe-
cucions fetes amb les diferents arquitectures.

La predicció de la primera imatge de la fig: 3 es pot veure
a la taula 4, com es pot apreciar aquest model ha encertat
prou bé de quin trait es tracta i havent molta diferencia amb
la resta.

TAULA 4: PREDICCIÓ IMATGE HIGH AGREEABLENESS
AFTERNOON

Trait Accuracy

Openess High 1%
Low 1%

Conscientiousness High 16%
Low 2%

Extraversion High 2%
Low 10%

Agreeableness High 40%
Low 9%

Neuroticism High 5%
Low 9%

Els resultats obtinguts amb la tercera imatge de la fig 2
es mostra a la taula 5. En aquest cas encara que el model
obté un accuracy molt alt al trait High Agreeablenes encara
que el màxim s’obte a low Agreeableness. Això és degut
a que en aquest trait de low agreeableness hi han hashtags
com sex on apareixen moltes imatges de persones i fa que
el model no sigui precı́s, encara que els resultats són cohe-
rents ja que també els valors de Low neuroticism també són
elevats i és un trait caracterı́stic d’aquesta imatge.

TAULA 5: PREDICCIÓ IMATGE HIGH AGREEABLENESS
HUG

Trait Accuracy

Openess High 1%
Low 4%

Conscientiousness High 6%
Low 4%

Extraversion High 5%
Low 15%

Agreeableness High 18%
Low 20%

Neuroticism High 8%
Low 16%

Pel que fa als resultats amb tot el conjunt d’imatges a la
figura 15 es pot veure la matriu de confusió. El trait que
ha predit amb més certesa és High Conscientiousness i els
traits Low Openess i Low Extraversion són els que el model
l’hi a costat més de predir. Amb aquesta matriu també es
pot veure com el model predeix moltes imatges com High
Openess quan en realitat no pertanyen a aquesta categoria.
No es mostra una diagonal clara com deuria ser l’òptim en
una matriu de confusió degut a que l’accuracy del model
és del 29% aleshores veiem quin conjunt d’imatges dins de
cada trait són les que realment fan que s’obtinguin aquests
resultats.

Fig. 15: Matriu de Confusió

9 CONCLUSIONS

Després d’aquestes execucions, per mirar com funcionen
aquestes xarxes i obtindre els primers resultats, penso que
els resultats obtinguts són més baixos del que m’esperava.
Encara que s’ha millorat respecte a la primera xarxa creada
desde el principi que tenia un 18% d’accuracy m’entre
que amb inceptionV3 s’ha aconseguit un 30%. Aquests
resultats representen una millora respecte el 10% que és
l’atzar aixı́ que aquests models demostren que s’entrenen
amb les imatges del dataset, són capaços d’aprendre i
poden predir imatges.

Les xarxes InceptionV3, VGG16 i Resnet50 amb els
pesos de l’entrenament amb ImageNet donen millors
resultats per predir coses tangibles i materials com poden
ser estris domèstics, com es mostra a les execucions de [3],
que per predir estats d’ànim o tipus de personalitat com en
aquest cas, ja que això és molt abstracta i les imatges poden
ser molt diverses dins d’una mateixa classe.
A més a més el número de classes a predir és alt, per
comprobar com aquestes xarxes poden donar molts millors
resultats, una possible comprobació és que sigui capaç de
predir entre una concordança molt alta o molt baixa a una
determinada classe, d’aquesta manera l’output del model
seria de 2 categories en comptes de 10.
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Per realitzar aquests tipus d’execucions cal tenir una in-
fraestructura de hardware molt gran, ja que amb el hardware
utilitzat l’aprenentatge triga molt de temps, segons el tipus
de xarxa i els epochs utilitzats les execucions han anat des
de 3 hores fins a 48 hores. Amb més material es pot llençar
més execucions i obtindre més resultats.

AGRAÏMENTS

M’agradaria agrair l’ajut rebut per part del tutor Jordi Gon-
zalez i a Guillem Cucurull per tot el suport en totes les fases
d’aquest projecte.

REFERÈNCIES
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Fig. 16: Inception V3 Layers

Fig. 17: VGG16

Fig. 18: resnet
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