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RESUM
Al món actual, l’esperança de vida dels éssers humans és cada cop més llarga, aquest
fet és el motiu pel qual ens trobem amb un increment important de malalties
degeneratives relacionades amb l’edat. Malalties que abans es coneixien poc, degut a
que la gent moria abans de patir-les. Una d’aquestes malalties és l’Alzheimer, que
s’ha convertit en una de les principals patologies del segle XXI, afectant a un
percentatge molt elevat de persones de la tercera edat.
El fet que aquesta demència estigui tan estesa ha encès les alarmes a la comunitat
científica per tal de poder-hi trobar una cura, tot i que actualment només s’ha
aconseguit retardar-ne els efectes. Alguns estudis han demostrat que la música, igual
que les olors, queda emmagatzemada a una part molt profunda de la memòria i pot
ajudar així en els tractaments de l’Alzheimer.
Fins ara aquests tractaments s’han fet seleccionant manualment cançons que puguin
aportar records a la persona, ajudant-la així a mantenir activa la memòria. L’objectiu
d’aquest treball és crear un prototip de l’algorisme ideat prèviament al MTG, per
facilitar i agilitzar la tasca de creació d’aquesta llista musical, que ha d’acabar sent la
banda sonora de la vida d’una persona.

ABSTRACT
At the current time, human’s life expectancy is getting longer and this fact is the
reason why we are finding a significant increase in age-related degenerative diseases.
Diseases, which were poorly known due to the fact that people died before
undergoing them. One of these is Alzheimer’s disease, which has become one of the
century main pathologies, affecting a high percentage of elderly people.
The fact that this dementia is so widespread has raised the alarms in the scientific
community for being able to find a cure, although they had only get a delaying of its
effects. Some studies have shown that music, like smells, is stored at a very deep
memory place and can thus help in Alzheimer’s treatment.
So far these treatments have been done by manual selection of the songs, which could
bring memories to the patient, thus helping keeping an active memory. This work aim
is to create a prototype of the algorithm previously devised by MTG, so it could
facilitate and speed up the musical list creation, that should end being the person’s
life soundtrack.
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1. INTRODUCCIÓ
1.1 Motivació
És ben sabut que a l’actualitat cada vegada més gent pateix de malalties
degeneratives, entre elles la més coneguda i a la vegada la més estesa és l’Alzheimer.
Aquesta malaltia incurable, degenerativa i terminal ha passat a ser una de les
malalties més esteses i temudes de l’actualitat, ja que arriba a la vellesa fent de les
últimes etapes de la vida un patiment.
A l’hora d’escollir el treball tenia molt clar que el volia fer relacionat amb la música,
ja que des de sempre ha estat una de les meves grans passions. Per això vaig decidir
cursar el Grau d’Enginyeria en Sistemes Audiovisuals, perquè m’ha permès combinar
música i tecnologia, dos coses que per a mi signifiquen moltíssim.
Quan em va sortir la possibilitat de desenvolupar el treball que vinculava, la música,
la tecnologia i a més a més permetia desenvolupar una feina que potser en un futur
acaba sent de utilitat per combatre una malaltia com és l’Alzheimer. Sobren
arguments per tal de decidir-me a fer-ho.
A més el fet d’haver-ho desenvolupat amb Python, un llenguatge de programació el
qual no havia fet servir mai en tota la carrera, però que sempre m’ha cridat l’atenció,
també ha sigut un gran repte i motivació a l’hora d’escollir-ho.

1.2 Objectius
L’objectiu global del treball és seguir treballant en la línia que ja va iniciar el MTG,
amb la tesi de Felipe Navarro(Navarro, 2013), que va conceptualitzar un algorisme de
recomanació musical específic per a persones que pateixen Alzheimer i que els podria
ajudar en les seves teràpies creant la banda sonora de la seva vida. Partint d’aquest
punt i avançant cap a la realització d’un primer prototipatge que permeti automatitzar
un seguit de processos. Després podem trobar una sèrie d’objectius més concrets.
El primer objectiu és la indexació de la base de dades musical recollida, en estudis
anteriors, permetent així facilitar l’ús i accés a les seves dades, de cara a una
utilització més automatitzada i eficaç d’aquestes.
Després l’altre punt clau del treball és la realització d’un primer prototip d’algoritme
de recomanació musical automàtic adaptat per a persones afectades per l’Alzheimer o
amb risc de patir-lo en un futur, estudiant la viabilitat i les alternatives tecnològiques
de cada una de les seves parts.

Finalment l’últim objectiu és deixar ben documentada la feina feta, perquè pugui ser
entesa de cara a treballs futurs i descriure possibles millores del prototip i idees de
cara a la seva evolució.

1.3 Estructura del treball
El treball estarà estructurat en cinc parts. Primerament s’hi troben els antecedents on
s’exposa breument i es fa una introducció al temes teòrics que més endavant es
veuran involucrats durant la realització del treball i per els quals és bo tenir-ne
coneixement de cara a la comprensió de les següents parts.
Després trobem una part on s’estudien les tecnologies clau que han intervingut en el
procés de realització del treball, avaluant cada una d’elles i fent-ne comparacions.
La següent part és la metodologia on s’explica de forma detallada, la realització del
prototipatge, centrant-se principalment en els detalls tècnics i de desenvolupament del
treball.
Més endavant hi ha la part dels resultats, on s’analitza els resultats obtinguts amb el
prototip, després del desenvolupament i centrant-se sobretot en la visió de l’usuari.
Finalment l’última part, és la part de conclusions on s’hi exposa les conclusions finals
en base els resultats obtinguts i també hi ha descrit possible treball relacionat amb
futures versions de l’algorisme.
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2. ANTECEDENTS
L’objectiu d’aquest capítol és el de presentar la situació o estat de l’art i el context
més rellevant per a la realització d’aquest treball. A la vegada que també es presenta
els conceptes necessaris per poder entendre algun dels punts que es trobaran més
endavant

2.1 Malaltia d’Alzheimer
a) Demència
La malaltia d’Alzheimer o més comunament anomenada Alzheimer és el tipus de
demència més estesa a l’actualitat. Segons la OMS (2012) la demència és un
síndrome caracteritzat pel deteriorament de les funcions cognitives o capacitat per
processar el pensament que va més enllà del que podria considerar-se conseqüència
de l’envelliment normal. De fet tot i que es tendeix a pensar que la demència només
es produeix en persones grans, també la poden patir precoçment altres franges de la
població més joves, ja que no va obligatòriament lligat a l’edat.
El deteriorament, donat per la mort o mal funcionament de les cèl·lules neuronals,
acostuma a anar acompanyat i en ocasions precedit per el deteriorament del control
emocional, el comportament social o la motivació.
La mort o el mal funcionament de les neurones poden provocar pèrdua de memòria,
d’atenció, alterar el llenguatge, canvis en el comportament i la pèrdua d’altres
habilitats. En les demències ens podem trobar en dos casos concrets:
• El primer dels casos seria quan hi ha hagut una lesió cerebral única que ha
afectat el cervell (com podria ser un ictus, una meningitis, una lesió
traumàtica al cervell, una crisi epilèptica, etc.) i suposa la pèrdua de capacitats
a la persona que l’ha patit, tot i que aquesta pèrdua és estàtica, no va en
augment.
• En segon lloc, l’altre tipus de demència que podem trobar és la demència
degenerativa en la qual es van produint els danys i l’afectació en les funcions
cognitives, de forma progressiva.
Dins les demències degeneratives en podem trobar de dos tipus:
o Per una banda aquelles que evolucionen lentament com podria ser el
cas de l’Alzheimer, la DLC (demència de cossos de Lewy), la
demència bascular, l’hipotiroïdisme si no es tracta i la hidrocefàlia.
Aquest primer tipus són les que es donen més comunament.
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o Per altre banda trobem aquelles demències degeneratives que tenen
una ràpida evolució on hi trobem malalties com la de CreutzfeldtJakob o simplement hi podem trobar algunes de les que hem
mencionat en el tipus anterior, però que en alguns casos, poc comuns,
es pot donar una ràpida evolució en segons quines persones.

Rati d’afectats d’Alzheimer (Alzheimer’s Association et al., 2013)

b)Alzheimer
La malaltia de l’Alzheimer va ser descoberta fa més de cent anys ja, però no ha sigut
fins fa uns 30 anys que s’ha començat a donar més importància a la recerca dels seus
símptomes, causes, factors de risc i tractaments.
Com anteriorment s’ha comentat l’Alzheimer és actualment la demència més comuna
en la població, afectant entre el 50 i 60 per cent del total(Sadock & Sadock, 2008) i
generalment es diagnostica a persones majors de 65 anys (Brookmeyer, Gray, &
Kawas, 1998), ja que es fa molt difícil la seva detecció en etapes primàries. Aquesta
demència és del tipus degeneratiu, incurable i irreversible. Habitualment és una de les
demències que té una evolució lenta, tot i que en certes persones i de forma poc comú
es pot donar el cas d’una evolució ràpida i fulminant de la malaltia.
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Una altre característica d’aquesta malaltia és el fet de que és terminal, és a dir, que
independentment de que l’avanç d’aquesta sigui lent o ràpid el desenllaç final és la
fallida de l’òrgan cerebral i per tant la mort.
Els símptomes de l’Alzheimer comencen amb la dificultat de recordar-se de noves
coses, això passa degut a que normalment les primeres neurones en morir i en alterarse el seu bon funcionament, són les que es troben en les regions del cervell
encarregades de formar les noves memòries (Alzheimer’s Association et al., 2013).
Els símptomes més comuns de l’Alzheimer son els següents, segons l’Alzheimer’s
Association(2009):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pèrdues de memòria que dificulten el dia a dia.
Dificultat per planificar o resoldre problemes.
Dificultat per dur a terme tasques habituals a casa, a la feina o en el temps
lliure.
Desorientació en el temps o el lloc .
Dificultat en la comprensió d’imatges visuals i en entendre relacions espacials
entre objectes.
Dificultat per trobar la paraula exacta a l’hora de parlar o escriure.
Col·locació d’objectes fora del seu lloc i dificultat a l’hora de retraçar els seus
passos.
Disminució o falta de bon judici.
Pèrdua de iniciativa per formar part en el treball o en activitats socials.
Canvis en l’humor o la personalitat.

Ja en etapes més avançades de la malaltia cada cop empitjoren més les habilitats
cognitives i funcionals, fins al punt de que les persones afectades necessiten ajuda per
realitzar activitats diàries i quotidianes com seria vestir-se, menjar, anar al lavabo...
En les etapes finals perden l’habilitat per comunicar-se i reconèixer les persones
estimades del seu entorn proper, fins a tal punt de ni reconeixes a ells mateixos.
Arribats a aquest punt la mort de la persona, que es troba en un gran estat de debilitat,
pot arribar tant de la pròpia malaltia de Alzheimer com de malalties derivades de la
debilitat en que es troba la persona.

2.2 Música, emoció i memòria
Com és ben sabut, la música ens genera emocions i sovint aquestes ens desperten la
memòria i ens fan venir a la ment records de situacions viscudes. De fet la música
queda emmagatzemada a una part molt profunda de la memòria, és a dir, memòria a
llarg termini, tal i com passa amb les olors, d’aquesta manera permet fàcilment arribar
als records de les persones, si se’ls hi posa la música adequada. A més, les memòries
que s’extreuen a partir de la música són més clares, s’extreuen amb més rapidesa i a
més a més tenen més impacte emocional(El Haj, Fasotti, & Allain, 2012).
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En la nostra vida hi ha records que es troben gravats indeleblement a la banda sonora
vital, de fet el cervell utilitza la música com a mecanisme per assegurar que no
oblidem determinats moments.
La música és un medi emotiu i com a tal tenim reaccions emotives davant seu.
Aquesta càrrega emocional, que pot venir per factors estressants i/o motivadors
majoritàriament, ens ajuden a consolidar el record d’aquell moment fixant-lo en la
memòria. Les senyals de la memòria emotiva queden relacionades estretament amb la
música sobretot a l’adolescència ja que aquesta etapa tot ens sembla molt important i
és quan es forma la identitat d’una persona i per tant també quan s’escullen els estils
de música que formaran part de la seva banda sonora vital.
En un futur aquesta música pot ser utilitzada com a mecanisme de recuperació
d’aquell record i les emocions que l’acompanyen.
Per altre banda, un altre aspecte relacionat estretament amb la música és el sentiment
de pertinença a un grup social i ajuda a crear la identitat d’una persona al llarg de la
seva vida, amb les músiques que l’han acompanyat(Pickles & Jones, 2006), sobretot a
la joventut com prèviament s’ha comentat. Aquesta identitat i sentiment de pertinença
que ens aporta la música aconsegueix que persones afectades estiguin molt més
sociables i obertes a realitzar activitats.

2.2.1 Alzheimer i música
En l’Alzheimer un dels principals efectes que té la malaltia és el fet de dificultar el
record de fets de la vida de la persona. La memòria juntament amb el llenguatge és el
que més afectat es veu i per tant acaba afectant també a la pròpia identitat de la
persona.
Alguns estudis suggereixen que la música pot ajudar en la lluita contra els efectes
neurodegeneratius que té l’Alzheimer, establint un canal de comunicació amb
l’afectat(Cuddy & Duffin, 2005). D’aquesta manera es pot ajudar a retardar la pèrdua
de memòria, ja que gràcies a la música podem aconseguir despertar els records que hi
ha emmagatzemats a la memòria emocional com s’ha comentat prèviament, revivint
així moments sobretot de la joventut juntament amb les emocions que acompanyaven
aquell moment.
Per altre banda trobem també el factor social que ens aporta la música, ja que dóna
sentiment de pertinença i fa que les persones afectades d’Alzheimer estiguin molt
més relaxades facilitant així la seva sociabilitat i recuperant la seva pròpia identitat.
Encara que és perdi la memòria, continuen mantenint els mateixos gustos musicals
que han tingut sempre.
S’han fet forces estudis amb afectats d’Alzheimer i s’ha pogut constatar que la
música durant la teràpia té un efecte positiu en ells, tant a nivell de l’evocació de
memòria com a nivell de reduir l’ansietat i l’estrès dels afectats, ajudant-los així a
socialitzar millor.
En alguns dels estudis amb afectats en estats avançats de la malaltia es tocaven peces
que coneixien i en canviaven alguna nota, al instant el subjectes de l’estudi
s’adonaven que aquella nota no era l’original i inclús cantaven com havia de ser la
peça.
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Per altre banda s’han comparat també puntuacions de memòria musical entre ancians
sans i afectats d’Alzheimer i els resultats són pràcticament iguals, degut a que la part
del cervell on s’emmagatzemen aquests records és una de les últimes en emmalaltir.
El que està clar és que segons s’utilitzi un tipus de música o un altre, tindrà més o
menys efecte en els afectats d’Alzheimer segons la seva afinitat amb la música
escollida. (Pickles & Jones, 2006) Per aquest motiu és molt important que la selecció
musical que es realitzi sigui adequada en cada un dels casos.

2.3Music InformationRetrieval (MIR)
Les tecnologies MIR, que en català podríem traduir com a tecnologies de la
recuperació d’informació musical, tot i que pel que fa al nom hi ha força debat, com
es pot veure reflectit en un paper del Music Technology Group (MTG)(Herrera et al.,
2009) on apunten a algunes variants per anomenar-ho que ho definirien millor, com
serien “music content processing” (processament de contingut musical) o
“interaction with music information” (interacció amb la informació musical).
El fet és que MIR es tracta d’una ciència interdisciplinària que abraça camps tan
diversos com el processament del senyal, la intel·ligència artificial, la musicologia, la
teoria musical o la psicologia.
Les tecnologies MIR estan estretament lligades amb la recerca, però ha estat en els
últims anys que han començat a créixer i créixer degut a la digitalització del món
musical i concretament a l’auge d’aplicacions web i ara sobretot les de reproducció
musical en streaming que han nascut a partir d’aquesta digitalització, com podrien ser
Spotify1, iTunes2, GrooveShark3, Deezer4, Last.fm5, Freesound6...
El fet que totes aquestes grans plataformes basin la majoria dels seus esforços
tecnològics a implementar i millorar aquestes tecnologies és per tal de categoritzar i
manipular les immenses quantitats d’informació existents, facilitant l’accés a elles per
part dels usuaris i oferint-los recomanacions en base als seus gustos musicals.
Això ha fet que tota aquest sector tingui un gran interès en la investigació i
desenvolupament de noves eines intel·ligents per realitzar la catalogació de les seves
biblioteques musicals i així poder recuperar amb la màxima facilitat tot el contingut
emmagatzemat.
Per fer-nos una idea de la quantitat de dades que és manipulen, a la plataforma
Spotify, com s’indica a la seva web7(Spotify Ltd., n.d.)actualment hi ha més de 20
milions de cançons llicenciades i s’hi pugen cada dia més de 20.000 cançons més,
fent créixer aquestes xifres a una velocitat vertiginosa.
1

https://www.spotify.com/
http://www.apple.com/itunes/
3
http://www.grooveshark.com/
4
http://www.deezer.com/
5
http://www.last.fm/
6
https://www.freesound.org/
7
http://press.spotify.com/us/information/
2
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2.3.1 Representacions Musicals
Hi ha diferents maneres de representar la música amb les tecnologies MIR(Futrelle &
Downie, 2003), que ens permeten filtrar i classificar de maneres molt diverses, tot
seguit les comentem:

a) Representacions simbòliques
Dins les representacions simbòliques hi trobem dades com les valoracions dels
usuaris que fan d’una determinada cançó, donant-hi per exemple una puntuació;
hi trobem també enregistraments basats en esdeveniments, com seria el cas dels
arxius MIDI, on s’hi troba informació que fa referència a les notes particulars de
la peça, això per exemple ens pot donar informació de la peça, però no si aquesta
ha estat enregistrada en estudi o en directe, per exemple.
Finalment hi podem trobar representacions híbrides.

b) Representació de l’àudio
Pel que fa a les representacions de l’àudio, són les que fan referència a l’arxiu de
l’enregistrament, és a dir en el contingut sonor purament. I ens pot donar
informació sobre molts aspectes basats amb el processament del senyal per tal
d’extreure’n característiques sonores a partir de diferents descriptors que després
ajudaran a l’hora de fer una classificació molt acurada de la peça.

c) Representació visual
La representació visual és basa en el reconeixement òptic de les partitures d’una
peça musical. A partir d’aquest reconeixement es pot obtenir les notes musicals de
la cançó. També es poden generar representacions visuals a partir de paràmetres
extrets de l’anàlisi de l’àudio, o de la partitura...

d) Representació a partir de les metadades
Aquest tipus de representació és el més utilitzat, per la seva facilitat en el
tractament de dades i a la vegada el poc volum que ocupen aquestes, ja que estem
parlant que aquestes dades en la majoria dels casos són “strings” o números.
Aquestes dades són tan utilitzades pel fet de que avui en dia els buscadors més
utilitzats a la web són buscadors semàntics i aquests donen resultats molt fiables
tot i que no perfectes en el cas de busques per noms d’artistes, de peces musicals
o de gèneres, que és com acostumem a identificar les cançons.
Pel que fa als diferents tipus de representacions musicals, com hem vist són molt
variats i cadascun aporta uns tipus d’avantatges i d’inconvenients concrets. L’elecció
del tipus de representació que s’utilitzarà dependrà de la plataforma en la que es
desenvolupi l’aplicació.
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Per exemple una aplicació del tipus Shazam8 o SoundHound9 es basarà sobretot en la
representació de l’àudio, ja que busca comparar paràmetres de l’àudio que capta amb
el micròfon del telèfon comparant-lo amb les seves dades. Un altre exemple que
també es basaria en la representació de l’àudio son les empreses encarregades de
vetllar pels drets digitals dels autors a la xarxa, un exemple més que conegut pot ser
el cas de Youtube10, plataforma de vídeos online en la qual quan hi puges un vídeo
que conté una cançó o fragment de cançó, que estigui en la seva col·lecció, ho detecta
automàticament demanant-ne els drets o permisos d’autor.
En canvi aplicacions el tipus Spotify, Last.fm, Grooveshark, etc. es basarien més en
la cerca semàntica i per tant utilitzarien més aviat representacions a partir de les
metadades de les cançons.
Tot i així si es volen aconseguir uns resultats òptims, el millor és combinar diferents
de les tècniques comentades, ja que d’aquesta manera s’aconseguirà unir els
avantatges de cada una d’elles i minimitzar així els seus inconvenients.

2.3.2 Recomanació musical
Els sistemes de recomanació musical són el tipus d’aplicació més recurrent que se li
dóna a les tecnologies MIR a l’actualitat.
Un sistema de recomanació musical és una tecnologia de filtratge d’informació (ja
sigui basada en el contingut musical o en les metadades) que ens permet obtenir una
llista ordenada de pistes musicals que són d’interès per a l’usuari. (Domingues et al.,
2013, p. 1)
La recomanació musical és la clau de l’èxit de les plataformes musicals web actuals.
Avui en dia un gran nombre de gent i cada vegada més, utilitzen els serveis i
plataformes web que els permet consumir música. Cada un d’aquests usuaris té els
seus propis gustos musicals, això sumat a la enorme quantitat d’oferta musical que
s’ha comentat anteriorment crea una necessitat de la indústria musical web, de crear
sistemes de recomanació que millorin i facilitin la experiència de l’usuari en els seus
portals, facilitant-li trobar la música que realment li interessa i oferint-li
recomanacions que siguin verdaderament d’interès per a ell; d’això en dependrà l’èxit
o fracàs de cada plataforma concreta.
Aquestes recomanacions vénen fetes a partir de dades dels gustos musicals de
cadascun dels usuaris, així prediuen quins són els estils musicals que poden agradar
també a l’usuari i li poden fer recomanacions rellevants.
Algunes de les aproximacions més comuns de cerca de informació musical són:
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http://www.shazam.com/
http://www.soundhound.com/
10
https://www.youtube.com/
9
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a) Cerca basada en el contingut de l’àudio:
Tal i com el nom indica, es basa en el contingut del senyal d’àudio a l’hora de
filtrar els resultats. A partir de informació sobre el senyal recol·lectada podem
obtenir característiques del senyal com: el timbre, tempo (BPM), tonalitat, el
mode, la intensitat, la duració o inclús algunes característiques com pot ser
l’humor de la peça(Bogdanov, 2013).
Aquestes característiques del senyal sonor, són característiques que les persones
poden captar auditivament i que per tant poden influenciar en els seus gustos,
tenint preferència per un tipus de característiques sonores o unes altres.
El que es fa amb aquestes dades és fer una cerca per similitud amb altres peces
musicals, escollint les que tinguin màxima similitud.
El gran avantatge que ens dóna aquest filtratge és el fet de que no es veu afectat
per la popularitat que puguin tenir certs artistes i cançons en certs gèneres i que
influencien als resultats, permetent-nos així arribar a resultats que es troben a la
llarga estela o llarga cua, popularment conegut com a ‘long tail’ en anglès.

b) Cerca basada en el context de l’àudio:
La informació en la que és basa el filtratge pel context de l’àudio són metadades,
anotacions d’experts o altres dades contextuals relacionades amb aquest. Els tipus
de metadades usades poden ser: nom de la cançó, nom de l’artista, lletres, generes
musicals, localització, any de realització...

c) Cerca col·laborativa:
Es un tipus de filtratge que funciona molt bé, degut a que fa les recomanacions
musicals a partir de dades d’usuaris amb gustos similars als nostres, per tant com
més dades i com més ús se’n doni més potent es convertirà aquesta eina.
El principal problema d’aquest tipus de filtratge és que tendeix a homogeneïtzar
els gustos per a tothom, degut a que només recomana els elements que són més
populars entre els usuaris. Això fa que rarament ens hi apareguin elements de la
llarga cua o ‘long tail’.

d) Cerca per dades demogràfiques
Aquesta tècnica es basa en analitzar les dades demogràfiques de l’usuari com pot
ser l’edat, el gènere o el lloc de naixement i fer una estimació dels seus gustos
musicals a partir d’aquestes dades. Aquest tipus de filtratge és molt limitat per si
sol i amb moltes deficiències, però pot ser un bon complement de gran ajuda si
s’afegeix a algun altre tipus de filtratge.
Un cop vists els diferents mètodes de filtratge veiem que cada un té certs avantatges i
cretes deficiències pel que fa a l’hora de filtrar. Segons el tipus d’aplicació que es
vulgui implementar interessarà més utilitzar un tipus de filtratge o un altre. El que és
clar és el fet de que per aconseguir uns resultats el més òptims possibles per a una
aplicació, el que s’haurà de fer és combinar els diferents mètodes de filtratge entre sí,
per tal de donar les funcionalitats adequades a cada part de l’aplicació.
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2.4 Treball previ al MTG
En Felipe Navarro va iniciar amb la seva tesi de màster al MTG, el disseny i la feina
per a la realització d’una banda sonora musical per a la vida de pacients d’Alzheimer,
per tal de poder-los ajudar a recuperar records a través de la música.
A continuació repassarem breument les aportacions que ha fet en Felipe i que és des
d’on aquest treball partirà:

2.4.1 Definició de Life Soundtrack
Life Soundtrack, que podríem traduir al català com a banda sonora de la vida d’algú,
és un nou concepte creat per tal de definir una col·lecció de cançons que ens agrada,
és important per a nosaltres i és capaç de portar-nos records de moments de la vida i
inclús generar-nos emocions relacionades amb aquests records.
Per tal de generar aquesta col·lecció musical és necessari conèixer el context de la
persona al qual se li vol fer. Dades biogràfiques, preferències musicals, cançons
importants per la persona, artistes que li agradin... (Navarro, 2013)

2.4.2 Base de dades musical
Felipe va crear una base de dades de cançons, que consistia d’una carpeta amb
aproximadament 1750 cançons. Aquesta selecció va ser feta tenint en compte els
factors demogràfics que afecten a les persones amb Alzheimer, com ara l’edat que
tenen a l’actualitat, el lloc de naixement, els llocs on ha residit durant la seva vida,
sobretot centrant-se en la cultura catalana i espanyola de l’època. Així que va centrar
l’interès per crear aquesta col·lecció amb gent de 50 o més anys, que és a partir de
l’edat que es comença a ser susceptible de patir la malaltia. Per aquest motiu va fer
una selecció principalment de cançons que es trobaven entre el 1940 i el 1990,
publicades a Espanya.
Dins la selecció musical s’hi van afegir cançons populars d’aquells anys i de diferents
gèneres musicals. La cerca d’aquestes cançons es va fer a partir de webs
especialitzades, dades dels ‘hits’ per a cada any, compilacions, etc.
Més tard s’hi van afegir més cançons en base a les respostes dels usuaris, obtenint
així una base de cançons molt extensa, dins els rangs demogràfics marcats.

2.4.3 Qüestionari de preferències musicals
Per tal de poder avaluar posteriorment l’algoritme que havia dissenyat, va generar un
qüestionari online per tal de recollir les preferències musicals dels usuaris amb els
11

que el testejaria. El qüestionari tenia 31 preguntes en total, preguntant sobre dades
biogràfiques de la persona, ocupació laboral, habilitats musicals, preferències
musicals i finalment sobre memòries musicals.

2.4.4 Disseny de l’algorisme
Per comprovar les teories i poder-ne extreure conclusions, va crear un algoritme a
nivell teòric que es va encarregar de testejar ell mateix manualment.
A continuació explicarem el disseny original de l’algoritme a nivell teòric:
L’algoritme rep les dades proporcionades pel qüestionari de dades musicals i divideix
aquestes dades en 2.
En primer lloc trobem les dades musicals directes, que son les cançons específiques o
artistes proporcionats directament per l’usuari. Aquestes dades són les més
importants ja que a partir d’aquí és podran fer cerques a partir de similitud, amb les
cançons i artistes que ja se saben que li agraden.
Per altre banda hi ha les dades musicals indirectes on hi trobem informació biogràfica
i informació sobre les preferències musicals. A la vegada aquestes segones dades es
dividien en dos filtres de preferència, com podem veure a la següent figura.

"Dades musicals directes i indirectes" (Navarro, 2013)

Un cop amb les dades dividides, ja es pot passar amb el processament concret de
l’algorisme.
L’algorisme un cop recollides les dades fa 5 tipus de classificacions a l’hora de
generar les dades: Les cançons preferides, cançons populars dels artistes preferits,
cançons basades en similituds amb les preferències musicals, èxits musicals durant la
joventut de l’usuari i música folklòrica d’on ha viscut aquesta persona.
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A continuació es pot veure una figura de com funciona l’algorisme a nivell teòric per
generar les cançons i artistes preferits, juntament amb les cançons per similitud.

"Generació de cançons preferides, artistes preferits i cançons similars" (Navarro, 2013)

Com podem veure les dades entren a partir del qüestionari, com a dades musicals
directes, que primerament es dividiran amb les cançons preferides i els artistes
preferits, dels quals se’ls agafaran les cançons més populars. Un cop es tenen
aquestes dades es fa una cerca per similitud d’artistes i de cançons, que un cop han
estat passats pel filtre de preferència 1, s’afegeixen com a cançons que tenen similitud
amb les ja escollides.
Un cop vista la generació d’aquests tres elements tan sols falta veure com
s’introdueixen els dos últims dels 5 totals, el folk i l’èxit de joventut. Aquests vindran
donats pel segon filtre de preferència, amb el folk es mirarà el lloc de procedència de
la persona i la cultura, amb l’èxit de joventut per contra es mirarà els generes i
instruments que li agraden a l’usuari. A continuació podem veure una visió global de
com es genera el playlist final a partir de tots els elements.

Creació llista de reproducció definitiva(Navarro, 2013)
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3.ESTUDI DE LES TECNOLOGIES
3.1Tags ID3
ID3 és un camp de metadades utilitzat en els arxius de format de compressió ‘.mp3’,
que se li afegeix a mode de capçalera degut a que la naturalesa d’aquest tipus d’arxiu
no inclou metadades.
El fet pel qual s’explica aquesta tecnologia és perquè com s’ha comentat en els
objectius, una fita és indexar la col·lecció musical creada prèviament al MTG. Els
camps de metadades ID3 son les dades que haurem de parsejar per tal d’omplir la
base de dades, amb les dades dels fitxers, per aquest motiu primer de tot és bo
entendre com funcionen.

3.1.1 ID3v1
La primera versió d’aquest camp de metadades era un bloc de 128 bytes que s’adjunta
al final de l’arxiu i que contenia les dades més rellevants sobre el context de l’àudio.
L’estructura que seguien les dades són les següents:

“Estructura ID3v1” (http://id3.org/ID3v1)
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Tot i que en el camp de gènere de la cançó 1 byte sembli molt poc, aquest es
correspon a un número d’una llista de gèneres predefinits creada per Eric Kemp i
ampliada posteriorment per WinAmp. L’annex A inclou la llista de gèneres completa.
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3.1.2 ID3v1.1
Reestructuració dels 128 bytes, reduint 2 bytes del camp de comentari i afegint-hi 1
byte per un nou camp relacionat amb el número de cançó (track). Per mantenir la
compatibilitat amb la primera versió s’afegirà un camp nul d’1 byte al final del camp
de comentaris.

"Estructura ID3v1.1" (http://id3.org/ID3v1)
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3.1.3 ID3v2
Degut a un seguit de limitacions donades per la versió 1 de ID3, com ara:
• Alguns camps es queden curts per emmagatzemar les dades
• Només es poden utilitzar llengües occidentals
• Falta de camps, ja que només els que hi ha són massa limitats
Es per això que es decideix crear una segona versió més flexible, per tal de corregir
aquests errors.
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"Estructura ID3v2" (http://id3.org/ID3v2Easy)

Alguns dels canvis principals són els següents:
• S’adjunta a l’inici de l’arxiu, al contrari que a la primera versió on les dades
s’afegien al final, a la segona versió les dades s’afegeixen a l’inici del fitxer.
• Està format per ‘tags’(max.256Mbytes) formats per un o més blogs
d’informació anomenats ‘frames’(max.16Mbytes), al contrari que aleshores
on l’estructura era rígida i inflexible a partir d’aquesta versió es poden agregar
tants tags com es vulgui, tot i que venen predefinits, semblant al llenguatge
html. Qualsevol informació de la qual no se li reconeix el tag, serà ignorada,
pels parsejadors.
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•

•

S’afegeixen diferents codificacions dels camps unicode, per tal de ser
compatible amb més llengües que no només les occidentals:
o ASCII
o UTF-8
o UTF-16
o UTF-16BE
Alguns dels nous camps afegits més rellevants són(http://id3.org/Frames):
o Compositor
o Director
o BPM
o Lletres, inclús sincronitzades amb la música tipus karaoke (en
qualsevol llengua)
o Paràmetres de configuració de volum, equalització o reverb
o Imatges
o Puntuació de la cançó
o Freqüència d’escolta de la cançó
o Altres comentaris i informació complementaria com ara links web

Tot i el gran potencial que la versió 2 té, encara no s’utilitza plenament, ja que no
s’adjunta tota la informació necessària en molts casos, ja que en la majoria s’hi
adjunta poc més del que hi ha a la versió 1.

3.2 REST API’s musicals
Una API o interfície de programació d’aplicacions (Application Programming
Interface) és una interfície que facilita l’accés a dades, components i funcionalitats
d’aplicacions i/o bases de dades des d’un programa en qualsevol dispositiu, és a dir
que per lo general s’ha creat per fer crides online a un servei proporcionat per un
tercer. L’usuari d’una API fa una crida al servidor demanant-li unes certes dades i
aquest un cop rep la crida li retorna les dades a l’usuari perquè pugui utilitzar-les per
al seu programa. És a dir que quan un programador fa un programa sobre una API,
està fent una implementació d’aquesta amb l’avantatge de no haver de conèixer tot el
funcionament intern sinó només les crides a fer-li.
El terme REST (Representational State Transfer) prové d’una tesi doctoral sobre
arquitectures de programari i de xarxes(Fielding, 2000), que s’aplica sobre sistemes
distribuïts bàsicament basats en la web. REST marca una arquitectura a seguir per a
les interfícies web (com poden ser les APIs) utilitzant tecnologies d’estructuració de
dades com poden ser JSON, XML o HTML, per tal de rebre les dades d’una crida i
ho fa a través del protocol HTTP. Un dels avantatges que ofereix el REST és el fet de
que no utilitza capçaleres i fa les crides a través de la URL o URI on inclou les
variables de la petició que és fa al servei web en qüestió.
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A partir de les APIs les empreses propietàries d’elles poden controlar l’accés a elles,
fent identificar els desenvolupadors que utilitzen les seves dades i podent saber així
quina quantitat i tipus d’informació sol·liciten. Algunes APIs limiten el número de
crides que se’ls hi pot fer en versions gratuïtes i en les de pagament augmenten les
funcionalitats d’aquesta i les crides que se’ls hi poden fer.
Per a la creació d’un algoritme de recomanació musical comptem amb molts recursos
online a nivell de APIs, que ofereixen accés a bases de dades i a moltes funcionalitats
que faciliten molt la feina de creació d’aplicacions musicals.
A continuació estudiarem algunes de algunes de les principals APIs musicals
existents i en valorarem les característiques respecte a les funcionalitats que busquem,
per la generació d’un algorisme de recomanació musical per afectats i possibles
afectats d’Alzheimer.

3.2.1 Last.fm
Last.fm és una plataforma de recomanació musical de caràcter social, que es connecta
a partir de la instal·lació d’uns plug-ins als reproductors musicals que utilitzem
habitualment com Windows Media Player o iTunes, o vinculant-lo directament a
algun compte d’escolta de música en streaming, com pot ser Spotify, Grooveshark o
Deezer. Un cop el tenim vinculat a les nostres eines de reproducció habituals
l’aplicació captura les cançons que escoltem; cada captura d’una cançó s’anomena
“scrobbling”, que és el nom que li han posat els seus creadors.
Inicialment quan Felipe Navarro(2013) va idear l’algoritme a nivell teòric va valorar
que aquest és podria implementar amb la API de Last.fm, degut a que és una API
molt complerta i amb moltes funcionalitats, entre les quals destaquen els nombrosos
mètodes que ofereix11:
• Album
• Artist
• Auth
• Chart
• Event
• Geo
• Group
• Library
• Playlist
• Radio
• Tag
• Tasteometer
11

http://www.lastfm.es/api
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•
•
•

Track
User
Venue

Cada un d’aquests mètodes té a més les seves pròpies funcions associades, donant
unes grans funcionalitats, molt obertes als desenvolupadors que treballin amb aquesta
API i molt ben documentades.
Tot i això valorant els requeriments de l’algoritme a implementar queden reflectides
algunes deficiències bastant considerables que evidencien que tot i ser una API amb
molt de potencial no és la API adequada per treballar amb el tipus de funcionalitat
que es busca per al algoritme de creació de banda sonora de la vida d’una persona.
El fet és que una de les característiques d’aquesta API és que per poder utilitzar-la i
treure el màxim profit de les seves funcionalitats, es requereix un usuari actiu a la
plataforma per poder-li fer crides. Tenint en compte de que l’aplicació plantejada va
enfocada a gent d’edat avançada és molt improbable que aquests tinguin un compte a
Last.fm i en el cas que no el tinguin es descarta absolutament la possibilitat de crear
un compte per a cada un, per les dificultats i mals de caps que els pot crear, ja que el
que es pretén és tenir una aplicació final el màxim de senzilla.
Un altre inconvenient, en part relacionat amb l’anterior, és el fet de que al ser una
plataforma relativament recent i que la seva mitjana d’edat dels usuaris no és massa
elevada, ens trobem en que està molt orientat a les tendències dels usuaris i que per
tant, molts dels gustos musicals no s’hi veuen reflectits a la plataforma. Aquest
mateix fet també dificulta la possibilitat d’accedir a la llarga cua, degut a que com
que la majoria de les recomanacions es fan en base a la popularitat dins d’un gènere
musical, no permet accedir fàcilment a continguts poc populars.
Per fer-nos-en una idea, podem veure una captura de pantalla de la consola, quan li
fem una crida a la API demanant-li que retorni els artistes i cançons més populars a
Espanya, veient que cap dels artistes que apareixen són de l’Estat espanyol,
demostrant així que les crides a la API pel que fa a cançons folk o populars en un lloc
concret no serien les esperades.
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3.2.2 Gracenote
Gracenote és una empresa que és dedica principalment al reconeixement de música
digital i distribució i anàlisi de metadades musicals. Al 2001 van adquirir CDDB, que
va passar d’oferir un ús gratuït a un comercial, aconseguint així apoderar-se d’una
gran base de dades a nivell musical. Des d’aleshores que ha anat diversificant la seva
activitat, arribant a oferir serveis de vídeo, smartTV i unint-se a marques del sector
automobilístic per oferir una millor experiència musical al conductor. Actualment
Gracenote és qui proveeix de dades els majors reproductors i distribuïdors musicals
com ara iTunes, Xbox music, AmazonMP3, Winamp... Anteriorment havien treballat
també amb Spotify, oferint la integració de Gracenote dins la seva plataforma en els
fitxers en local, però va ser retirat a partir de la versió 0.8.5. Recentment però
Gracenote ha confirmat la seva aliança amb la nova plataforma de streaming musica
Deezer.
La plataforma de Gracenote a més a més ofereix una API pública gratuïta per a
aplicacions no comercials amb una gran quantitat d’informació musical i amb
funcionalitats força interessants i molt ben documentades. Tot i que la opció és
atractiva, la API té unes condicions una mica restrictives amb limitacions de peticions
i l’empresa es reserva el dret de fer canvis a les seves polítiques, com ja van fer en el
seu moment amb CDDB. Un altre inconvenient d’aquesta API és el fet de que la
comunitat de desenvolupadors involucrats en ella no és tan gran com en altres casos i
això és també un factor bastant rellevant.

3.2.3Spotify
Spotify és sobradament coneguda com la plataforma de reproducció en streaming més
popular entre els usuaris. A més del servei de reproducció musical Spotify també
ofereix una API oberta per a que els desenvolupadors puguin desenvolupar
aplicacions que interactuïn amb la seva plataforma.
El principal avantatge de utilitzar la API de Spotify seria el fet de poder lliurar a
l’usuari l’enllaç directe per escoltar la seva llista de reproducció amb un simple click.
Tot i així hi ha altres inconvenients més que destacables en l’ús d’aquesta com ara
que a nivell de funcionalitats està força limitada, ja que només deixar fer cerques molt
simples i amb un límit de peticions per cada cert temps; que requereix que l’usuari
amb el que s’avalua l’algoritme tingui també un usuari de Spotify i finalment un dels
principals desavantatges és el fet de que el catàleg de música és força limitat, ja que
tot i que tenen una gran quantitat de música hi ha artistes molt coneguts i artistes poc
coneguts que no publiquen els seus continguts a Spotify, a més a més a això s’hi
sumen les restriccions que hi ha a cada país, ja que per qüestions de drets d’autor
algunes cançons poden estar presents en alguns països i en altres no.
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3.2.4 MusicBrainz
MusicBrainz és com ells mateixos es defineixen una enciclopèdia d’informació
musical mantinguda per la comunitat (MusicBrainz, n.d.), és a dir que qualsevol pot
contribuir-hi.
MusicBrainz surt com a resposta precisament a la compra de CDDB per part de
Gracenote, com abans s’ha comentat, degut a que van començar a comercialitzar un
producte que els usuaris havien prèviament ajudat a crear a les primeres versions
gratuïtes i que de cop i volta passava a ser de pagament. En resposta a aquest fet
Robert Kaye va fundar MusicBrainz.
Des d’aleshores la comunitat ha patit un creixement extraordinari a nivell
internacional, convertint-se en un projecte de referència.
A més a més es declaren neutres pel que fa a estils musicals, ja que com a
enciclopèdia musical el que volen és recaptar el màxim d’informació possible sense
importar el gènere o procedència d’aquesta.
Aquest fet demostra de que amb MusicBrainz, al contrari de la majoria d’altres
plataformes serà més fàcil d’accedir a la llarga cua, és a dir a continguts menys
populars, però que en cas de voler accedir a continguts més antics és bàsic i molt
positiu. El fet de ser una comunitat tan gran a nivell internacional que col·laboren en
el projecte també fa que el catàleg musical d’aquesta plataforma sigui increïblement
gran.
Un inconvenient de MusicBrainz és que va molt bé per recopilar informació concreta
sobre un artista, àlbum, cançó, etc. Però excepte la recuperació d’informació, li falten
algun tipus de funcionalitats bastant essencials de cara a la creació d’un recomanador
musical. Un altre possible inconvenient és que el límit de peticions per segon és molt
baix, tot i que es pot augmentar una mica canviant el tipus d’usuari, tot i així la pròpia
plataforma avisa que degut al gran nombre d’usuaris que té, en determinats moments
sofreix col·lapses a la plataforma i no pot garantir les dades en aquells moments.
Una solució d’això seria descarregar la base de dades sencera que posen a la
disposició de tothom, però actualment no és la idea, treballar amb una base de dades
tan gran de forma local.

3.2.5 TheEchoNest
TheEchoNest és una plataforma d’intel·ligència musical tal i com ho descriuen ells
mateixos que s’encarreguen de sintetitzar informació musical per tal de fer-la
accessible a través de la seva API. L’empresa, nascuda inicialment del grup del MIT
Media Lab, es dedica a oferir les dades emmagatzemades a la seva plataforma i
funcionalitats sobre aquestes.
L’empresa és co-organitzadora del Music Hack Day, que se celebra en varies ciutats
de tot el món incloent Barcelona on també hi participen com a organitzadors el MTG
de la universitat Pompeu Fabra.
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Recentment, al 6 de març de 2014, l’empresa ha estat comprada per Spotify, la
plataforma de streaming musical més important del mercat.
Per una banda té com a clients grans empreses del sector musical com Rdio, Spotify,
Vevo, MTV, Nokia, Intel i moltes altres.
Per altre banda ofereixen els seus serveis d’API on tenen una API premium de
pagament amb moltíssimes funcionalitats de molt alt nivell que faciliten qualsevol
tipus de petició a informació que es vulgui saber.
També tenen una API pública amb la qual es pot accedir a la mateixa informació que
amb la API de pagament, però amb menys facilitats, degut a que les crides que se li
poden fer són de més baix nivell i per poder implementar algunes de les funcionalitats
que s’ofereixen a la de pagament és necessari combinar-ne de les de la API pública,
sense obtenir la mateixa qualitat de resultats. Tot i així la API oberta ofereix unes
funcionalitats molt extenses i interessants, té una gran base de dades musical i a més
el numero de crides per segon que se li pot fer és bastant elevat.
Per tant això fa pensar que pot ser una bona opció de cara a la implementació d’una
aplicació de recomanació gràcies a les facilitats que dóna als desenvolupadors.
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4. METODOLOGIA
4.1 Extractor de tags ID3
Per la realització del treball un dels aspectes principals era partint de la base de dades
amb 1750 (aprox.) cançons, extreure les metadades relacionades amb cada una de les
cançons i afegir-les a una base de dades (SQLite3), per tal de poder-hi fer consultes
posteriorment. Tot i que els tags poden ser observats des dels reproductors calia una
manera automatitzada per realitzar aquest procés.
El primer pas fou, per tant, buscar una llibreria que ens permetés realitzar l’extracció
dels tags ID3. En aquest cas no hi va haver gaire dubtes a l’hora seleccionar-la degut
a que a nivell de prestacions i per la qualitat de la documentació una destaca per
damunt de les altres i és la llibreria Mutagen, que a més a més és de les poques que
estan mantingudes actualment i que per tant té actualitzacions més recents.

"Esquema del funcionament de l'extractor de dades ID3"

Una vegada escollida la llibreria per extreure les metadades de les cançons era
necessari a partir d’un directori donat poder recórrer el propi directori i subdirectoris
en busca de arxius de música. Això ho hem fet a partir de la llibreria integrada a
python ‘os’, que permet usar funcions del sistema operatiu. Per una banda hem
utilitzat una funció (‘walk’) per recórrer el directori i subdirectoris i per l’altre hem
utilitzat una altre funció (‘path.splitext’) per extreure per separat el nom de l’arxiu i
l’extensió de fitxer i així poder identificar si es tracta d’un arxiu musical i descartar
tot arxiu que no ho sigui.
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Aleshores al recórrer el directori el que fem és cridar cada vegada una funció creada
amb Mutagen que ens extraurà les dades de cada un dels fitxers (títol, artista, àlbum,
gènere, data) i les emmagatzemarà en una llista.
Degut a que a la llibreria Mutagen no està previst el fet de que algun camp d’alguna
cançó no estigui omplert, a la funció d’extracció vaig haver de tenir en compte i
implementar totes les excepcions en les quals no hi hagués informació per tal de que
el programa no fallés i ho vaig fer afegint ‘unknow’ en el cas dels camps de text o ‘0’
en el camp de data.
Un cop tota la llista ja estava tota plena era l’hora de inserir totes les dades a la base
de dades, pas força senzill si és tenen les dades prèviament guardades en una llista
com és el cas. El que fem és connectar amb l’arxiu de base de dades, crear una taula
anomenada Songs amb les següents columnes(tipus):
• Id(int)
• Title(text)
• Artist(text)
• Album(text)
• Genre(text)
• Year(int)
• Directory(text)
Aleshores tan sols li hem de passar la llista per tal de que s’insereixin totes les dades
a la base de dades.
En aquest punt em vaig trobar amb un error al inserir les dades, degut a que la
codificació de les metadades en els camps ID3 de versió 2, com hem vist pot variar,
és per això que primer vam haver de codificar uniformement totes les sortides de
metadades amb UTF-8 (ja que accepta els accents) i després canviar el tipus de
codificació de la base de dades a UTF-8, ja que ve predefinida amb ASCII, que no
accepta caràcters del tipus accent.

4.2 Algorisme
L’algorisme de recomanació és la base d’aquest treball, finalment per a la realització
d’aquest, s’ha optat per la utilització de l’API de The Echo Nest per fer les peticions i
aconseguir informació de metadades útils a partir de les dades obtingudes de l’usuari.
El fet pel qual no s’ha fet finalment amb la API de Last.fm com estava previst quan
es va idear l’algoritme és perquè aquesta API està lligada a una sèrie de limitacions
que la fan poc atractiva per la implementació pràctica, la més important d’elles és el
fet que obliga als usuaris a tenir un compte a la plataforma. En canvi la API de The
Echo Nest, potser no ofereix tantes funcionalitats, però a la vegada, també té moltes
menys limitacions.
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A part de la API a utilitzar també hi ha hagut algunes altre variacions en la realització
de l’algorisme per exemple que s’ha establert un percentatge per controlar la quantitat
de dades musicals directes i indirectes que rebrem a la llista de reproducció resultant,
també s’han simplificat algunes parts degut a qüestions tècniques com és el cas del
segon filtre de preferència, però no entrarem en detall degut a que més endavant
s’explicarà el funcionament concret de cada una de les parts.
L’algorisme ha estat creat amb Python 2.7.3, llenguatge de programació
multiparadigma, d’alt nivell i relativament modern. Actualment està adquirint una
gran importància i està sent cada cop més utilitzat degut a la seva fàcil sintaxis i
flexibilitat.
En un primer moment es va realitzar tot el prototip en forma d’script, però amb motiu
de la dificultat de comprensió i poca reusabilitat que aquest paradigma dóna al codi
quan és llarg, vaig decidir passar parts del codi que ho requerien a orientat a objectes.
Obtenint finalment un codi que combina parts d’scripting i parts d’orientació a
objectes, segons la complexitat i el que requeria cada una de les parts.
Dins de l’algorisme hi trobem involucrades 3 parts del procés molt ben diferenciades,
una de recollida i inserció de dades, l’altre de processament d’aquestes dades per
obtenir un resultat i finalment l’entrega d’aquest resultat a l’usuari. A continuació
veiem en més profunditat aquestes parts.

4.2.1 Qüestionari de preferències musicals
El qüestionari és el primer dels passos per tal de recollir les dades, degut a que es
tracta d’un prototip, es busca una eina de qüestionaris online ja existent per tal de
poder captar les dades i després importar-les al programa.
Després de valorar vàries eines, l’eina escollida és la que ens ofereix Google, el
GoogleForms12, degut a que és una eina molt estesa, fàcil d’utilitzar i que ens permet
exportar les dades en un format d’emmagatzemat i organització de dades (.csv13) que
després ens permetrà poder-les analitzar des del programa, generant un petit parser de
dades. A l’annex B podem trobar captures de pantalla del qüestionari.

“Parser del qüestionari”
12

http://www.google.com/google-d-s/createforms.html
http://data.okfn.org/doc/csv

13
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Com hem comentat anteriorment en Felipe Navarro ja havia creat un formulari de
captació de dades, tot i així degut a lo extens que era i de que es tracta d’un prototip,
he decidit crear-ne un de nou, tan sols amb les dades imprescindibles d’avaluació que
utilitzarà aquesta primera versió de l’aplicació. Es per això que les dades demanades
en el qüestionari quedaran reduïdes a les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom
Correu Electrònic
Data de naixement
Lloc de naixement
Llocs on s’ha viscut i el període
Gèneres de música que li agraden
Artistes favorits
Cançons favorites

D’aquesta manera el nombre d’entrades ha passat de 31 a 8 simplificant molt així, la
tasca de processament de dades posterior, respecte a les del qüestionari original.
Un cop les respostes han estat recollides i exportades al fitxer csv, cal crear la part de
l’algoritme que interpretarà el fitxer i ho convertirà en dades que puguin ser
manipulades després per a l’algoritme. A continuació, s’explica com funciona la part
del parsing del fitxer:
Primer de tot cal saber que un fitxer csv, ve de l’anglès Comma Separated Value, és
un fitxer que com el seu nom indica se li separen els valors amb comes i per altre
banda també es té en compte el salt de línia. Tenint en compte això, per entendre
millor el concepte és bo fer una abstracció i pensar en les comes com a separadors de
columnes i pensar en els salts de línia com a separadors de files. Per exemple:
F1_C1,F1_C2,F1_C3,F1_C4,F1_C5
F2_C1,F2_C2,F2_C3,F2_C4,F2_C5
F3_C1,F3_C2,F3_C3,F3_C4,F3_C5
Seria equivalent a:
F1_C1
F2_C1
F3_C1

F1_C2
F2_C2
F3_C2

F1_C3
F2_C3
F3_C3

F1_C4
F2_C4
F3_C4

F1_C5
F2_C5
F3_C5

Aleshores un cop tenim el fitxer l’hem d’obrir en mode lectura i un cop obert tenim la
sort de que en Python existeix una llibreria integrada que facilita la tasca de lectura
d’aquest tipus de fitxer, així que el que fem és passar el fitxer a la funció reader de la
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llibreria csv i ho emmagatzemem a una variable. Aquesta variable la podrem recórrer
com si es tractés d’una matriu, amb dos for el primer per les files i el segon per les
columnes. Quan recorrem les columnes anem guardant les respostes dins d’una llista,
un cop em acabat de recórrer les columnes i tenim totes les respostes
emmagatzemades en una llista, el que es fa és afegir la llista de respostes dins d’una
llista d’usuaris i així successivament, obtenint així una llista de llistes. Una sola llista
d’usuaris, formada de tantes llistes de respostes com usuaris hagin respost.
D’aquesta manera podrem accedir fàcilment a tota la informació amb tan sols dos
índexs necessaris, el primer per escollir l’usuari i el segon per escollir el número de
resposta d’aquell usuari.

4.2.2 Mètode de generació de la llista de reproducció (playlist)
Un cop tenim les dades de manera que ja les podem tractar de forma senzilla i eficaç,
és el moment de utilitzar-les per tal de poder extreure el que serà la llista de
reproducció per a cada persona.
El primer que hem de tenir en compte a l’hora d’iniciar l’algoritme de generació
d’una llista de reproducció és definir dos paràmetres globals imprescindibles que
poden afectar molt els resultats finals. El primer que s’ha de definir és la longitud que
se li vol donar a la llista de reproducció, el segon és el percentatge de la llista de
reproducció final que volem que pertanyi a dades musicals directes, que són les dades
indicades per els usuaris explícitament (p.e. Cançons i artistes preferits). La resta de
cançons de la llista serà afegida a partir de dades indirectes o implícites que podem
extreure en base el context i les dades lliurades per l’usuari.
Per tant, dividirem l’explicació de l’algoritme en dos grans apartats les dades
musicals directes i les dades musicals indirectes.

a) Dades musicals directes
Dins les dades musicals directes hi trobem, aquelles dades que ens proporciona
l’usuari, que estan directament relacionades a la música que escolta i que li agrada,
com ara cançons o artistes. Aquestes dades són les més importants i les que ens
permetran extreure uns resultats més precisos pel que fa als gustos de l’usuari.
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“Algorisme per a les dades musicals directes”
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• Cançons preferides:
El primer que farem serà agafar les cançons preferides de l’usuari. Aquest és el tipus
da dades més concret, precís i inequívoc que ens aporta l’usuari.
Quan l’usuari ens dóna aquesta dada hi ha dos possibilitats, que ens doni el nom de la
cançó amb el seu artista o compositor, que seria lo òptim; o que per contra només ens
sàpiga dir el nom de la cançó, en el cas que no recordi l’artista, pot provocar
confusions degut a que pot ser que dos artistes tinguin cançons diferents amb el
mateix nom o que una mateixa cançó hagi sigut versionada per més d’un artista. Per
tant es pot córrer el risc en el cas de que tota la informació no hagi estat donada, de
que la cançó escollida no sigui del gust de l’usuari.
Un cop s’ha agafat el camp de dades referent a les cançons preferides el primer de tot
és separar-les unes de les altres i detectar si porten un artista afegit. Aleshores aquesta
informació s’afegeix en una llista, on en cada posició hi haurà un string amb el nom
de la cançó, en el cas de que només s’hagi donat el títol d’aquesta o una tupla de dos
posicions amb el títol de la cançó i l’artista. Podem veure a continuació un exemple
d’ordenació:
[[“Cançó1”,”Artista_cançó1”],[“Cançó2”],[“Cançó3”,”Artista_cançó3”], ... ]
Aquesta llista es passa a la funció de cerca de cançons favorites, que el que fa és
recórrer la llista mirant cada posició.
En el cas de que hi hagi dos camps, l’algoritme entendrà que s’ha donat la informació
de títol i artista de la cançó i farà la petició a la base de dades de Echonest utilitzant
tota aquesta informació.
En el cas de que només hi hagi un camp, farà la busca només amb el títol de la cançó.
D’aquesta crida ens seran retornats varies opcions ordenades per rellevància, on
inicialment escollirem la primera. El que rebem és un objecte de la cançó amb varis
atributs relacionats amb aquesta.
Un cop obtingut el resultat el que farem serà emmagatzemar-lo a la llista de cançons
preferides de l’usuari i també a la llista del playlist definitiu, degut a que és
informació donada pel propi usuari.

• Artistes preferits:
L’objectiu d’aquesta part de l’algoritme és a partir dels artistes preferits donats, fer
una cerca per tal de trobar les seves cançons més populars (top songs).
El primer que fem és agafar el camp d’artistes preferits rebut del qüestionari i
separar-los uns dels altres, en aquest cas sabem que només hi haurà un element per
cada camp així que no caldrà fer cap comprovació.
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Un cop tenim els artistes separats fem una cerca per el seu nom i agafem el objecte
retornat, més rellevant de cada crida, obtenint així els artistes donats per l’usuari al
qüestionari.
A més a més, també afegim els artistes de les cançons preferides que anteriorment
hem buscat, comprovant abans d’afegir-lo si ja estava afegit anteriorment del camp
d’artistes favorits.
Un cop tenim la llista dels artistes més rellevants en la vida de l’usuari, el que fem és
anar-la recorrent i agafant de cada artista la seva cançó més destacada. Un cop s’ha
recorregut la llista un cop, es torna a començar des de l’inici a recorre-la agafant
aquest cop la segona cançó més destacada d’aquest i així successivament.

“Iteracions pels artistes preferits”

Aquestes iteracions es produeixen sota una condició, ja que sinó podrien seguir
iterant fins a acabar les cançons de cada artista. La condició que marca el punt en que
deixem d’agafar cançons dels artistes preferits és la que ve donada per el percentatge
de dades musicals directes que es voldran agafar respecte a la longitud total del
playlist.
Un cop la suma de les cançons més rellevants dels artistes i les cançons preferides,
prèviament obtingudes, trenqui la condició; superant així el percentatge marcat com a
condició sobre la longitud total de la llista de reproducció, aleshores es passarà a la
selecció de cançons en base les dades musicals indirectes.

b) Dades musicals indirectes
Dins les dades musicals indirectes trobem aquelles dades que el usuari no ha donat
directament, però que es troben implícites en les seves respostes i en el context de la
seva vida. La qualitat de la recomanació en base a aquestes dades no està garantida i
és un dels principals reptes de tots els recomanadors musicals i per tant també
d’aquest treball.
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En aquest cas dividirem les dades indirectes en dos filtres de preferències, tal i com ja
estava fet en la primera versió teòrica de l’algorisme. Tot i que canviant les
funcionalitats d’aquests filtres degut a limitacions, barreres i problemes trobats a
l’hora d’afrontar la implementació de l’algoritme a nivell pràctic. També el fet
treballar amb una API o una altre afegeix unes funcionalitats o unes altres, respecte a
aquest tipus de dades.

• Filtre de preferència 1:
El primer filtre de preferència, tot i ser un tipus de dades musicals indirecte, està
estretament relacionat amb les dades directes.
Aquest filtre té exactament el mateix funcionament que el que em vist a artistes
preferits a les dades musicals directes i és que es basa també en la selecció de cançons
a partir d’artistes.

"Funcionament del filtre de preferència 1"

El que hem fet en aquest cas és una crida a la API per a cada artista preferit que
teníem, demanant que ens retorni artistes similars per ordre de similitud i hem anat
agafant per cada un l’artista més similar, sempre i quan aquest no formi part ja de la
llista de artistes preferits o de la mateixa llista que estem creant.
Un cop es té la llista amb tots els artistes seleccionats se segueix com s’ha comentat,
el mateix procediment que amb artistes preferits, s’aniran afegint a la llista de
reproducció les cançons més rellevants de cada artista fins que s’arribi a la longitud
marcada del playlist menys dos, ja que les dues últimes cançons estan reservades per
al filtre de preferència 2.
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• Filtre de preferència 2:
El filtre de preferència 2 es basa completament en el context de la vida de l’usuari,
sense tenir en compte cap tipus de les dades directes, anteriorment comentades.

"Funcionament del filtre de preferència 2"

La primera dada que prenem en consideració per a aquest filtre és la data de
naixement de l’usuari. En base això calcularem quin any era quan tenia 30 anys i
delimitarem la cerca a resultats que estiguin per sota d’aquest any, ja són els anys de
referència en els quals s’escolten les cançons que més marcades quedaran en la vida
d’una persona.
Un cop tenim aquesta primera dada el que fem és busca a quin país vivia l’usuari
durant aquesta edat, segons les respostes del formulari. Ha de ser un país i no pot ser
per ciutats o altres opcions més detallades degut a les limitacions de la API, a més se
li ha de passar les dades amb coordenades geogràfiques, degut a que estem utilitzant
la versió gratuïta de la API.
Un cop tenim aquestes dades que ens ajuden a delimitar els resultats en un territori i
durant un període de temps fem dues cerques per familiaritat en el territori. En una
d’elles posarem com a condició que ens retorni una cançó de gènere folk i en l’altre
es pot posar un dels gèneres escollits per l’usuari o simplement sense especificar el
gènere, ja que ens retornarà una cançó popular durant aquella època.
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Un cop obtingudes aquestes dos últimes cançons, s’afegiran a la llista de reproducció
i aquesta ja es podrà donar per acabada i per tant ja podrem passar a l’últim pas de
l’algoritme que seria l’entrega de les dades.

4.2.3 Enviament dels resultats per correu electrònic
En aquest últim apartat sobre l’entrega del resultat a l’usuari s’explicarà com s’envia
el resultat automàticament per correu electrònic, tot i així durant els testos i alguna
prova realitzada amb usuaris s’ha captat el resultat de l’algoritme directament per la
consola de l’ordinador. Tot i així la opció de poder enviar automàticament per correu
els resultats als pacients és un fet molt valorable pel que fa a l’experiència d’usuari.

"Esquema enviament correu electrònic"
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El format per entrega la llista de reproducció és el següent:
Cançó_1 – Artista_A
Cançó_2 – Artista_B
Cançó_3 – Artista_C
...
Podent-se repetir els artistes, però no les cançons.
El que es fa un cop amb la llista és cridat a la funció creada per enviar correus
electrònics ( mail_to() ) a la qual li passem l’adreça de correu electrònic de l’usuari,
el seu nom i la llista de reproducció; perquè la funció generi un correu electrònic i
l’enviï.
L’enviament del correu és fa a través de la llibreria de Python smtplib, que ens
permet utilitzar el protocol smtp (Simple Mail Transfer Protocol) per enviar el correu.
Prèviament a la funció s’ha definit l’adreça de correu des d’on s’enviarà, el servidor,
el port i l’assumpte del e-mail.
Un cop definit tot això el següent pas és establir connexió amb el servidor de forma
segura a través del protocol TTLS (Tunneled Transport Layer Security), ja amb la
connexió segura establida s’ha de iniciar sessió al servidor amb l’usuari del correu
electrònic amb el que estem enviant el correu. Finalment amb l’usuari ja registrat,
només s’ha d’enviar el correu passant tres únics paràmetres; El correu enviant, el
correu destí del missatge i el text on s’hi ha inclòs el missatge i dades extres que
necessiten els gestors de correu(From, To, Subject).
Un cop fet això el correu ja s’enviarà a l’usuari, que rebrà finalment la seva llista de
reproducció

4.3 Estratègia d’avaluació
En aquest apartat del capítol de metodologia, explicarem les estratègies d’avaluació
que se seguiran de cara a l’obtenció de resultats tangibles i analitzables que es farà en
el capítol següent i dels quals n’extraurem les conclusions.
L’estratègia d’avaluació estarà dividida en els següents camps:

• Cas d’ús:
Aquí s’explicarà detalladament amb l’exemple d’un usuari tot el procés que se
segueix des que aquest introdueix les dades, fins que rep el resultat, però sense
tenir en compte l’algoritme que hi ha de fons.
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• Avaluació qualitativa respecte a les playlists que teníem:
En aquest apartat el que es farà és una comparació entre els resultats de les llistes
de reproducció obtingudes manualment en la implementació teòrica de
l’algorisme i els resultats obtinguts per l’algorisme automàtic. Així es podrà
apreciar quins punts de l’algoritme funcionen correctament i quins es podrien
sotmetre a futures millores.
•

Avaluació d’un nou grup d’usuaris:

A més de la comparació amb les llistes de reproducció generades anteriorment,
també és farà una nova avaluació d’usuaris, sense comparar-la amb caps resultats
anteriors, només tenint en compte l’algoritme implementat.
Degut a que es tracta d’un prototip i per tant es troba en una etapa molt inicial, no
s’avaluarà amb usuaris amb Alzheimer, ja que el que es vol en un primer moment
és recollir informació purament sobre el funcionament d’aquest sistema de
recomanació, per poder-lo millorar i un cop hi hagi una estabilitat assegurada, ja
podria ser avaluat amb persones afectades d’Alzheimer.
Per tal de facilitar l’avaluació se’ls passarà als usuaris llistes de reproducció
creades amb Grooveshark, degut a que la plataforma permet escoltar música
sense haver d’estar registrat a ella.
Un cop hagin escoltat la llista de reproducció hauran de respondre un breu
qüestionari creat per a l’avaluació, que se’ls enviarà juntament amb la llista de
reproducció.
•

Discussió:

En Aquest apartat s’analitzaran i discutiran els resultats obtinguts intentant
esbrinar les causes d’aquests i així poder fer una valoració que servirà de cara a
la presa de conclusions i a la definició dels treballs futurs que es faran en el últim
capítol.
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5. RESULTATS
En aquest capítol es farà una avaluació dels resultats obtinguts de la implementació
de l’algorisme, en diferents àmbits, per tal de poder extreure un ventall el màxim
ampli possible de cara a les conclusions.

5.1. Cas d’ús
A continuació s’explicarà el cas d’ús d’un usuari durant tot el procés.
Primerament l’usuari ha d’omplir el breu qüestionari de preferències musicals,
introduint cada un dels camps i tenint en compte que com més informació es doni,
més fiables seran els resultats. Un cop escrits tots els camps, s’envien els resultats que
queden emmagatzemats en una fulla de càlcul de Google.
Per tal d’analitzar les dades s’ha de descarregar la fulla de càlcul en format .csv i
introduir-la en el directori on es troba l’algoritme amb el nom “respostes.csv” o per
contra canviar en el codi, quan es crida la funció csv_reader() passant-li com
argument el directori on es troba el fitxer.
Els paràmetres que es poden modificar abans de l’execució de l’algoritme són la
longitud de la llista de reproducció final i el percentatge de dades musicals directes i
no directes corresponents.
Amb aquest pas fet, només cal executar l’algoritme, que amb un temps de
processament d’aproximadament 30 segons retornarà la llista de reproducció final.
Aquesta llista s’enviarà paral·lelament i de forma automàtica al correu de l’usuari,
que rebrà un correu amb la seva llista de reproducció.

5.2 Avaluació qualitativa respecte a les playlists ja existents
L’avaluació qualitativa respecte a les playlist ja existents el que pretenia era comparar
les llistes de reproducció obtingudes prèviament amb el desenvolupament de
l’algoritme a nivell manual i les llistes de reproducció generades automàticament per
l’algoritme de recomanació.
La manera de comparar-ho ha sigut situant en paral·lel per a cada usuari les llistes de
reproducció obtingudes per un mètode i per l’altre. D’aquí s’ha pogut extreure
informació molt interessant i trobar mancances i fortaleses d’un sistema i de l’altre.
A continuació es detallaran alguns dels aspectes observats més rellevants.
Primer de tot al fer la comparativa a nivell general és veu molt clar el fet d’haver
establert en l’algoritme automatitzat un control entre el percentatge de dades musicals
directes i indirectes, respecte a l’algoritme manual. Pel fet de que en el cas de
l’algoritme manual si un usuari responia donant informació sobre moltes cançons i
molts artistes, se li acabava fent la llista de reproducció gairebé només amb cançons
basades en les dades musicals directes. En canvi al afegir una condició que reguli
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això, permet assegurar que sempre hi haurà unes quantes cançons de recomanació
obtingudes a partir de les dades musicals indirectes i fomentant així la varietat final
obtinguda.
Tot i ser un gran avantatge es fet d’afegir aquesta condició, també s’ha de tenir
compte a l’hora d’establir-lo degut a que segons si un usuari proporciona més o
menys dades, convindrà canviar els percentatges entre música directa i indirecta.
Un altre aspecte observat és el fet de que quan alguns dels usuaris van respondre el
test anterior, no se’ls va demanar que donessin el màxims detalls possibles respecte
els seus gustos, per exemple el fet de que per les cançons es digui també l’artista que
la toca en el cas que el recordi. Ja que en alguns casos això provoca confusions. Per
exemple trobem els casos de cançons com “l’emigrant” o “rossó” que si no es dóna el
nom de l’artista el sistema de recomanació agafa cançons més populars amb el mateix
nom però que no són les que l’usuari volia (“L'émigrant - Charles Aznavour”, “Rosso
– Niccolò Fabi”).En l’algoritme manual aquest error podia ser resolt gràcies al
raonament humà i de que en el context en que vénen donades aquestes cançons se sap
a quines peces es refereixen exactament.
També es veu com a inconvenient el fet de que si l’usuari no escriu correctament el
nom de la cançó i no aporta el nom de l’artista en qüestió, se li poden retornar un
resultats que no siguin els esperats. Per exemple un cas que s’ha donat on algú busca
“El vent” i el programa li retorna com a cançó “El vent” de Josep Maria Espinàs,
quan ell realment el que volia era la cançó “Al vent” de Raimon. Un cas com aquest,
també pot ser detectable amb el raonament humà, però es fa molt difícil de detectar a
través de l’algoritme.
El fet de fer les cerques de cançons sense posar el nom de l’artista també es corre el
risc de que retorni una versió de la cançó feta per un altre artista, que actualment sigui
més popular.
Tot i així em vist que encara que l’algoritme no pugui utilitzar raonament humà per
resoldre segons quines qüestions, les similituds entre les llistes fetes a partir de
l’algoritme manual i l’automàtic no disten tant, ja que les cançons preferides seran
iguals sempre i quan l’usuari hagi escrit correctament la cançó i especificat l’artista,
els artistes recomanats coincideixen també en la majoria dels casos, tenint en compte
per suposat, que l’elecció d’una cançó o una altre dels artistes ha variat força entre un
algoritme i l’altre.
Finalment comentar, que en aquesta avaluació s’ha pogut observar, com el segon
filtre de preferència encarregat de introduir una cançó folk i un èxit de joventut, ha
retornar uns resultats força homogenis entre usuaris, de les mateixes dècades.
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5.3 Avaluació nou grup d’usuaris
L’avaluació de nous usuaris s’ha realitzat a un petit grup de gent i de diferents franges
d’edat, prenent 6 mostres que anaven des dels 22 fins als 86 anys. El fet de realitzarlo específicament amb el nou qüestionari pensat només per l’avaluació d’aquest
prototip, ha fet que donés menys problemes i imprevistos que quan es va fer
aprofitant els testos ja creats anteriorment en l’estudi previ del MTG (Navarro, 2013),
ja que hi havia moltes més dades i introduïdes amb formats no pensats per ser
avaluats automàticament.
El procediment seguit ha estat primerament trobar usuaris amb un perfil interessant
per avaluar. Un cop s’ha trobat un usuari disposat a realitzar el test, se li passava el
qüestionari de preferències musicals reduït, creat per la ocasió d’avaluar el prototip.
Un cop amb el qüestionari omplert, revisava que les respostes estiguessin escrites en
el format correcte i aleshores ja es podia descarregar el fitxer csv i passar-lo a
l’algoritme, que ens retornava la llista de cançons.
Tot i que el propi algoritme està implementat per enviar per correu la llista de
cançons, degut a que es tractava d’una avaluació a un petit grup d’usuaris, em vaig
encarregar de crear amb la llista que retornava l’algoritme, llistes de reproducció de
GrooveShark, ja que els hi facilita el fet de no haver de buscar les cançons i a la
vegada no requereix usuari per poder escoltar la música.
Juntament amb la llista se’ls hi enviava el link amb el qüestionari d’avaluació a partir
del qual s’han pogut obtenir les dades que a continuació es comentaran.

Valoració	
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6	
  

Usuaris	
  
Valoració dels usuaris

S’ha demanat als usuaris que avaluessin globalment de l’1 al 10 que els hi havia
semblat la llista de reproducció, obtenint una mitja de 7,67 amb una desviació
standard de 1,03 , la qual és una nota que està força bé, sobretot tenint en compte que
l’avaluació s’ha realitzat amb només un percentatge del 50% de música directe, així
que és un resultat satisfactori ja que significa que la llista de reproducció entregada
els hi ha agradat.
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Cançons ja conegudes

6-‐10	
  
33%	
  
11-‐15	
  
67%	
  

Per altre banda s’ha preguntat sobre el coneixement de les peces musicals que se’ls hi
entregaven, ja que l’objectiu de l’algoritme és aportar peces que coneguin sobretot i
no tant generar descobriments, ja que es tracta de crear una banda sonora de la vida
d’una persona. El 67% dels usuaris coneixien entre 11 i 15 cançons de la col·lecció
entregada, l’altra 33% coneixia entre 6 i 10 de les cançons. La mitja de cançons ja
conegudes ha sigut de 11,33 amb una desviació standard de 2,58. Les persones que
menys cançons han conegut han sigut de les més grans a les quals se’ls ha avaluat,
potser en part també perquè han aportat menys informació que la resta d’usuaris.

Cançons descobertes
1-‐3	
  
17%	
  
4-‐6	
  
17%	
  

7-‐9	
  
50%	
  

10+	
  
16%	
  

El 100% dels usuaris han destacat que si que han descobert cançons que no havien
escoltat mai i les xifres han variat força, però la majoria han contestat que han
descobert entre 7 i 9 cançons, la mitjana del total de respostes pel que fa a la
descoberta de noves cançons ha sigut de 6,83 amb una desviació standard de 2,86.
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Cançons redescobertes

1-‐3	
  
40%	
  
4-‐6	
  
60%	
  

S’ha preguntat també si en la llista de reproducció hi constava algun artista i cançó
que feia temps que no escoltaven i la resposta ha sigut força aclaparadora, obtenint
així un 83% que han respost que sí. I d’aquests que han respost que sí el 60% han
respost que han recordat entre 4 i 6 artistes o cançons que feia temps que no
escoltaven i l’altre 40% ha respost que entre 1 i 3. La mitja de cançons que feia temps
que no escoltaven ha sigut de 3,17 amb una desviació standard de 1,72.
Un aspecte que no ha generat lloc a debat és el fet de que tothom qui ha participat a
l’experiment ha afirmat que mentre escoltava la seva llista de reproducció se li ha
despertat algun tipus de record.
Finalment s’ha volgut fer especial èmfasis amb una pregunta individual per a la cançó
folk i una altre per a la cançó de l’èxit de joventut, els resultats dels quals han sigut
els següents.

T'ha agradat la cançó folk?
Indiferent	
  
17%	
  

No	
  
50%	
  
Sí	
  
33%	
  

Per la cançó folk, s’ha obtingut que al 50% dels usuaris no els ha agradat la cançó que
se’ls ha recomanat, el 33% ha dit que sí i el 17% els hi ha sigut indiferent.
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T'ha agradat la cançó de joventut?
Sí	
  
17%	
  
No	
  
33%	
  

Indiferent	
  
50%	
  

Per altre banda per a la cançó d’èxits de joventut el 50% ha dit que els hi era
indiferent la cançó, el 33% no els hi ha agradat i el 17% sí.
Com podem veure els resultats obtinguts per el segon filtre han estat els més fluixos,
ja que el fet de no ser una cerca relacionada amb els gustos musicals, sinó només
tenint en compte dades demogràfiques això ha generat que no tinguessin gaire
acceptació aquestes cançons. Potser en futures implementacions el que s’hauria de fer
és combinar aquest segon filtre amb els propis gustos musicals de les persones.
Per altre banda els resultats obtinguts amb la resta de parts de l’algoritme han estat
d’allò més satisfactoris, sobretot quan alguns dels usuaris a nivell personal m’han
transmès que la llista de reproducció els havia recordat artistes que feia molt de temps
que no escoltaven i que ja ni se n’encordaven però que els hi agradaven molt.

5.4 Discussió
Un cop avaluats els resultats de l’algoritme obtinguts amb l’ús de dades d’usuaris
reals, en aquest apartat es farà una valoració al respecte de les limitacions
tecnològiques que s’han trobat i que han afectat als resultats obtinguts, per tal de
poder extreure en el proper capítol alguns dels treballs futurs a realitzar per a la
millora d’aquest prototip.
El principal dels inconvenients trobats és el fet de cançons i artistes amb noms
similars, fet que redueix les possibilitats de retornar l’element desitjat en el cas que
l’usuari escrigui incorrectament alguna de les dades.
També hi ha l’inconvenient de que algunes obres, sobretot peces clàssiques, la gent
les coneix per el nom popular de cada lloc, ja que s’acostuma a traduir alguns noms
de les peces, això dificulta també poder trobar la cançó a la qual l’usuari es refereix.
Un altre problema trobat és el fet de que en el cas que hi hagi errors, aquests
s’arrosseguen, degut a que si l’algoritme capta malament algun nom de cançó o
d’artista, aquest serà utilitzat posteriorment per tal de realitzar algunes de les
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recomanacions, fent així que un error inicial es vagi veient reflectit més endavant en
altres etapes de l’algoritme.
Finalment l’última limitació a comentar es tracta de la homogeneïtat dels resultats
que l’API retorna per al segon filtre de preferència degut a que la cerca que es pot fer
per paràmetres, no és prou extensa i això fa que les peces retornades siguin molt
similars entre les diferents persones. Això es podria mirar de fer-ho una mica aleatori,
però la millor opció seria fer aquesta cerca sense utilitza l’API, tal i com s’especifica
en el següent capítol a l’apartat de treball futur.
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6. CONCLUSIONS I TREBALL FUTUR
6.1 Conclusions
Durant la realització d’aquest treball s’ha avançat molt en la vessant pràctica per tal
d’aconseguir una primera versió de l’algoritme de recomanació automatitzat per a
persones amb Alzheimer, fent ús de les tecnologies MIR i de APIs obertes a
desenvolupadors que ens han permès l’accés a una immensa quantitat de dades
musicals, que d’altre manera no hauríem pogut recopilar mai.
Primer de tot destacar el fet de que s’ha indexat tota la base de dades musical que es
va recopilar anteriorment per l’MTG (Navarro, 2013). Tot i que en l’algorisme de
recomanació no s’hagin utilitzat aquestes dades musicals directament, la indexació
d’aquestes són un punt clau degut a permetrà en un futur crear una plataforma robusta
amb una base de dades pròpia especialitzada amb la música local d’aquí sobretot, que
ha estat una de les principals deficiències que s’ha trobat al estudiar les APIs musicals
que hi ha.
Per altra banda a nivell de l’algorisme, s’ha agafat la ideació inicial que hi havia i
s’ha estudiat com es podia dur a terme d’una forma viable, estudiant varies opcions
tecnològiques, per tal d’obtenir una primera versió automatitzada, que ens ha permès,
veure les deficiències i fortaleses de l’algoritme un cop aplicat per primer cop a nivell
pràctic. Això permet passar de hipòtesis a proves tangibles i ens marca un camí molt
més definit a l’hora de continuar.
S’ha vist que comparant amb les llistes de reproducció obtingudes amb la realització
de l’algoritme manual, hi ha molta similitud, no tant pel que fa a la tria de cançons
particularment, però sí pel que fa a la tria d’artistes, tornant llistes molt afins entre
elles.
La valoració dels usuaris pel que fa a les llistes també ha sigut d’allò més bones,
demostrant-nos que tot i les variacions que hi havia del resultat manual al resultat
automàtic, aquest agradava igualment, significant això que les variacions d’un a
l’altre no necessàriament significava un error, sinó tot el contrari, ja que les
valoracions ha estat molt bones.
També s’ha vist que l’algoritme en la majoria dels casos ha generat cançons que
l’usuari feia temps que no escoltava i que ja no recordava, resultat molt bo, degut a
que aquest és un dels principals objectius d’aquest algoritme.
Per altre banda el punt que més millora necessita de l’algoritme tan a nivell tècnic
com potser de conceptualització és el de recomanació de una cançó de gènere
folklòric i una d’un èxit de joventut, degut a que tan ens els resultats obtinguts a la
tesi de Felipe Navarro (Navarro, 2013), com els resultats obtinguts amb els nous
usuaris avaluats, queda reflectit que els resultats obtinguts per aquests dos tipus de
cançons no acaben d’agradar.
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Tot i que l’algorisme actual per regla general genera llistes força correctes i que
agraden als usuaris, a vegades, dóna problemes en el cas de que l’usuari entri dades
incorrectes, incomplertes o traduïdes al seu idioma quan l’idioma original és un altre.
Això es reflecteix en cançons puntuals que poden aparèixer i potser no tenen res a
veure amb el que l’usuari es referia. Per això és recomanable que tot i que l’algoritme
estalvia un munt de temps i en la gran majoria dels casos genera llistes afins als
gustos generals, es supervisin els resultats entregats per l’algoritme per poder detectar
si hi ha hagut algun d’aquests errors i corregir-lo abans d’entregar el resultat a
l’usuari; o per altre banda una altre alternativa és comprovar les dades per detectar
possibles errors a les dades recopilades abans d’entregar-les a l’algorisme, estalviant
així molt de temps.

6.2 Treball futur
Com a treball futur de la feina feta queden moltes coses si ens plantegem que aquest
projecte tan ambiciós pot arribar a ser una plataforma web dedicada a la recomanació
musical per a persones amb demències, especialment l’Alzheimer i que els pot ajudar
molt en els seus tractaments. Tot i així a continuació detallaré un seguit de millores,
detallades i definides, que serien els passos més propers a seguir en la realització del
projecte.
El principal aspecte que s’hauria de millorar hauria de ser, la part de l’algoritme
relacionada amb el segon filtre de referència, que és el que s’encarrega de generar una
cançó folklòrica de la zona on ha viscut la persona i una cançó que hagi sigut un èxit
durant la joventut d’aquesta. La necessitat de millora d’aquesta filtre de preferència
ve donada principalment perquè tal i com s’ha comentat a les conclusions, les APIs
estan molt limitades pel que fa a cançons espanyoles de mitjans del segle passat, que
són les que més rellevància tenen per aquesta part de l’estudi. Per tant en aquest
àmbit s’hauria d’aconseguir que la plataforma fos el màxim d’independent de serveis
externs i pogués funcionar amb les seves pròpies dades. Aquest fet hauria de ser
esmenat amb dues millores força concretes.
La primera fa referència a la base de dades, es tenen emmagatzemades
aproximadament 1750 cançons i d’aquestes cançons se n’ha generat una base de
dades indexada a partir dels tags ID3 d’aquestes cançons. Tot i així la informació
d’aquests tags en molts casos se’ns fa insuficient per a un sistema de recomanació,
així que seria interessant poder nodrir aquesta base de dades amb més informació
extra a la purament proporcionada pels tags ID3 de les cançons. Com que moltes de
les dades ja estan indexades es podria obtenir fàcilment i de forma automatitzada,
més informació d’aquestes buscant a bases de dades musical que tingui grans
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catàlegs, sobretot a nivell de long tail; alguns exemples de plataformes de les quals es
podria extreure informació rellevant són MusicBrainz14, FreeDB15 o Discogs16.
La segona millora que s’hauria de fer per tal d’aconseguir reforçar el segon filtre de
preferència hauria de ser que un cop tenim la base de dades nodrida de més dades en
conseqüència, penso que s’hauria d’augmentar les dades recollides en el qüestionari,
per tant en aquest cas jo seria partidari de recuperar els camps de l’antic qüestionari,
ja que els camps que es van reduir va ser només per una qüestió pràctica, però si es
volen donar resultats més acurats s’haurà de tornar a ampliar.
Una altra millora seria el fet de millorar l’entrada de dades, tenint en compte tot el
que s’ha comentat a la discussió dels resultats. Per exemple un error habitual és el fet
de quan hi ha un conflicte entre dos artistes o cançons amb noms similars. Doncs en
aquests casos estaria molt bé que la plataforma pogués alertar a l’usuari mostrant-li
els casos que podia voler dir (mostrant una fotografia i/ biografia de cada un,
fàcilment extraïble de la majoria d’APIs) i ell esculli a quin es referia realment, per
tal d’evitar confusions. Per fer-ho d’una forma més senzilla es podria fer en base a
una cerca dels errors més habituals. Dins aquesta millora també podrien entrar els
casos en que els títols de les cançons han estat traduïts a la llengua del lloc, amb un
diccionari que recollís les excepcions més comuns.
Una millora que podria significar un gran progrés seria el fet de que amb alguna API
d’una plataforma de reproducció en streaming com Spotify, Deezer o GrooveShark;
recomanant aquesta última degut a que no requereix autentificació dels usuaris, poder
implementar una part de l’algoritme que crees la llista de reproducció final
directament a la plataforma web i d’aquesta manera se li pogués entregar a l’usuari un
link on poder escoltar la llista, evitant-li maldecaps.
Finalment una millora que podria ser un gran avanç seria que l’usuari pogués
introduir fitxers de la seva col·lecció musical, per tal que aquests fossin analitzats
sense ell haver-se de preocupar de d’aportar dades, la API de The Echonest per
exemple ofereix el servei de reconeixement de fitxers anomenada Echoprint17. Això
permetria per una banda extreure les metadades dels fitxers per fer cerques
semàntiques com s’ha fet fins ara i a la vegada permetria també fer cerques en base al
propi contingut sonor de les peces, cosa que fins al moment no s’ha tingut en compte.

14

http://musicbrainz.org/
http://www.freedb.org/
16
http://www.discogs.com/
17
http://echoprint.me/
15
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6.3 Valoració Personal
La valoració que faig sobre la realització del projecte és molt bona. L’experiència
adquirida durant el desenvolupament d’aquest ha estat molt gran, sent una gran
oportunitat per afrontar-me en solitari a un projecte d’un abast molt més extens que el
de les pràctiques i projectes realitzats durant els 4 anys que ha durat la carrera.
L’he pogut realitzar en Python que és un llenguatge que em cridava molt l’atenció i ja
havia començat a aprendre, però que durant la realització del treball he pogut
consolidar molt els meus coneixements i a la vegada aprendre molts conceptes nous.
Entre ells vull destacar aprendre a utilitzar entorns virtuals on instal·lar les llibreries,
la connexió amb bases de dades, consolidar conceptes de POO, tractar amb les
metadades dels arxius musicals, aprendre a parsejar diferents formats com el csv o el
JSON, fer crides a REST APIs i processar-ne les dades, enviar correus electrònics a
través d’un script...
A més també he estat capaç d’adquirir altres tipus de competències com per exemple
la gestió del projecte, que l’he realitzat seguint un model Kanban, establint tasques
petites i assequibles. Aquestes tasques passaran per 3 columnes durant el procés: To
Do, Doing i Done; segons l’estat de realització en que es trobi la tasca en un moment
determinat. Respecte a la gestió del temps dins el projecte també m’he adonat que el
fet de no tenir entregues periòdiques de forma periòdica pot fer que les tasques és
dilatin en el temps molt més del que hauria de ser, per tant, durant la realització del
treball he vist la importància real de treballar amb rigor durant el dia a dia, ja que ho
fa tot molt més senzill.
Finalment volia agrair el fet d’haver tingut la oportunitat de realitzar un projecte dins
de l’MTG, especialment als dos tutors del treball que m’han guiat i assessorat durant
el procés. Espero que un cop finalitzat el meu treball aquest sigui continuat en el grup
d’investigació per alguna altre persona i que algun dia pugui convertir-se en una
realitat.
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ANNEX A
Llista de gèneres de Eric Kemp:
[0]
=>
Blues
[1]
=>
Classic
Rock
[2]
=>
Country
[3]
=>
Dance
[4]
=>
Disco
[5]
=>
Funk
[6]
=>
Grunge
[7]
=>
Hip-Hop
[8]
=>
Jazz
[9]
=>
Metal
[10]
=>
New
Age
[11]
=>
Oldies
[12]
=>
Other
[13]
=>
Pop
[14]
=>
R&B
[15]
=>
Rap
[16]
=>
Reggae
[17]
=>
Rock
[18]
=>
Techno
[19]
=>
Industrial
[20]
=>
Alternative
[21]
=>Ska
[22]
=>
Death
Metal
[23]
=>
Pranks
[24]
=>
Soundtrack
[25]
=>
Euro-Techno
[26]
=>
Ambient
[27]
=>
Trip-Hop
[28]
=>
Vocal
[29]
=>Jazz+Funk
[30]
=>
Fusion
[31]
=>
Trance
[32]
=>
Classical
[33]
=>
Instrumental
[34]
=>
Acid
[35]
=>
House
[36]
=>
Game
[37]
=>
Sound
Clip
[38]
=>
Gospel
[39]
=>
Noise
[40] => Alternative Rock
[41]
=>
Bass
[42]
=>
Soul
[43]
=>
Punk
[44]
=>
Space
[45]
=>
Meditative
[46] => Instrumental Pop
[47] => Instrumental Rock
[48]
=>
Ethnic
[49]
=>
Gothic

[50]
=>Darkwave
[51] => Techno-Industrial
[52]
=>
Electronic
[53]
=>
Pop-Folk
[54]
=>Eurodance
[55]
=>
Dream
[56] => Southern Rock
[57]
=>
Comedy
[58]
=>
Cult
[59]
=>
Gangsta
[60]
=>
Top
40
[61] => Christian Rap
[62]
=>
Pop/Funk
[63]
=>
Jungle
[64]
=>
Native
US
[65]
=>
Cabaret
[66]
=>
New
Wave
[67]
=>Psychadelic
[68]
=>
Rave
[69]
=>Showtunes
[70]
=>
Trailer
[71]
=>
Lo-Fi
[72]
=>
Tribal
[73]
=>
Acid
Punk
[74]
=>
Acid
Jazz
[75]
=>
Polka
[76]
=>
Retro
[77]
=>
Musical
[78] => Rock & Roll
[79]
=>
Hard
Rock
[80]
=>
Folk
[81]
=>
Folk-Rock
[82] => National Folk
[83]
=>
Swing
[84]
=>
Fast
Fusion
[85]
=>Bebob
[86]
=>
Latin
[87]
=>
Revival
[88]
=>
Celtic
[89]
=>
Bluegrass
[90]
=>Avantgarde
[91]
=>
Gothic
Rock
[92] => Progressive Rock
[93] => Psychedelic Rock
[94] => Symphonic Rock
[95]
=>
Slow
Rock
[96]
=>
Big
Band
[97]
=>
Chorus
[98] => Easy Listening
[99]
=>
Acoustic

[100]
=>Humour
[101]
=>
Speech
[102]
=>
Chanson
[103]
=>
Opera
[104] => Chamber Music
[105]
=>
Sonata
[106]
=>
Symphony
[107] =>
Booty
Bass
[108]
=>
Primus
[109] => Porn Groove
[110]
=>
Satire
[111]
=>
Slow
Jam
[112]
=>
Club
[113]
=>
Tango
[114]
=>
Samba
[115]
=>
Folklore
[116]
=>
Ballad
[117] => Power Ballad
[118]
=>Rhytmic
Soul
[119]
=>
Freestyle
[120]
=>
Duet
[121]
=>
Punk
Rock
[122]
=>
Drum
Solo
[123]
=>Acapella
[124]
=>
Euro-House
[125]
=>
Dance
Hall
[126]
=>
Goa
[127] => Drum & Bass
[128]
=>
Club-House
[129]
=>
Hardcore
[130]
=>
Terror
[131]
=>
Indie
[132]
=>BritPop
[133]
=>Negerpunk
[134]
=>Polsk
Punk
[135]
=>
Beat
[136] => Christian Gangsta
[137] => Heavy Metal
[138] => Black Metal
[139]
=>
Crossover
[140] => Contemporary C
[141] => Christian Rock
[142]
=>
Merengue
[143]
=>
Salsa
[144] => Thrash Metal
[145]
=>
Anime
[146]
=>JPop
[147] =>SynthPop
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ANNEX B
Qüestionari de preferències musicals:
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ANNEX C
Qüestionari d’Evaluació de resultats:
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ANNEX D
Creació d’un repositori online on dur el control de versions:
Durant la realització de l’algoritme s’ha creat un repositori de control de versions
online, on s’ha anat penjant el codi. És un repositori Git allotjat a Bitbucket i que
actualment és privat, però que no descarto fer-lo públic un cop presentat el treball o
inclús migrar-lo a Github, degut a que hi ha més comunitat i està més estès.
Dins el propi repositori intentaré mantenir actualitzat un fitxer n quedi ben
documentat el funcionament del codi i requeriments.
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