
TFG EN ENGINYERIA INFORMÀTICA, ESCOLA D’ENGINYERIA (EE), UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB)
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Resum– En aquest projecte es presenten un seguit d’experiments realitzats mitjançant tècniques de
Deep Learning, amb la intenció de crear un model capaç d’aprendre a classificar imatges extretes
de xarxes socials segons diferents emocions o estats d’ànim a partir de les emoticones que les
acompanyen. Els emojis escollits representen emocions diferents molt utilitzades a les xarxes soci-
als, com felicitat, tristesa, enuig o gràcia entre d’altres. La base de dades utilitzada per a entrenar els
diferents models realitzats s’ha aconseguit accedint a imatges que contenen només un dels emojis
escollits en el seu caption, buscant d’aquesta manera que la imatge estigui totalment relacionada
amb l’emoció que representa l’emoticona. S’han utilitzat models pre-entrenats com ResNet50,
InceptionV3 o VGG16, i s’ha trobat un model capaç de predir les emocions que reflecteix una imat-
ge amb un accuracy de 36,72%, el qual és significativament superior a la predicció aleatòria (12,5%).

Paraules clau – Aprenentatge Profund, Emocions, Emoticona, ImageNet, Models Pre-Entrenats,
Xarxes Neuronals Convolucionals, Xarxes Socials

Abstract– In this project a series of experiments carried out using Deep Learning techniques are
presented with the goal of creating a model capable of learning to classify images extracted from
social networks according to different emotions or moods from the accompanying emojis. The emojis
chosen represent different emotions very used in social media such as hapiness, sadness, anger or
fun among others. The dataset used to train the different models has been achieved by accessing
images that contain only one of the emojis chosen in their caption, looking for the images to be totally
related to the emotion represented by the emoji. Pre-trained models such as ResNet50, InceptionV3
or VGG16 have been used, and a model that is able to predict emotions that reflects an image has
been developed with an accuracy of 36,72%, which is significantly superior to the random prediction
(12,5%).

Keywords– Convolutional Neural Networks, Deep Learning, Emojis, Emotions, ImageNet,
Pre-Trained Models, Social Media
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1 INTRODUCCIÓ

AVUI en dia una de les formes més habituals de
comunicació de la societat és mitjançant Internet,
i més concretament, les xarxes socials. Aquestes

tenen moltes funcionalitats, però una de les principals
és compartir imatges, i precisament sobre això es centra
aquest treball. En aquestes publicacions d’imatges la gent
pot interactuar amb els seus coneguts o la gent que segueix,
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per exemple, posant comentaris o fent clic a ”m’agrada”,
i d’aquesta forma la gent fa publicacions esperant que
tinguin una repercussió entre aquells que formen el seu
cercle. Per tant, una imatge pot contenir caracterı́stiques
associades a l’emoció de la persona que la comparteix.

Partint d’aquesta hipòtesi, aquest treball es centra en
determinar l’estat d’ànim o sentiment representa una imat-
ge. Això es fa a partir del tı́tol o caption que acompanya
la imatge, però no de tot el tı́tol, sinó dels emojis que
hi puguin figurar en ell. Per a aconseguir això, s’han
seleccionat 8 emojis que representen emocions diferents.
Fent un estudi sobre els emojis més compartits o utilitzats
a la xarxa social Instagram, la qual es basa principalment
en compartir imatges, i es sobre la que està feta la base de
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dades d’aquest treball. Els 8 emojis que s’han seleccionat
apareixen a la figura (1)

Fig. 1: Llista d’emojis sel·lecionats

1. Blush: En aquesta categoria podem trobar imatges que
expressen alegria o que aporten algun apecte positiu,
les quals representen un missatge de felicitat.

2. Joy: En aquesta categoria podem trobar imatges gra-
cioses o de moments divertits, les quals representen un
missatge de diversió o somriure.

3. Heart: En aquesta categoria podem trobar imatges bo-
niques, mostres d’afecte, etc. les quals representen un
missatge d’amor.

4. Sunglasses: En aquesta categoria podem trobar imat-
ges que volen demostrar que alguna cosa que s’està
fent està molt bé o per demostrar a la gent que allò
que mostra la imatge és el millor. També hi ha mol-
tes imatges relacionades amb la calor, platges, estiu, i
apareixen moltes ulleres de sol.

5. Stuck out tongue winking eye: En aquesta catego-
ria podem trobar imatges que expressen picardia, que
alguna cosa agrada, per insinuar-se, etc.

6. Sob: En aquesta categoria podem trobar imatges que
expressen angunia, tristesa, situacions molestes, etc.

7. Pensive: En aquesta categoria podem trobar imatges
que expressen tristesa o estat d’ànim pensatiu. En ge-
neral, coses desagradables o decebedores. Es poden
trobar moltes imatges en blanc i negre, que expressen
també un sentiment de nostàlgia.

8. Angry: En aquesta categoria podem trobar imatges
que expressen enuig o situacions que posen de mal hu-
mor. Un bon exemple seria fer els deures o estudiar,
de la qual cosa en trobem moltes imatges en aquesta
classe.

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 d’Instagram les quals
van acompanyades d’un emoji, amb la finalitat de predir
un cert tipus d’emoció o estat d’ànim buscant correlacions
estadı́stiques entre les imatges i els emojis que les acompa-
nyen.

Per a poder entrenar aquest model s’ha utilitzat un

conjunt d’imatges classificades en els diferents tipus
d’emocions escollides, que anomenarem classes.

Un cop obtingut el conjunt d’imatges, el següent pas és
desenvolupar un codi classificador d’imatges utilitzant el
framework Keras [1] amb la finalitat d’obtenir un model
capaç de realitzar el reconeixement de les imatges i, per
tant, la classificació en les diferents classes. Aquest codi
ha de ser una xarxa neuronal convolucional, que serà
entrenada amb les imatges que acompanyen els emojis.
Com que aquesta xarxa neuronal ha d’aprendre a quina
emoció o estat d’ànim pertany cada imatge, en el moment
en què s’introdueix una imatge que mai ha vist, ha de ser
capaç de predir a quina classe pertanyerà aquesta. Aquesta
part té com a objectiu crear una xarxa petita des de zero
amb el framework Keras, per tant, no s’espera obtenir uns
resultats molt satisfactoris.

Un cop arribat aquest punt, l’última part del treball
consisteix en tractar de millorar els resultats obtinguts
amb l’anterior xarxa neuronal convolucional. Això es fa
aplicant una tècnica anomenada fine-tuning, que consisteix
en agafar les xarxes neuronals actualment més utilitzades,
ja entrenades prèviament amb un conjunt d’imatges molt
gran, i fer que el model que ens interessa sigui la sortida
d’aquestes models ja existents. En aquest cas aquesta
base de dades amb la que les xarxes ja estan prèviament
entrenades serà ImageNet [2]. Aquesta base de dades
és un projecte d’investigació que serveix per facilitar als
investigadors d’arreu del món una base de dades de moltes
imatges, concretament 14.197.122. Aquestes imatges
estan organitzades a partir de 1000 classes o paraules que
estan descrites a una base de dades anomenada WordNet,
la qual conté noms, adjectius, verbs i adverbis agrupats
de certa manera. D’aquesta manera, s’ha creat tot el
conjunt d’imatges associades a cada grup de WordNet
etiquetades cadascuna d’elles per persones amb l’objectiu
de proporcionar totes aquestes imatges ja classificades.

Aquestes xarxes ja definides (ResNet50, VGG16 i In-
ceptionV3) proporcionen una millora important, ja que
tenen una arquitectura amb un nombre de capes de dife-
rents tipus i pesos organitzats d’una forma optimitzada
per a propòsits generals de classificació d’imatges i
reconeixement d’objectes.

3 ESTAT DE L’ART

Des del principi de la utilització de les xarxes neuronals
totes les categories que s’han utilitzat per aprendre clas-
sificadors eren relacionades amb objectes com per exem-
ple bicicletes, cotxes, cavalls, vaixells, etc.[3] A diferència
d’això, l’interès d’aquest projecte és que les categories facin
referència a una emoció, o en aquest cas, un emoji. Interes-
sa el missatge que vol transmetre una imatge, i encara que la
majoria de vegades aquest missatge no es correspon amb el
contingut directament, a vegades si que hi té alguna relació.

Referent al que comporta aquest projecte, no és un camp
que s’hagi estudiat molt. S’han realitzat molt pocs estudis
i experiments sobre imatges per catalogar-les en diferents
estats d’ànim, emocions o sentiments. En particular hi ha
un projecte realitzat per un grup de professionals (Bjarke
Felbo, Alan Mislove, Anders Søgaard, Iyad Rahwan i Su-
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ne Lehmann) de diferents universitats i instituts com són el
Massachusetts Institute of Technology, Northeastern Uni-
versity, University of Copenhagen i Technical University of
Denmark, anomenat DeepMoji [4], que busca el mateix ob-
jectiu, però utilitzant tweets per a entrenar el seu model en
comptes d’imatges. En aquest projecte, després de preparar
el seu dataset, s’entrena el model utilitzant una variant del
model Long Short-Term Memory (LSTM), el qual ha donat
bons resultats en projectes semblants anteriors.

Com que en aquest projecte s’han utilitzat tweets per pre-
dir emocions a través d’emojis, neix una motivació per veu-
re com de bons són els resultats utilitzant deep learning per
al mateix propòsit, però utilitzant imatges per entrenar el
model en comptes de text.

4 CONJUNT D’ENTRENAMENT

La base de dades consisteix en un conjunt d’enllaços a
imatges separades en dos subconjunts: train i validation. El
subconjunt de train s’utilitza per a entrenar el model, com
diu el seu nom, i el subconjunt de validació s’utilitza per
obtenir els resultats de com de bo és el model. En total hi
ha 292.099 imatges en la base de dades, on 233.676 són
utilitzades pel train (80%) i 58.423 són utilitzades per la
validació (20%). Les imatges estan separades de la següent
manera per cada categoria:

TAULA 1: NÚMERO D’IMATGES DE CADA CLASSE

Classe #imatges Train #imatges Validation
Blush 32.001 8.001
Joy 28.403 7.101

Heart 32.001 8.001
Sunglasses 32.001 8.001

Tongue 32.001 8.001
Sob 32.001 8.001

Pensive 29.085 7.271
Angry 16.183 4.046
Total 233.676 58.423

Per obtenir aquesta base de dades s’ha accedit a les
imatges utilitzant la API d’Instagram [5]. Aquesta API té
una sèrie de funcions que permeten fer peticions a Insta-
gram, que retornen imatges en funció de com sigui aquesta
petició. En aquest cas, per a realitzar aquest projecte, s’ha
utilitzat una funció que permet fer peticions d’imatges que
continguin un cert hashtag. Anteriorment es va generar la
base de dades inicial fent peticions per hashtags aleatoris i
llavors anant al caption de les imatges a buscar els emojis
de les diferents classes del projecte. D’aquesta manera
s’aconseguien imatges però d’una forma molt lenta, ja que
la cerca no era directa de l’emoji sinó que es buscaven
imatges que continguessin un cert hashtag que no tenia res
a veure amb l’emoji en qüestió. El primer dataset sobre
el que es van fer proves va ser generat d’aquesta manera,
però en veure que s’aconseguien molt poques imatges i que
els resultats eren dolents, es va decidir canviar la forma
de cercar les imatges per tal d’augmentar la base de dades
i descarregar els enllaços a les imatges d’una forma més
ràpida.

Aquesta nova forma de generar la base de dades (fi-
gura 2) consisteix en utilitzar la mateixa funció per a fer les
peticions, però en comptes de buscar per hashtags aleatoris
i després buscar els emojis en els captions de les imatges,
el que es fa és buscar per hashtags que siguin emojis
directament, com per exemple #,, ja que no fa gaire que
Instagram va afegir aquesta nova funcionalitat. Quan la
API retorna la resposta a la petició amb les imatges que
compleixen els requisits, es mira que en el caption només
hi figuri l’emoji que estem buscant, com per exemple a la
figura 3. D’aquesta manera és molt més eficient generar la
base de dades d’enllaços a imatges, ja que directament es
busca l’emoji que interessa.

Fig. 2: Pseudocodi del descarregador d’imatges

Després de tenir els enllaços a les imatges s’han aplicat
una sèrie de filtres. El primer detecta text en les imatges, i
les imatges que detecti que contenen text s’esborren, ja que
no ens interessa que el missatge de la imatge sigui literal
o textual, sinó visual. Després d’aplicar aquest filtre, s’ha
aplicat un segon filtre que consisteix en eliminar les imatges
que continguin cares de persones per temes de privacitat.
Aquest filtre està fet mitjançant visió per computador, i
el que es pretén amb això és eliminar selfies, ja que no
interessen per a entrenar el model perquè apareixen en totes
les classes.

Un cop filtrades totes les imatges, el següent pas ha
sigut realitzar un script que separa aleatòriament tot el
conjunt d’imatges en un 80% a una carpeta train amb
l’objectiu d’entrenar el model i un 20% restant a una
carpeta de validació per comprovar com de bo és el model
i veure quin nivell d’accuracy s’obté. Aquest mètode de
validació s’anomena hold-out i és fàcil d’implementar, ja
que només és separar la base de dades en dues parts de
manera aleatòria. Encara que hi ha mètodes més precisos
com k-fold validation el qual divideix en train i validation
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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 entrenar-se el model i
la memòria que utilitza.

A continuació podem veure dos exemples d’imatges
per a cada classe del conjunt utilitzat:

(1) Blush (2) Joy

(3) Heart (4) Sunglasses

(5) Tongue (6) Sob

(7) Pensive (8) Angry

Fig. 3: Exemple d’imatge on l’enllaç s’ha descarregat per a
la classe sunglasses ja que al caption només apareix l’emoji
sunglasses

5 XARXA NEURONAL CONVOLUCIONAL

Una xarxa neuronal convolucional (CNN) és un tipus de
xarxa neuronal artificial on les neurones estan connecta-
des d’una manera inspirada pel còrtex visual dels ani-
mals [6]. La resposta d’aquestes neurones s’aproxima ma-
temàticament mitjançant una funció de convolució. Aques-
ta convolució consisteix en aplicar un filtre a una matriu,
que en aquest cas és la imatge. Aquest tipus de xarxes neu-
ronals s’utilitzen per a reconeixement d’imatges.
A la figura 4 es pot veure un exemple d’una convolució
en una xarxa neuronal convolucional, en la que les prime-
res capes són les encarregades de fer les convolucions i les
últimes capes, anomenades fully-connected, és on totes les
sortides de les capes convolucionals estan connectades per
tal d’obtenir la sortida del model. En aquest tipus de xarxes,
el funcionament bàsic és que les primeres capes que fan les
convolucions tenen l’objectiu de detectar patrons com po-
den ser formes o cantonades, el que s’anomena extracció de
caracterı́stiques. Un cop fet això, les capes fully-connected
combinen les caracterı́stiques detectades anteriorment amb
formes més simples fins arribar al punt de reconèixer pa-
trons dels objectes. La predicció o classificació de les imat-
ges es fa mitjançant una suma ponderada de les xarxes de
convolució.

Fig. 4: Convolució a una xarxa neuronal convolucional

En la primera fase, corresponent a les convolucions per
extreure caracterı́stiques, segons progressen les imatges al
llarg de la fase, es disminueix la seva dimensionalitat, sent
les neurones en capes llunyanes molt menys sensibles a per-
torbacions en les dades d’entrada, però al mateix temps sent
aquestes activades per caracterı́stiques cada cop més com-
plexes. Per tant, a cada capa l’aplicar el filtre de convolució,
que té l’efecte de filtrar la imatge d’entrada amb un nucli
prèviament entrenat, retorna un mapa de caracterı́stiques de
la imatge original i d’aquesta manera es redueix la mida
dels paràmetres d’entrada.

Per a realitzar aquesta reducció de la dimensionalitat,
normalment s’aplica una capa de pooling després de ca-
da capa de convolució. Aquestes capes s’utilitzen per re-
duir les dimensions d’alçada i amplada de l’entrada, però
mantenen les dimensions de profunditat. Per tant, es pro-
dueix una pèrdua d’informació, però beneficia en reduir la
sobrecàrrega de càlcul per les següents capes. Una de les
operacions més utilitzades és max-pooling, de la qual es
pot veure un exemple a la figura 5. Aquesta operació con-
sisteix en aplicar un filtre de certa dimensió -en aquest cas
2x2- sobre la imatge, que és una matriu de pı́xels on cada
pı́xel es representa mitjançant un valor. El que fa aquest fil-
tre de max-pooling és quedar-se només amb el valor màxim
de la regió 2x2 que estigui avaluant, i d’aquesta manera és
com es redueix la dimensionalitat. En aquesta figura també
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es pot veure a la part de l’esquerra que la profunditat no es
redueix.

Fig. 5: Exemple de max pooling

Un cop superada aquesta primera fase consistent en con-
volucions i max-pooling, s’aplica la segona fase que és on
es troben les capes fully-connected, on, al final d’aquestes
capes s’afegeix una última capa amb tantes neurones com
número de classes es volen predir, les quals seran l’output
de la xarxa neuronal convolucional.

5.1 Data Augmentation
El primer pas per a poder entrenar una xarxa neuronal
convolucional és tenir una base de dades que serveix de
input al model. A part del conjunt d’imatges d’Instagram,
s’ha utilitzat una estratègia anomenada data augmentation
que permet fer una funció del framework Keras [7].
Aquesta tècnica consisteix en generar imatges semblants
a partir de cada imatge del dataset, per exemple rotant
la imatge en qüestió un cert angle, fent-la més borrosa,
fer un cert zoom, etc. Això permet augmentar la base de
dades de manera significativa i per tant el model millora
el seu rendiment i els seus resultats. Per a classificacions
simples, es poden arribar a extreure resultats molt bons
amb un conjunt d’imatges petit fent ús d’aquesta tècnica.
Aquest augment de les imatges només s’aplica al conjunt
d’imatges d’entrenament.

En aquest projecte, a més d’utilitzar els arguments
bàsics que proporciona la funció de Keras, també s’ha
aplicat una transformació que consisteix en calcular la
mitjana del dataset per a cada canal RGB de les imatges
i restar aquesta mitjana a cadascuna de les que formen la
base de dades. Aquesta és una tècnica molt utilitzada per a
entrenar xarxes neuronals amb imatges.

5.2 Creació de la CNN
Un cop es tenen les imatges i s’ha aplicat data augmentation
cal crear el model. El model creat consisteix en un model
seqüencial amb 3 capes convolucionals que tenen una acti-
vació relu seguides d’un max-pooling de 2x2 (veure figura
6). Tal com està explicat abans aquestes capes són les que
s’encarreguen de realitzar les convolucions sobre les imat-
ges per extreure les caracterı́stiques més rellevants. Com
es pot veure a la figura, cadascuna d’aquestes capes a més
del max-pooling amb el filtre 2x2 té una activació relu [8].
Aquest tipus d’activació funciona de la següent manera: si
el input és més petit que 0, l’output serà 0, i en cas contrari
l’output serà igual al valor de l’input. Aquest funcionament
és molt semblant a una neurona real del nostre cos. L’acti-
vació relu, al ser tant simple, fa que a les xarxes neuronals
grans l’entrenament sigui molt més ràpid.

Fig. 6: Capes convolucionals

Com s’ha vist en la secció 5 després de les capes de
convolució i max-pooling s’afegeixen unes capes fully-
connected (figura 7). Per poder utilitzar les dades de les
capes de convolució aquestes s’han de transformar a una
sola dimensió. Això es fa mitjançant la instrucció flatten().
Un cop les dades estan en una dimensió es poden seguir
entrenant amb les capes fully-connected. Com es veu a la
figura, entre la primera capa i la segona hi ha una instruc-
ció Dropout(0.5). Això és una tècnica que consisteix en
sel·leccionar neurones de forma aleatòria i ignorar-les du-
rant l’entrenament per, d’aquesta manera, evitar l’overfit-
ting. A continuació hi ha una altra capa fully-connected i
després una última però només amb 8 sortides, que són el
número de classes que es vol classificar. Per cada sortida hi
haurà un valor, i el valor més alt d’aquests 8 serà la clas-
se seleccionada pel model segons el que ha après durant el
perı́ode d’entrenament.

Fig. 7: Capes fully-connected

En aquest cas la funció d’activació és softmax [9].
Aquesta funció d’activació ”aixafa”els outputs de cada
unitat per a que estiguin entre els valors 0 i 1, com una
funció sigmoidal. Però també divideix cada output per
a que el total de la suma dels outputs sigui igual a 1.
L’output de la funció softmax és equivalent una distribució
de probabilitat categòrica, diu la probabilitat de que alguna
de les classes sigui certa.

Amb aquesta xarxa neuronal convolucional simple és
amb la que s’han fet les primeres proves, obtenint uns
resultats molt baixos (taula 2). Aixı́ que un cop fet això,
s’ha prosseguit a intentar millorar els resultats utilitzant
fine-tuning amb models pre-entrenats.

5.3 Fine-tuning
Per a poder fer fine-tuning d’un model, el framework Keras
facilita una sèrie d’aplicacions [10] amb els seus pesos
ja entrenats amb ImageNet. Existeixen vàries tècniques
per a fer fine-tuning, però en aquest projecte l’escollida
consisteix en carregar el model desitjat, en aquest cas
ResNet50 [11], VGG16 [12] i InceptionV3 [13], i un cop
carregat el model s’agafa el seu output i se li afegeix una
última capa que serà la fully-connected amb el número
de classes que volem classificar. Abans d’aquesta última
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capa també es poden afegir més capes, dropout o el que
es desitgi. Quan ja es té el model carregat amb les capes
afegides pertinents i preparat per a classificar les classes
que es volen, a aquest model original se li poden congelar
les seves capes per a que no es tornin a entrenar.

D’aquesta manera, s’agafa un model pre-entrenat amb
moltes imatges (ImageNet) i s’utilitza tot el que ha après
aquest model per aplicar-ho a les imatges que es volen
classificar d’una forma molt senzilla, millorant els resultats
obtinguts, ja que aquest model haurà après caracterı́stiques
que són rellevants per al nostre problema de classificació, i
que un model convolucional senzill no tindrà.

6 RESULTATS EXPERIMENTALS

A continuació, es farà una breu explicació dels diferents
models utilitzats per a fer fine-tuning, exposant els resultats
obtinguts en les diferents proves realitzades.

6.1 ResNet50
ResNet és l’escurçament de Residual Network. Aquesta
xarxa va aparèixer al desembre de 2015 a la competició
ILSVRC oferint els millors resultats en quant a ImageNet
detection i ImageNet localization. També va ser presentada
a la competició COCO 2015 i va guanyar el primer premi
a COCO detection i COCO segmentation. Aquesta arqui-
tectura de residual learning (veure 22) permet mantenir una
computació baixa mentre que proveeix una detecció de ca-
racterı́stiques molt bona. Normalment opera amb blocs de
profunditat relativament baixa d’entre 20-30 capes, que ac-
tuen en paral·lel en comptes de circular en sèrie durant la
longitud de tota la xarxa.

Existeixen diferents tipus de xarxa ResNet depenent
del nombre de capes que tinguin, però per a aquestes
proves s’ha fet servir ResNet de 50 capes, que és la que
proporciona el framework Keras ja entrenada. Aquest
model pre-entrenat amb ImageNet té 25,6 milions de
paràmetres.

Per tal de trobar la millor arquitectura possible i amb
les modificacions extres més convenients, s’han realitzat
una sèrie de proves. A l’hora d’organitzar les diferents
proves s’han definit sis configuracions de hiperparàmetres
de la xarxa neuronal, aixı́ com afegir o treure capes
extres i congelar més o menys capes del model base.
Els paràmetres que s’han modificat per tal d’intentar
ajustar-los per a trobar una bona configuració han sigut el
tipus d’optimitzador amb el seu respectiu learning rate i/o
momentum, la quantitat de capes que es congelen i les capes
extres afegides al final del model original, abans de la capa
de prediccions. Els experiments realitzats han consistit
en primer lloc en afegir dues capes fully-connected i un
dropout, utilitzant l’optimitzador SGD amb un cert learning
rate i momentum, congelant el 50% de les capes. També
s’ha provat eliminant una de les dues capes extra, canviant
l’optimitzador SGD per Adam amb el seu learning rate
per defecte. Seguidament eliminar l’última capa extra i el
dropout, baixant el learning rate i finalment congelant més
capes, un 83%.

Després d’haver fet les proves comentades anterior-
ment, s’ha trobat que la millor configuració per a aquest
cas ha sigut afegint dues capes fully-connected a la sortida
del model base juntament amb un dropout, abans de la capa
de prediccions. L’optimitzador utilitzat ha sigut SGD amb
un learning rate de 10−5 i un momentum de 0,9.

Fig. 8: Accuracy ResNet50

A la figura 8 es poden veure els resultats de l’execució
de la configuració que ha donat aquest accuracy màxim, el
qual ha sigut de 36,4%. A la figura es pot veure que a les
primeres epochs el percentatge d’encert comença a pujar
però arriba un punt en què s’estanca i es comença a produir
overfitting, però tot i aixı́ aquesta configuració ha sigut la
millor de les provades.

A part, també s’ha decidit utilitzar la mètrica top-K-
accuracy amb el top 3 dels emojis que han resultat
seleccionats per la xarxa, ja que també és interessant
perquè una imatge pot contenir caracterı́stiques semblants
a altres classes i no només a una, i d’aquesta manera es
pot saber quines són les 3 classes que millor defineixen
la imatge. En aquest cas el percentatge d’encert és d’un
66,79%.

6.2 VGG16
VGG (Visual Geometry Group) és un model de xarxa neu-
ronal que va ser creat per un grup de la Universitat d’Ox-
ford, guanyadors de la competició ILSVR per ImageNet
l’any 2014. Existeixen diferents versions depenent del
número de capes, però en aquest projecte s’ha decidit utilit-
zar VGG16, que com el seu nom indica, consta d’un total
de 16 capes (veure figures 20 i 21). Encara que puguin sem-
blar poques capes, aquest model requereix molta memòria i
un cost computacional bastant elevat, ja que té 138 milions
de paràmetres en total.

Aquesta arquitectura consta de 13 capes convolucionals
amb activacions max-pooling, utilitzant filtres de con-
volució molt petits, de 3x3, amb la idea que múltiples
convolucions de 3x3 seqüencials poden simular l’efecte de
filtres més grans com 5x5 i 7x7. Va ser el primer model
en utilitzar filtres de convolució tant petits. Aquesta idea
és la que utilitzen tant Inception com ResNet, però va ser
proposada pel Visual Geometry Group d’Oxford. Després
de les capes convolucionals hi ha 3 capes fully-connected
de 4096, 4096 i 1000 neurones respectivament i final-
ment les prediccions amb activació soft-max. Aquesta
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última part és comuna per a tots els tipus de VGG. La mi-
da dels inputs (imatges) per a aquest model és de 224 x 224.

Per a aquest model s’ha utilitzat la configuració que
ha donat millors resultats amb ResNet50 de les diferents
que s’han provat.

Fig. 9: Accuracy VGG16

Després d’haver realitzat la prova amb la millor configu-
ració, a la figura 9 es mostren els resultats de l’execució.
L’accuracy màxim obtingut ha sigut de 35,19% i el top 3
accuracy de 65,74%. Es pot apreciar que en aquest model
es produeix més overfitting que amb ResNet50 (figura 8) i
Inception V3 (figura 10).

6.3 Inception V3
Aquesta arquitectura, igual que ResNet50, va aparèixer
també el desembre de 2015 tot i que ja existien versions an-
teriors. En aquesta data va ser quan es va realitzar la versió
3 dels mòduls d’Inception i de la seva corresponent arqui-
tectura (veure figura 23), que és la que proporciona Keras i
la que s’ha fet servir per a aquest projecte.

Inception és una adaptació de la xarxa GoogleNet [14] i
consta de dues parts: una CNN per extreure caracterı́stiques
i un conjunt de capes softmax fully-connected per a obtenir
la classificació, amb un total de paràmetres de poc menys
de 25 milions. Les idees principals d’aquesta nova versió
són:

• Maximitzar el moviment d’informació dins de la xar-
xa construint una xarxa que balancegi l’amplada i la
profunditat. Abans de cada pooling, incrementar els
mapes de caracterı́stiques.

• Quan la profunditat s’incrementa, la quantitat de ca-
racterı́stiques o l’amplada de la capa també s’incre-
menta sistemàticament.

• Incrementar l’amplada a cada capa per incrementar
la combinació de caracterı́stiques abans de la següent
capa.

• Utilitzar només convolucions de 3x3, quan sigui possi-
ble, ja que els filtres 5x5 i 7x7 poden ser descompostos
en múltiples 3x3.

• Els filtres també poden ser descompostos per convolu-
cions flatten en mòduls més complexes.

• Els mòduls d’Inception també poden reduir el tamany
de les dades proporcionant pooling mentre es realitza
la computació. Això és bàsicament idèntic a la realit-
zació d’una convolució en paral·lel amb una capa de
pooling simple.

Fig. 10: Accuracy Inception V3

Com s’ha comentat anteriorment, amb aquesta arquitec-
tura també s’ha utilitzat la millor configuració trobada amb
ResNet50. En aquest cas el resultat obtingut ha sigut d’un
accuracy màxim de 36,72% en l’execució mostrada a la
figura 10. En quant al top-3-accuracy, s’ha obtingut un
màxim d’un 67,28%. Amb aquesta arquitectura també s’ha
produı̈t overfitting, però tot i aixı́ ha sigut la que millor ha
predit les imatges.

6.4 Discussió
Un cop fetes totes les proves explicades anteriorment, de
les quals es pot veure un resum a la taula 2, s’ha trobat
que el model que ha funcionat millor per a classificar les
diferents classes d’aquest projecte ha sigut Inception V3,
que és el model que té més capes, tot i que els resultats en
quant a accuracy són molt similars amb ResNet50. VGG16,
en canvi, tot i ser la xarxa amb més quantitat de paràmetres,
ha sigut l’arquitectura amb la qual s’han obtingut els pitjors
resultats. Segurament això és degut a l’elevat overfitting
que es produeix.

TAULA 2: RESULTATS DELS MODELS UTILITZATS

Model Accuracy top-3-Accuracy
Simple 0,1413 -
VGG16 0,3519 0,6574

ResNet50 0,3640 0,6679
InceptionV3 0,3672 0,6728

La figura 11 mostra la matriu de confusió normalitzada
de les imatges de validació amb el millor model trobat (In-
ception V3), amb els diferents accuracies separats entre les
8 possibles classes selecionades. Com es pot veure, s’ha
aconseguit entrenar un model que és capaç de predir de for-
ma correcta el 90,11% de les imatges de la classe angry i per
sobre d’un 40% les classes heart, sob i sunglasses. Per con-
tra, hi ha altres classes com blush en la que la predicció és
molt més baixa, degut a que les imatges d’aquestes classes
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són més variades entre elles i per tant és més difı́cil extreu-
re caracterı́stiques o patrons comuns. Per tant, en aquestes
classes en les quals la classificació és més dolenta, hi ha
menys correlació entre les imatges que en les altres classes.

Fig. 11: Matriu de confusió normalitzada del conjunt d’i-
matges de validació utilitzant el model desenvolupat amb
Inception V3

El resultat tant alt d’encert per la classe angry és degut a
que és l’emoji menys comú dels 8 seleccionats, i per tant,
les imatges tenen més caracterı́stiques comunes que no per
exemple amb blush, que és un emoji molt utilitzat i en el
que les imatges són molt variades entre si.

A angry la majoria d’imatges contenen colors vermells,
dies de pluja o imatges fosques (12). A la classe blush
hi ha imatges de tot tipus: flors, paisatges, neu, sol,
pentinats, menjar, etc. Pel que fa a fotos de dies grisos no
n’hi ha pràcticament ni una i els colors de les imatges en
general són molt variats (13). En quant a la classe heart
apareixen moltes imatges de cors, flors, molts animals,
sopars romàntics i moltes fotos relacionades amb el nadal.
En quant als colors hi ha bastant rosa i blau (14). A joy
hi han imatges molt variades i amb colors de tot tipus.
Apareixen coses gracioses com ”memesı̈ dibuixos, tot i
que per a detectar aquestes caracterı́stiques cal utilitzar
la ironia. També hi ha bastants fotos d’animals (15). A
la classe pensive els colors predominants són els grisos,
però tot i aixı́ les imatges són molt variades (postes de sol,
animals, menjar, etc.) i per això el model no té molt bon
resultat per a aquesta classe (16). En quant a la classe sob,
també hi ha moltes imatges iròniques, de runes o objectes
trencats amb uns colors més aviat grisos (17). Pel que fa
sunglasses, hi ha moltes imatges amb colors blaus com
platges, mar i cels solejats. En definitiva, colors molt vius
tot i que hi ha imatges bastant variades incloent també
animals i menjar. També hi apareixen moltes imatges en
què surten ulleres de sol (18). Per últim, la classe tongue
conté imatges molt variades també, moltes imatges de
menjar, begudes, animals i en definitiva colors diferents
però amb bastants blaus, la qual cosa explica que bastantes
imatges es classifiquen malament com si fossin pertanyents
a sunglasses (19).

En definitiva, a totes les classes excepte angry aparei-
xen moltes imatges d’animals i de menjar, la qual cosa

fa que siguin caracterı́stiques comunes entre les 7 classes
restants i fa que l’accuracy sigui més baix. Mirant les
imatges de l’annex es pot veure que entre angry i la resta
de classes hi ha una diferència bastant notable sobretot en
quant als colors.

7 CONCLUSIONS

Un cop finalitzat el projecte i haver fet tots els experiments
planificats amb l’objectiu de veure com funcionen les
diferents arquitectures provades, crec que els resultats no
són tant bons com m’esperava. Tot i aixı́, es pot veure que
utilitzar models prèviament entrenats, que ja han après
caracterı́stiques que poden ser rellevants per a aquest pro-
blema en concret, els resultats milloren considerablement.
També cal destacar que és molt important tenir una base de
dades suficientment adequada perquè les xarxes neuronals
puguin classificar les imatges d’una forma correcta. No
només és suficient amb què el conjunt d’imatges sigui
gran, ja que com es pot veure a la matriu de confusió
(figura 11) la millor classificació de totes s’aconsegueix
amb la classe angry, que és la més petita, però en la que
les imatges s’assemblen més entre elles i es diferencien de
la resta de classes. Per tant, és important que les imatges
de cada classe continguin caracterı́stiques suficientment
significatives de la classe en qüestió per a obtenir un model
capaç de fer una bona predicció.

Com a conclusió es pot dir que aquests models han
demostrat que poden entrenar-se per a la finalitat d’aquest
projecte i classificar imatges segons l’estat d’ànim o emoció
representada per cada emoji, ja que el percentatge d’encert
aleatori en aquest cas tenint 8 classes és d’un 12,5%, mentre
que amb InceptionV3 s’ha aconseguit un 36,72%, millorant
en gairebé el triple l’aleatorietat. Aquest resultat és compa-
rable a altres treballs similars com Deepmoji del MIT, en el
que aconsegueixen un top 5 accuracy de 43,8% (utilitzant
més classes). També ha quedat demostrat que utilitzar la
tècnica fine-tuning aporta una millora molt significativa
dels resultats ajudant també a reduir overfitting en el model.

Tot i que aquests models han ajudat a millorar els re-
sultats en aquest projecte, són més útils quan es volen
predir coses tangibles com podrien ser per exemple plats de
menjar (mirar [15]) que no pas per predir emocions o estats
d’ànim com en aquest cas, ja que això és molt abstracte,
no sempre el missatge que vol transmetre una imatge es
correspon amb el seu contingut i poden haver-hi imatges
molt diverses pertanyents a la mateixa classe.
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REFERÈNCIES

[1] Keras Documentation (2017). Keras: The Python De-
ep Learning library. [En lı́nia] Disponible a Internet:
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APÈNDIX

A.1 Imatges de validació de les diferents clas-
ses del model

Fig. 12: Exemples d’imatges amb les que el model ha fet la
validació de la classe Angry

Fig. 13: Exemples d’imatges amb les que el model ha fet la
validació de la classe Blush
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Fig. 14: Exemples d’imatges amb les que el model ha fet la
validació de la classe Heart

Fig. 15: Exemples d’imatges amb les que el model ha fet la
validació de la classe Joy

Fig. 16: Exemples d’imatges amb les que el model ha fet la
validació de la classe Pensive

Fig. 17: Exemples d’imatges amb les que el model ha fet la
validació de la classe Sob

Fig. 18: Exemples d’imatges amb les que el model ha fet la
validació de la classe Sunglasses

Fig. 19: Exemples d’imatges amb les que el model ha fet la
validació de la classe Tongue
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A.2 Arquitectures dels diferents models pre-entrenats utilitzats

Fig. 20: Les marcades en verd són les capes que formen l’arquitectura de VGG16. Les activacions ReLU no es mostren
per brevetat. Extret de l’article original del Visual Geometry Group d’Oxford [12]
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Fig. 21: Arquitectura de VGG16 amb el tamany de les capes. Extret de [16]

Fig. 22: Arquitectura de ResNet50. Extret de [17]

Fig. 23: Arquitectura de Inception V3. Extret de [18]
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